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RESUMO 

 

O estudo sobre sexualidade deve ser considerado essencial para a formação do ser humano, 

visto que essa condição humana se manifesta em vários momentos do desenvolvimento das 

pessoas. Na adolescência, essas manifestações ficam evidenciadas, acompanhadas por 

conflitos, dúvidas, incertezas, e todas essas características acabam adentrando junto com o 

adolescente no ambiente escolar. A perspectiva é de encontrar nesse espaço o amparo do 

professor que, muitas vezes, não se sente preparado para tratar esse assunto. Buscando 

contribuir com esse profissional é que apresento, neste trabalho, uma proposta de 

investigação e intervenção que consiste no desenvolvimento de uma sequência didática 

sobre o tema Sexualidade e Afetividade, voltada para alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental. A construção da sequência está fundamentada no pluralismo metodológico e 

seu objetivo principal é dispor de estratégias e de amplificadores culturais que facilitem o 

trabalho do professor ao abordar essa temática e, desta forma, contribuindo para que os 

alunos se apropriem dos conceitos científicos estudados. Por meio de filmagens das 

atividades e dos materiais produzidos pelos alunos, registram-se a aplicação da sequência 

didática e a interação dos discentes com os diferentes instrumentos. A partir dessas 

informações, estruturaram-se quadros que identificam as etapas de desenvolvimento de 

cada aula e que contribuíram com a escolha dos turnos de falas a serem submetidos à 

análise microgenética. Neste contexto, buscou-se verificar como se dá o processo cognitivo 

dos estudantes acerca dos assuntos abordados por meio de diferentes recursos e 

instrumentos pedagógicos utilizados, além de se verificar a abordagem comunicativa 

evidenciada no decorrer das aulas. A análise apresentada possibilita uma visualização da 

participação dos estudantes e mediação da professora e, assim, pode-se constatar que a 

sequência didática proposta estimula interação e integração entre os sujeitos participantes, 

favorecendo a relação do ensino aprendizagem. Como é característica dos Mestrados 

Profissionais a elaboração de um produto pedagógico, propõe-se com este trabalho a 

construção de uma sequência didática. A apresentação desta sequência didática, como um 

produto, visa viabilizar a abordagem do assunto sexualidade de modo construtivo nos anos 

finais do Ensino Fundamental. Porém, permite também sua adaptação e estruturação para 

uso em outros segmentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Ciências. Sexualidade. Sequência Didática. Anos finais 

do Ensino Fundamental.  



 
  

ABSTRACT 

The study of sexuality must be considered essential to person’s formation since this human 

condition manifests in many moments of the individual’s development. During 

adolescence these manifestations are explicit and followed by conflicts, doubts, 

uncertainties, and all of this characteristics emerge in the school environment.  The 

perspective here is to provide help for the teacher who is not prepared for dealing with this 

issue. To contribute to this professional, in this study I present a proposal of intervention 

and investigation which consisted of an elaboration of a didactic sequence about sexuality 

and affectivity for late elementary students. The production of the didactic sequence is 

supported by the methodological pluralism whose main goal is to provide strategies and 

cultural amplifiers which facilitates the teacher’s approach of this thematic and, thus, 

contribute to the students appropriation of scientific concepts. We videotaped the didactic 

sequence application and the students’ interaction with different pedagogical tools.  After 

that, we elaborated tables to identify the cycles of development of each class and to select 

the speech turns for microgenetic analyses. In this context, we searched to understand how 

the students’ cognitive process developed through different resources and pedagogical 

tools as well as to verify the communicative approach built during the classes. The 

analyses presented made possible the visualization of the students’ participation and the 

teacher’s mediation. Thus, we found that the didactic sequence stimulates interaction and 

integration among the participant subjects facilitating teaching and learning relationships. 

Fulfilling the professional masters demand of an elaboration of a pedagogical product, this 

study undertook the construction of a didactic sequence. Therefore, the presentation of this 

didactic sequence as a product aims to enable the approach of sexuality in a constructive 

way in the late years of elementary school. It also allows adaptation and structuration for 

its use in other school segments. 

 

KEYWORDS: Science Education. Sexuality. Didatic Sequence. Late elementary students. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Considerando minha vivência e experiência de doze anos como professora, pude 

perceber o quão restrita é a abordagem do tema Sexualidade no ambiente escolar. Entre 

essas restrições, posso citar que: i) como professora de ciências, por vezes, precisei seguir 

uma proposta conteudista, reducionista, que não coincidia com meus princípios e ideais. 

Todas as vezes que temáticas sobre sexualidade eram tratadas, deparava-me com conflitos 

pessoais em que ficava com sensação de um trabalho incompleto. ii) um aspecto que 

sempre me causa frustração, e com o qual me deparei nestes anos, também está 

diretamente relacionado ao tema. São as questões voltadas à afetividade: Por que não expor 

sobre afetividade? O que essa iniciativa traria de problemas?  

Questões como essas trazem reflexões e aprendizagens. Como então propor essa 

abordagem? A relação com essa temática provoca receio entre muitos colegas de profissão 

até hoje, e poucos são aqueles que contribuem com seus alunos para uma reflexão crítica 

sobre sua sexualidade. Talvez por se sentirem despreparados ou por ainda acreditarem que 

este tema não deva ser abordado em suas disciplinas.  

Perceber, então, que a sexualidade humana é um tema que inquieta a muitos, e, no 

entanto, ainda é evitado, fez com que minha vontade de fazer a diferença fosse 

evidenciada. Desta maneira, com algumas pretensões, além de considerar os fatos citados 

acima, dediquei-me a desenvolver um projeto cuja proposta foi a elaboração de uma 

sequência didática para a abordagem do tema. A ideia era a de que nessa sequência se 

concentrassem diferenciadas estratégias e recursos didáticos que facilitassem o 

desenvolvimento do tema, tornando a relação professor-aluno e/ou aluno-professor algo 

realmente satisfatório para ambas as partes. 

Este trabalho, portanto, consistiu em analisar como os adolescentes interagem e o 

que aprendem a partir da apresentação desses recursos pedagógicos, além de verificar 

como se dá o envolvimento desses estudantes com os instrumentos utilizados. Uma 

atenção especial foi dada às observações relacionadas a como essa sequência permite a 

construção do conhecimento científico pelos estudantes envolvidos através da interação 

com a professora, e como esses alunos contribuem com a aprendizagem dos colegas. Outro 

fator importante destacado foi a relação existente entre cotidiano e conhecimento 

científico, apontado como aspecto fundamental para o crescimento e apropriação de novos 

saberes. 
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Ao pensar sobre as atividades que fariam parte deste estudo e que seriam aplicadas 

aos estudantes, fiz várias reflexões sobre minha atuação como docente, pensando sobre os 

anseios, dúvidas e inseguranças dos adolescentes. Nesta fase, deparei-me com a palavra 

desafio. Percebi que teria que superar, primeiramente, meus próprios tabus e preconceitos, 

refletir sobre minha sexualidade e a partir daí diagnosticar o que encontraria como 

resistência ao propor um projeto de orientação sexual.  

A partir dessas observações e reflexões, e de modo a estabelecer fundamentos 

teóricos, realizei leituras específicas de temas sobre sexualidade e buscas por autores e 

pesquisadores que discutem questões afetivas sexuais. Este estudo permitiu e facilitou a 

compreensão de aspectos importantes para delinear as atividades da sequência, e, desta 

forma, entender que o estudo sobre a sexualidade é imprescindível para todos os momentos 

do desenvolvimento humano, pois, nesse processo, ela é revelada através dos anseios, 

crenças, valores, interações e expectativas dos indivíduos. 

Numa etapa do desenvolvimento da sequência didática, pude contar com o relato de 

alguns integrantes do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência/Ciências 

(PIBID) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que foram também relevantes 

para o processo de criação. Naquele momento, o grupo desenvolvia atividades relacionadas 

à sexualidade em uma das escolas participantes das atividades do PIBID. A convite dos 

coordenadores do PIBID, participei dos encontros semanais do programa para que atuasse 

como contribuinte de informações mais específicas sobre o tema. Essa inserção ao grupo 

trouxe para a construção da sequência didática elementos reais e culturais dos alunos com 

os quais, futuramente, no desenvolvimento desta pesquisa, ia-se trabalhar. 

Por fim, amparada por questões teóricas e com ideias concretizadas sobre como 

seria a disposição das atividades estabelecidas, pude constatar que a sequência de estudo 

envolveria atividades pensadas sob o olhar da diversidade, considerando o contexto 

cultural, social, histórico, além dos interesses, capacidades, ideologias e idade dos alunos. 

E que, neste aspecto, essas atividades referir-se-iam a questões que levassem os 

adolescentes a refletirem sobre seu desenvolvimento corporal, comportamental e afetivo.  

Vejo o quão importante é propor um projeto de orientação sexual em ambiente 

escolar; porém, sei também da resistência e dificuldades enfrentadas. O caminho para 

quem se dispõe a trabalhar com essa temática não é fácil, visto que esbarramos em variadas 

formas de pensar e agir, em diferentes valores formados, crenças, religiosidades, em tabus 

e preconceitos. Foi neste contexto que fiz minhas colocações e que ajustei meu projeto de 
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pesquisa, permitindo flexibilidade em sua execução, e fazendo o possível para atender a 

todos os alunos e professores que fizessem parte dessa proposta.  

Esta dissertação apresenta a seguinte disposição: 

No Capítulo 1, contextualizo as possíveis dificuldades enfrentadas pelas escolas ao 

propor e tratar o tema sexualidade. Minha justificativa se concentra em permitir uma 

reflexão sobre a importância da construção de cenários favoráveis para a introdução da 

temática, discernindo as características de cada escola. Esse argumento fundamenta-se nas 

concepções de Furlani que ressalta que “a inclusão nos currículos escolares da educação 

sexual parece óbvia, necessária, desejosa e coerente com uma escola útil à formação 

integral de crianças e jovens e à sociedade” (FURLANI, 2011, p. 65).  

A seguir, a discussão se dá em torno dos conceitos: Orientação e Educação Sexual. 

Por que, afinal, educamos ou orientamos sexualmente nossos alunos? Essas duas 

expressões se confundem, e, mesmo assim, são muito utilizadas. Após possibilitar uma 

análise das diferenças existentes entre essas nomenclaturas, apresento a expressão 

escolhida para delinear este trabalho: Orientação Sexual. Essa escolha está apoiada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A expressão se refere à intervenção pedagógica 

sobre os temas de sexualidade de modo sistemático e cujas atividades são planejadas de 

acordo com as necessidades dos envolvidos.  

As perspectivas sobre sexualidade são ressaltadas logo em sequência. A ideia é 

estabelecer uma conexão com alguns autores que abordam essa temática, considerando 

seus argumentos para a inserção do tema no âmbito escolar. Suas colocações consideram 

que a sexualidade se revela de diferentes formas e situações e que, assim sendo, deve-se 

propor um estudo que contemple diferentes maneiras de aprender e de conhecer. Entre os 

autores, destacam-se Cardoso e Brito, que relevam a necessidade de procurar maneiras 

mais apropriadas e éticas para cada um se relacionar, vivenciar e compartilhar a 

sexualidade em suas múltiplas dimensões (CARDOSO E BRITO, 2012). A opção da 

abordagem sócio-histórica é apresentada como um dos elementos fundamentais do estudo 

por propor relações e influências da cultura e sociedade na formação dos sujeitos.  

A adolescência foi tratada de modo a compreender os sujeitos participantes desta 

pesquisa como seres que interagem com sua cultura e com a sociedade e que integram 

conhecimentos para o acesso às tecnologias. Para isso, atenta-se aos argumentos de Dayrell 

(2003) que retrata o sujeito como um “ser singular, que tem uma história, que interpreta o 

mundo e dá-lhe sentido” (DAYRELL, 2003, p. 43). 



15 
  

Após essa discussão referente à sexualidade e à adolescência, parte-se para o 

Capítulo 2, em que há a apresentação de definições correspondentes à sequência didática, 

especificando o que é, e que tipo de contribuição esse método pode apresentar. Para o 

desenvolvimento dessa seção, citam-se ideias de Zabala (1998) que esclarece o quanto as 

sequências didáticas favorecem o desenvolvimento intelectual do educando. A pretensão 

ao apresentar uma metodologia pluralista, baseada nos fundamentos de Laburú, Arruda e 

Nardi (2003), primeiramente, está centrada na construção e criação da sequência didática 

proposta, partindo do pressuposto de que cada indivíduo aprende de uma maneira e, desta 

forma, necessita de instrumentos diferenciados que superem seus anseios e contribuam 

com seu desenvolvimento. A ideia também é estimular os professores e demonstrar o 

quanto pode ser viável o uso de variados amplificadores culturais que estimulem e 

permitam um melhor envolvimento da turma com o tema estudado. 

Essas reflexões conduziram para os objetivos desta proposta de trabalho, 

mencionados anteriormente, além de fundamentar o desenvolvimento e procedimentos 

para construção da sequência didática. A intenção ao aplicar as atividades contidas nessa 

sequência é a de contribuir para socialização de informações, trocas de experiências entre 

os sujeitos participantes da pesquisa e apropriação de conteúdos científicos, 

procedimentais e atitudinais. Neste aspecto, ao verificar os dados coletados, procurou-se 

responder ao seguinte problema: afinal, como os adolescentes interagem e o que 

aprendem sobre sexualidade a partir de diferentes estratégias didáticas? 

As estratégias didáticas pensadas contam com instrumentos pedagógicos como: 

música, revistas populares, vídeos, leitura e interpretação de imagens e situações problema. 

Por permitir flexibilidade de disposição das atividades, bem como inserção de outras, a 

sequência didática possibilita que as estratégias sejam estabelecidas por cada professor, ou 

seja, o professor poderá dar a sua identidade ao desenvolvê-la e os instrumentos citados 

podem ser reorganizados e adaptados de acordo com as características particulares do 

professor e da turma.  

No Capítulo 3, apresento os sujeitos participantes da pesquisa e uma descrição 

sobre a aplicação da proposta. A pesquisa contou com 16 alunos adolescentes e a 

professora de Ciências de uma escola municipal de Ouro Preto – MG. No capítulo 

correspondente, cito as características da escola e informações sobre a escolha desses 

sujeitos participantes. Um breve relato de cada aula é feito neste mesmo capítulo, e procuro 

demonstrar mais sucintamente as atividades desenvolvidas. Todas as aulas foram filmadas 
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e gravadas e a utilização desse recurso facilitou e contribuiu para a criação desse relato, 

pois permitiu o retorno às imagens das aulas. Uma descrição é feita no Capítulo 4 e 

demostra como será o tratamento dos dados coletados. A análise microgenética foi a 

abordagem metodológica definida para evidenciar fatores de formação conceitual entre os 

participantes por meio das transformações ocorridas durante o desenvolvimento das 

atividades. Segundo Góes (2000, p. 9) a análise microgenética está “orientada para os 

detalhes das ações, para as interações e cenários socioculturais”; assim, esse método torna 

viável a construção e entendimento dos dados. Essa metodologia de análise apresenta 

indicadores como: interações discursivas, ações, envolvimento e participação dos sujeitos. 

Algumas estratégias de mediação foram evidenciadas para alcançar os objetivos propostos 

neste trabalho, entre essas se destacam: a forma como cada indivíduo usa o amplificador 

cultural (instrumentos) e as interações discursivas. As transcrições das aulas foram 

realizadas de forma a viabilizar a seleção dos turnos de falas para análise e esta conta com 

materiais produzidos e utilizados pelos alunos no transcorrer das atividades com a intenção 

de proporcionar uma visualização e facilitar o entendimento das aulas.  

Dedico, em seguida, uma seção às Considerações Finais. Por fim, apresento as 

referências, anexos e apêndices.  Nestes últimos, encontram-se a sequência didática 

desenvolvida e todos os documentos utilizados nesta pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 – OLHARES E DISCUSSÕES SOBRE A 

SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

 

1.1 A complexidade inerente ao trabalhar a sexualidade na escola 

 

Propor o tema sexualidade para adolescentes em ambiente escolar costuma ser um 

desafio para muitos profissionais. A Orientação Sexual causa desconforto para o professor, 

que se defronta com dificuldades para desenvolver um trabalho com essa temática. 

Normalmente, as barreiras encontradas estão direcionadas às mais variadas carências sejam 

elas de materiais de apoio e recursos didáticos específicos sejam de capacitação 

profissional. E, entre essas e outras dificuldades, estão relacionados a timidez, 

incompreensão e não aceitação dos pais com o assunto, impedimentos religiosos e 

preconceitos. 

No entanto, questões culturais, sociais, emocionais, comportamentais, entre outras, 

podem ser enfocadas, instigando o professor a ampliar seu conhecimento sobre o tema, 

além de rever conceitos, valores, linguagem. Sendo assim, e de acordo com Nunes (2005), 

essa abordagem não é simples porque existe certo estranhamento do sujeito humano com 

sua própria sexualidade, confrontando a percepção do professor com a dos estudantes.  

Outro aspecto considerável é o de que na escola, por vezes, as disciplinas que 

abordam a sexualidade se restringem a discutir o tema somente numa abordagem biológica 

e fisiológica. E esse discurso orientado pelo biologismo tem a função de dar explicações e 

conceitos sobre o desenvolvimento do corpo. Sugerem, por exemplo, estudo sobre as 

transformações do indivíduo, características secundárias devido à ação de hormônios, 

descrição do aparelho reprodutor, métodos contraceptivos e doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs). Dá-se ênfase à reprodução humana, sem se preocupar com aspectos 

referentes à orientação sexual dos indivíduos. Essa maneira de ver a sexualidade implica 

nas atitudes dos professores diante de uma discussão do assunto sexualidade no ambiente 

escolar, sobretudo o modo de olhar e intervir sobre o livro didático (FURLANI, 2011). 

Todos os aspectos apresentados são importantes, mas devem ser explorados 

relacionando-os a outras questões vivenciadas no período da adolescência, ampliando os 

entendimentos, pois a sexualidade perpassa a dimensão biológica. 

O entendimento sobre a sexualidade, portanto, 
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[...] ganha novos significados quando esse percorre diversas outras posições e 

cenários que envolvem posições políticas, sociais, institucionais e pessoais, 

muitas vezes não exploradas quando se visualiza a construção do cotidiano e as 

possibilidades de desestabilizar identidades e discursos dominantes 

(CARVALHO, 2002, p. 17). 

 

 

Nesse sentido, obtêm-se uma abordagem mais completa, significativa e construtiva 

sobre a sexualidade, quando questões comportamentais, culturais, sociais e emocionais são 

apresentadas. Esse conhecimento da sexualidade, com componentes que remetem à 

afetividade, sugere que o adolescente dialogue, expresse sentimentos, emoções e 

ansiedades, o que pode propiciar a satisfação de suas curiosidades, desfazendo 

preconceitos e superando as preocupações. 

De modo geral, os estudantes adolescentes procuram responder as suas inquietações 

sobre a sexualidade também no espaço escolar por considerarem esse espaço um lugar 

onde suas dúvidas e anseios serão sanados. Seja com os colegas seja com o professor mais 

próximo, conversas sobre esse assunto sempre estarão presentes, visto que a adolescência é 

uma fase marcada por constantes descobertas, mudanças, e que estas devem envolver um 

desejo por novos saberes. A linguagem e o discurso, neste contexto, requerem significados 

e elementos importantes quando as respostas para essas inquietações forem elaboradas. Ao 

professor, cabe a difícil tarefa de não se equivocar, de não ser divergente, mas de mediar e 

criar possibilidades para reflexão sobre a sexualidade do adolescente. 

Desta maneira, “da escola se espera uma atitude no sentido de garantir, em todos os 

níveis da escolarização brasileira, seu assumir pedagógico, possibilitando a sua discussão e 

inclusão curricular” (FURLANI, 2011, p. 65). Diante destes argumentos, fica claro que a 

escola, mesmo com todas as dificuldades, necessita de trabalhar conhecimentos sempre 

mais expressivos e relevantes sobre sexualidade na adolescência.  

 

1.2 Sexualidade na escola: Educação ou Orientação? 

 

A instituição escolar desempenha um papel fundamental na formação e na conduta 

de seus alunos, em especial na fase da adolescência, um período importante do processo de 

desenvolvimento humano que se manifesta por intensas e marcantes transformações 

psicológicas, fisiológicas, anatômicas e sociais. Os assuntos associados à sexualidade são 
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evidenciados nesse período e são procedentes das mais diversas fontes, como: mídias 

(músicas, filmes, revistas, TV, internet), conversas informais, crendices populares, etc. O 

papel da escola frente a esses fatores externos é o de atentar-se a eles e compreender os 

anseios dos adolescentes e, consequentemente, ajudá-los na construção da sua identidade, 

apontando características que os identifiquem como sujeito de deveres, mas, também, de 

direitos, tencionando a autonomia desse indivíduo.  

Para contribuir com a educação sexual do adolescente, a instituição escolar deve 

favorecer a elaboração de novos significados e reflexões, além de ajudá-lo a construir e 

analisar seus valores morais e éticos. 

Tendo em vista as dificuldades em tratar o tema na sala de aula devido à 

diversidade de fatores, compreendendo que a sexualidade envolve afetividade, 

sentimentos, liberdade de expressão e sendo a escola o local ideal para efetuar projetos 

relacionados a essas questões, além de mediar sobre conduta sexual dos estudantes, é que o 

assunto se tornou interesse de muitos pesquisadores. Entre variados assuntos abordados, 

uma discussão torna-se evidente entre interessados pelas temáticas sobre sexualidade: 

Devemos Educar ou Orientar sexualmente nossos alunos?  

Sobre o significado de educar, Vitiello diz: 

 

Educar, no sentido mais amplo, significa 'formar' [...] o educador dá ao educando 

condições e meios para que cresça interiormente. A influência do educador, por 

isso mesmo, além de intensa precisa ser contínua e duradoura [...]. Nesse sentido, 

a educação sexual sistemática só pode ser feita por familiares ou por professores 

(VITIELLO, 1995, p. 18-19). 

 

 

Para o autor, a noção de Educação Sexual está relacionada com diversos fatores 

como: valores, comportamentos, crenças, cultura e história que são transmitidos pela 

família, escola e sociedade. Esses aspectos possibilitam a compreensão de que a construção 

da sexualidade se dá por toda vida em um processo contínuo (CARDOSO; BRITO, 2012, 

p. 114)  

Educar sexualmente pode ser entendido como fornecer ferramentas para que todos 

os indivíduos envolvidos no processo ensino-aprendizagem sejam contemplados com 

informações necessárias que possibilitem a realização de escolhas saudáveis no que diz 

respeito às suas relações afetivas e também sexuais. 

Figueiró argumenta que: 
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Ensinar sobre sexualidade, no espaço da escola, não se limita a colocar em 

prática, estratégias de ensino. Envolve ensinar, através da atitude de educador, 

que a sexualidade faz parte de cada um de nós e pode ser vivida com alegria, 

liberdade e responsabilidade. Educar sexualmente é, também, possibilitar ao 

indivíduo, o direito a vivenciar o prazer. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 163) 

 

Para educar sexualmente, neste contexto, faz-se necessária uma abordagem mais 

completa, significativa e construtiva, apontando questões comportamentais, culturais, 

sociais, emocionais, históricas, entre outras. Werebe (1998) afirma que nas intervenções de 

Educação Sexual devem-se respeitar o direito à palavra e, para que isso aconteça, é preciso 

criar condições em que os jovens exprimam suas curiosidades, dúvidas e inquietações a 

respeito da sexualidade. Os componentes que remetem à afetividade sugerem, portanto, 

que o adolescente dialogue, expresse sentimentos, emoções e ansiedades, desfazendo 

preconceitos e superando as preocupações. Uma autêntica Educação Sexual deve estar 

centrada na criança e no jovem e ter, como ponto de partida e de chegada, suas 

necessidades, suas indagações, suas aspirações e desejos (WEREBE 1998). 

Werebe (1998) enfatiza que as intervenções do educador no processo de ensino-

aprendizagem não se caracterizam por impor uma linha rígida de orientação e tampouco 

ser o sujeito principal desse processo. A intervenção deve conter dois tipos de estratégias: 

as teóricas, realizadas pelo próprio educador, e as de discussão de grupo. A participação do 

educador e seu método de ensino baseiam-se na comunicação, por meio da qual ele fornece 

ideias de determinado assunto. O educando tem a tarefa de interpretar, além de articular 

essas ideias com sua própria concepção. Nesta perspectiva, “o importante para que a 

comunicação entre alunos e educadores se estabeleça, é que ambos tenham um universo 

comum de linguagem [...]” (WEREBE, 1998, p. 183). O educador, portanto, tem o papel 

de potencializar o aprendizado, considerando a demanda de informações dos alunos sobre 

as temáticas tratadas e, assim, adequá-la conforme a idade, maturidade e interesses 

comuns. 

Ainda sobre as intervenções pedagógicas, Zabala (1998, p. 16) diz que para 

compreendê-las “exige situar-se num modelo em que a aula se configura como um 

microssistema definido por determinados espaços, uma organização social, certas relações 

interativas, uma forma de distribuir o tempo, um determinado uso de recursos didáticos, 

etc.” Esse modelo é delineado por um planejamento que contenha elementos significativos 

para o processo de desenvolvimento da aprendizagem e pelo docente, a peça principal que 

configura toda essa interação.  
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Sob este ponto de vista, num trabalho de Educação Sexual, o planejamento 

pedagógico deve dispor de temas referentes à saúde reprodutiva, aos direitos sexuais, às 

relações de gênero, à igualdade de oportunidades, à autoestima, à imagem corporal, à 

identidade, ao amor, à afetividade, e o aluno tende a ser sujeito ativo no processo de 

aprendizagem. Sendo assim, não cabe ao professor fazer desses jovens simples recebedores 

de informações, mas, sim, propiciar o desenvolvimento de indagações e argumentos que 

auxiliem o adolescente a compreender sobre sua sexualidade, tanto do ponto de vista 

comportamental, afetivo e emocional quanto do ponto de vista biológico.  

Para o termo orientar, o autor Vitiello argumenta o seguinte: 

 

implica num mecanismo mais elaborado que se baseia na experiência e nos 

conhecimentos do orientador. Esse processo ajuda a pessoa a analisar diferentes 

opções, tornando-a apta a descobrir novos caminhos. (VITIELLO, 1993, p. 37) 

 

Orientar é o vocábulo presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) 

como um processo de intervenção pedagógica que transmitirá informações e 

problematizará questões ligadas à sexualidade, sem impor qualquer condição. Segundo 

Altmann:  

 

[...] os PCN’s pretendem ser um referencial fomentador da reflexão sobre os 

currículos escolares, uma proposta aberta e flexível, que pode ou não ser 

utilizada pelas escolas na elaboração de suas propostas curriculares. 

(ALTMANN, 2001, p. 259) 

 

 

Diante deste argumento, algumas proposições de professores ou escolas incluem a 

Orientação Sexual em seu currículo, apresentando e discutindo os assuntos referidos nas 

diferentes áreas do conhecimento durante todo o percurso de seus alunos pela escola.  

Ao inserir a Orientação Sexual em sua proposta pedagógica, essas escolas levam 

em consideração os argumentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais e se atentam às 

condições que a caracterizam, sendo coerentes com suas proposições. O objetivo dos 

PCN's é possibilitar que toda a comunidade escolar reflita sobre a temática e desenvolva 

ações pedagógicas com a intenção de conscientizar os adolescentes. A intenção é de 

desenvolver habilidades acerca das informações científicas adquiridas, oportunizando a 

esses jovens o direito de formar opiniões e garantir o seu direito a uma saúde sexual. Neste 

aspecto, Altmann argumenta que:  
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Nos PCN’s a Orientação Sexual é entendida como sendo de caráter informativo, 

o que está vinculado à visão de sexualidade que perpassa o documento. A 

sexualidade é concebida como um dado da natureza, como “algo inerente, 

necessário e fonte de prazer na vida”. Fala-se em “necessidade básica”, “em 

potencialidade erótica do corpo”, “em impulsos de desejo vividos no corpo” 

sobre o que os sujeitos, principalmente os adolescentes, precisam ser informados. 

(ALTMANN, 2001, p. 580) 

 

 

Os PCN´s enfatizam que se deve conduzir o aluno a uma aprendizagem 

significativa através de discussões, curiosidades e questionamentos, desenvolvendo o senso 

crítico do adolescente e tornando-o um cidadão mais consciente. A intervenção proposta é 

realizada de duas maneiras: 1) extraprogramação – sistematizada/planejada, permitindo a 

reflexão sobre valores, atitudes, dúvidas, anseios, informações e oportunizando ao jovem o 

direito de formar opiniões e garantir o seu direito a uma saúde sexual reprodutiva e 

prazerosa; 2) como projeto interdisciplinar, em que cada uma das áreas tratará da temática 

da sexualidade por meio de seu conteúdo específico (BRASIL, 1998, p. 307), e assim, 

fornecendo elementos consideráveis para o desenvolvimento de atividades. 

Uma concepção importante apontada nos Parâmetros Curriculares Nacionais é a de 

que a escola orienta sexualmente seus alunos de modo a integrar a educação concebida 

pela família. Sendo assim,  

 

[...] a escola deverá informar os familiares dos alunos sobre a Orientação Sexual 

incluída na proposta curricular e explicitar os princípios norteadores do trabalho. 

No diálogo entre a escola e as famílias, pretende-se que a sexualidade deixe de 

ser tabu e, ao ser objeto de discussão na escola, possibilite a troca de ideias entre 

esta e as famílias. O apoio dos pais aos trabalhos desenvolvidos com os alunos é 

um aliado importante para o êxito da Orientação Sexual na escola (BRASIL, 

1998, p. 304-305). 

 

 

Deste modo, ao orientar sexualmente os alunos e indicar variados pontos de vista, a 

escola possibilita reflexão e, consequentemente, cria alternativas para que eles conquistem 

seu espaço. Esta orientação não tem caráter de aconselhamento individual nem 

psicoterapêutico, porém, retrata a sexualidade de forma natural dando informações 

atualizadas do ponto de vista científico, explicitando e debatendo os diversos valores 

associados aos comportamentos sexuais existentes na sociedade (BRASIL, 1998). 

A sequência didática planejada e desenvolvida, que é apresentada neste trabalho de 

mestrado profissional, consiste em estratégias didáticas, baseadas em conceitos científicos 

que se ajustarão ao interesse dos educandos, que possibilitam verificar como os sujeitos 

interagem e o que aprendem sobre temas relacionados à sexualidade.  Estes conceitos 
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partirão do pressuposto de que a sexualidade é uma particularidade de todo ser humano e 

que está estreitamente ligada à afetividade, às relações interpessoais, ao respeito, ao prazer, 

aos costumes culturais e sociais. 

Deste modo, a expressão adotada neste trabalho será Orientação Sexual, 

direcionada pelos argumentos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Essa 

escolha se dá pelo fato de que esta pesquisa trata de um desenvolvimento sistemático sobre 

conceitos da sexualidade adolescente. Além desse fator, o planejamento das atividades é 

discutido e adaptado de acordo com as necessidades dos alunos envolvidos, partindo de 

uma problematização referente a temáticas importantes e necessárias à faixa etária dos 

estudantes. Todos esses aspectos partem das concepções apontadas nos PCNs, e este 

documento utiliza a terminologia Orientação Sexual. 

 

1.3 Perspectivas de sexualidade 

 

De acordo com Furlani (2011), a sexualidade se manifesta em todos os momentos 

do desenvolvimento humano, ou seja, da infância até a terceira idade, vai sendo construída 

discursivamente durante todo esse processo, e o seu estudo deve ser considerado essencial 

para a formação do ser humano. Essa dimensão da identidade humana se apresenta de 

diferentes formas em todos os momentos do desenvolvimento, especialmente na 

adolescência, uma fase em que transformações corporais, psicológicas e emocionais são 

mais evidentes. As expressões da sexualidade como: paixão, amor, medo, desejo, prazer, 

entre outras, se manifestam constantemente nas mais diversas circunstâncias. Por isso, é 

necessário debater sobre esse assunto tendo por ideal desenvolver habilidades acerca das 

informações adquiridas, oportunizando ao jovem o direito de formar opiniões e garantir o 

seu direito a uma saúde sexual e reprodutiva. 

Ao abordar a sexualidade num ambiente escolar, deve-se compreender que essa 

temática abrange muito mais do que teorias ou discursos orientados por explicações e 

conceitos teóricos sobre reprodução humana, anatomia e fisiologia dos órgãos genitais. 

Reconhecendo a importância destes aspectos e não os desconsiderando, devem-se levar em 

conta também outros componentes como: comportamentos, questões culturais, sociais, 

afetivas e emocionais, tornando o estudo desse tema mais significativo e envolvente para 

os adolescentes. 
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O adolescente informado deve ser capaz de fazer decisões assertivas sobre o 

exercício da sua sexualidade, principalmente com relação a quando, como e com quem 

deve ter relações afetivas e sexuais, sobre os cuidados para prevenção da gravidez não 

planejada e da contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Para Furlani (2011), 

além de conscientizar esse jovem por meio dessas informações e saberes científicos, a 

escola deve considerar os saberes populares que refletem as experiências e expressões dos 

indivíduos. Os saberes científicos (aqueles sintetizados pela humanidade ao longo de sua 

história), juntamente com os populares (inclusive o senso comum), são “expressões de 

multiplicidade linguística sociocultural humana” e a escola tem um papel importante ao 

promover o diálogo com e entre esses saberes. Dessa forma, a escola propicia o respeito e 

considera os valores familiares. Neste sentido, Furlani (2011, p. 69), retrata que a escola, 

ao permitir que esses saberes sejam mencionados e retratados, dá um passo muito 

importante “para a compreensão da diferença como algo positivo”. Todos esses aspectos 

podem desenvolver nos adolescentes habilidades para o questionamento e a desconstrução 

de mitos e tabus, e permite uma reflexão mais consistente sobre a sexualidade, que não se 

limita aos atos sexuais. 

Ao inserir no planejamento pedagógico temas referentes à saúde reprodutiva, aos 

direitos sexuais, às relações de gênero, à igualdade de oportunidades, à autoestima, à 

imagem corporal, à identidade, ao amor e à afetividade, a escola e os educadores 

disponibilizam aos adolescentes subsídios para tomadas de decisões com responsabilidade 

e autonomia. Neste ponto de vista, a orientação de Furlani (2011) é a de que os professores 

utilizem estratégias para contribuir para o desenvolvimento integral do indivíduo e para sua 

inserção numa vida de cidadania plena, o que pode tornar um estudante um participante 

ativo no processo de aprendizagem. 

Cardoso e Brito (2012, p. 13) defendem que “é importante que o educando 

compreenda a sexualidade como um todo, que ela transcende a genitalidade nos 

relacionamentos” e que envolve cumplicidade, afeto, ternura, amor, etc. Esta é uma 

maneira de mostrar a sexualidade de forma ampla e contribuir para a formação de valores 

durante a adolescência e, consequentemente, uma vida adulta saudável. Essas informações 

sobre o tema devem ser contextualizadas e adequadas de acordo com as necessidades dos 

adolescentes. Esse processo de construção e/ou educação deve propiciar o 

desenvolvimento de indagações e argumentos que auxiliem o adolescente a compreender a 
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sua sexualidade, tanto do ponto de vista comportamental, afetivo, emocional quanto do 

ponto de vista biológico.  

Figueiró (2009) afirma que as pesquisas envolvendo temáticas da educação sexual 

precisam estar engajadas ao ambiente escolar, fazendo parte da sua rotina com o objetivo 

de compreender como se dá o conhecimento sobre a sexualidade. Afirma, ainda, que isso 

se trata “de uma busca de revelação da Educação Sexual em processo de construção sócio-

histórico-cultural, na realidade escolar (FIGUEIRÓ, 2009, p. 67)”. Ela sugere que a 

Educação sexual seja aplicada de modo informal, pois a sexualidade permeia no dia-a-dia 

das escolas e abrange todos os membros que compõem essa instituição.  

Para Figueiró (2009), é importante que o indivíduo participe de todo o processo, 

como um sujeito ativo. Reflete, ainda, que: 

 

a aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento é construída pelo sujeito nas 

interações com as outras pessoas no contexto sócio-histórico-cultural recebendo 

influência deste, ao mesmo tempo que o transforma, pois este é mutável e 

dinâmico (FIGUEIRÓ, 2009, p. 68). 

 

 

Aprender sobre sexualidade partindo dessa concepção, é perceber como a educação 

sexual se manifesta no cotidiano escolar e como as situações que abrangem a rotina escolar 

são compreendidas e correspondidas pelos educadores.  

Considerando o conhecimento prévio dos alunos ao abordar sobre 

sexualidade/corpo, o professor pode introduzir o conhecimento de forma menos 

impactante, encontrando uma resistência menor por parte dos alunos. Kindel (2012) aborda 

que os adolescentes manifestam suas curiosidades, concepções, valores e expectativas 

quando é permitido um diálogo genuíno, no qual se percebe a consideração do professor ao 

levar em conta o que eles já sabem, pois esse conhecimento torna-se significativo e permite 

fazer articulações entre o que é ensinado e o que é vivido. 

Ao discutir sobre a sexualidade num contexto contemporâneo, Oliveira (2009), cita 

em seu texto que: 

 

O conhecimento sobre e para o indivíduo necessita ser construído num ambiente 

que privilegie o diálogo com oportunidades de questionar e analisar situações. 

No ensino, há um aceno para que se realizem atividades motivadoras que 

envolvam os estudantes, nas quais estes possam discutir, resgatar e expor as suas 

concepções, revendo ideias de senso comum e construindo conhecimento 

embasado no conhecimento científico (OLIVEIRA, 2009, p. 177). 
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De acordo com o autor, é essencial que o professor compreenda os conhecimentos e 

modelos provenientes de seus alunos e dos familiares desses quando tratar sobre 

sexualidade, mas que também reflita sobre seus próprios conceitos e esteja determinado e 

convicto dessa discussão; pois, conforme a autora esclarece, os mitos e preconceitos vindos 

da antiguidade têm refletido no contexto atual e, nesta circunstância, os adolescentes 

permeados pelas mais variadas referências, entre elas a mídia, são carentes de 

esclarecimentos às suas dificuldades e dúvidas sobre a sua sexualidade.  

Nesta perspectiva, propor um trabalho de educação sexual baseado em uma 

abordagem histórica, cultural e social, ligada à afetividade, entre outros aspectos como 

gênero e identidade, implica em inserir a sexualidade no currículo escolar de forma que ela 

não seja mais um tabu ou que seja omitida pelos educadores, mas que seja percebida como 

algo que é.  

Neste sentido, destaca-se a importância de um estudo sistemático desse tema na 

puberdade, período cada vez mais antecipado. Os assuntos associados à sexualidade e a 

essa fase da vida precisam ser trabalhados de forma planejada e cabe ao professor 

oportunizar ao aluno possibilidades de diálogo sobre suas angústias, dúvidas, anseios, 

autoestima, postura e respeito sobre o próprio corpo. Dinis e Asinelli-Luz (2007, p. 6) 

dizem que o trabalho de educação sexual deve “apresentar um leque de conhecimentos 

para que a sexualidade seja compreendida com um aspecto predominantemente histórico-

cultural.” Deste modo, a sexualidade tem de ser retratada em toda sua complexidade, 

salientando a problemática do assunto de acordo com as necessidades, expectativas e 

interesses dos indivíduos envolvidos. 

Todas essas declarações ressaltam a importância de um estudo ordenado sobre a 

sexualidade na adolescência. Ao desenvolver o tema, interpreta-se como cada sujeito o 

retrata de forma singular e ao mesmo tempo apoia-se em concepções advindas de uma 

gênese histórica e cultural. A perspectiva deste estudo, no entanto, é a de propor, apoiar e 

desenvolver saberes ao mesmo tempo em que se abre espaço para o adolescente expor seus 

conhecimentos e, assim, sincronizá-lo com o que lhe é revelado. 

 

1.4 Adolescência e o seu contexto social 
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A adolescência, para maior parte dos estudiosos do desenvolvimento humano, é 

uma fase que se destaca entre o final da infância e o início da vida adulta. No entanto, essa 

limitação varia de acordo com aspectos psicológicos, culturais, sociais, constitucionais, 

“cuja faixa-etária pode diferir conforme o referencial e o foco do seu entendimento” 

(FURLANI, 2011, p. 139). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), essa 

fase está compreendida dos 12 aos 21 anos e é evidenciada pelas mudanças biológicas e 

corporais. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), corresponde ao período 

entre 12 e 18 anos, idade do início da responsabilidade penal no Brasil. Mas, pode-se 

considerar também a faixa entre 12 e 25 anos, em que há definição da maturidade sexual, 

profissional e existencial, segundo estudiosos do campo da Psicologia do Desenvolvimento 

(FURLANI, 2011).  

Nessa perspectiva, o importante é considerar que a adolescência se revela como 

uma fase de transição entre a infância e a idade adulta. As constantes transformações 

ocorridas na puberdade, considerada a etapa biológica que costumeiramente está vinculada 

ao período inicial da adolescência, trazem consigo alterações psicológicas. As situações de 

mudança na vida do (da) adolescente podem ser conflitantes e levar a variadas ações e 

comportamentos, como por exemplo: insegurança, irritabilidade, timidez, distração, 

euforia, alegria, tristeza, entre outros. Nesse sentido, a adolescência pode ser um período 

de descobertas das próprias limitações, em que existe a necessidade de se readaptar, além 

de espaço para que esse momento seja vivido de forma plena e com responsabilidade. 

Há também a reflexão de adolescência numa perspectiva sócio-histórica, 

associando elementos importantes no desenvolvimento dos sujeitos e a sociedade. Nessa 

concepção, o sujeito é constituído pelas condições e relações sociais e culturais. Segundo 

Aguiar, Bock e Ozella (2002), para definir adolescência na abordagem sócio-histórica é 

necessário compreender as origens, a constituição histórica desse período do 

desenvolvimento. A adolescência, nesse contexto, é uma “categoria que se constrói, se 

exercita e se reconstrói dentro da história e em tempos específicos” (FROTA, 2007 p. 11). 

Deste modo, é por meio de suas vivências e convivências que o jovem adquire 

componentes que possibilitarão a construção de sua identidade.  

Dayrell (2003, p. 42) afirma que “construir uma definição da categoria juventude 

não é fácil”. Para ele, é uma diversidade de elementos que contribuem para conceituar esta 

classe, como por exemplo: condições sociais, culturais e de gênero, além das regiões 

geográficas (DAYRELL, 2003). No entanto, ao refletir sobre adolescência, o autor diz que 
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ela não deve ser compreendida como um fenômeno de passagem, como um tempo que 

termina, mas que represente o marco inicial da juventude. Adolescer, neste sentido, é “um 

momento cujo núcleo central é constituído de mudanças do corpo, dos afetos, das 

referências sociais e relacionais” (DAYRELL, 2003, p. 42). É, portanto, uma etapa 

caracterizada por momentos de transformações, cujas experiências precedentes da infância 

são complementadas e/ou modificadas de modo a se fazer presente ao longo da vida. 

Assim, a adolescência torna-se fundamental no processo de desenvolvimento humano. 

Pensar em parâmetros que definem a adolescência em nossa sociedade atual é 

discutir a construção de uma identidade numa cultura em que predomina a tecnologia, as 

informações e a forte influência da mídia. Os nossos jovens veem na obtenção de bens de 

consumo a sua inserção em determinados grupos. Para serem aceitos ou para serem 

conhecidos e respeitados, tem-se a necessidade de estar na moda. Para Salles (2005, p.39) 

 

Os objetos que se possui são projeções do eu e a imagem é algo que chama 

atenção e define posições sociais. As coisas e os objetos que possuímos 

demarcam relações sociais, definem o estilo pessoal, hierarquizam e discriminam 

grupos. Aquilo que possuímos diz quem somos, mostrando nossos gostos, 

interesses e estilo de vida. Mesmo que o acesso ao consumo seja restrito, pois 

depende da condição social, o referencial é o mesmo. A diferença está no que se 

consome, que varia de acordo com os diferentes grupos sociais. 

 

 

Os jovens de hoje são aqueles que se formaram em uma cultura midiática, 

influenciados, em sua maioria, pela TV. Esta formação é manifestada em atitudes, 

comportamentos e escolhas desses jovens e, para ilustrar esses aspectos, dois exemplos 

podem ser citados: padronização da beleza, que instiga as garotas ou os garotos a serem 

como modelos e cantores com corpos magros, obtendo glamour e sucesso; e modelos de 

competição, em que há uma manipulação no sentido de sempre vencer e por meio do qual 

os jovens são influenciados por jogadores de diversas modalidades que são bem sucedidos, 

levando os adolescentes a, muitas vezes, não conseguirem lidar com o fracasso, com a 

derrota. Os exemplos expostos são apenas duas ilustrações claras de como a televisão 

apresenta para os adolescentes uma vida de beleza, sucesso, vitórias, etc. e, esse nem 

sempre é o cenário no qual o jovem está inserido.  

Pode-se, neste âmbito, relacionar sociedade, mídia, cultura, tecnologia entre outros 

fatores, dando ênfase a esse momento vivido pelo jovem também na instituição escolar. 

São diversas representações, sobre variados assuntos como música, sexualidade, gênero, 

classe, que mobilizam os adolescentes e os fazem buscar significados para essas 
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representações. É neste instante que a escola exerce o seu papel social, é o momento em 

que a comunidade escolar deve acolher esta juventude e fazer desse espaço escola um lugar 

onde se produz e se recria significados.  

 No contexto desta pesquisa, a adolescência é tratada pela sua essência psicológica, 

social e também de desenvolvimento. Leva-se em conta:  

 Puberdade: instigando os jovens a compreenderem que as transformações 

decorrentes desse período podem contribuir para uma vida adulta feliz.  

 Cultura e história: motivando-os a inserir em suas vidas o que o seu meio lhes 

fornece de significativo para a formação de seu caráter.  

 Sociedade e tecnologia: demonstrando que as relações sociais e o avanço 

tecnológico fornecem elementos para determinadas escolhas, sejam elas essenciais 

ou não para o desenrolar da juventude.  

Intenciona-se que a abordagem do tema sexualidade referente a este trabalho seja 

apresentada de modo que o adolescente construa conhecimentos para responder às 

questões pessoais e sociais referentes ao exercício da sexualidade; mas que ele consiga, 

também, estabelecer relações entre o momento que se vive e todos os aspectos culturais, 

sociais, de valores e de tecnologia de informação que o permeiam.  
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CAPÍTULO 2 – A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO INSTRUMENTO 

DE MEDIAÇÃO  

 

 2.1 Sequência Didática 

 

Todo processo de ensino e aprendizagem requer o estabelecimento de metas que 

sejam efetuadas tanto pelo educador quanto pelo educando. Essas metas tem para o 

educando o sentido de concretizar a aprendizagem sobre determinados conceitos, 

possibilitando sua autonomia. Para o educador, é necessário que as intenções ao planejar 

suas ações pedagógicas estejam direcionadas para a formação desses sujeitos no sentido de 

possibilitar criticidade e responsabilidade.  

 Para que metas como essas sejam cumpridas pelo docente, faz-se necessário refletir 

sobre quais elementos serão utilizados para que sua prática educativa seja aperfeiçoada ou 

até mesmo transformada. As propostas didáticas devem ser pensadas e articuladas 

deixando claro quais serão os objetivos a serem alcançados. O trabalho docente, deste 

modo, justifica-se na maneira de planejar e construir estratégias didáticas, levando em 

conta os problemas reais e valorizando a complexidade inerente dessas situações, ao 

interpretá-las e ao buscar soluções (KINDEL, 2012). 

 A atuação do docente no processo de ensino e aprendizagem demanda que esse, ao 

pensar suas aulas, busque “a coerência entre o planejado e o que se deseja que o aluno 

aprenda” (KINDEL 2012, p. 55). Assim, as atividades a serem desenvolvidas necessitam 

de variáveis que determinem interações entre os sujeitos, cujo objetivo é tornar concretas 

essas propostas e as questões que trazem um problema para ser solucionado. São exemplos 

dessas atividades: debate em forma de mesa redonda; representações visuais; músicas; 

exposições; filmes; etc. Essas características citadas apontam para um trabalho que seja 

estruturado e indicado de acordo com os pressupostos do professor logo após um 

diagnóstico que defina: característica da turma; o estabelecimento do tempo e um tema 

específico. Desta maneira, precisa-se compreender sobre as diferentes formas de ensinar 

e/ou abordar um assunto. 

Zabala (1998) afirma que os tipos de atividades e, sobretudo, a maneira como se 

articulam, são um dos traços diferenciais que determinam as especificidades de muitas 



31 
  

propostas didáticas. Entre esses diferenciais evidenciam-se as Sequências Didáticas (SD)
1
, 

que são “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização 

de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 

professores como pelos alunos” (ZABALA 1998, p. 18). A opção do professor por uma 

sequência didática possibilitaria a eficácia no processo de aprendizagem de seus alunos.  

Sequências didáticas revelam em seu planejamento o seu “valor educacional” 

(ZABALA 1998, p. 54). Para que esse planejamento alcance o objetivo de possibilitar 

mudanças que acolham as necessidades dos alunos, o educador deve-se atentar e 

considerar alguns aspectos importantes como: “o tempo destinado, as etapas de 

desenvolvimento, os tipos de atividades, as formas de organização dos alunos, os recursos 

didáticos para a utilização e as formas de avaliação” (LIMA; LEAL; TELES, 2013, p. 48). 

Ainda, sobre o planejamento da SD, as autoras argumentam que em cada etapa da 

sequência é preciso: “monitorar as etapas anteriores para se ter um maior direcionamento 

das atividades seguintes, possibilitando vivências diversificadas, sejam elas de organização 

dos alunos, dos tipos de atividades” (LIMA, LEAL; TELES, 2013, p. 49). 

Ao propor uma metodologia que contemple a SD, é necessário desenvolvê-la de 

modo a favorecer a autonomia, no ato de aprender, entre os alunos e, para que isso 

aconteça, o professor precisa demonstrar uma atitude investigativa que valorize os 

princípios e cotidiano dos educandos. Zabala (1998, p. 89) diz que: 

 

As sequências didáticas, como conjunto de atividades, nos oferece uma série de 

oportunidades comunicativas, mas que por si mesmas não determinam o que 

constitui a chave de todo ensino: as relações que se estabelecem entre os 

professores, os alunos e os conteúdos de aprendizagem. As atividades são o meio 

para mobilizar a trama das comunicações que se pode estabelecer em classe; as 

relações que ali se estabelecem definem os diferentes papeis dos professores e 

dos alunos. 

 

 Assim, o processo de ensino e aprendizagem pode se consolidar no sentido em que 

o professor seja adepto de estratégias que possibilitem o avanço de seus alunos para uma 

aprendizagem significativa. Essa concepção procura desviar-se do tradicionalismo do 

ensino, em que a memorização de conteúdos é o mais importante. Neste aspecto, os 

parâmetros curriculares nacionais apontam que: 

                                                           
1
 As SD se diferem dos projetos didáticos por não terem necessariamente um produto final. No projeto 

didático, todo o processo de desenvolvimento acontece de forma compartilhada, mais direta e, na SD, o 

planejamento das atividades e sua organização são centrados no professor.  
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Quando há aprendizagem significativa, a memorização de conteúdos debatidos e 

compreendidos pelo estudante é completamente diferente daquela que se reduz à 

mera repetição automática de textos cobrada em situação de prova. (BRASIL, 

1998, p. 26). 

 

 Zabala (1998) afirma que não são todas as SD que conseguem desenvolver 

habilidades importantes para que a aprendizagem se concretize. No entanto, o autor 

também propõe modelos, chamados por ele de unidade, cujo objetivo é proporcionar a 

compreensão sobre essa diversidade existente entre as SD. Os quadros abaixo, demostram 

como se dá essa diferenciação.  

 

Quadro 1 – Modelo 1 de sequência didática apontado por Zabala (1998)  

 

 UNIDADE 1 

1 Comunicação da lição – acontece a exposição do tema por parte do professor, que 

permite alguma pergunta. Quando acaba, define que parte do tema será avaliado na 

prova, que vale nota. 

2 Estudo individual sobre o livro-texto – cada aluno, utilizando diferentes técnicas 

realiza o estudo do tema.  

3 Repetição do conteúdo aprendido – cada aluno, individualmente, memoriza os 

conteúdos da lição que supõe que será objeto da prova ou exame.  

4 Prova ou exame – em classe, todos os alunos respondem a questões, durante um tempo 

estipulado. 

5 Avaliação – o professor comunica para toda turma os resultados obtidos. 
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Quadro 2 – Modelo 2 de sequência didática apontado por Zabala (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDADE 2 

1 Apresentação situação problemática – o professor expõe uma situação conflitante, mas 

que pode ser solucionada pela área afim. 

2 Busca de soluções – pede-se que os alunos debatam sobre diferentes soluções para a 

questão problema. 

3  Exposição do conceito – baseado nas propostas dos alunos, o professor elabora o conceito. 

4 Generalização – com as contribuições do grupo e as conclusões obtidas, o professor 

estabelece as leis, os modelos interpretativos ou os princípios que se deduzem deles. 

5 Aplicação – os alunos, individualmente, aplicam o modelo apresentado a diversas 

situações. 

6 Exercitação – os alunos realizam exercícios sobre a temática proposta. 

7 Prova ou exame – os alunos, em sala de aula, respondem às perguntas e fazem exercícios 

do exame durante um tempo estipulado. 

8 Avaliação – o professor comunica para toda a turma os resultados obtidos. 
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Quadro 3 – Modelo 3 de sequência didática apontado por Zabala (1998) 

 

 UNIDADE 3 

1 Apresentação situação problemática – o professor desenvolve um tema sobre um fato 

ou acontecimento, destacando os aspectos problemáticos e os que são desconhecidos 

para os estudantes. 

2 Diálogo professores/alunos – o professor estabelece um diálogo com os estudantes e 

entre eles, e promove o surgimento de dúvidas, questões e problemas relacionados com 

o tema.  

3  Comparação entre diferentes pontos de vista – o professor facilita diferentes pontos 

de vista e promove a discussão em grupo. 

4 Conclusões – a partir da discussão do grupo e de suas contribuições, o professor 

estabelece conclusões.  

5 Generalização – com as contribuições do grupo e as conclusões obtidas, o professor 

estabelece as leis, os modelos interpretativos ou os princípios que se deduzem deles. 

6 Exercícios de memorização – os alunos, individualmente, realizam exercícios de 

memorização que lhes permitem lembrar os resultados das conclusões e da 

generalização. 

7 Prova ou exame – em sala de aula, todos os alunos respondem às perguntas e fazem os 

exercícios do exame durante um tempo determinado.  

8 Avaliação – o professor comunica aos alunos os resultados obtidos. 
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Quadro 4 – Modelo 4 de sequência didática apontado por Zabala (1998) 

 

 UNIDADE 4 

1 Apresentação, por parte do professor, de uma situação problemática relacionada 

a um tema – o professor desenvolve um tema em torno de um fato ou acontecimento, 

destacando os aspectos problemáticos e os que são desconhecidos para os alunos. 

2 Proposição de problemas ou questões – os alunos, coletiva ou individualmente, 

dirigidos e ajudados pelo professor, expõem as respostas intuitivas ou suposições sobre 

cada um dos problemas e situações propostos.  

3 Proposta das fontes de informação – os alunos, coletiva ou individualmente, 

acompanhados pelo professor, propõem fontes de informação mais apropriadas para 

cada uma das questões: o próprio professor, pesquisa bibliográfica, uma experiência, 

observação, entrevista, entre outros. 

4  Busca da informação – os alunos, coletiva ou individualmente, acompanhados pelo 

professor, realizam a coleta de dados que as diferentes fontes lhe proporcionaram. A 

seguir selecionam e classificam estes dados. 

5 Elaboração das conclusões – os alunos, coletiva ou individualmente, acompanhados 

pelo professor, elaboram conclusões que se referem às questões e aos problemas 

propostos. 

6 Generalização das conclusões e síntese – com as contribuições do grupo e as 

conclusões obtidas, o professor estabelece as leis, os métodos e os princípios que se 

deduzem do trabalho realizado. 

7 Exercícios de memorização – os alunos, individualmente, realizam exercícios de 

memorização que lhes permitem lembrar os resultados das conclusões, da 

generalização e da síntese. 

8 Prova ou exame – os alunos, em sala de aula, respondem às perguntas e fazem os 

exercícios do exame durante tempo determinado. 

9 Avaliação – a partir das observações que o professor fez ao longo da unidade e a partir 

do resultado da prova, esse comunica aos estudantes a avaliação das aprendizagens 

realizadas.  
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 De modo a facilitar o entendimento de cada unidade, Zabala apresenta a finalidade 

de cada uma delas, citando onde aparecem os conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. 

 Unidade 1: trata os conteúdos apenas de modo conceitual, espera-se que todos 

saibam determinados conhecimentos. Há uma exposição do assunto por parte do 

professor e, logo em seguida, atividades para memorização. Em relação à atitude, 

analisa-se que os alunos ficam restritos a uma manutenção de ordem pelo professor. 

 Unidade 2: observa-se que o tratamento dos conteúdos são essencialmente 

procedimentais ao propor uma situação problema como estratégia de sondagem 

para iniciar um novo tema. E, ao propor teorias relacionadas a esse tema, faz-se uso 

de conteúdos conceituais. Os atitudinais são ressaltados no momento de diálogo 

entre professor e alunos. Objetiva-se que os alunos conheçam e saibam utilizar os 

dados necessários para a solução de problemas.  

 Unidade 3: a utilização de novas estratégias procedimentais, como diálogo e 

debates, são elementos para que alunos conheçam conteúdos com características 

conceituais. As questões atitudinais, interesse e participação, nesta unidade, não 

serão avaliados. A intenção é de que os estudantes saibam sobre variadas temáticas 

trabalhadas e sejam participativos e interessados.  

 Unidade 4: observa-se que há uma delimitação de conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, sendo os temas estudados apenas enquanto estiverem 

em processo de avaliação. A técnica utilizada requer habilidades e recursos 

propostos pelos alunos para controlar o desenvolvimento da sequência. A ideia é a 

de que os estudantes compreendam os conceitos, sejam capazes de resolver 

problemas, contribuam para o entendimento de outros alunos. 

O objetivo geral do autor, pelos exemplos apresentados, é o de verificar se todos 

tem a mesma finalidade, que é promover a aprendizagem. Porém, deixa-se evidente que 

essas não são as únicas formas de se trabalhar, “e, portanto, podemos pensar que o próprio 

professor combina estes quatro tipos de unidades, além de outras” (ZABALA, 1998, p. 62). 

Os modelos de SD desenvolvidos por Zabala são sugestões estabelecidas de 

maneira a permitir que cada professor busque identificar e classificar sua prática e turma na 

unidade referente. Deve-se, portanto, considerar as condições que foram discutidas no 
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decorrer deste texto que procuram dinamizar as estratégias pedagógicas, ressaltando a 

expectativa e vivência de cada aluno envolvido.  

Evidenciar, portanto, a necessidade de novas propostas metodológicas é procurar 

facilitar a compreensão de conteúdos pelos sujeitos aprendizes, além de propiciar um 

ambiente em que todos fiquem à vontade para expor suas ideias. Através das SD pode-se 

notar que são demonstradas, para os alunos, variadas maneiras de aprender e, ao professor, 

algumas formas para entender o processo de aprendizagem. É possível, também, observar 

que “nem tudo se aprende do mesmo modo, no mesmo tempo nem com o mesmo trabalho” 

(ZABALA, 1998, p. 86), sendo assim, deve-se dispor de estratégias mais fundamentadas e 

que contribuam com os alunos de modo que aprendam o que se é proposto de maneira 

significativa. Diante desta perspectiva, uma SD pode ser construída dispondo de uma série 

de recursos pedagógicos com uma evidente construção pluralista.  

 

 

2.2 O pluralismo metodológico como fundamentação para a construção da sequência 

didática 

 

O planejamento da sequência didática proposta e apresentada neste trabalho se 

baseou nos pressupostos do pluralismo metodológico para o ensino de ciências, uma 

concepção proposta por Laburú, Arruda e Nardi (2003).  

Essa perspectiva metodológica indicada por Laburú, Arruda e Nardi (2003, p. 248) 

parte do pressuposto de que todo processo de ensino-aprendizagem é muito difícil, variável 

no tempo, envolve múltiplos saberes e, além disso, não é trivial. O pressuposto essencial 

que está no cerne da abordagem pluralista é o de que todas as metodologias apresentam 

benefícios, assim como restrições. Neste aspecto, faz-se necessário indicar que as 

estratégias utilizadas pela maioria dos professores em suas aulas podem ser benéficas ao 

propor variados instrumentos e recursos pedagógicos, e restritos quando pensar que a aula 

expositiva ou que apenas dinâmicas de grupos sejam as estratégias que conduzem a 

aprendizagem.  

De acordo com Laburú, Arruda e Nardi (2003, p. 251), “é questionável uma ação 

educacional baseada num único estilo didático, que só daria conta das necessidades de um 

tipo particular de aluno ou alunos e não de outros”. Nessa perspectiva, observa-se o quão 
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importante é a utilização de variados instrumentos pedagógicos que possibilitem o 

desenvolvimento de competências como a interação e o estímulo a resoluções de 

problemas. Empregar o pluralismo metodológico, em uma proposta de trabalho, é contar 

com recursos e propor estratégias que estejam no contexto cultural, social e individual do 

aluno. Os procedimentos metodológicos únicos e imutáveis não atingem todos os 

estudantes e não promovem uma evolução e desenvolvimento dos estudantes.  

As referências de Carvalho (2005, p. 91) para que o mestre, professor, aproprie-se 

de uma metodologia pluralista, é almejar um “ensino crítico e significativo, em que se 

insira o aprendiz num processo de conversação”; deste modo, ao propor o desenvolvimento 

de estratégias pluralistas, o autor diz que o compromisso desse professor é com a 

aprendizagem e não com a fidelidade pedagógica. Neste contexto, ao mudar sua postura ao 

ensinar, e ao se interessar pelas concepções dos alunos, os professores já dão um grande 

passo para que suas aulas sejam mais eficazes e também atrativas, deixando de ter um 

comportamento único que atinja somente um tipo de aluno.  

A proposta pluralista para Carvalho (2005) aponta que as diferenças individuais e 

estilo dos alunos, no que diz respeito à aprendizagem, requerem o uso de instrumentos e 

estratégias pedagógicas que levem em consideração as representações dos aprendizes. 

Entre essas estratégias podem-se mencionar como exemplos: música, oficinas, dinâmicas 

de grupo, leitura, questionamentos, investigações, jogos, etc. Esses recursos, para o autor, 

visam atender às motivações e expectativas de cada aluno. 

Diante da explanação sobre pluralismo metodológico, identifica-se a importância 

em se considerar as diferentes formas de aprender e ensinar que são singulares de cada 

estudante e professor, respectivamente. Neste sentido, a metodologia pluralista, empregada 

nesta pesquisa, é delineada pela investigação sobre as preferências dos adolescentes, o que 

eles gostariam de aprender e quais instrumentos são mais eficientes para tal função. Exige, 

portanto, que se reconheçam as habilidades e ritmos de aprendizagem de cada um. O 

professor, neste momento, é essencial, pois será ele que dará um diagnóstico sobre essas 

diferenças e habilidades individuais.  

Os recursos usados nesta sequência de estudo facilitam o envolvimento dos alunos 

nas atividades, pois são relacionados ao dia a dia deles. A utilização de amplificadores 

culturais, que são os elementos considerados mediadores e que proporcionam uma 

interação entre os estudantes e o objeto do conhecimento, auxiliando e influenciando seus 

comportamentos e mentes, fazem-se necessários, não só em relação a sua importância 
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enquanto ferramenta de ensino, mas, também, quanto ao valor dado pelo professor à sua 

utilização (SCHROEDER; FERRARI; MAESTRELLI, 2010).  

Ressalta-se que, no contexto enfatizado, o termo amplificador cultural faz 

referência aos instrumentos pedagógicos utilizados. Como exemplo de um amplificador 

cultural, neste trabalho, propõe-se, entre outros, a música. Esse instrumento, além de 

possibilitar um estímulo à leitura e interpretação, que são também amplificadores, exige 

que o aluno relacione a temática estudada com a letra/texto da canção proposta. O fato de 

apresentar uma canção que faz parte do cotidiano dos alunos, assim como solicitar que 

músicas de suas preferências sejam tocadas e interpretadas num contexto formal da sala de 

aula, reforça o objetivo da proposta pluralista empregada. Isto se dá por possibilitar que o 

aluno: argumente sobre sua ideia e seu conhecimento; incentive o debate coletivo entre 

seus colegas e, em consequência, compreenda que há opiniões diferentes e/ou iguais às 

suas; seja capaz de resolver as divergências; construa seus próprios significados, e, por fim, 

que assimile os conceitos científicos tratados. 

A reflexão em torno de possibilidades plurais e do recurso didático SD possibilita a 

compreensão de sua escolha como metodologia para a pesquisa realizada. A proposta é 

trabalhar questões relevantes sobre sexualidade na perspectiva de contribuir para que os 

sujeitos em formação apresentem habilidades para tratar sobre o assunto de forma crítica, 

construtiva e cooperativista. Há também a preocupação em planejar de modo adequado as 

atividades para que os educandos estejam preparados para a tomada de decisões frente aos 

conflitos e dificuldades que possam surgir. Desta forma, dispõe-se de informações sobre os 

variados instrumentos utilizados, enriquecendo e tornando a estratégia SD fundamental no 

planejamento escolar. 

 

2.3 Abordagem sócio-histórica como elemento para o desenvolvimento e análise de 

processos educativos 

 

O processo de desenvolvimento do ser humano e a formação de conceitos na 

perspectiva sócio-histórica são compreendidos como aqueles que têm características 

fundamentadas na relação entre o sujeito e o seu meio, sendo este biológico, histórico ou 
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social. Segundo as concepções de Vygotsky (1996) 
2
, descritas no trabalho de Lucci (2006, 

p. 5), o homem é moldado pela sua cultura, constitui conhecimentos, e o desenvolvimento 

acontece a partir de relações inter e intrapessoal, ou seja, é neste processo que o sujeito se 

apropria do conhecimento. Com base nessa argumentação, faz-se uma discussão do 

conceito de mediação à luz de Vygotsky, de modo a compreender como se dá a relação 

social entre os sujeitos com seu meio cultural, social e histórico.  

Segundo Oliveira (2002, p. 26), “mediação, em termos genéricos, é o processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser 

direta e passa a ser mediada por esse elemento”. Há, neste sentido, a utilização de 

elementos que são fundamentais para esse processo de intervenção, que são caracterizados 

por: instrumentos (externos) – ferramentas que servem para transformar os objetos ou o 

meio; signos (internos) – agindo também como instrumento, porém, da atividade 

psicológica. Esses elementos contribuem para o desenvolvimento das funções mentais 

superiores, correspondentes àquelas experiências adquiridas durante toda a vida do sujeito.  

Nessa perspectiva, a mediação é um aspecto importante, pois é por meio desse 

processo que um sujeito se relaciona com o ambiente construindo sua história, 

transformando-se e modificando os indivíduos com os quais interage, além de apropriar-se 

dos conceitos. Sobre mediação e internalização, Martins (2005, p. 59) afirma que “o 

conhecimento vinculado à experiência concreta e imediata fornece concretude ao 

conhecimento de natureza abstrata”. Conforme o sujeito assimila e exercita esses conceitos 

de modo a interpretar e se comunicar com sua realidade, os tipos de conhecimentos vão se 

modificando (MARTINS, 2005). 

 O sujeito, quando criança, apresenta características próprias da cultura da sociedade 

na qual vive, como por exemplo: o dialeto, os hábitos, os gestos. O processo de formação 

conceitual, neste aspecto, acontece por intermédio de um adulto e é uma ação espontânea, 

ou seja, o mediador não tem a preocupação de selecionar e nem de organizar as palavras. 

Fontana (2000) diz que a comunicação entre adulto e criança ocorre pela coincidência de 

conteúdos (aspecto da realidade ao qual a palavra se aplica), ou seja, “nessas relações, 

crianças e adultos compartilham palavras que significam, em termos práticos, a mesma 

coisa para ambos” (FONTANA, 2000, p. 18). Isso só acontece porque a criança 

                                                           
2
 VYGOTSKY, L.S.; A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 

5.ed. São Paulo, 1996. 



41 
  

precocemente assimila inúmeras palavras com significados semelhantes ao que o adulto já 

conhece.  

Já na sala de aula, o desenvolvimento dos sujeitos e sua aprendizagem acontecem 

pela mediação, que é realizada pelo professor. Os conceitos, nesse processo, são 

trabalhados de forma organizada, com objetivos específicos que fazem do aluno um ser 

pensante e crítico em relação ao seu papel como cidadão no meio onde habita. Fontana diz 

que: 

 

Os conceitos científicos, com seu sistema hierárquico de inter-relações, parecem 

constituir o meio no qual a consciência e o domínio se desenvolvem, sendo mais 

tarde transferidos a outros conceitos e a outras áreas do pensamento. A 

consciência reflexiva chega à criança através dos portais dos conhecimentos 

científicos (FONTANA, 2000, p. 23). 

 

Neste aspecto, a ação escolar, mais especificamente as práticas pedagógicas do 

professor, influencia diretamente na formação conceitual do sujeito, tornando o seu papel 

como mediador fundamental para uma aprendizagem de qualidade. Conforme descreve 

Leite et al (2009, p. 209) mediar a aprendizagem na perspectiva sócio-histórica significa 

“possibilitar e potencializar a construção do conhecimento”. Desta forma, faz-se necessário 

que o professor atue: investigando e observando o conhecimento de seus alunos; intervindo 

e estruturando as experiências colocadas por eles; direcionando essas vivências para a 

formação e apropriação de novos saberes.  

O processo de conceitualização é um processo único e integrado e, segundo 

Fontana (2000, p. 20), faz-se necessária a distinção entre o que está diretamente ligado à 

atividade mental centrada sobre a vida cotidiana, ou seja, diferenciar os conceitos 

espontâneos da concepção sistematizada na escola, os conceitos científicos.  

Com o conceito espontâneo, a criança se move do objeto para o conceito e, nos 

conceitos científicos, a trajetória é oposta, do conceito para o objeto. Assim,  

 

 [...] ao operar com conceitos espontâneos [cotidianos], a criança não está 

consciente deles, pois, sua atenção está centrada no objeto ao qual se refere 

nunca no próprio pensamento (VYGOTSKY (1993)
3
 apud MARTINS, 2005, p. 

57). 

 

 

                                                           
3 VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. São Paulo. 1993 
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Embora aconteça esta diferenciação entre os conceitos espontâneos e científicos, 

durante o processo de formação conceitual, eles se inter-relacionam, influenciando-se 

reciprocamente. Os conceitos e as experiências cotidianas, por exemplo, possibilitam ao 

sujeito buscar explicações para os conceitos científicos. Por outro lado, os conceitos 

científicos transformam, modificam os conceitos cotidianos. “A partir dessa interação, o 

indivíduo tem a possibilidade de inserir os conceitos (sejam cotidianos ou científicos) em 

uma estrutura conceitual, de uso deliberado” (MARTINS, 2005, p. 59). 

Martins (2005) destaca que a apropriação de conhecimentos científicos exige que o 

indivíduo adquira habilidades específicas que contribuam para uma reflexão e abstração do 

que se é abordado. Deste modo, o professor, enquanto mediador de questões pedagógicas, 

deve pensar em como seus alunos estão internalizando as informações recebidas e, assim, 

criar possibilidades de modo a contribuir para um ensino que atenda as expectativas e 

saberes já desenvolvidos pelos seus alunos.  

 

Na internalização o processo interpessoal inicial transforma-se em intrapessoal. 

Essa re-construção tem como base a mediação semiótica (particularmente a 

linguagem), e envolve as ações, estratégias e conhecimentos do(s) outro(s) e as 

condições sociais reais de produção da(s) interação (ões) (FONTANA, 2000, p. 

11-12). 

 

 

O professor, ao fazer uso da palavra em suas interações, promove graus de 

generalidades e operações intelectuais ligadas à palavra que são novos para o aluno. No 

entanto, ao intervir com seu discurso, não influencia quanto ao seu próprio modo de 

pensar, e nem comanda uma maneira de pensar. O aluno busca administrar toda a palavra 

do professor mesmo que não a compreenda conceitualmente e será no limite dessas 

palavras que, ao seu modo, irá interpretá-la (FONTANA, 2000). 

No âmbito desta pesquisa, concorda-se, portanto, com Fontana quando o autor 

evidencia que:  

 

O desenvolvimento da conceitualização na criança transcorre no processo de 

incorporação da experiência geral da humanidade, mediada pela prática social, 

pela palavra (também ela uma prática social), na interação com o(s) outro(s) 

(FONTANA, 2000, p. 14). 

 

 

Desta forma, a realidade dos sujeitos, seja ela advinda de fatores sociais ou 

cognitivos, apresenta elementos que promovem uma interação entre professor e aluno, 
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proporcionando a ambos instantes de trocas de conhecimento. Assim, a linguagem é um 

instrumento importante sendo mediadora e guia do processo de formação de conceitos e do 

pensamento.  

Ao discutir sobre sexualidade nessa concepção, considera-se que os conceitos a ela 

vinculados não se restringem ou se processam somente durante a escolaridade, mas são 

desenvolvidos e construídos desde o instante em que somos inseridos na sociedade, ou 

seja, no nosso nascimento. A primeira representação dessa inserção social consiste na 

convivência e interação que fazemos com a pessoa responsável pelos primeiros cuidados 

atribuídos a essa fase. Somos seres histórico-culturais, e a construção de nossas identidades 

se dá por meio das experiências que desenvolvemos no transcorrer de nossas vidas, nas 

relações estabelecidas com outras pessoas, na percepção sobre as diferenças (DINIS; 

ASINELLI-LUZ, 2007).  

Na abordagem sócio-histórica, a sexualidade, como ressaltam Dinis e Asinelli-Luz 

(2007, p. 9), entendida “como fator de aprendizagem e interação social, significa superar 

os limites impostos pela educação escolar”. Assim, educar sexualmente o adolescente é 

permitir que se tenha liberdade para deixar transparecer sua realidade e seus valores, o que 

propiciaria a problematização da sexualidade não como algo dado e pré-determinado, mas 

experimentado nas mais diferentes esferas que vivenciamos (DINIS; ASINELLI-LUZ, 

2007).  

Assim, ressalta-se a dinâmica existente entre o processo de desenvolvimento dos 

conceitos. O processo de aprendizagem, no âmbito escolar, se desenvolve de modo 

recíproco entre conceitos construídos pelos alunos em suas relações sociais, ou seja, no seu 

cotidiano, e os conceitos que não estão diretamente relacionados com suas vivências, ou 

seja, estão distantes da realidade desses sujeitos e serão aprendidos em sala de aula. 

Quando esses dois fatores se cruzam, ocorrem contraposições, que serão supridas assim 

que os aprendizes superarem as novas situações colocadas e assim que criarem significados 

necessários para o seu desenvolvimento. Esse processo de construção e inserção de novos 

saberes no cotidiano possibilita aos alunos transformações significativas, sendo uma 

dessas, a autonomia. 

 

2.4 Os procedimentos para a análise microgenética 
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O material coletado nesta pesquisa foi submetido a uma análise microgenética. 

Góes (2000, p. 14) descreve essa análise como aquela que aponta detalhes da formação de 

um processo, indicando as ações e as relações dos envolvidos, dentro de um curto espaço 

de tempo, ou seja, a orientação da análise é para as “minúcias indiciais e genética”.  

Por meio dessa metodologia, intenciona-se analisar a formação de um processo 

cognitivo, observado, por exemplo, durante a realização das atividades através do empenho 

dos sujeitos para dominar conteúdos, interpretar dados, construir novos conceitos e, deste 

modo, transformá-lo em conhecimento. A obtenção dos dados, neste trabalho, atenta-se às 

particularidades dos sujeitos envolvidos e a detalhes durante a execução das atividades 

propostas. Por isso, a utilização da análise microgenética como abordagem metodológica 

torna-se necessária. 

Segundo Kelman e Branco (2004), 

  

a análise microgenética possibilita a observação e o estudo dos processos de 

comunicação envolvidos nas relações de ensino-aprendizagem. O pesquisador 

adquire postura flexível e atenta, sendo capaz de dialogar com os processos co-

construtivos de interação que propiciam situações de desenvolvimento. 

(KELMAN; BRANCO, 2004, p. 103) 

 

Essa análise permite constatar como as estratégias utilizadas durante a execução das 

atividades auxiliam a compreensão dos conteúdos por parte dos alunos. Permite, também, 

apontar a importância da participação da professora e também a minha participação como 

mediadoras, contribuintes na identificação dos processos que estão em formação. A 

microgênese seria, de acordo com os estudos de Vygotsky, um controle genético, pois 

permite a percepção do momento exato em que ocorrem os processos de transformações 

desenvolvidos por meio das interações de situações problemas (KELMAN; BRANCO, 

2004).  

No ambiente escolar, a análise microgenética se torna importante e interessante ao 

possibilitar observações acerca da ordem dos acontecimentos e mudanças praticadas pelos 

indivíduos. Além disso, verificam-se, nessa análise, as competências em relação à 

comunicação, aspecto que dificulta ou propicia a aprendizagem.  

O objetivo da utilização da microgenética, neste trabalho, é que essa análise 

evidencia fatores de formação conceitual entre os participantes através da transformação 

ocorrida durante o desenvolvimento das atividades. Essas transformações podem ser 

caracterizadas pela escrita, pelos gestos, pelas atitudes, pelas palavras direcionadas ao dar 
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uma resposta, pelo sentido e, também, pela postura da professora ao permitir mudanças em 

sua prática como estratégia para facilitar a aprendizagem. 

A análise microgenética fundamenta-se e apresenta-se, portanto, como indicador, 

das interações (discursivas e com o instrumento de ensino), das ações, do envolvimento e 

da participação dos sujeitos no trabalho.  

 

2.4.1 Categorias de análise 

 

Diferentes estratégias de mediação foram pensadas e estabelecidas para que o 

objetivo deste trabalho fosse alcançado. Entende-se por estratégias: a) a maneira como os 

indivíduos utilizam os elementos (instrumentos ou signos) que irão intermediar as 

atividades propostas; b) a interação com o outro e com o mundo.  

No contexto desta pesquisa, isso implica o entendimento de que, os sujeitos, ao 

utilizarem os instrumentos e recursos pedagógicos propostos em cada atividade, encontram 

condições para um entendimento e apropriação dos conceitos abordados. Além disso, as 

interações ocorridas, sejam elas de argumentação, cooperação, reflexão, sejam de diálogo, 

serão a base para o processo de aprendizagem.  

Deste modo, definem-se os dois parâmetros para a análise dos dados:  

1. Interações discursivas: de modo a verificar e compreender as maneiras como a 

professora interage com os alunos durante as intervenções pedagógicas  

2. Amplificadores culturais: analisar se os instrumentos são usados como suporte 

para a mediação. 

Segundo Schroeder, Ferrari e Maestrelli (2010, p. 30) “as interações discursivas, 

que ocorrem entre os sujeitos e os objetos, acontecem pela mediação efetivada pelo outro”; 

o professor, neste sentido, tem o papel fundamental de estimular e guiar seus alunos rumo 

a uma evolução do saber. Como consequência para esta análise, a intervenção da 

professora participante é de extrema importância, por fornecer elementos que completam 

os sentidos e significados dos estudantes sobre determinados conceitos, certificando a 

mediação entre seus alunos e o conhecimento.  

A linguagem utilizada na sala de aula pelos participantes será também uma forma 

de compreender a efetivação da aprendizagem. Esse fator faz-se necessário pelo fato de 

que os processos de interação e intervenção são praticamente orais, comunicativos. Deste 

modo, o conceito de abordagem comunicativa faz-se importante na estruturação de análise, 
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possibilitando a compreensão sobre os modos de interação que a professora desenvolve ao 

conduzir as aulas, sejam esses entre ela e os alunos sejam entre os próprios alunos. 

Para esse aspecto da análise, serão enfocadas quatro formas de abordagens 

comunicativas, defendidas por Mortimer e Scott (2002) e que são utilizadas para 

compreender como o estabelecimento de um processo de comunicação interfere no 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. Essas formas são:  

a)  Interativa/dialógica: em que ocorre uma interação entre professora e alunos ou 

alunos e alunos. Os sujeitos envolvidos exploram ideias, fazem 

questionamentos, argumentam sobre diferentes pontos de vista;  

b) Interativa/de autoridade: apresenta uma visão única e sob o “ponto de vista do 

discurso científico escolar que está sendo construído” (MORTIMER; SCOTT 

2002, p. 287);  

c) Não interativa/dialógica: o professor reconsidera, na sua fala, vários pontos de 

vista destacando similaridades e diferenças. 

d) Não interativa/de autoridade: tem-se um ponto de vista especifico apresentado 

pelo professor. 

Faz-se importante evidenciar, diante dessas quatro formas de abordagem, algumas 

características distintas entre elas. Para isso, utiliza-se das afirmações de Mortimer e Scott 

(2002): 

 

Uma característica importante da distinção entre as abordagens dialógicas e de 

autoridade, à comunicação em sala de aula, é que uma sequência discursiva pode 

ser identificada como dialógica ou de autoridade independentemente de ter sido 

enunciada por um único indivíduo ou interativamente. O que torna o discurso 

funcionalmente dialógico é o fato de que ele expressa mais de um ponto de vista 

- mais de uma ‘voz’ é ouvida e considerada - e não que ele seja produzido por 

um grupo de pessoas ou por um indivíduo solitário. Esse último aspecto está 

relacionado à segunda dimensão da abordagem comunicativa, que distingue 

entre o discurso interativo, aquele que ocorre com a participação de mais de uma 

pessoa, e o discurso não-interativo, que ocorre com a participação de uma única 

pessoa. (MORTIMER; SCOTT, 2002, p. 287) 

 

 

Ressalta-se que não há uma escolha entre essas classes de abordagens, 

considerando uma mais adequada que a outra, porém, identificam-se contribuições 

individuais de cada uma no cumprimento das interações discursivas ocorridas em sala de 

aula.  
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Os amplificadores culturais são elementos essenciais para um trabalho relativo à 

realidade sociocultural dos estudantes. A preocupação em utilizá-los foi, neste trabalho, a 

de proporcionar uma atividade mais interativa e assim contribuir com o processo de 

aprendizagem. Assim, eles foram evidenciados nas estratégias didáticas e também nos 

recursos/instrumentos pedagógicos utilizados. A importância de um amplificador cultural, 

 

não se concentra sobre si mesmo, como recurso de ensino ou uma metodologia 

utilizada pelo professor, mas sim, nos significados que este amplificador cultural 

tem codificado, bem como nos significados atribuídos pelo professor à sua 

utilização (SCHROEDER; FERRARI; MAESTRELLI, 2010, p. 29).  

 

 

Observa-se, portanto, na dinâmica desta pesquisa, que os amplificadores culturais 

como: revistas, músicas, vídeos, imagens, TV, entre outros, foram dispositivos importantes 

no processo de ensino, pois, a função é de favorecer aprendizagens mais concretas, visto 

que muitos deles podem ser utilizados tanto dentro como fora da escola. 
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CAPÍTULO 3 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O estudo desenvolvido nesta pesquisa tem natureza qualitativa, pelo fato de abordar 

situações cotidianas, cujos significados, valores, atitudes, crenças, que correspondem às 

realidades, são características básicas desse tipo de abordagem e não podem ser 

quantificados. Todos esses aspectos são de extrema importância para o estudo qualitativo. 

No entanto, considera-se relevante evidenciar o processo, observando como é, e de que 

forma ocorre a interação dos alunos com as atividades pedagógicas propostas. Além disso, 

é interessante, também, destacar o trabalho na interpretação, ou seja, explicar o fenômeno e 

a situação estudados a partir do olhar dos sujeitos da pesquisa (MOREIRA, 2002). Numa 

proposta de abordagem qualitativa, os objetivos traçam uma trajetória orientada pela 

compreensão de fenômenos diante dos acontecimentos históricos. 

A participação neste projeto foi voluntária. Para conscientizar os adolescentes e os 

seus respectivos responsáveis sobre os objetivos do projeto, um termo de consentimento 

foi elaborado conforme modelo e estabelecimento do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFOP (ANEXO A). Nesse termo, deixou-se claro que as aulas seriam filmadas e 

fotografadas, e que a identidade de cada aluno seria resguardada e nomes fictícios seriam 

utilizados caso fosse necessário.  

 

3.1 O Contexto e os sujeitos participantes 

 

Para a realização da pesquisa, foi escolhida uma escola de Ensino Fundamental II, 

da rede municipal de Ouro Preto. Essa escolha se deve a dois fatores: a) a execução de 

atividades do PIBID/Ciências, tratando o tema sexualidade em momentos anteriores na 

instituição; b) a participação da professora de ciências da escola como membro 

(supervisora) dos alunos do PIBID. Ambos os fatos revelaram, juntamente com questões 

sociais, a necessidade de se realizar um trabalho mais aprofundado sobre a sexualidade 

nessa instituição.  

A unidade escolar localiza-se no bairro São Cristóvão, em Ouro Preto, e funciona 

em dois períodos: manhã – Ensino Fundamental II e tarde – Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I. No período de execução desta pesquisa, o prédio onde se situa essa unidade 

passava por reformas. Todos os alunos foram provisoriamente transferidos para um prédio 

municipal (da antiga Fundação do Bem Estar do Menor) que se encontra num bairro das 
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proximidades e que estava sem funcionamento. O prédio foi adaptado, para receber os 

alunos, nos seguintes aspectos: limpeza, pintura, organização das salas (de aula, dos 

professores, da direção, da coordenação, de vídeo), da cozinha e do laboratório de ciências. 

Todos esses ambientes eram cuidados pelos funcionários da escola: faxineira e zelador. Em 

relação à constituição física e interna deste prédio, pode-se dizer que ele era amplo, com 

um bom pátio, suas salas eram pequenas, as carteiras eram boas, as janelas estavam sem 

vidros, e tinha um sistema de iluminação precário. Porém, o laboratório de ciências tinha 

uma boa iluminação e organização, embora ainda estivesse em condições de adaptação e 

construção.  

A escola atende, no Ensino Fundamental II, estudantes provenientes do mesmo 

bairro onde a sede da escola se encontra, São Cristóvão; e os demais funcionários vinham 

de bairros e até de distritos com diferentes localizações geográficas, mas, também, de Ouro 

Preto.  

A escolha da professora se deu da seguinte forma: em 2013, ela participava como 

professora supervisora do PIBID/Ciências
4
 e esse grupo desenvolvia um trabalho sobre 

sexualidade numa de suas turmas. Foi então, que a convite dos coordenadores do 

PIBID/Ciências (também professores do programa Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências( MPEC), me inseri no grupo com o objetivo de contribuir com o estudo por meio 

de ideias para aprimorar suas atividades sobre o tema. Foi nesse momento que conheci a 

professora. Mais adiante, este projeto de pesquisa foi apresentado  a ela. A professora 

demonstrou interesse em participar da pesquisa, vendo, na sequência didática criada para 

abordar assuntos referentes à sexualidade e afetividade, algumas possibilidades de 

introdução do tema em turmas que iniciariam o Ensino Fundamental II em 2014.  

Essa professora é graduada em Ciências Biológicas e tem mais de 20 anos de 

experiência, contribuindo durante esses anos com a formação de alunos de escolas públicas 

e particulares. Um fator que consiste em alcançar os objetivos da pesquisa enfatiza a 

interação e o uso de recuros e intrumentos diferenciados e, nesse aspecto, a professora foi 

                                                           
4 O PIBID desenvolve estudos e diversas atividades sobre temas relacionados aos conteúdos específicos para 

o Ensino Fundamental. Tem como um de seus objetivos: fazer a conexão entre os conceitos científicos 

abordados ao dia a dia dos alunos. Uma de suas ações consiste em oferecer oficinas de educação afetivo-

sexual, cuja pretensão é elaborar atividades e adequá-las às necessidades formativas dos adolescentes. Para 

essa proposta sobre educação afetivo- sexual, a presente pesquisa tem o papel de fortalecer e dispor de suas 

ferramentas pedagógicas, correlacionando as propostas. Desta maneira, este projeto enriquece o estudo sobre 

o tema e a dinâmica de atividades. Porém, durante a execução desta pesquisa, os alunos do PIBID não 

fizeram interferências diretas, ou seja, apenas observações e ajudas com fornecimento e recolhimento de 

materiais foram realizadas.  
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essencial, pois conduziu as atividades demonstrando domínio e habilidades necessárias, 

fruto de sua experiência profissional.  

A escolha dos alunos, no entanto, foi designada pela opção da professora que, no 

ano de 2014, tinha na unidade escolar, somente duas turmas de 6
o
 ano: Turma A e Turma 

B. A turma escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa foi a turma A devido às 

minhas questões de horários, pois, não tinha condições de comparecer nos horários das 

aulas da turma B.  

A Turma A era composta por 16 alunos, de idades entre 11 e 12 anos e cujas 

habilidades cognitivas eram bastante variadas. Alguns tinham boa oratória, boa escrita e 

um bom desempenho, enquanto outros não se envolviam tanto com seu estudo e eram 

agitados e, por vezes, indisciplinados.  

No entanto, houve uma boa receptividade de todos com a proposta de trabalho e ao 

tema, visto que todos os termos de consentimento foram devidamente assinados pelos 

responsáveis dos alunos. Esse interesse também aconteceu em relação às formas e à 

metodologia com as quais os conceitos foram tratados.  

 

3.2 O processo de desenvolvimento da sequência didática e a disposição das atividades  

 

 

A sequência didática consistiu em desenvolver atividades sobre o tema sexualidade, 

apresentando possibilidades metodológicas baseadas na problematização, além de conectar 

os conhecimentos científicos aos instrumentos de ensino e à realidade dos alunos, dispondo 

de uma metodologia pluralista.  

Parte-se do pressuposto de que sequências para o ensino da sexualidade contenham 

estratégias didáticas que favoreçam a socialização de informações e de experiências e que, 

assim, possibilitem a apropriação de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 

essenciais para a vivência da sexualidade de forma consciente e responsável (FURLANI, 

2011).  

Para atingir esse objetivo, é preciso também trabalhar os assuntos de forma 

contextualizada, o que deve engajar os alunos nos processos de ensino-aprendizagem. Os 

educadores devem eleger atividades que possibilitem o diálogo entre e com os alunos, em 

geral adolescentes. O diálogo, como meio para o ensino e aprendizagem da sexualidade, 
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incentiva a manifestação de curiosidades, concepções, valores e expectativas, o que pode 

permitir articulações entre o que ensinado e o que é vivido (KINDEL, 2012). 

Para tanto, o planejamento dessa sequência de ensino conta com estratégias 

diferenciadas que visam promover o desenvolvimento intelectual e emocional do 

educando. Nessa perspectiva, aponta-se o quão é importante a utilização de variados 

instrumentos pedagógicos que possibilitem o desenvolvimento de múltiplas competências. 

Esse uso de diferentes recursos visa atender às motivações e expectativas de cada aluno e 

ressaltam o compromisso do professor com a aprendizagem e não com uma tendência 

pedagógica (CARVALHO, 2005). 

A sequência didática desenvolvida (APÊNDICE A) foi orientada pelas seguintes 

questões: Quais as manifestações orgânicas, psicológicas e sociais mais recorrentes na 

adolescência? E quais as relações existentes entre essas fases da vida? Quais as 

desigualdades enfrentadas e/ou verificadas na relação entre os diferentes gêneros? Que 

percepções e concepções apresentam os seres humanos sobre sexualidade e sobre corpo? 

Para trabalhar essas questões com os alunos, foram definidas as temáticas, ou seja, 

os conteúdos a serem abordados com seus objetivos específicos e estes atrelados às 

estratégias e instrumentos pedagógicos usados para obtenção dos resultados. A figura a 

seguir ilustra essa organização. O tempo determinado para o desenvolvimento dessa 

sequência foi de sete aulas. 

 

Figura 1 – Organização da sequência didática 
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Conforme já descrito anteriormente, o desenvolvimento dessa sequência de estudo 

baseou-se nas inferências teóricas do pluralismo metodológico. O fluxograma (Figura 1) 

torna explícito todos os amplificadores culturais utilizados, bem como a intenção ao propor 

o seu uso.  

Há uma flexibilidade em inserir outros amplificadores culturais para as atividades. 

Essa característica é muito importante e apropriada no contexto plural. As atividades e seus 

amplificadores são escolhidos e sistematizados de acordo com a turma com a qual 

acontecerá o trabalho.  

 

3.3 Coleta de dados 

 

Antes de inciar o trabalho de coleta de dados, observações foram realizadas na 

turma durante aproximadamente seis aulas. Essas observações serviram para o 

reconhecimento, relacionamento e entrosamento com os alunos, o que propiciou uma 

compreensão da realidade desses estudantes no que diz respeito ao seu convívio social, 

cultural e também suas preferências e comportamentos.  

Um encontro com a professora, uma semana antes de iniciarmos a coleta de dados, 

foi de extrema importância para analisar a sequência didática e, assim, definir o primeiro 

conceito a ser abordado, visto que não necessariamente deveria seguir ordenadamente as 

atividades planejadas. Nesse encontro, a professora determinou que a aplicação das 

atividades deveria se desenvolver conforme foram estipuladas, pois estavam, segundo sua 

percepção, coerentes às expectativas de seus alunos e ao tempo, adequado quanto ao 

planejamento regular de aulas. Portanto, o desenvolvimento das atividades propostas na 

sequência didática, assim como as estratégias atribuídas para o seu desenvolvimento, 

foram realizadas pela professora da turma sob minha orientação.  

Para investigar o ambiente de aprendizagem, adotei o princípio da observação 

direta/participante com acompanhamento e registro das atividades por meio de gravações 

em audio e vídeo de todas as aulas. As gravações em vídeo foram feitas com uma 

filmadora fixa, colocada numa mesa de modo a focalizar toda a sala de aula. Esse lugar 

variava conforme a disposição da turma que, sob orientação da professora, às vezes, se 

dispunha em círculo, fila e até em outra sala. O gravador de áudio foi colocado sempre no 

centro da sala de aula em cima de uma mesa. Esses dois recursos foram usados 
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simultaneamente para capturar de forma efetiva as falas dos alunos, e eram sempre testados 

antes do início de cada aula. 

Os dados também foram levantados mediante anotações no caderno de campo e 

verificação de todo material produzido pelos alunos. O quadro abaixo (QUADRO 5) faz 

uma síntese do repertório de dados coletados, indicando o quantitativo de informações e o 

número de dias nos quais ocorrereu a coleta.  

 

Quadro 5: Síntese do repertório de dados coletados 

TÉCNICA DE COLETA DE 

DADOS UTILIZADA 

 QUANTIDADE  DIAS/Aulas 

Gravação vídeo 6 horas  6/2 

Gravação áudio 3 horas  3/2 

Transcrições  30 páginas  6/10 

Interpretação de texto e colagem 

(individual) 

11  ½ 

Produção de Texto (individual) 12  1/1 

Produção de texto (grupo) 5  2/3 

Cartaz (grupos) 5  2/2 

 

3.4 A seleção dos turnos de falas para a análise 

 

Nos procedimentos metodológicos para a realização da análise, conforme 

apresentado na seção 2.4, optei pela abordagem microgenética baseada em estudos de Góes 

(2000) e Schroeder, Ferrari e Maestrelli (2010). Para isso, foram imprescindíveis os 

registros em vídeo (mencionados anteriormente) das atividades desenvolvidas, visando à 

construção dos dados e à verificação dos turnos de falas mais significativos ocorridos 

durante a execução da atividade.  

Para construir o contexto da pesquisa e classificar os turnos de falas de acordo com 

o problema pesquisado, primeiramente, realizei um trabalho de mapeamento das aulas e 

para isso: assisti aos vídeos; verifiquei as etapas de desenvolvimento de cada aula; construí 

quadros para identificação das etapas. Em seguida, as aulas foram transcritas e essa 

transcrição é composta pelos turnos de falas da professora, dos alunos e minhas. Por fim, 

uma descrição minuciosa de cada aula foi realizada juntamente com a análise dos turnos 
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relevantes aos objetivos, de modo a enfatizar, numa sequência, os elementos 

correspondentes às categorias que foram apresentadas no referencial teórico deste texto, 

tais como: as interações discursivas e os amplificadores culturais. 
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

As descrições apresentadas, a seguir, propiciam evidenciar as ações dos sujeitos 

participantes da pesquisa decorrentes da aplicação das atividades sugeridas na sequência 

didática. Essas descrições apontam: as estratégias da professora e sua interação com os 

alunos; o envolvimento dos alunos durante as atividades; os momentos de reflexão e 

cooperação dos alunos; as intervenções da professora. Para investigar se os objetivos desta 

pesquisa foram alcançados, optou-se por analisar todas as aulas propostas e desenvolvidas. 

Essa opção se deve ao fato de que a sequência didática criada dispõe de variados 

instrumentos pedagógicos que promovem a elaboração de diferentes estratégias didáticas 

pelo professor.  

Primeiramente, quadros são exibidos para que as etapas de desenvolvimento de 

cada aula sejam visualizadas. 

 

Quadro 6: Quadro referente às etapas e ao desenvolvimento da aula 1 

Aula 1 – Para você, o que é adolescência? 

Etapas Tempo 

 

Desenvolvimento 

1 Apresentação 45segundos Apresentação do projeto de pesquisa pela 

professora da turma. 

2 Sondagem 

Como os alunos apresentam seu 

conhecimento prévio sobre o 

tema Adolescência. 

12 minutos 

 

Explorar, por meio do uso de revistas e 

imagens, as concepções dos alunos sobre o 

conceito de adolescência.  

 

3 Apresentação de conceitos pela 

professora. 

23minutos Apresentação de conceitos: 

Adolescência/puberdade. 

4 Interpretação e assimilação 

Relacionando o conceito 

científico com conhecimento 

prévio por meio do amplificador 

cultural: música. 

20 minutos Ouvir uma música e relacioná-la ao tema 

desenvolvido.  

 

Música: Quase sem querer 

5 Finalização da aula 8 minutos Solicitação da tarefa e finalização da aula. 
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Ao esperar pelo início da aula, naquela quarta-feira de manhã, percebi como se dá a 

rotina da escola. Os alunos chegam às 7 horas, e a coordenadora logo chama-lhes para 

adentrarem em suas respectivas salas. Há uma movimentação intensa desses indivíduos, 

até a chegada de seus professores. Na turma do 6
o
 ano, participantes desta pesquisa, não 

acontece diferente. A sala de aula, iluminada pela claridade vinda das janelas, recebe os 

alunos, a professora e a mim. As carteiras encontram-se enfileiradas e cada estudante 

escolhe o seu lugar para se sentar. De acordo com o horário escolar, serão duas aulas de 

cinquenta minutos para a disciplina de ciências. Todos esperam a comunicação da 

professora. Estão surpresos devido à arrumação da sala preparada por mim com 

equipamentos de filmagem e gravação.  

 A professora, que parecia estar bem tranquila, põe fim à curiosidade dos alunos 

quando se dirige a eles dando-lhes bom dia e recordando-os sobre o trabalho que seria 

desenvolvido. Visto que eles já me conheciam, sabiam que um trabalho diferente 

começaria. Terminada a breve apresentação, a professora solicitou aos alunos que se 

dispusessem em círculo com suas carteiras. Em seguida, deu início à primeira atividade, 

considerando, em sua fala, a temática proposta para aquele dia. 

 

1: Professora: O que quê é adolescência para você? Não é para 

falar, só pensar por enquanto. (...) 
5
 Escolham aí, uma ou duas 

imagens que lembrem vocês, o que é o que significa adolescência, 

tá?(...) Para você, não precisa mostrar para o colega o que você 

acha, é na sua ideia. Ok?  

 

No turno 1, ela demonstra a intenção de conceituar a adolescência e tenta fazer de 

forma compartilhada com os alunos, ou seja, segundo minhas orientações, inicia com 

questionamentos que devem permiti-los, em um primeiro momento, expor as suas ideias e 

vivências sobre a adolescência. Para o desenvolvimento das atividades, posteriormente, ela 

ofereceu aos alunos revistas populares como instrumento de pesquisa. A intenção é de 

explorar o conhecimento prévio dos estudantes e quais as suas deduções para responder à 

questão de trabalho. 

O direcionamento da atividade, por meio de um questionamento, propõe o início de 

uma interação sobre o conceito a ser construído. Percebo que a professora chama a atenção 

dos alunos para o uso de imagens retiradas das revistas; neste caso, as imagens serão os 

                                                           
5
 (...) é um símbolo para representar que falas anteriores foram suprimidas. Essas falas foram consideradas 

pouco relevantes para a análise. 
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amplificadores culturais que contribuem nesse instante com processo de mediação do 

conhecimento. Na sequência, observo a ansiedade de alguns alunos em expor sua opinião e 

mostrar suas imagens. Porém, a professora estabelece um critério para que aluno algum 

apresente seu recorte, mas que apenas faça uma escolha que responda à questão inicial: o 

que é adolescência para você? 

 

2. Camila: Achei um monte aqui. 

3. Marcos: Eu achei só uma. 

4. Professora: Gente achou corta. 

5. Jonas: Professora, uma adolescência (mostra sua imagem). 

6. Camila: Professora, pode ser? (diz levantando sua imagem). 

7. Professora: Gente, é você, o que você acha. Depois, olha aqui, depois 

que vocês cortarem, escuta pessoal, depois que vocês selecionarem as 

imagens nós vamos conversar. Aí vocês vão chegar a uma conclusão: ah, 

eu acho que isso não tem nada a ver com o que eu pensei ou ah, é isso 

mesmo. 

 

Após um tempo determinado, aproximadamente 10 minutos, a professora solicita 

aos alunos que iniciem uma apresentação com as seguintes condições: levantar a imagem, 

mostrar para os colegas e dizer os motivos da sua escolha. Uma aluna se dispõe a começar 

e faz conforme a professora explicou. 

 

8: Aline: Essa foto aqui lembra adolescência, porque os jovens estão 

tudo esquisito. 

9: – Professora: Péra aí, péra aí Aline. Pessoal, agora todo mundo tem 

que escutar o colega (e repete a pergunta feita anteriormente). 

10: Aline: Repetindo sua fala: Porque os jovens é tudo esquisito! 

(procura outra imagem). Encontra outra imagem e mostra aos colegas 

rindo: É porque eles ficam tirando selfies. 

 

 

Observo que a aluna expressa uma visão de adolescência como etapa em que os 

sujeitos podem ser percebidos como fora de um padrão, como a idade infantil ou adulta. 

Essa visão é recorrente na nossa sociedade que identifica a adolescência como uma fase de 

transformações muito peculiares. Cardoso e Brito (2012) destacam que o crescimento 

nessa fase acontece tão rápido que fica difícil para assimilar e se reconhecer como criança 

ou adolescente. O corpo já está desenvolvido, porém, pela idade, esse sujeito pode 

apresentar comportamentos infantis: parece ser desengonçado, desastrado, e essa 

irregularidade provoca insegurança, irritação, tristeza, agressividade. Assim, há 
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necessidade de autoafirmação o tempo todo e o adolescente busca maneiras de lidar com 

esse ritual de passagem. 

Ao apresentar a imagem escolhida, a aluna Aline indica uma artista famosa, 

conhecida pela maioria dos adolescentes por sua atuação em programas com indicação 

livre para todas as idades e pelas polêmicas e rebeldia anunciadas. A fala da aluna pode 

estar relacionada ao que sabe sobre a artista por meio da mídia. Ela considera que as 

atitudes e transformações ocorridas nessa jovem artista são esquisitas e, deste modo, 

generaliza que todos os adolescentes são também esquisitos.  

Ao complementar a sua visão sobre adolescência, Aline expõe sua outra imagem. 

Nessa atribui a importância de hábitos relacionados a tecnologias que fazem parte do 

repertório de expressões dos adolescentes nas redes sociais. Dessa forma, ressalta que 

nessa fase da vida é atribuída ao comportamento dessas pessoas uma busca por aceitação e 

admiração do grupo social, o que, muitas vezes, passa pelo que esse indivíduo veste ou 

possui. Para Kindel (2012), os padrões de beleza veiculados pela mídia indicam que bonito 

é ser magro, bem sucedido financeiramente e, no entanto, somos diferentes desse modelo. 

Para o adolescente que está buscando a construção da sua identidade, essas questões 

podem se tornar problemáticas. 

Dando prosseguimento, a professora solicita que outros alunos apresentem suas 

imagens. Ela diz: 

 

11: Professora: Pronto Aline? Quem quer falar agora?  

12: Camila: Eu! Essa aqui significa que muitas adolescentes tão ficando 

grávidas. Para se preservar. É para se preservar mais. 

13: Professora: É que as adolescentes estão ficando grávidas? 

14: Camila: É para se preservar mais, isso aqui, oh, (aponta para a 

camisinha da sua imagem). 

15: Professora: Ah, tá. Para evitar que a adolescente fique grávida. 

 

 

Nesse diálogo, a aluna expressa que a sua escolha da imagem se relaciona à 

gravidez. A origem dessa associação pode ser relacionada à vivência dessa aluna, que em 

seu seio social, observa muitas adolescentes grávidas, pois esse é um fator corriqueiro em 

nossa sociedade, em que “as (os) adolescentes, mesmo recebendo informações sobre uma 

época certa para a gravidez, correm risco diante do sexo desprotegido” (CARDOSO; 

BRITO, 2012, p. 94). Outro fator que pode ter favorecido a escolha da aluna seria a 

veiculação dessa informação por outros projetos educacionais ou pela mídia, já que esse 
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discurso está muito presente nessas ações. Como aponta Carvalho (2009, p. 9) “se a TV 

fornece conhecimentos sobre situações pouco discutidas nos cotidianos de algumas 

pessoas, contribui, também, para induzir comportamentos e formar opiniões”.  

A aluna apresenta uma ideia de preservação, algo que a professora questiona, de 

modo que Camila se expresse mais claramente sobre o seu ponto de vista. Ao ser 

incentivada pela professora, Camila identifica a camisinha como o meio para a 

preservação, mas a professora retifica a sua fala, reforçando que o preservativo masculino 

é para evitar uma gravidez. Essa retificação da professora propicia o compartilhamento no 

meio social de uma ideia mais consistente em termos de prevenção à gravidez não 

planejada. 

Ao longo da exposição, todos se atentam à fala dos colegas; às vezes, riem, 

interferem, complementam e, também, repetem em sua vez o que já foi exposto. Identifico 

que as principais concepções levantadas foram relacionadas à aparência; à preservação; à 

alimentação; à prática de atividades físicas; ao namoro; à rebeldia. 

Ao final da exposição dos alunos, a professora inicia sua explanação sobre o tema, 

por 23 minutos. Ela explora o conceito, caracterizando as diferentes fases ocorridas no 

desenvolvimento do ser humano e os acontecimentos referentes a elas. Todos ouvem 

atentamente e participam quando solicitados, ainda que percebam certa estranheza por 

serem filmados e se sintam inseguros em suas respostas por tratar sobre um assunto não 

corriqueiro em sala de aula. A professora faz uma conclusão sobre o tema, dinamizando 

esse processo de modo que os alunos construam junto com ela o conceito e vinculando 

algumas falas e concepções desses alunos ao seu discurso. Por exemplo: 

 

16: Professora: O que vocês acham que caracteriza né, para uma pessoa 

dizer assim: Eu sou adolescente. A gente escuta falar criança, escuta 

falar pré-adolescente, aborrecente.  

O que vocês acham que caracteriza essa fase de mudança, de criança 

para adolescente? 

 

Constato que a professora busca por explicações mais contextualizadas dos 

estudantes sobre o que é ser adolescente. Sua intenção é proporcionar maior interação entre 

eles, permitindo uma evolução na aprendizagem. Ao destacar o termo “aborrecente”, 

explorado por ela nesse turno, a professora causa risos nos alunos e muitos deles dizem que 

são chamados assim pelos pais. Considero, assim, que a palavra aborrecente se torna vetor 
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do processo de ensino-aprendizagem quando, ao utilizá-la, a intenção da professora é a de 

ancorar o que é real ao que se procura aprender. 

Alguns alunos apresentam suas concepções baseadas nas imagens escolhidas da 

atividade realizada anteriormente. Suas respostas, para o questionamento da professora, 

sobre a caracterização da adolescência foram: 

 

17: Bernardo: Crescimento 

18: Aline: As pessoas não sabem muito bem o que querem fazer da vida. 

19: Tatiana: Mudança no corpo 

20: Professora: O que mais? Gente, pode falar o que quiser, aqui não 

tem certo ou errado, depois, o que a gente quer é que depois vocês 

mesmos pensem se vocês estavam certos ou errados. 

21: Jonas: Mudança no modo de agir. 

22: Aline: Não tem muita responsabilidade.  

 

 

Verifico, nestes turnos, que o conceito de adolescência está em desenvolvimento 

através de uma relação dialogada. Considero que os elementos externos relativos aos 

alunos, tais como: desenvolvimento biológico/corporal ou fatores atitudinais foram 

apontados nas imagens que eles identificaram e o sentido dado por cada um ao elaborarem 

suas respostas, são essenciais no processo cognitivo. Fica notório que os conhecimentos 

desses estudantes sobre a questão enunciada são de aspectos pelos quais muitos podem 

estar passando ou presenciando em seu meio social; por isso, eles procuram caracterizar a 

adolescência por meio de perspectivas diferentes: o crescimento e a mudança no corpo, 

citados nos turnos 17 e 19, são fatores de desenvolvimento biológico evidentes no 

adolescente quando esse já passa pela puberdade. Já questões psicológicas e de atitudes, 

como ditas pela Aline no turno 18 e 22 e por Jonas no turno 21, são consequências das 

transformações físicas ocorridas também pela puberdade, mas que são “vividas de forma 

conflitante” por não compreenderem toda essa rápida modificação (CARDOSO; BRITO, 

2012, p. 41). 

As abordagens comunicativas nos turnos destacados acima são interativo-

dialógicas, pois a opinião dos estudantes nessa interação é respeitada pela professora. 

Ressalto também, nesta etapa, o empenho da professora em promover o desenvolvimento 

conceitual de seus alunos; porém, percebo uma demonstração de insegurança e de 

suposições por parte dos estudantes. Os conceitos sobre o tema, construídos pelos alunos 
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em âmbito social, ficam notórios em suas falas ao darem explicações durante a realização 

das atividades. 

Outro exemplo pode ser ressaltado nas seguintes interações:  

 

23: Professora: Então, a adolescência é uma fase onde a gente tem 

(pausa), nas meninas principalmente, diante do que a Camila pegou, o 

que seria uma coisa que marca o início, vamos dizer assim, ou essa 

passagem pela adolescência? 

24: Aline: Gravidez. 

25: Professora: Não é a gravidez não. 

26: Aluno (não identificado): menstruação. 

27: Camila: E quando a pessoa menstrua ela já fica moça. 

28: Professora: Exatamente... A gente pode dizer que para as meninas 

isso é um marco, né, dessa fase de criança, dessa mudança de criança 

para adolescente. E tanto nas meninas quanto nos meninos, mesmo que 

os meninos não tenham essa marca visível, né, de menstruação, existe 

dentro do organismo da gente uma substância chamada hormônio que 

controla todas essas mudanças físicas, né, e até emocionais que ocorrem 

no nosso organismo nessa fase da adolescência.  

 

 

Ao analisar esses diálogos, atento que a aprendizagem se desenvolve diante de 

aspectos mútuos: os alunos procurando relacionar a temática tratada pela professora com 

situações corriqueiras, e a professora direcionando essas vivências de modo que os 

estudantes transformem seus próprios significados em um novo saber. Destaco que, no 

turno 28, ocorreu uma mudança da abordagem comunicativa, passando da interativa 

dialógica para a interativa de autoridade.  

Logo após a fala da professora, outra atividade foi estabelecida; desta vez sob a 

minha orientação: a apresentação de uma música dos anos 80. A música apresentada foi 

“Quase Sem Querer” da banda Legião Urbana (ANEXO C); porém, numa versão mais 

atual da cantora Maria Gadú, uma artista mais conhecida pela maioria dos alunos. A 

escolha dessa canção se deu por considerar que algumas palavras indicadas na letra podem 

ser classificadas como sinônimas de sentimentos existentes na fase da adolescência. O 

intuito agora era o de que os alunos fizessem uma relação entre sua imagem da primeira 

atividade com a fala da professora, na qual conceituou adolescência, e a letra da música. 

A música é reproduzida em um notebook com caixinhas de som não muito 

potentes. Solicitei aos alunos que fizessem silêncio para acompanhar a canção. Eles 

receberam uma folha com a letra da música impressa. Todos seguiram a música, uns 
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cantaram juntos, outros só leram e escutaram. A música termina, ouço um “gostei”, 

enquanto outros sorriem. Faço uma intervenção, perguntando se a letra da música 

estabelecia alguma relação ao que a professora já havia explanado. Incentivo-os dizendo:  

 

29: Renata: O que vocês sentiram aí? Vocês acham que tem a ver? 

Adolescente esquisito, adolescente distraído, tem a ver? 

 

 

Ao citar a palavra distraído, apresentada na música, intenciono que os alunos falem 

sobre qualquer sentimento que remeta à adolescência. Pretendo que eles consigam enunciar 

uma resposta; nesse caso, já pré-estabelecida por mim. Além disso, ao repetir a ideia já 

emitida por uma aluna, como, por exemplo, a palavra “esquisito”, articulo um andamento 

na elaboração da ideia de que adolescente passa por um processo de transição, e que, 

assim, pode se sentir esquisito. 

Alguns alunos se manifestam, mas por tentarem interpretar as frases da música se 

confundem e acabam desistindo de falar. No diálogo seguinte, a professora chama a 

atenção para a continuação da atividade que solicitava que os alunos grifassem na letra da 

música as palavras ou frases que pudessem ser associadas à adolescência (Figura 2). Após 

cinco minutos, os alunos são convidados a revelar quais as palavras foram escolhidas. 

Solicito, também, que a imagem da tarefa anterior seja colada num espaço ao lado da letra 

da música. 

Com esse tipo de intervenção, procuro analisar qual a relação do recurso didático 

música como facilitador da aprendizagem, e se ele desperta o interesse dos alunos para a 

criação, posicionamento e busca pela compreensão dos conceitos de adolescência.  

Deste modo, admito que a utilização dos artefatos culturais: imagem, música e 

mídia promoveram o desenvolvimento conceitual e, assim, a elaboração do conhecimento 

sobre a adolescência. Existia uma intencionalidade da professora e também minha sob 

esses materiais didáticos, conforme afirma Zabala (1998, p. 168), que caracteriza os 

materiais de acordo com o contexto da intervenção a que se refere sua intencionalidade ou 

função.  

A finalização dessa atividade foi marcada por uma movimentação dos alunos, pois 

a professora pediu, como tarefa de casa, que, na próxima semana, eles deveriam levar para 

a escola uma música que estivesse relacionada àquela aula do dia. Então, muitos queriam 
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dar exemplos dessas músicas na hora, e a professora novamente explica a tarefa, avisando 

que era para a próxima aula.  

O desenvolvimento de toda a atividade proposta teve duração de uma hora e quatro 

minutos. Faço a arrumação da sala, guardo os equipamentos e me despeço da turma, 

enquanto a professora continua na sala de aula, para a realização de outras atividades 

correspondentes ao seu planejamento. 

 

Figura 2 – A tarefa de um dos alunos destacando 

palavras da canção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante das análises das interações discursivas apresentadas anteriormente, observo 

o que pensam os estudantes em relação à adolescência e como eles tentam dar significado a 

esse pensamento. Durante esta aula, ocorre uma alteração gradativa do padrão de interação 

dialógica para a interação de autoridade com a professora promovendo uma explicação 

sobre o porquê das transformações ocorridas no corpo. A professora inicialmente conduz o 

processo de formação conceitual numa tentativa de abordagem comunicativa interativa 

dialogada, pois oferece aos alunos oportunidades para que eles elaborassem seus 
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pensamentos sobre a adolescência. Ela permite um compartilhamento de ideias e essa 

estratégia faz com que os alunos exponham seus pontos de vista sem receio de estarem 

errados ao se apresentarem para os demais. No entanto, ao dar explicações das 

transformações corporais, como no turno 28, ela o faz numa abordagem comunicativa 

interativa de autoridade, na qual determina e conclui sobre as causas do fenômeno para os 

alunos.  

No que diz respeito à construção do conhecimento por meio dos amplificadores 

culturais, percebe-se que ao interagir com cada um deles, os estudantes compartilham seu 

conhecimento prévio com os colegas e com a professora. Verifico que as imagens retiradas 

da revista permitiram que os alunos fizessem comparações, estabelecessem diálogo e 

refletissem sobre o que seria adolescência. Já no caso da música, percebo uma 

sensibilidade ao tentar interpretá-la e, assim, adaptar as informações recebidas através da 

professora ao conceito que se procura construir. Deste modo, concluo que os materiais 

usados correspondem às expectativas e intenções dispostas na sequência didática, sendo 

um importante elemento motivador nesse processo de aprendizagem, bem como à 

expectativa da professora ao utilizá-los como instrumento de mediação.  

Quadro 7 – Quadro referente às etapas e ao desenvolvimento da aula 2 

Aula 2 – Conversando sobre Puberdade 

Etapas 
Tempo 

(minutos) 
Desenvolvimento 

1 Solicitação da tarefa 5 

 

    Apresentação da tarefa de casa solicitada na aula do 

didia 06/08. 

2 Explicações do 

tema e da atividade 
1 Explanação sobre o tema puberdade pela professora. 

 

3 Questionamentos 
4     Perguntas orais sobre o tema. 

4 Apresentação de 

slides 
37 

Interpretação de charges e imagens sobre puberdade 

para abordar como a sociedade cria estereótipos, 

preconceitos e padrões de normalidade do que é 

aceitável. 

5 Reflexão 8 Reflexão baseada em perguntas preestabelecidas. 

6 Tarefa 15 
Relatório individual sobre o assunto abordado sem 

sala de aula. 

Ao esperar pela professora no segundo dia de atividades deste projeto, notei certa 

expectativa dos alunos por saberem o que aconteceria naquela aula de ciências. Ao bater o 

sinal, a professora e eu nos encaminhamos para sala de aula com toda aparelhagem 



65 
  

necessária para apresentar a temática e atividades daquele dia (QUADRO 7). Os estudantes 

aguardavam a nossa organização e, a pedido da professora, deveriam se reunir num grande 

grupo de forma que todos pudessem visualizar bem a parede onde seriam projetadas as 

imagens. A professora perguntou quem se lembrou da tarefa solicitada na semana anterior: 

selecionar uma canção que estivesse relacionada ao tema abordado. Apenas um aluno se 

manifestou, tirando o celular da mochila e perguntando se poderia “ligar a música”. A 

professora respondeu que sim, e pediu que todos fizessem silêncio para escutarem a 

canção. Era uma música conhecida por todos os alunos, cujo nome é: “Ostentar Esperança” 

(ANEXO D) e todos cantaram juntos. Logo, a professora solicitou que o aluno Jonas, que 

apresentou a música, explicasse os motivos dessa escolha. Ele, então, timidamente, faz 

uma interpretação da canção dizendo: “Que é para as crianças ter fé e nunca desistir”. Os 

outros estudantes permanecem em silêncio ouvindo a explicação de Jonas.  

Assim que ele termina sua fala, a professora insiste em obter uma resposta mais 

elaborada a respeito da adolescência. Seu objetivo era averiguar a compreensão que os 

alunos tinham sobre os próprios significados evidenciados por cada um deles na aula 

anterior. Porém, não ocorre uma interação na turma. Os alunos conseguiram apenas 

adaptar às informações científicas as suas interpretações individuais da canção, 

evidenciando suas vivências, suas realidades e cultura local. A compreensão desse fato 

seria a incerteza e/ou medo de uma resposta errada.  

Com todos os equipamentos prontos, a atividade é iniciada. A temática dessa aula 

é: Puberdade e padrão de beleza, evidenciando também o conceito de estereótipos. 

Para esta aula, preparei slides que dispunham de imagens e questionamentos acerca 

da puberdade, padrão de beleza e estereótipos. A utilização desses slides serviu de suporte 

na contextualização e interação dos estudantes com os temas, além de ilustrar e apresentar 

situações problemas como direcionamento das falas da professora.  

Os objetivos dessa aula foram compreender as transformações corporais e 

psicológicas ocorridas devido à ação de hormônios no período da puberdade, discorrer 

sobre estereótipos e verificar se existe um padrão de beleza veiculado pela mídia que 

influencia em nossas atitudes e ações.  

A professora inicia sua fala, promovendo uma interação discursiva. Sua intenção 

era recordar questões sobre puberdade que foram citadas na aula anterior. Essa primeira 

intervenção promove o despertar dos alunos que terão de buscar uma resposta para o 

problema dado pela professora. 
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1: Professora: ...Continuando o que a gente estava falando na aula 

passada. ... O que é puberdade, então? Quem vai lembrar aí? 

  

Obtêm-se as seguintes respostas: 

 

2: Bernardo: É a vida do adolescente. 

3: Professora: O que mais a gente pode falar? A gente relacionou na 

aula passada: adolescência e puberdade. O que nós falamos que é 

adolescência? 

4: Professora (...). Nós relacionamos adolescência aqui como uma fase 

de quê? 

5: Tatiana: Crescimento. (Escuta-se um aluno dizer: puberdade. Ao 

mesmo tempo em que Tatiana).  

6: Professora: Crescimento, o que mais? 

7: Wilian: Desenvolvimento 

8: Professora: Desenvolvimento. O que mais que nós falamos, vamos 

lembrar gente! 

9: Aline: aborrecimento. 

10: Professora: Aborrecimento. O Bernardo falou uma palavra legal, 

que palavra o Bernardo falou, quem lembra? 

11: Professora: Ema... (pausa para ver se alguém completa a palavra). 

12: Aline: Emagrecente 

13: Professora: Ele falou Emagrecente. É porque o adolescente 

realmente tem essa coisa de querer sempre tá mais magro do que ele tá 

na verdade. Mesmo magro o adolescente, principalmente as meninas, 

acha que tá acima do peso. Então nós relacionamos, pessoal, psiuuu, 

pode ser que nós relacionamos adolescência com uma fase de mudança?  

14: Aline: sim 

 

 

Os diálogos apresentados acima seriam de padrão interativo dialógico, pois verifico 

a insistência da professora em explorar as ideias dos alunos em relação à adolescência e, 

posteriormente, à puberdade. Os alunos conseguem apontar exemplos voltados a 

comportamentos, como no turno 9, em que a aluna cita a palavra aborrecimento, mas 

também voltados ao desenvolvimento do corpo, como nos turnos 5 e 7. 

15: Professora: (...) O que relacionamos então com puberdade? O que 

eu falei, o que muda no adolescente que está relacionado, que a gente 

relaciona com a puberdade.  Que mudança a gente viu que ocorre no 

corpo nessa época: 

16: Jonas: Conversar, a voz. 

17: Professora: O jeito de falar. A voz. O que mais? E, nas meninas? 

Nas meninas nós falamos de uma situação que ocorre é a? 

18: Tatiana: menstruação 
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19: Professora: A menstruação, é, vamos dizer assim que para menina é 

um marco, né, é uma fase realmente de mudança quando ocorre a 

menstruação. Então todo mundo lembrou aí o que a gente falou na aula 

passada?  

 

No turno 15, observo o empenho da professora para que os alunos exemplifiquem 

puberdade e não adolescência. No trecho entre os turnos 17 e 19, fica também evidenciada 

esta tentativa, pois a professora considera as respostas dadas e incentiva, através de 

perguntas direcionadas, que eles falem mais.  

Depois dessa estratégia inicial, a professora inicia a apresentação dos slides. O 

primeiro deles, conforme demonstrado abaixo pela Figura 3 dá uma noção da temática 

tratada nesta aula. 

 

Figura 3 – Imagem utilizada como referência na 

introdução do tema abordado (Puberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com essa imagem de referência, o percurso traçado pela professora durante a aula é 

o de averiguar o que compreendem os alunos sobre as transformações ocorridas no corpo 

nessa fase e, assim, conceituar puberdade. Para isso, apresenta conceitos sobre hormônios, 

gravidez e faz distinção entre os corpos masculino e feminino, estabelecendo sempre uma 

relação com as imagens dos slides. As intervenções apresentadas a seguir e a imagem 

(FIGURA 4), que estava projetada, caracterizam essa intenção da professora de explorar os 

assuntos citados. 
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20: Professora: tem uma substância que circula pelo nosso organismo 

que está relacionada com essa mudança do corpo e eu falei na aula 

passada.  

21: Maria: Hormônio! 

22: Professora: Hormônios são substâncias que percorrem o nosso 

organismo e que tem várias funções dentro do nosso corpo. (...) Mas, em 

especial, em função do que a gente tá falando os hormônios tem uma 

ação direta em todas essas mudanças: a questão da menstruação, do 

engrossamento da voz nos meninos, o crescimento dos pelos no corpo 

que ocorre tanto nas meninas quanto nos meninos, né, pelos nas axilas 

não só os meninos têm pelos na região do tórax. 

23: Marcos: o que é esse trem genitais? 

24: Professora: os órgãos sexuais. (continua, dando exemplos), no caso 

dos meninos a barba, cabelo no peito. 

25: Jonas: eu não vou deixar crescer a barba e o cabelo no peito. 

26: Professora: Não, por quê? 

27: Jonas: Porque não, fica estranho, se eu pegar espinha já vou ficar 

estranho. 

28: Professora: Espinhas! 

29: Alunos: Riem e se voltam a Jonas, que acabou de citar a palavra 

espinha em sua fala. 

30: Professora: As espinhas que o Jonas tá falando também, tudo 

relacionado com isso. Então os hormônios, eles estão relacionados 

(para, pois uma aluna de outra sala interrompe) 

 

  

O ponto de vista do estudante Jonas é considerado pela professora nesta interação, 

como pode ser observado nos turnos 28 e 30. Ela explora as ideias de Jonas em relação às 

alterações que podem surgir pela ação dos hormônios; porém, verifico que a professora 

tem por finalidade encaminhar os alunos para o tratamento do conceito das transformações 

ocorridas durante a puberdade. O foco da professora era apontar as transformações 

decorrentes da puberdade, para prosseguir com seu objetivo, pergunta: 

 

31: Professora: Vamos lá. O que são características sexuais 

secundárias? (utiliza slide).  São todas essas características que a 

gente tá colocando aqui, que mudam nessa época da puberdade. Olha lá; 

o desenvolvimento das mamas, (eu ajudo na leitura dos slides, pois, a 

professora não consegue enxergar o que está escrito); o aumento do 

útero; a menstruação; são eventos que ocorrem apenas nas mulheres que 

estão relacionados diretamente com o quê? Prestem atenção, óh. 

Principalmente aquelas duas ali: aumento do útero e inicio da 

menstruação, são características que estão relacionadas com que evento 

que ocorre nas mulheres?  

32: Bernardo: Com a menstruação. 

33: Professora: Não. O que só a mulher pode ter e homem não? 

34: Jonas: Menstruação professora. 

35: Professora: Menstruação eu já falei aqui. 

36: Camila e Jonas: Filho! 

37: Jonas: (insiste), filho professora, o homem só vai fazer uai.  
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38: Professora: Ele só cresce na barriga da mulher, né. 

39: Camila: O filho só cresce na barriga da mulher, mas quem faz o 

neném são os dois. 

40: Professora: Olha só, o fato da mulher poder ter filho está 

relacionada com essas duas características que são próprias da mulher 

que são o crescimento do útero e a menstruação. A gente falou aqui na 

aula passada, que até a Camila relacionou adolescência com a questão 

da prevenção de doenças, prevenção de gravidez, por que? Porque nessa 

fase aqui, quando ocorrem essas mudanças o organismo da mulher sofre 

determinado aspecto que ele já está pronto para que ela possa 

engravidar, mas, não é só isso que faz com que a mulher possa 

engravidar várias outras mudanças que tem que ir acontecendo ao 

longo, né, ao longo do crescimento mesmo, o amadurecimento, o 

desenvolvimento, agora a partir do momento que isso ocorreu, pessoal, a 

partir do momento que essas mudanças começam a ocorrer, 

teoricamente a mulher já pode ter um filho, por isso a prevenção tem de 

ser mais responsável ainda. No homem, a gente falou: engrossamento da 

voz. 

 

 

Neste momento, a professora solicita que a aluna Tatiana continue a leitura do 

slide. Ela atende e todos os outros ficam atentos; porém, percebo risos e conversas quando 

algumas palavras são pronunciadas. A professora não intervém e logo após o término da 

leitura de Tatiana, faz uma breve conclusão dizendo:  

 

41: Professora; (...) Boa parte dessas características sexuais secundárias 

aí estão voltadas para funções, né, do homem e da mulher, de todo ser 

vivo, que é reproduzir, gerar descendentes. Então, na puberdade, né, que 

é um marco da adolescência, um fenômeno que ocorre na época da 

adolescência está relacionado com a capacidade de gerar descendentes, 

né, do homem e da mulher. 
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Figura 4 – Imagem que aponta as principais mudanças corporais ocorridas na puberdade 

 

 

Analiso que a abordagem comunicativa durante a apresentação do slide é o 

interativo de autoridade, porque, embora a professora se esforce para dar exemplos para a 

compreensão dos alunos, como no turno 31, ela também busca com suas perguntas obter 

uma resposta específica e “do ponto de vista do discurso científico” (MORTIMER; 

SCOTT, 2002, p. 287).  

Mesmo com o estabelecimento do padrão discursivo interativo de autoridade, os 

estudantes manifestam uma liberdade ao tentarem responder às questões e ao expressarem 

suas opiniões como é observado nos turnos 37 e 39. A professora encerra a discussão, 

turno 41, e solicita a mudança de slide.  

Para entender o que pensam os estudantes sobre esse processo de mudança corporal 

na puberdade e saber se eles já sentem estas transformações, uma nova imagem é indicada 

(FIGURA 5).  
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Figura 5 – Imagem indicando o processo de mudança corporal (como o 

adolescente se vê diante dessas transformações) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A professora lê a pergunta com os alunos e diz que eles é que deveriam falar. Neste 

momento faço uma intervenção e, apontando para a imagem, digo: 

 

42: Renata: Alguém já se vê daquela forma lá? 

 

 Alguns alunos apresentam respostas imediatas como nos turnos 43, 44, 45, por 

exemplo:  

 
43: Bernardo: Estranho! 

44: Aline: Eu não! 

45: Outros alunos: Eu não! 

 

Porém, a professora oferece um exemplo para que as respostas sejam mais 

elaboradas. 

 
46: Professora: Você é pequeno, mas você acha que quando você se olha 

você se sente maior do que na realidade você é.  

47: Amanda: Porque quando a gente estudava lá em cima, eu ficava 

olhando os meninos maiores brincando e imaginando como eu vou ser e 

hoje eu olho os meninos pequenos! Eu queria ser pequena! 

48: Professora: Você está numa fase assim, que você fica lembrando, né 

de quando você era pequena imaginando como seria quando você fosse 

maior, e hoje você fica lembrando quando você era menor. O que mais 

gente, que relações vocês tem com essas transformações que ocorrem no 

corpo de vocês? 
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49: Bernardo: Um tampinha. 

50: Professora: Você se sente muito pequeno? Sim ou não? Mas, você 

percebe essas mudanças acontecendo? 

51: Wilian: Eu não! 

52: Professora: Ninguém percebe? 

53: Jonas: (faz uma voz diferente) Que a minha voz está engrossando! 

 

 

A intenção da professora em elucidar as questões proporciona resultados 

significativos, pois vejo que a ideia de transformações físicas que são muito apontadas 

durante sua exposição fica esclarecida e, além disso, a pergunta no turno 42 também é 

respondida. Cardoso e Brito (2012, p. 41) orientam que “o (a) adolescente vivencia alguns 

lutos que são saudáveis, uma maneira que encontra para lidar com os ritos de passagem da 

infância para a adolescência”, como, por exemplo: a perda do corpo e da identidade 

infantil, o luto pela perda dos pais da infância, tidos como heróis e que passam a ser vistos 

como pessoas que acertam e erram, chora e brinca, entre outros. Esse aspecto fica 

evidenciado no turno 47 no qual a aluna Amanda ressalta: Eu queria ser pequena. Ela 

admite, nesse instante, que mudanças estejam acontecendo em seu corpo. 

As intervenções nesses turnos são para explorar as ideias dos estudantes, dando 

condições para que desenvolvam significados individuais, além de promover a assimilação 

dos conceitos estudados. Assim, a abordagem comunicativa estabelecida é a interativa 

dialógica e a ação da professora junto à minha como mediadora foi essencial, pois 

aceitamos as condições dos estudantes e fornecemos elementos para a tomada de 

consciência.  

Depois de tratados assuntos sobre puberdade, e tendo alcançado os objetivos de 

apresentar as características evidenciadas nessa fase da vida, passamos a abordar a 

problemática “padrão de beleza”. Para a discussão, imagens são apresentadas e nelas 

destaco modelos, cantores, atores conhecidos através da mídia (FIGURAS 6, 7, 8, 9, 10). A 

professora mantém sua estratégia, apresenta as imagens e discute a temática.  

A professora e eu aproveitamos que os alunos observam atentamente as imagens e 

passamos a interrogá-los diante de cada uma delas. O objetivo é que eles discursem sobre o 

que veem e compartilhem suas opiniões, e, assim, reflitam sobre beleza, saúde, aparência, 

etc. 
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Figura 6 - Imagem utilizada para dar explicações sobre padrão de beleza 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Imagem utilizada para explicações sobre padrão de beleza 2 
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Figura 8 – Imagem caracterizando como os padrões de beleza mudam 

com o passar do tempo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Imagem caracterizando como os padrões de beleza mudam 

com o passar do tempo 2 
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Figura 10 – Imagem norteadora para questão sobre que é a 

beleza ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54: Renata: Em relação ao que a professora estava dizendo sobre 

beleza, vocês acham que essas duas modelos apresentadas nos slides 

(FIGURA 10) são sinônimas de beleza? 

55: Tatiana: Não, porque tem plástica, malhação. 

56: Renata: E o visual delas? 

57: Aline: São muito magras, precisam comer. 

58: Renata: Olhem a próxima. O que vocês têm para falar desses dois? 

59: Alunas: São bonitos. 

60: Professora: Observem. (muda o slide) 

61: Alunos: risos, comentários. 

62: Professora: Há muitos anos atrás, a mulher magra queria ser gorda 

e hoje a gorda quer ser magra. O que vocês acham disso? Vocês 

concordam que as duas imagens dão uma ideia de satisfação ou 

insatisfação com o corpo. 

63: Aline: Insatisfação.  

64: Professora: Insatisfação. Aqui ela tá magra quer ser gorda. Aqui tá 

gorda quer ser magra. A gente tem momentos na vida onde a gente tá 

insatisfeito. O cabelo é liso, quê ter o cabelo anelado, é anelado quê ter 

liso. E aí, uma outra questão que eu gostaria de chamar atenção aqui, 

vocês acham que isso é uma coisa pessoal ou vocês acham que isso tem 

outras questões? 

65: Aline: Ah, às vezes a pessoa é magra e os outros ficam a chamando 

de magrela, se é gorda ficam chamando de gorducha.  

66: Tatiana: A aparência interfere no que ela quer ser. 

67: Professora: essa insatisfação é só uma coisa de dentro ou também 

vem de fora? O que a gente quer às vezes? Agradar as pessoas. E nós 

queremos que vocês pensem sobre isso, que o adolescente muitas vezes se 

sente rejeitado em relação aos outros. E o que mais? 

68: Kátia: diferente. 

69: Renata: (lê o que está escrito no slide) 
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70: Professora: são três mulheres, três modelos de mulheres. (ela 

apresenta exemplos pessoais) 

71: Professora: O que nós vimos agora, duas misses. Olhem a diferença 

de corpo das duas. Então eu pergunto: todas as duas foram miss. 

72: Aline: Baleia e sereia. 

73: Professora: Será que para ser miss é preciso ser magra? 

74: Camila: Não, tem que ser bonita, se cuidar.  

 

  

Observo que as alunas dão uma interpretação para cada imagem, e essa é 

evidenciada pelas respostas dadas às perguntas feitas pela professora e por mim. Ressalto a 

participação somente de meninas nesses turnos. Considero que essa abrangência se dá pelo 

contato com artefatos que estimulam o envolvimento com as temáticas: saúde, beleza, 

vaidade feminina. Um exemplo são as revistas voltadas ao público adolescente, cujo maior 

público são as garotas. Admito, no entanto, que essas alunas já têm uma noção sobre os 

conceitos, baseado nos seus conhecimentos advindos de fatores externos.  

Em síntese, o padrão discursivo relacionado aos turnos acima é o interativo de 

autoridade e os motivos são claros, pois há uma estruturação por meio de sequências de 

perguntas com objetivos comuns: associar a imagem à pergunta e, dessa forma, obter uma 

resposta que tivesse um significado específico.  

Além dos slides contendo imagens, outros com questões para reflexão foram 

apresentados. Como nos exemplos a seguir (FIGURAS 11 e 12). 

 

Figura 11 – Slide de apresentação: questões norteadoras 
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Figura 12 – Slide de apresentação: questões reflexivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo a compartilhar opiniões, a professora inicia: 

 

75: Professora: Quem já ouviu falar em estereótipos? O que vocês 

acham que essa palavra significa? É como se fosse um modelo que a 

gente quer seguir. Eu quero ser igual fulano, eu quero ser sempre assim, 

eu quero ser daquele jeito. Aquela pessoa, vamos dizer assim, que a 

gente quer ser igual.  

 

  

A intenção é introduzir um novo problema, isto é, desenvolver o conceito de 

estereótipos, possibilitando que os alunos reflitam sobre esse assunto e estabeleçam 

relações com situações cotidianas. Algumas respostas são alcançadas.  

 

76: Jonas: eu não quero ser adulto não. Eu quero ficar criança. 

77: Professora: Porque você não pode querer ser criança, pois você já 

não e mais, você já está nessa fase que nós estamos falando. Como vocês 

acham que adquirimos estereótipos? Acabei de falar o que é. Nós vemos 

a pessoa bem sucedida, então a gente quer seguir ou vemos a pessoa 

toda bonitinha e quer ser igual.  

78: Tatiana: Se a pessoa tiver trabalhando, estudando talvez sim. 

79: Professora: Então, o estereótipo não se relaciona só com a 

aparência. Por que tantos meninos querem ser jogador de futebol?  

80: Aline: para ganhar dinheiro, para aparecer na televisão.  

81: Professora: A ideia que temos dos jogadores de futebol é que eles 

são bem ou mal sucedidos? 

82: Alunos: Bem. 
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83: Professora: Agora, quantas pessoas que são jogadores e que se 

deram mal na vida? Mas, nós queremos seguir aquele que se deu bem e 

que é simples. Por que muitas vezes as aparências enganam?  

84: Renata: (voltando alguns slides – Figura 5, pergunta): Vocês acham 

que a Gisele, bonita assim, será que ela acorda todo o dia feliz? E a 

outra, Miley, ela é bonita, canta bem, mas tá num período de revolta 

então será que as aparências enganam?  

85: Alunos: Sim. 

86: Professora: os estereótipos influenciam no comportamento e no 

sentimento das pessoas? 

87: Alunos: não conseguem responder. 

88: Professora: Tenta reformular a pergunta, mas não obtém resposta. 

Continua com as questões dos slides e pede que os alunos reflitam sobre 

essas questões. 

 

 

Os slides que contêm perguntas fechadas apontam um padrão interativo de 

autoridade. Essa padronização também fica destacada nos turnos 80 e 84. Nessas situações, 

os alunos iam concordando, ou seja, a professora tenta reformular a pergunta, dando 

exemplos do dia a dia, mas os alunos simplesmente acatavam e davam respostas que, ao 

atingir uma ideia particular, eram conduzidas a uma nova questão. Uma exceção pode ser 

ressaltada no turno 78, em que a aluna dá um significado diferente diante do 

questionamento, porém não obtém sucesso. A professora tenta conduzir a discussão através 

de sua pergunta, turno 79, porém, imediatamente, obtém uma resposta objetiva.  

Esta aula seguiu mais agitada. Os alunos estavam descontraídos, a professora, 

insistentemente, solicitava a participação oral dos estudantes, fazia perguntas referentes ao 

tema para estimulá-los, mas poucos se manifestavam e, além disso, eram sucintos, não 

procuravam elaborar suas respostas.  

A fala, no entanto, se concentra na professora, que faz um bom esclarecimento 

sobre o assunto e se esforça para manter a calma dos alunos, que se empolgam e procuram 

distraí-la. As atividades com questões específicas, como as das Figuras 11 e 12, 

demonstradas anteriormente, propõem um envolvimento e atenção dos alunos, pois, diante 

delas, a professora procura retratar situações das quais eles conseguem estabelecer uma 

relação pessoal, do cotidiano. 

Constato que o recurso didático preparado por mim (os slides) e a utilização de 

todos eles pela professora foi um suporte importante, pois “estão vinculados aos processos 

diretos de ensino/aprendizagem” (ZABALA, 1998, p. 169). A professora, neste caso, 

explorou os conteúdos conceituais, mas também, os atitudinais ao buscar capacitar os 

alunos a tomarem decisões assertivas em relação aos modelos e padrões estabelecidos pela 
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mídia. Neste caso, ao utilizar o recurso slide, procuramos professora e eu ensinar a 

observar imagens, a organizar ideias, a comunicar os conhecimentos, a tomar decisões.  

Os amplificadores culturais ressaltados nesta aula são as imagens de pessoas 

conhecidas pela maioria dos adolescentes, como, por exemplo, uma cantora/atriz que 

atuava em séries com classificação indicada para os alunos e também um cantor de 16 

anos, popular entre o grupo. Fazer uso dessas imagens possibilitou uma discussão assertiva 

no contexto do que se queria abordar, nesse caso, padrão de beleza e estereótipos, 

destacando as influências veiculadas pela TV e rádio. Acredita-se que “a criança e o 

adolescente não têm discernimento nem critérios para selecionar e assistir com olhar crítico 

e reflexivo às diversas produções que a mídia oferece” (CARDOSO; BRITO 2012, p. 55). 

Assim, essa reflexão, por meio de imagens e através da postura dialógica da professora, 

permitiu uma conscientização e esclarecimento de que nem sempre o que a mídia revela 

são verdades. 

Para finalizar esta aula, a professora solicita que todos, individualmente, e numa 

folha à parte, façam um relato sobre o assunto abordado neste dia. Ela faz a seguinte 

pergunta para direcioná-los: O que aprendemos hoje? Rapidamente todos pegam uma folha 

de caderno e começam a escrever, entregando essa tarefa a mim assim que terminam. Em 

suas escritas, são bastante objetivos, produzindo frases curtas, pois não houve tempo 

suficiente para elaboração de um texto, visto que a aula já estava para se encerrar. O que 

mais foi apontado por eles foram as transformações corporais que são as manifestações ou 

evidências da atual fase de desenvolvimento de muitos ali presentes. Além disso, também 

fizeram um vínculo com o assunto, buscando definir os três conceitos abordados.  

A aula se encerra e a professora e eu nos despedimos dos alunos. 
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Quadro 8 – Quadro referente às etapas e ao desenvolvimento da aula 3 

Aula 3 – Oficina de cartazes: Padrão de Beleza e Puberdade 

Etapas Tempo 

(minutos) 

Desenvolvimento 

 1 Revisão e 

introdução  

5 Revisão oral sobre padrão de beleza. 

Explicação da atividade. 

Distribuição de revistas para consulta.  

 2 Divisão dos 

grupos 

3 A turma é dividida em três grupos, baseada no número 

de alunos.  

 3 Oficina de 

cartazes 

56 Oficina de cartazes: Padrão de beleza/Puberdade 

 

 4 Reflexão 6 Reflexão do assunto pela professora. 

 

  

 As aulas de Ciências ocorriam às quartas-feiras, nesta, de forma diferente das duas 

anteriores, a professora resolve desenvolver as atividades (QUADRO 8) numa sala 

preparada para ser o laboratório de ciências da escola. Assim, convida todos os alunos a se 

encaminharem para o ambiente. Outra novidade deste dia é a presença dos alunos 

participantes do PIBID, que voltavam das férias. Esses estudantes já eram conhecidos 

pelos alunos do 6
o
 ano, e suas contribuições para este projeto, durante sua aplicação, foi a 

de intervir com explicações das atividades, caso fossem solicitados. Neste caso, suas 

participações não interferiram no desenvolvimento desta pesquisa.  

 A sala do laboratório de ciências apresentava-se bem mais iluminada que a sala de 

aula. As mesas eram individuais, porém, sempre arranjadas em grupos, conforme a 

necessidade ou solicitação da professora. Havia dois armários de metal, cuja função era a 

de guardar materiais de atividades experimentais entre outros como: lápis, borracha, 

canetas, canetinhas, lápis de cor, réguas, revistas para recorte ou pesquisa, etc. Os alunos 

gostavam de estar ali e tinham um bom comportamento nesse ambiente. A professora 

apresenta a atividade e diz ser uma continuidade e aprofundamento da aula anterior. Para 

que todos se recordem, ela faz uma revisão sobre o conceito de padrão de beleza.  

Todos escutam atentamente e aguardam a explicação da atividade: uma oficina de 

cartazes com o uso de imagens recortadas de revistas, cujos objetivos eram examinar se os 

alunos entenderam os conteúdos sobre puberdade e padrão de beleza, e criar um ambiente 

favorável à aprendizagem (ZABALA, 1998).  

A professora sugere, então, que os alunos sejam divididos em grupos com quatro 

componentes. Foram formados três grupos segundo critérios de afinidades dos próprios 
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alunos, e, para essa organização, atentou-se para o número de alunos para que o 

atendimento a cada um dos grupos fosse apropriado e para que durante o desenvolvimento 

da atividade fossem estabelecidos momentos de cooperação e de convivência.  

Para justificar as razões da escolha de uma organização em grupos com números 

determinados, neste caso quatro componentes, me baseio nas concepções de Zabala (1998) 

que diz que os grupos fixos permitem “as relações pessoais e a integração de todos os 

meninos e meninas. O objetivo consiste em formar grupos que possam se estabelecer 

relações de amizades e colaboração, assim como de aceitação das diferenças” (ZABALA, 

1998, p. 123). 

 A professora explica, então, como será desenvolvida a atividade: os alunos devem 

fazer uma busca nas revistas à procura de imagens que se relacionam com o tema proposto. 

Cada componente do grupo pode escolher uma ou mais imagens. A busca por essas figuras 

acontece de modo descontraído e escuto uma conversa entre os alunos enquanto escolhem 

suas imagens, pois querem, imediatamente, compartilhar o que acham com os outros 

colegas. Após a escolha das imagens, uma cartolina é distribuída para cada grupo. Nela, os 

alunos devem colar as figuras recortadas, refletindo, neste instante, sobre o motivo da 

escolha. 

 O papel da professora nesta aula era o de orientar os alunos individualmente ou em 

seus grupos de modo que verificasse se a atividade era realizada de forma organizada e 

conforme sua orientação. Para mim, essa estratégia possibilitou um atendimento 

personalizado, visto que, conforme as dúvidas surgiam durante a tarefa, os estudantes 

procuravam saná-las rapidamente através de perguntas. 

Faz-se, portanto, uma verificação do material produzido pelos grupos, os cartazes, 

nas Figuras 13, 14 e 15. 
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Figura 13 – Cartaz 1 elaborado pelos alunos para o entendimento do que é padrão de 

beleza 

 

Figura 14 – Cartaz 2 elaborado pelos alunos para o entendimento do que é padrão de 

beleza 
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Figura 15 – Cartaz 3 elaborado pelos alunos para o entendimento do que é padrão de 

beleza 

 

 

A metodologia aplicada nesta aula é participativa, dinâmica e envolve temas em 

que o professor assume o compromisso de atentar-se nas sinalizações dos adolescentes: o 

comportamento, as transformações, as curiosidades, os valores culturais, os preconceitos, 

entre outros. Fazer uso de imagens como amplificares culturais possibilitou que os alunos 

ilustrassem o conteúdo trabalhado, tornando a aula mais atrativa. Além disso, a estratégia 

de fazer esse trabalho em grupos permitiu que eles assimilassem os conceitos de puberdade 

e padrão de beleza com liberdade de expressão, compartilhamento de ideias, respeito às 

opiniões divergentes, contribuindo com o processo de aprendizagem de cada componente 

do grupo.  

Quanto às imagens selecionadas para a confecção dos cartazes pelos estudantes, 

vejo uma representação padronizada por pessoas brancas, em sua maioria do sexo 

feminino, magras, com veículos caros e modernos, entre outros fatores. Sobre essas 

representações, verifico que possivelmente não há muito espaço, na mídia (neste caso 

veiculado pelas revistas populares), para todos os grupos étnicos, sexuais, raciais. Pela 

confecção dos cartazes ficou notória a imposição de padrões culturais e sociais, além das 
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relativas ao corpo que estão publicadas e estabelecidas por esse e por vários outros tipos de 

mídia.  

Argumento, no entanto, que o desenvolvimento dessa atividade possibilitou uma 

reflexão, de minha parte, sobre o papel da escola frente a essas representações culturais 

impostas pela mídia e que repercute em nosso convívio social e cultural.  

Para finalizar, a professora questiona os alunos a respeito das suas percepções sobre 

a influência da mídia na formação do conceito tratado. Os alunos parecem concordar com 

o que a professora diz, mas não opinam. Como já está no final do horário das aulas de 

ciências, é solicitado que os alunos recolham todo o material caído no chão e contribua 

com a limpeza da sala. Em seguida, eles são direcionados para sua sala de aula para o 

início de outra disciplina.  

 

Quadro 9 – Quadro referente às etapas e desenvolvimento da aula 4 

 

Aula 4 – Sexualidade e Direitos Sexuais 

Etapas Tempo 

(minutos) 

Desenvolvimento 

1 Exibição de um vídeo  8:44 Apresentação de um vídeo retratando a 

Sexualidade e os Direitos sexuais. 

2 Questões para diagnóstico  1:50 Leitura de questões, escritas na lousa, 

sobre sexualidade.  

3 Momentos de elaboração de 

respostas 

15 Os alunos, em grupos, respondem a 

questões sobre sexualidade. 

4 Explicação e desenvolvimento 

da atividade 

25 Busca por imagens e confecção de cartazes 

pelos alunos. 

5 Apresentação dos trabalhos. 

Reflexão e discussão. 

4: 10 Apresentação dos cartazes para o outro 

grupo e discussão. 

6 Avaliação  6:00 Avaliação sobre o desenvolvimento da 

atividade entre mim e a professora. 

 

 

Para o início de mais uma quarta-feira de atividades envolvendo temas referentes à 

sexualidade (QUADRO 9), a professora chega à sala de aula para convidar os alunos a 

irem até a sala de vídeos. Essa sala se encontra no andar debaixo ao da sala de aula do 6
o
 

ano e todos descem juntos até ela. Eu, juntamente com os alunos do PIBID/ Ciências, já 
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estou no ambiente à espera dos alunos. A TV também já está preparada para a reprodução 

de um vídeo (Fundação Vale: Proteger é Preciso) cujo conteúdo abordará a Sexualidade e 

Direitos Sexuais. A professora então solicita que todos os alunos se sentem e que prestem 

atenção nas informações que serão transmitidas através do vídeo.  

O vídeo tem duração de oito minutos. Os alunos ficam concentrados e, assim que o 

vídeo termina, são encaminhados para o laboratório de ciências, local onde as atividades 

foram desenvolvidas. A fala inicial é da professora e se refere à reprodução do vídeo. Ela 

faz uma colocação muito importante sobre todo o trabalho realizado nesta pesquisa, 

dizendo:  

 

Conforme a gente começou a conversar lá embaixo e vocês puderam ver lá no 

vídeo, né, quando a gente falou dos direitos, que estes assuntos todos que a gente 

vem tratando com a Renata, já deixaram de ser uma curiosidade para passar a ser 

um direito mesmo à informação. Todas as vezes que a gente tá bem informado, a 

gente se preocupa mais.  

 

 

Assim, constato que os objetivos desta pesquisa em que se pressupõe que os 

direitos sexuais são importantes na construção do conhecimento na área da sexualidade, 

estão evidenciados (CARDOSO; BRITO, 2012, p. 81). 

Dando prosseguimento, os alunos são divididos em dois grupos e, por critério de 

escolha deles, foram feitos dois grupos: um de meninos e outro de meninas. A professora 

explica a atividade: “Nós levantamos estas cinco questões, vocês vão ler, não precisa 

copiar e vão discutir ai no grupo sem falar muito alto para não atrapalhar o outro grupo e 

nem influenciar”. Os alunos são então direcionados a elaborar respostas para as questões. 

A professora determina um tempo para essa tarefa: 15 minutos.  

As questões descritas abaixo serviram para introduzir a próxima atividade e fazer 

um diagnóstico do que os alunos pensam sobre o assunto estudado. 

Questões:  

I. Quando um professor menciona a palavra sexualidade, o que penso 

logo em seguida?  

II. O que entendo por sexualidade? 

III. E por sexo?  

IV. Quais as maneiras de se expressar a sexualidade? 

V. O que são Direitos Sexuais? 
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Ao término da discussão em grupos, a professora explica que serão realizadas duas 

tarefas consecutivas. A primeira seria a elaboração de um painel. Todos recebem revistas e 

procuram por imagens relacionadas à sexualidade, recortando-as e colando-as numa 

cartolina. Durante 25 minutos, os alunos buscam por suas figuras e elaboram os cartazes de 

acordo com o que conversaram e debateram anteriormente. 

Após esse momento, a segunda tarefa é iniciada. Pede-se que cada grupo indique 

um representante para fazer a apresentação de seu cartaz. Dois alunos, uma menina de um 

grupo, Aline, e um menino do outro grupo, Jonas, se preparam para as apresentações. Os 

representantes fixam seu cartaz na parede e iniciam suas falas, um de cada vez.  

De modo a compreender se essa produção de cartazes proporcionou a elaboração de 

significados para os estudantes sobre a temática tratada nesta aula, realizo a análise de 

recortes de fala dos dois estudantes escolhidos pelos grupos para a apresentação de seus 

trabalhos.  

Primeiramente, o aluno Jonas apresenta o cartaz do seu grupo (FIGURA 16).  

Figura 16 – Cartaz sobre Sexualidade elaborado pelo grupo dos meninos
6
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 As letras foram inseridas por mim para identificar imagens que são citadas no texto. 
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Ele faz sua apresentação espontaneamente, indicando e explicando uma figura de 

cada vez. 

 

1 Jonas: Coloquei essa daqui (A), porque na adolescência fica escutando 

música. 

Esta aqui (B): porque faz parte da vida na adolescência. 

Esta aqui (C): uma modelo de biquíni porque é muita sexualidade. 

Jonas Ah, porque ela é bonita. (E continua). 

Esta daqui (D) porque tem crianças. 

Esta daqui (E) Faz parte do pai e da mãe na adolescência. 

Esta aqui (F): é para usar camisinha quando fazer coisas. 

Esta aqui (G): Foi porque tem o pai da criança brincando com ela. 

(H) porque tá vivendo um momento feliz. 

(I) porque é sensual. 

Esta aqui (J) é porque eles estão vivendo um momento feliz. 

Esta (K): porque eles saíram para se divertir.  

 

 

Das explicações dadas, verifica-se que nesse grupo há uma heterogeneidade de 

conhecimentos. As imagens escolhidas descrevem o que pensam esses alunos sobre: gostos 

e escolhas na adolescência; corpo como referência de sensualidade e sexualidade; 

preservativos; afetividade.  

Os meninos conseguem demonstrar as manifestações relacionadas à adolescência. 

Na imagem A, por exemplo, destacam um gosto do adolescente pela música. Já nas 

imagens E, G, H apontam que a adolescência é um momento de felicidade, diversão, 

acompanhamento e presença dos pais. Em sua fala, o aluno Jonas também ressalta a 

palavra criança em dois momentos (imagens D e G), esse é um efeito comum da confusão 

causada neste período de transição da infância para a adolescência (FURLANI, 2011). Esse 

fato leva-nos a considerar que esses adolescentes estão em busca de sua identidade: ora se 

veem como crianças ora como adolescentes, sem entender o que se passa.  

Em outras imagens, como em C, F, I, J, K, eles tentam ilustrar sexualidade. Em C, 

indicam uma modelo de biquíni e dizem que essa imagem foi escolhida “por que é muita 

sexualidade”, o termo é usado fazendo referência ao corpo da modelo. Quando apresentam 

a imagem I, dizem que essa é sensual. Para os meninos desse grupo, sensualidade é uma 

forma de expressar a sexualidade. Na imagem F, indicam um preservativo masculino, 

explicando que seu uso “é para quando for fazer coisas”. Esse comentário indica que os 

alunos sabem da importância de se fazer uso do preservativo masculino durante uma 

relação sexual. Furlani (2011, p. 68) afirma que “a atitude de uma vida sexual responsável 

e preventiva, em relação a uma suposta gravidez indesejada na adolescência ou 
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vulnerabilidade às DSTs, é algo extremamente desejável, hoje, por gerações jovens”. Esse 

é um importante argumento para referir-se ao comentário feito por Jonas, pois constato 

que, nas discussões realizadas por seu grupo, o assunto foi apontado como de 

responsabilidade e compromisso.  

A maneira como o grupo elaborou seu cartaz e as expressões utilizadas por Jonas 

em sua apresentação são pertinentes às suas idades, ao desenvolvimento corporal e 

psicológico de cada um, e às suas relações sociais e afetivas. Atenta-se, porém, ao fato de 

relevarem as manifestações da adolescência neste momento do trabalho. Assim, firma-se 

que as expressões referentes à sexualidade ainda se confundem ou se integram com as 

relativas à adolescência.  

Dando prosseguimento, a aluna Aline inicia a apresentação do seu grupo (FIGURA 

17).  

Figura 17 – Cartaz sobre sexualidade elaborado pelo grupo das meninas
7
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 As letras foram inseridas por mim para identificar imagens que são citadas no texto. 
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2 Aline: Pode começar? 

Indicando uma figura (L) diz: Sobre a gravidez, sobre a responsabilidade. 

(M): quando tá na sexualidade, assim, a cabeça fica cheia de dúvidas. 

3 Renata: Aline, sexualidade é uma fase? 

4 Aline: Sim.  

(N) é a confiança. 

(O) Sempre ter uma proteção. 

(P) Se apaixonar. 

(Q) Ser livre. 

(R) Também aqui fala mais é da gravidez, sobre a responsabilidade. 

 

  

A representação e as manifestações da sexualidade expostas pelo grupo das 

meninas são referentes: à gravidez, à preservação, à confiança, ao compromisso, e à 

paixão. Todos esses aspectos são inerentes ao tema proposto.  

Ao destacarem imagens sobre gravidez por duas vezes (L e R) e ao falar de 

confiança (N), indicam uma preocupação muito natural de meninas nesta etapa da vida: a 

insegurança e o despreparo para assumir um papel adulto e um vínculo conjugal estável 

(CARDOSO; BRITO 2012, p. 94). Isso ocorre porque, na maioria das vezes, em nossa 

sociedade, o compromisso, o cuidado com uma criança recém-nascida fica sob 

responsabilidade da adolescente. O fato de estabelecerem uma relação entre as palavras 

gravidez e responsabilidade, e, logo em seguida, numa outra imagem (O), fortalecer essa 

conexão ressaltando o uso do preservativo masculino como forma de proteção, leva-nos a 

considerar que essas garotas compreendem que há uma necessidade de se ter 

“responsabilidade pelos atos da prática sexual” (FURLANI, 2011 p. 141).  

Destaca-se na apresentação e fala de Aline que ocorre uma possível confusão no 

entendimento do que é sexualidade. Isso fica demonstrado no turno 2, quando ela expõe a 

imagem M e diz: “quando tá na sexualidade, assim, a cabeça fica cheia de dúvidas”. Ao 

evidenciar esse equivoco, a aluna foi interrogada imediatamente por mim através da 

seguinte pergunta, no turno 3: “Sexualidade é uma fase?” Obtive a resposta (turno 4): 

“Sim”. Percebo, no discurso das meninas, o mesmo conflito entre os conceitos de 

sexualidade e adolescência apontados e presentes no grupo dos meninos.  

A abordagem comunicativa referente às apresentações é interativa/dialógica, visto 

que os diferentes pontos de vista, discutidos no desenvolvimento da atividade, são 

expostos. Porém, faço uma intervenção de autoridade durante a apresentação das meninas, 

no turno 3, em que é feita uma pergunta específica e obtém-se uma resposta simples e 

objetiva, não contribuindo para uma conclusão de minha parte. 
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Após a exposição dos cartazes, a professora faz uma tentativa de reflexão sobre o 

trabalho desenvolvido; porém, é interrompida pelo sinal de término da aula, e pede que os 

alunos voltem para sua sala de aula. Antes que ela se dirija até a sala, fazemos um rápido 

diagnóstico da atividade deste dia, por meio de uma conversa. A professora se encaminha 

para a sala de aula e eu me despeço. 

A atividade proposta para esta aula sobre sexualidade e direitos sexuais, juntamente 

com os amplificadores culturais (imagens e seu posterior uso na confecção de cartazes), 

mediaram o processo de formação conceitual. Esse suporte foi muito importante ao 

permitir que os alunos discutissem, fizessem escolhas que para o grupo eram assertivas, 

expusessem e declarassem suas opiniões. Realizar as tarefas em grupos e propor uma 

apresentação oral do trabalho realizado viabilizou integração, convivência, ajuda e 

aceitação.  

Além desses fatores, as apresentações foram muito significativas ao contribuírem 

com a minha avaliação e a da professora da atividade que estava direcionada a evidenciar 

aspectos referentes à sexualidade e direitos sexuais. Constato, conforme percepções e 

diante das falas dos dois alunos representantes, que houve uma dificuldade desses em 

distinguir os termos adolescência e sexualidade. Diante dessa conclusão, professora e eu 

optamos por incluir, na sequência de estudo, somente para este caso e por via de 

esclarecimentos, uma atividade para sanar as dúvidas. Firmo então o compromisso de 

enviar para a professora uma nova atividade a ser tratada na próxima aula.  
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Quadro 10 – Quadro referente às etapas e ao desenvolvimento da aula 5 

 

Aula 5 – Caracterizando Adolescência e Sexualidade 

Etapas Tempo 

(minutos) 

Desenvolvimento 

1 Organização da sala de aula 4 Preparação da sala de aula para inicio da 

atividade. Divisão da lousa em duas partes: 

Adolescência / Sexualidade. 

2 Explicações e 

desenvolvimento da atividade. 

Fixando imagens na lousa.  

5: 20 Apropriando-se dos conceitos: 

Adolescência e Sexualidade por meio de 

imagens de revistas.  

3 Apresentações de imagens 8:38 Apresentação e explicações das imagens 

fixadas na lousa por cada aluno.  

4 Reflexão 15 Debate: Trocar ou não a imagem de lado?  

5 Finalização 24 Considerações da professora e construção 

do conceito de sexualidade e adolescência. 

 

 

Nos dias que anteciparam essa aula, preparei a atividade a ser desenvolvida 

(QUADRO 10) que fazia referência às dúvidas reparadas na atividade anterior, e enviei, 

por e-mail, para o estudo e organização da professora. Assim, como a professora já 

conhecia a nova atividade (não relatada na construção da sequência didática), dá-se início 

ao seu desenvolvimento.  

Faço primeiramente uma organização do ambiente. Carteiras foram colocadas no 

centro da sala de aula e sobre elas foram arranjadas, aleatoriamente, imagens que 

caracterizavam manifestações sobre sexualidade e também sobre adolescência. Essas 

imagens foram escolhidas por mim e, muitas delas, retiradas de revistas, cuja reportagem 

fazia menção a temáticas de gênero, papéis sexuais, orientação sexual, ambientes escolares 

etc. (FIGURA 18).  
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Figura 18 – Imagens para escolha dos alunos 

 

 

A professora divide a lousa no meio com o giz e escreve de um lado 

SEXUALIDADE e do outro lado ADOLESCÊNCIA. Cola várias fitas adesivas na lousa e, 

em seguida, dirige a fala aos estudantes. Ela explica que na aula anterior detectamos uma 

confusão de significados sobre os temas estudados e, por esse motivo, houve a necessidade 

de explorar mais os conceitos de adolescência e sexualidade para que esses não mais 

fossem confundidos. Desse modo, apresenta a atividade do dia. Cada aluno deve escolher 

uma imagem que, para ele, evidencie o que é sexualidade ou adolescência e colocá-la na 

lousa (FIGURA 19). O critério para essa escolha é o de pensar em tudo o que já foi 

estudado anteriormente, procurar se recordar das atividades realizadas e das reflexões 

feitas depois de cada uma.  

Pede, então, que todos se levantem sem pressa e façam o que foi solicitado. Explica 

que, caso aconteça das escolhas serem pela mesma imagem, um deles deveria escolher 

outra e depois explicar, juntamente com o colega, o porquê da mesma opção; no entanto, 

todos deveriam participar com uma imagem diferente. Os alunos iniciam a atividade, que 

dura um pouco mais de cinco minutos.  
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Figura 19 – Lousa dividida pelas temáticas: Sexualidade e Adolescência 

 

 

Logo após essa etapa, uma apresentação individual aconteceu. Cada aluno, que 

tivesse vontade (a professora não faz imposições), se levanta, vai até a lousa e explica para 

os colegas por que escolheu aquela imagem. Todos participam sem interrupções nas 

apresentações. A função da professora nesse momento era conduzir a fala daqueles alunos 

que queriam expor a imagem escolhida.  

Os alunos que fixaram suas imagens no lado que fazia referência à sexualidade 

argumentaram: 

 

1 Camila: A maioria das crianças já está tendo o ato da sexualidade e estão 

engravidando. E isso é um ato da sexualidade, não é? 

2 Jonas: Eu coloquei esta, aqui no meio, porque traz um pouquinho de 

sexualidade e da adolescência. Primeiro porque esta menina aqui é sapato 

grande
8
, e aqui aparentam ser adolescentes (indica o restante da sua imagem). 

                                                           
8
 Termo utilizado pelos adolescentes desse grupo para se referir à homossexualidade feminina. 



94 
  

- Ah, eu coloquei esta aqui do lado da sexualidade porque não é só os 

adolescentes que curtem a sexualidade, os idosos também. 

3 Bernardo: Ela reflete a sexualidade, porque a mulher tá assim sensual. 

4 Tatiana: Esta aqui porque parece que ele está dando uma aula sobre gravidez 

precoce, sexualidade. 

 

 

Os diálogos descritos acima apontam o esforço dos estudantes em conceituar 

sexualidade; no entanto, verifico alguns enganos, imprecisões e dúvidas de alguns alunos. 

Como exemplo, evidencio a fala da aluna Camila (turno 1) em que apresenta a imagem de 

uma adolescente grávida, dizendo que isso é resultado do ato da sexualidade, e finaliza 

com uma pergunta que demonstra suas próprias dúvidas sobre os motivos de uma gravidez 

precoce. Essa incerteza de Camila é natural, pois, a maioria das pessoas, associa 

sexualidade a sexo, sexo à relação sexual ou forma de reprodução. No entanto, essa 

associação é errônea, já que os termos são distintos, têm significados diferentes 

(CARDOSO; BRITO, 2012, p. 11). 

Percebo que os conceitos cotidianos sobre o tema sexualidade é o que dá sentido às 

explicações dadas pelos estudantes. Eles apresentam aquilo que está explícito em seu 

contexto social como: a gravidez precoce, a homossexualidade, a sensualidade. A 

professora, durante as apresentações, não faz nenhum tipo de intervenção, já que seu 

objetivo era entender o que sabem os alunos sobre sexualidade e adolescência.  

Para as imagens anexadas no lado que fazia referência à adolescência houve as 

seguintes considerações: 

 

5 Amanda: Coloquei esta aqui porque as adolescentes gostam de se 

maquiar. 

6 Jonas: Faz parte da adolescência andar de skate, estudar e ficar no 

sofá assistindo TV. 

7 Bernardo: Porque os adolescentes estão debochando, fazendo 

bullying. 

 

 

 A adolescência é retratada por esses alunos através da identificação com o que está 

na moda e por suas preferências correspondentes às suas idades. Essa preferência é 

registrada no turno 5, em que Amanda revela o gosto das meninas pela maquiagem, mas, 

também, no turno 6, quando Jonas destaca atividades, como andar de skate e assistir TV, 

que são muito comuns entre os garotos (as) jovens. Porém, Jonas também ressalta que faz 

parte da adolescência estudar. Essa condição exposta por um estudante adolescente é muito 

significativa, por demostrar aos outros colegas que eles têm direitos e deveres relacionados 
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à educação. Já o aluno Bernardo (turno 7) faz menção a uma prática ofensiva, o bullying, e 

especifica uma de suas características: o deboche que é feito com intenção de intimidar 

alguém. Essa prática, conforme descreve Cardoso e Brito (2012), é intencional, mas, 

muitas vezes, ocorre sem motivo, simplesmente para que, no caso do adolescente, garanta 

um poder de liderança, de autoritarismo diante de seu grupo. 

 Para dar prosseguimento à atividade, a professora pergunta se mais algum aluno 

gostaria de explicar a sua imagem, já que nem todos se manifestaram. Porém, ninguém se 

apresentou. Ela então intervém, pedindo que todos olhem para a lousa, para as imagens 

fixadas e, em seguida, pergunta: Vocês acham que alguma imagem deveria estar do lado 

oposto? Todos ficam em silêncio. Logo, começam burburinhos e opiniões. Acontece um 

debate entre os alunos, alguns buscam argumentar sobre os motivos de troca de lado. Essa 

discussão teve duração de 15 minutos. Algumas questões debatidas merecem ser 

consideradas nesta análise, por exemplo:  

 

8 Camila: Trocaria esta aqui (aponta para a imagem de uma cantora). 

Colocaria do lado da adolescência. 

 

 

 Mas Camila não consegue explicar os reais motivos da troca e os outros alunos 

começam a discutir com ela, dizendo que ela está errada e que a imagem está do lado certo 

(da sexualidade). Camila quer saber o porquê e pergunta:  

 

9 Camila: Quem colocou esta imagem aqui, colocou por quê? 

10 Amanda: Eu que a coloquei deste lado, porque ela é lésbica.  

 

 

Outra aluna resolve fazer uma troca. Agora do lado da sexualidade para o lado da 

adolescência, e explica: 

 

11 Maria: Troquei esta porque tudo que o adolescente vai fazer alguém fica 

assim: não, não, não.  

 

 

 Fica perceptível que a aluna Amanda (turno 10), ao defender sua opinião sobre o 

lado em que a imagem deveria ficar, faz referência à orientação sexual da cantora ali 

representada. Por essa explicação, entendo que a aluna considera esse assunto como sendo 

de sexualidade. Porém, subtendo que Camila ainda não fez essas associações. No turno 11, 

Maria diz que os adolescentes sempre recebem um não para tudo que vão fazer. Todos os 



96 
  

alunos concordam com ela. Essa visão é um reflexo do que esses alunos estão vivenciando. 

As transformações referentes a essa fase requerem um esforço dos adolescentes em 

adaptar-se às novas regras. Além disso, as transformações não são apenas do adolescente, 

são também dos seus responsáveis, seus pais, que, muitas vezes, não sabem o que fazer e 

assim dizem não para tudo (CARDOSO; BRITO, 2012, p. 42). 

 Encerradas as mudanças, a professora pergunta se alguém gostaria de definir 

adolescência. Alguns alunos respondem: 

 

12 Amanda: É uma fase da vida. 

13 Professora: O que acontece então, nessa fase da vida? 

14 Jonas: Mudança no corpo. 

15 Tatiana: Na aparência. 

16 Maria: Fica rebelde. 

17 Bernardo: Jeito de ser. 

 

  

Percebo então que os alunos que responderam à questão da professora conseguem 

integrar o que foi debatido ao conceito de adolescência. A aluna Amanda (turno 12), por 

exemplo, foi clara e assertiva em sua resposta,  

 Continuando, a professora pergunta quem saberia definir sexualidade e o seguinte 

diálogo é estabelecido: 

 

18 Jonas: Faz parte da vida. Não acontece só na adolescência.  

19 Professora: Nós falamos que as mudanças que ocorrem físicas no corpo faz 

parte da puberdade e a puberdade faz parte da adolescência, essas mudanças 

ocorrem na adolescência. Agora, a sexualidade, você falou que faz parte da 

vida, mas ela tem um momento para se manifestar ou se manifesta em toda a 

nossa vida independente da idade? 

19 Jonas: Tem um momento. 

20 Alunos: Não. 

21 Jonas: Depende da pessoa. 

22 Camila: Por que em todas as idades pode, só por que adolescente não pode? 

23 Professora: então vamos fazer outra pergunta (escreve na lousa). Sexo e 

Sexualidade é a mesma coisa ou não? 

24 Alunos: Não 

25 Camila: é a mesma coisa, professora. 

26 Professora: A menina tá em casa, vocês vão sair, aí você se apronta, faz 

maquiagem, arruma o cabelo, isso se relaciona a quê? 

27 Meninas: Faz parte da adolescência, sexualidade. 

28 Professora: A sexualidade apenas se manifesta quando a pessoa tem uma 

vida sexual ativa? 

29 Camila: É. Sei lá... 

30 Professora: Que relação que existe entre essas palavras? Ninguém vai falar? 
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A professora percebe um equívoco durante essa discussão: os alunos não fazem 

distinção entre sexo e sexualidade; então, faz uma intervenção para diferenciá-los e assim 

questiona (turno 30) se há uma relação entre essas palavras. Os alunos não conseguem 

definir e começam a brincar, rir, fazer piadas. Essa postura faz com que a professora 

conclua o assunto. Ela reflete: 

31 Professora: Sexo, pelo que vocês estão dizendo, tem a ver com relação 

sexual. Contato íntimo entre pessoas. Agora, a sexualidade é mais ampla do que 

um contato físico, assim como Jonas falou, ela faz parte da nossa vida, desde 

quando a gente nasce, na nossa infância quando começamos a descobrir o nosso 

corpo, reconhecer as diferenças entre o corpo do homem e da mulher, o que a 

gente sente, como a gente quer se expressar, como a gente quer aparecer para o 

outro, como a gente quer se vestir, tudo isso se relaciona à sexualidade e vai se 

manifestar de varias formas durante a nossa vida, independente se ser uma 

criancinha ou ser uma pessoa mais velha. Em cada fase da vida, ela se 

manifesta de uma determinada forma. Já a adolescência é correspondente a uma 

fase específica da nossa vida, onde todas essas mudanças faladas estão 

acontecendo até que chegamos a fase adulta. A sexualidade está sempre com a 

gente.  

 

 

Observo que a estratégia da professora é relacionar a fala dos alunos durante suas 

apresentações no debate realizado e suas próprias convicções sobre os temas. Ela explora 

por duas vezes a fala de Jonas, reforçando a ideia de que eles estariam compreendendo que 

a sexualidade nos acompanha durante todo nosso desenvolvimento. Ela faz isso com muita 

naturalidade e os alunos se atentam às suas explicações. Após essa reflexão, ela pergunta: 

Vocês conseguiram perceber as diferenças entre esses dois conceitos? Todos respondem 

que sim.  

Satisfeitas com a produção dos estudantes neste dia, professora e eu encerramos a 

atividade. Como eram dois horários, de cinquenta minutos cada, para as aulas de ciências e 

como utilizamos apenas um horário, a professora inicia um novo assunto, não mais 

relacionado a esse projeto. 

 Considero que essa atividade possibilitou um direcionamento aos estudantes ao 

longo do processo de diferenciação dos termos adolescência e sexualidade. Analiso que 

ocorreram trocas e compartilhamentos de concepções, entre os alunos, que foram muito 

significativos para a evolução dos significados no outro. Essa integração entre os alunos, 

ao trocar ideias sobre as imagens durante o desenvolvimento da atividade, permitiu que 

professora e eu fizéssemos um diagnóstico do que realmente eles sabiam ou tinham 

dúvidas sobre os temas abordados.  
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 A partir das interações discursivas destacadas, julgo que a abordagem comunicativa 

estabelecida variou entre os padrões interativo/dialógico (os alunos argumentando sobre 

diferentes pontos de vista) e interativo/de autoridade (a professora conduz os alunos 

através de perguntas). Porém, no final da aula, foi possível detectar que a professora 

ressalta os significados dados pelos alunos para a compreensão dos conceitos, sendo esse 

um padrão não interativo/dialógico. Verifico que os alunos, gradativamente, foram 

elaborando os conceitos de adolescência e sexualidade e que o ambiente comunicativo 

estabelecido durante o desenvolvimento da atividade favoreceu essa construção.  

 O amplificador cultural imagem, desta vez, foi muito importante para o processo de 

reformulação do conhecimento. Elas permitiram uma aproximação entre o que é real, e do 

cotidiano, e o que é conceitual. Sua utilização durante as apresentações contribuiu para que 

o estudante elaborasse uma explicação que daria significado àquilo que ele sabia a respeito 

da temática.  

 Embora tenha utilizado perguntas muito objetivas durante a exposição dos 

estudantes, a professora contribuiu efetivamente com a aprendizagem dos conceitos ao 

permitir e aceitar todas as respostas dadas pelos alunos. Sua estratégia viabilizou o nosso 

entendimento sobre o que os estudantes pensam a respeito da sexualidade e da 

adolescência, pois todos os alunos que participaram ativamente da atividade conseguiram 

expressar realmente o que acreditavam serem esses conceitos.  

 

Quadro 11 – Quadro referente às etapas e ao desenvolvimento da aula 6 

 

Aula 6 – Discutindo sobre papéis sexuais 

Etapas Tempo 

(minutos) 

Atividade desenvolvida 

1 Início da aula 5:43 Apresentação do tema 

2 Desenvolvimento do 

tema 

10:18 Explicações sobre a origem de alguns termos na 

abordagem de conceitos sobre gênero  

3 Tarefa  11:36 Desenvolvimento de uma atividade sobre papéis 

sexuais 

4 Finalização 3 Entrega das atividades escritas 
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Após uma pausa no desenvolvimento das atividades desta sequência didática, a 

pedido da professora, por necessitar de trabalhar outros conceitos para futuras avaliações e 

projetos, a última atividade preparada para esta turma foi aplicada (QUADRO 11). Como 

de costume, a professora recebe antes a descrição da atividade a ser realizada e, no caso 

desta, um texto para orientação (ANEXO E). 

Neste encontro, os alunos não estavam preparados para terem aula, pois fariam um 

passeio organizado pela escola até um museu. Porém, como teriam o primeiro horário do 

dia, a professora iniciou a atividade, finalização deste projeto. A proposta temática desta 

aula era tratar os conceitos de gênero, orientação sexual e papéis sexuais.  

A professora, inicialmente, explicou que essa seria a última atividade sobre o tema 

sexualidade, desenvolvida junto a mim e descreveu o que seria abordado neste dia.  

Ela escreve na lousa as palavras: HOMOSSEXUAL, BISSEXUAL, 

HETEROSSEXUAL e pergunta para os alunos se eles já ouviram essas palavras. Alguns 

riem, outros respondem que sim, mas a maioria permanece em silêncio. Iniciou, então, a 

explicação sobre as origens etimológicas dos termos: homossexual, heterossexual e 

bissexual e propõem uma discussão dirigida:  

 

1 Professora: O que é homossexual? 

2 Jonas: Boiola 

3 Bernardo: Viado 

4 Tatiana: Mulher que namora com mulher. 

5 Camila: Bicha, gay 

6 Professora: Mais alguma outra palavra que se vocês escutarem homossexual 

vocês vão relacionar? 

 

 

Os alunos se manifestaram por meio de conotações pejorativas, porém, a professora 

deixou que eles se expressassem e, em seguida, conduziu essas colocações de maneira 

séria, dizendo que logo definiria corretamente o termo.  Ela faz o mesmo para 

heterossexual, porém só uma aluna tenta dar uma explicação: 

 

7 Professora: Heterossexual dá ideia de que? 

8 Aline: Mulher que virou homem e homem que virou mulher? 

 

A professora, então, continua: 

 

9 Professora: E o bissexual? 

10 Jonas: Pode tudo. 
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11 Camila: Joga pros dois lados 

12 Professora: O que é isso? Jogar para os dois lados? 

13 Tatiana: Mulher com mulher e com homem ao mesmo tempo. Gosta dos dois. 

 

  

Diante das concepções dos alunos, a professora dá explicações de cada termo 

utilizando a lousa. Primeiro ela define orientação sexual como sendo aquilo de que a 

pessoa gosta, aquilo por que ela tem atração, aquilo por que ela tem interesse. Logo, ela 

define os termos homossexual, heterossexual e bissexual. Em suas explicações, faz uso das 

palavras usadas pelos alunos, como por exemplo, a palavra gay, usada por Camila (turno 

5). A professora repete a palavra e explica que ela faz referência a pessoas que gostam de 

pessoas do mesmo sexo, tanto para o homem quanto para a mulher. Relata também que na 

linguagem popular utilizam-se os termos dos quais os alunos se apropriaram, mas que na 

linguagem científica dizemos homossexual. 

 Ao continuar suas explicações, a professora procura dar exemplos de situações 

cotidianas e que são também veiculadas pela mídia. Sua intenção é possibilitar que os 

alunos relacionem determinados acontecimentos, indicados na TV, por exemplo, às 

questões expostas por ela. Ela os recorda sobre um personagem de uma determinada 

novela que é bissexual. Os alunos imediatamente começam a discutir sobre o 

comportamento deste personagem e a professora vai conectando o que é dito por eles ao 

que ela procura conceituar. 

Após essa fase de compreensão dos termos, uma tarefa abordando os papéis sexuais 

é iniciada. Os objetivos dessa atividade são de proporcionar uma discussão sobre as 

desigualdades de papéis de gênero, conscientizando que homens e mulheres têm iguais 

direitos e deveres (CARDOSO; BRITO, 2012).  

Os alunos são separados em três grupos, como de costume, segundo suas 

afinidades, e cada equipe recebe duas situações cotidianas (estudo de casos) para refletirem 

e buscarem respostas (FIGURA 20). Essas situações são escolhidas por um aluno do grupo 

que as retira, aleatoriamente, das mãos da professora.  
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Figura 20 – Exemplos de Estudo de casos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos conseguem fazer algumas colocações por escrito, mas não finalizam a 

atividade, pois precisam se encaminhar para o passeio, visto que o transporte já havia 

chegado. Os registros foram entregues a mim e todos se despediram.  

As respostas dadas às situações são as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Miguel vai convidar Laura para sair com ele pela primeira vez. Ele gostaria de 

jantar fora e depois ir ao cinema. Miguel acha que Laura deveria dividir a conta com 

ele. O que deve fazer? O que ela deve fazer? 

 

2. Rosa está interessada em Roberto há alguns meses. Ela acha que ele também está 

interessado nela, mas que é muito tímido para convidá-la para sair. Rosa pensa em 

falar com ele e convidá-lo para sair com ela, mas tem medo de assustá-lo. O que 

acontecerá se ela o convidar? 

 

3. Marina e José estão casados há dois anos. Os dois sempre trabalharam fora. Agora 

Marina está grávida, mas quer voltar a trabalhar o mais rápido possível, após o parto. 

Seu marido quer que ela fique em casa até que a criança entre na escola. O que ela 

deve fazer? 

4. Samuel quer comprar uma boneca para seu irmão de 3 anos. Ele já viu algumas 

muito bonitas na loja. Mas, quando comenta isso com seu amigo João, este responde: 

"Meninos não brincam com bonecas". O que Samuel deve fazer? 

5. Margarida está doente e Carlos lava a roupa e cozinha, porque eles não têm dinheiro 

para pagar uma empregada. Carlos começa a perceber que seus amigos zombam dele e 

dizem que essas tarefas são para as mulheres. O que Carlos pode fazer para que seus 

amigos deixem de aborrecê-lo, sem magoá-los nem brigar com eles? 

6. Maria e Pedro vivem no campo e estão casados há pouco tempo. Pedro vai à capital 

para trabalhar durante dois meses. Enquanto ele está fora, a casa tem de ser reparada e 

pintada devido aos estragos provocados pelas chuvas. Como Pedro está ausente, Maria 

tem de fazer o serviço. Quando Pedro volta, seus amigos o recriminam por não cuidar 

de sua mulher. O que ele deve fazer? Maria agiu corretamente? 
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Figura 21 – Respostas correspondentes às questões 2 e 1 relacionadas às situações 

(estudo de caso) apresentado 

 

Figura 22 – Respostas correspondentes às questões 3 e 6 relacionadas às situações 

(estudo de caso) apresentado  

 

Figura 23 – Respostas correspondentes às questões 4 e 5 relacionadas às situações 

(estudo de caso) apresentado  
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Diante das respostas elaboradas pelos grupos (FIGURAS 21, 22, 23), constato que 

os alunos, em sua maioria, delegam funções aos homens e às mulheres de acordo com seu 

gênero. Essa ideia possivelmente é resultante do processo de construção da sexualidade 

desde o nascimento, quando os pais definem que meninas e meninos necessitam de objetos 

exclusivos e correspondentes a seus sexos. Furlani (2011, p. 69) argumenta que “o 

contexto social, ao construir o que é próprio do sexo, inventa os atributos de gênero 

(masculino e feminino)”, e é por esse segmento que os alunos estão apoiados e assim 

argumentam. 

Ao longo da exposição da professora nesta aula, vejo uma busca pelos significados 

dados pelos alunos ao conceito de orientação sexual. Ela permite uma interação discursiva 

com o intuito de conseguir dados sobre o conhecimento prévio dos estudantes. A 

abordagem comunicativa move-se de interativa/dialógica, quando as visões dos alunos são 

exploradas e expostas, para interativa de autoridade de acordo com as orientações diretas 

da professora, por meio de perguntas que exigem respostas específicas. Os alunos, durante 

os diálogos, dão significados às perguntas da professora, mas eles ainda não conseguem 

elaborar o conceito científico dos termos estudados. A professora, em sua estratégia, 

permite as ideias elaboradas, levando os alunos a um entendimento do assunto a ser 

tratado, mas, logo em seguida, ela conclui.  

A relação estabelecida entre os alunos e o amplificador cultural (estudo de caso) 

promoveram a elaboração de significações em torno de questões sobre papéis sexuais. 

Nesta etapa, foi possível analisar o que pensam os estudantes sobre esses papéis; porém, o 

fato de não conseguirmos concluir essa atividade deixou que agíssemos de modo a 

consolidar e dar sentido às concepções dos alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste trabalho foi a de investigar a interação e a aprendizagem dos 

adolescentes sobre temáticas referentes à sexualidade a partir de variadas estratégias 

didáticas e diferentes amplificadores culturais.  

Os resultados apontam que no processo de aprendizagem houve evolução e 

transformação do pensamento dos estudantes. No entanto, destaco que nem todos os 

dezesseis alunos participantes atingiram o mesmo nível de desenvolvimento e 

aprendizagem a respeito da sexualidade, mas avanços podem ser considerados, 

principalmente, em relação à capacidade de associar, argumentar e de serem mais críticos 

em determinadas situações do seu cotidiano. Apresentar os conceitos científicos, neste 

sentido, foi imprescindível, pois conduziu os alunos a novas formas de falar e pensar, 

contribuindo com tomadas de decisões mais assertivas.  

As interações discursivas constituídas no desenvolvimento da sequência de estudo, 

segundo os relatos e dados apresentados, e fundamentadas pelas concepções de Mortimer e 

Scott (2002), sinalizaram que o entendimento de questões relativas à educação afetivo-

sexual acontece conforme o adolescente expõe seus conhecimentos prévios à professora e 

esses são moldados, estruturados e posteriormente transformados em conhecimentos 

científicos. O modo como todos se expressavam através de suas falas viabilizou o 

entendimento de muitos assuntos tratados. Os participantes, diante dessas interações 

discursivas, trocavam ideias, opinavam e aceitavam as opiniões que divergiam das suas, 

perguntavam, respondiam, e esses fatores favoreceram um ambiente comunicativo e 

propicio para esse processo de construção conceitual.  

 Os amplificadores culturais foram elementos facilitadores e mediadores no 

processo de ensino. Facilitaram o modo de expressar dos alunos, dando sentido e 

retratando visualmente suas ideias, dando formas e caracterizando as concepções e 

conceitos espontâneos de cada um. Quanto ao caráter mediador, promoveram o 

desenvolvimento psicológico dos alunos. Ao interagirem com os instrumentos de ensino, 

os alunos apropriaram-se das concepções de que o que está disponibilizado pela cultura 

pode servir como peça fundamental no exercício e desenvolvimento de conceitos 

científicos.  
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Deste modo, os amplificadores culturais utilizados tiveram importantes e diferentes 

funções que auxiliaram a professora a fazer inferências e contribuir com a aprendizagem 

dos alunos na busca por uma sexualidade saudável. No que diz respeito à construção do 

conhecimento por meio desses amplificadores, verifiquei que: 

a) As imagens escolhidas e expostas no desenvolvimento das atividades revelaram as 

teorias individuais dos alunos decorrentes de suas histórias, seu convívio cultural e 

social. Esse amplificador contribuiu de modo eficaz com o processo educativo, 

possibilitando aos estudantes: comparar, dialogar, refletir, pesquisar, retratar ideias, 

desenvolver novas habilidades, desconstruir e reconstruir valores. 

b) A música despertou sensibilidade quando, por exemplo, os alunos tentaram 

interpretar a canção utilizada e, assim, adaptaram as informações recebidas pela 

professora ao conceito que se procurava construir; no caso, a adolescência. 

c) O vídeo serviu para estimular o pensamento dos alunos em relação aos temas 

abordados, promovendo integração e levando-os a considerar os conhecimentos 

espontâneos, do cotidiano ao que é científico. Os cartazes, elaborados de forma 

conjunta pelos estudantes, viabilizaram um ambiente comunicativo, o que facilitou 

as mudanças e construções de novos conceitos.  

d)  Os estudos de casos permitiram que os alunos tomassem decisões diante de 

situações corriqueiras, de modo a compreender questões de gênero e papéis 

sexuais.  

Concluo, portanto, que os amplificadores despertaram o interesse dos estudantes e 

possibilitaram o entendimento dos conteúdos de sexualidade com respeito às ideias e 

concepções dos outros, além de contribuírem para que os alunos se expressassem de forma 

natural.  

Do ponto de vista da interação da professora com os amplificadores culturais, 

verifico que todos foram trabalhados de maneira satisfatória. Ela expressou sua confiança e 

segurança ao utilizá-los, e conseguiu, dessa forma, abordar e mediar todas as temáticas 

sugeridas. Através desses instrumentos, ela descobriu e se apropriou de novas estratégias 

(até mesmo ao usar o mesmo amplificador), orientando, informando e levando os alunos a 

confiar em suas capacidades, a manifestar suas opiniões, a rever seus comportamentos e 

valores.  

De modo geral, este trabalho possibilitou verificar que as formas como os 

conteúdos relacionados à educação afetivo-sexual são estudados em sala de aula interferem 
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no entendimento do aluno e como esse vai expressá-lo. O desenvolvimento da sequência 

didática, baseada na concepção de pluralismo metodológico, foi de grande importância 

para o estudo da sexualidade na adolescência. Esse aspecto se deve ao fato de que as 

atividades desenvolvidas proporcionaram diálogo, participação, responsabilidade, 

dinamismo, e conferiu um clima acolhedor entre os participantes. A aplicação da sequência 

de estudos também favoreceu aos educandos momentos de construção do pensamento; 

oportunidades para exposição e questionamentos; compartilhamento de ideias e vivências; 

reflexões sobre assuntos pertinentes e coerentes à sexualidade.  

Além do que já foi destacado, acredito que este trabalho pode contribuir no 

processo de conscientização de professores de modo que esses se tornem mais preocupados 

e envolvidos na educação afetivo-sexual dos adolescentes. É importante que os educadores 

procurem ser agentes de transformações e contribuam com a reflexão e o saber de uma 

sexualidade consciente, dialógica, responsável e saudável.  

 Deixo como produto final deste trabalho a sequência didática criada (APÊNDICE 

A) que retrata os conteúdos de Sexualidade. Destaco que essa é uma sugestão de atividades 

que se torna flexível às modificações definidas pelas particularidades de cada turma e 

singularidade dos alunos. Esse material contempla: as temáticas, os procedimentos, os 

objetivos, os instrumentos pedagógicos e as estratégias didáticas. Desejo que este produto 

atenda aos professores do Ensino Fundamenta II, mas que também possa ser adaptado para 

os outros segmentos e outros projetos.  

 Ressalto que o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, juntamente com o 

desenvolvimento deste trabalho, me proporcionaram melhorias consideráveis no que diz 

respeito à qualidade profissional e à prática na sala de aula, tanto no que se refere às 

questões afetivo-sexuais, quanto às ligadas à produção e desenvolvimento de estratégias 

didáticas.  
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APÊNDICE A 

 

Sequência Didática para abordar o tema Sexualidade nos anos finais do 

Ensino Fundamental 

 

Problematização:  

 - Adolescência e Puberdade: Quais as manifestações recorrentes nesta fase? E 

quais as relações existentes entre elas? 

 - Relações de gênero: Quais as desigualdades enfrentadas e/ou verificadas na 

relação entre os diferentes gêneros? 

 - Sexualidade e afetividade: Que percepções e concepções apresentam os 

adolescentes sobre sexualidade e sobre corpo? 

 

Aula 1  

Conteúdo/Conceito: Adolescência (e puberdade). 

Para apresentar esses conteúdos, questões são lançadas para introduzir o tema e 

sondar o que os alunos sabem e pensam a respeito da adolescência. Logo depois, definem-

se os dois conceitos rapidamente e oralmente. Nesta aula, a proposta e o foco será a 

adolescência. 

 

Questões  

1) Você sabe definir adolescência? 

2) E puberdade? 

3) Essas palavras tem o mesmo significado? Ou são coisas diferentes? 

4) Existe alguma relação entre elas? Quais? 

 

Introduzir a dinâmica de grupo utilizando como recurso a música “Quase sem 

querer”. 

 

Desenvolvimento: Ouvir a música “Quase sem querer” (Legião Urbana), (cantar 

com os alunos). Refletir. Entregar fichas de algumas palavras da música e pedir que os 

alunos escolham, entre elas, aquela que consideram sinônimo da fase em que se encontram 

a ADOLESCÊNCIA. Fixar essas palavras num mural e fazer uma reflexão sobre o que é 
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adolescer. (Características, limites, família). Em seguida, avaliar oralmente ou pela escrita 

(cartaz) as expectativas, os problemas e as ideias. 

Tarefa: Solicitar, para o próximo encontro, sugestões de músicas, paródias ou 

vídeos que definem a “sua adolescência.” (Poderá ser feita em grupos) / Propor um show 

de paródias! 

 

Aula 2 – Apresentação da tarefa.  

Conteúdo/Conceito: Puberdade; Hormônios sexuais; Mudanças. 

Desenvolvimento: Apresentar textos, charges, esquemas (anatomia), revistas, para 

tratar o assunto Puberdade.  

Neste contexto, o importante é destacar as mudanças, transformações provocadas 

pelos hormônios, particularmente os efeitos que os hormônios sexuais exercem no 

desenvolvimento das características sexuais secundárias.  

O uso da revista como fonte de pesquisa, informações e análise servirão para 

discorrer sobre estereótipos e para verificar como os alunos compreendem o “padrão de 

beleza” evidenciado.  

Qual a problemática desse “padrão” para esses adolescentes que buscam sua 

identidade? Para responder a essa questão, um debate será proposto. Faz-se a divisão de 

grupos e dão-se as explicações. 

 

Aula 3 – Continuação - Dividir os alunos em grupos e distribuir revistas para a 

consulta (ou preparar esses recortes antecipadamente). Pedir que os grupos façam uma 

discussão sobre as imagens selecionadas, reflitam e escrevam (texto) sobre: a) As(os) 

modelos que estão na revista ou na TV são a verdadeira beleza ideal? b) Estou feliz com 

meu corpo? Queria que ele fosse diferente? Gosto (ou não) do meu corpo? c) Como me 

sinto com as transformações ocorridas no meu corpo? d) Tenho cuidado da minha higiene, 

alimentação e por consequência do meu corpo? e) Como adquirimos os estereótipos? Por 

que muitas vezes as aparências enganam? Os estereótipos influenciam no comportamento e 

nos sentimentos das pessoas?  

Em seguida, os representantes de cada grupo apresentam seus textos (respostas), 

abre-se espaço para discussão e o fechamento se dá pela criação de um cartaz que retrate o 

que todos compreenderam sobre o modelo de beleza estabelecido pela mídia. Para isso, 
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usam-se os recortes de modelos encontrados nas revistas. Os alunos criam o seu modelo 

padrão de beleza, segundo suas perspectivas.  

 

Aula 4  

Conteúdo/Conceito: Sexualidade (manifestações); Direitos sexuais e reprodutivos. 

Desenvolvimento: Apresentar algumas questões para reflexão, ou vídeo. 

Questões para reflexão: 

 Quando a pergunta do professor se refere à sexualidade, o que penso 

logo em seguida?  

 O que entendo por sexualidade? 

 E sexo?  

 Quais as maneiras de se expressar a sexualidade? 

 O que são direitos sexuais e reprodutivos? 

Apresentar um seminário, utilizando slides no data show, cujo conteúdo será 

fragmentos de texto sobre o tema proposto.  

Em seguida, propor uma oficina sobre as manifestações da sexualidade. 

 

Aula 5 - Oficina 

Material: cartolinas, folhas de papel, canetas coloridas, revistas, jornais atuais e 

cola. 

Desenvolvimento: Atividade Individual: Pede-se aos adolescentes para pensarem 

em algo que tinham visto, ouvido, falado ou sentido, sobre sexualidade. Solicita-se aos 

participantes que guardem esses pensamentos para si. Não é necessário escrevê-los. 

Atividade em pequenos grupos: Forma-se grupo de adolescentes e solicita-se que 

conversem sobre as situações em que a sexualidade é manifestada pelas pessoas no 

ambiente social. Entregam-se revistas, jornais, folhas de papel, canetas, tesouras e cola aos 

grupos. Solicita-se aos grupos que montem um painel com figuras, anúncios e textos 

relacionados com a sexualidade. 

Atividade de grande grupo (todos os participantes): Após a elaboração do painel, 

pede-se a cada grupo que eleja um representante para falar do processo de discussão e 

montagem do painel. Cada representante de grupo coloca seu painel na parede da sala e 

explica para o grande grupo o seu significado. Após as apresentações dos representantes, 

abre-se o debate para todos os participantes.  
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Neste momento, é interessante fazer uma síntese dos tópicos apresentados e 

incentivar a reflexão sobre as manifestações da sexualidade em diferentes culturas. Para 

refletir: a) Por que as pessoas confundem sexualidade com sexo? b) De que maneira a 

sexualidade pode ser expressa? c) Que sentimentos podem estar envolvidos na expressão 

da sexualidade? d) Que se entende por sexualidade, sensualidade, erotismo e pornografia? 

Espera-se como resultado que os alunos façam um debate das concepções sobre 

sexualidade e as suas diferentes maneiras de expressão. 

 

Aula 6 e 7 

Conteúdo/Conceito: Gênero (exemplo: Jimena Furlani) 

Iniciar o encontro apresentando os termos: heterossexual, homossexual e bissexual 

(e outros), escritos numa cartolina. 

 O objetivo, neste instante, é refletir e discutir sobre a etimologia dos termos 

e a sua compreensão. 

 Após a apresentação, discute-se sobre vivências sexuais, preconceito social 

e o que é a orientação sexual. 

Para concluir é proposto a seguinte atividade:  

 

Material: Fichas, contendo uma situação, um caso e cujo objetivo é refletir e 

discutir sobre as possíveis reações, mudanças sobre os papeis sexuais. 

 

Desenvolvimento: Dividir o grupo em subgrupos e pedir que cada um escolha um 

relator. Fazer o sorteio de um caso e uma figura para cada subgrupo. Solicitar um jovem de 

cada subgrupo para que leia o caso indicado, em voz alta, para o seu subgrupo. Cada 

subgrupo deverá analisar as seguintes questões: a) Como você reagiria nesta situação? b) 

Como você acha que seus pais teriam reagido quando eram jovens? Após 10 minutos, 

reúna todo o grupo para comentar as reações apresentadas e os pontos de discussão. 

Pedir que expliquem por que teriam aquelas reações e como acreditam que as 

pessoas reagiriam 20 anos atrás. 

O que mudou? 

O que provocou essas mudanças? 

De que forma os papéis sexuais afetaram as relações entre homens e mulheres? 

Você considera essas mudanças positivas ou negativas? 
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Concluir com análise das figuras propostas. 
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ANEXO A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Responsável 

 

Eu, _____________________________________________________ pai (mãe) ou 

responsável legal pelo (a) aluno (a) _______________________________________, fui 

informado (a) que meu (minha) filho (a) foi convidado (a) por Renata Cristina de Souza 

Carvalho, aluna do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências – Biologia da 

Universidade Federal de Ouro Preto, a participar de sua pesquisa e que esta se realizará em 

horários escolares. Sei que tal pesquisa conta com o apoio da direção dessa escola. 

Estou ciente de que o projeto abordará o tema Sexualidade e que será efetuada uma 

metodologia de ensino que propõe uma sequência didática diferenciada, cujo objetivo é 

atentar aos modos pelos quais os alunos expressam seu conhecimento, após a utilização de 

variados recursos didáticos.  Esses recursos consistem em rodas de conversa, jogos, 

dinâmicas e utilização de elementos artísticos. 

Fui informado que os encontros ocorrerão na própria escola, durante o horário de 

aulas de Ciências (50 minutos) no primeiro semestre de 2014, durante cerca de dois ou três 

meses. E também, que o projeto não envolverá qualquer gasto ou compensações para o 

participante, para família e nem para a escola, uma vez que a pesquisadora providenciará 

todos os materiais necessários e assumirá qualquer despesa adicional. Avisou-me que 

qualquer indenização por qualquer dano que possa ser causado por sua participação na 

pesquisa ou qualquer despesa adicional será assumida pelo orçamento da pesquisa e ficará 

sob responsabilidade do pesquisador principal. Além disso, eu e meu (minha) filho (a) 

podemos desistir de apoiar à pesquisa a qualquer momento, se julgarmos necessário.  

Considerando que o tema sexualidade é cercado de tabus e sua menção no ambiente 

escolar pode gerar constrangimentos e brincadeiras jocosas, nós assumiremos os seguintes 

procedimentos: a) carta convite aos senhores pais ou responsáveis para conhecer e 

conversar sobre o projeto, b) estabelecimento de combinado de normas e regras com a 

turma para o tratamento do tema com respeito. 

A pesquisadora solicitou permissão para filmar alguns momentos que se fizerem 

necessários à coleta dos dados e informou que nenhum aluno, professor ou mesmo a 

escola, terá seu nome mencionado na pesquisa. Esclareceu que para garantir o sigilo, os 

registros produzidos serão identificados por códigos e acessados apenas pelos responsáveis 
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pela pesquisa (a pesquisadora e seu orientador). Esses dados serão armazenados em 

computadores dos pesquisadores e serão protegidos por ferramentas de edição de textos. A 

pesquisadora se compromete em utilizar os dados coletados somente para pesquisa e 

avisou que os resultados serão veiculados através de artigos científicos em revistas 

especializadas e/ou em encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível sua 

identificação. 

 A pesquisa poderá trazer benefícios para a escola, professor e alunos possibilitando 

diálogo com os estudantes e abrindo espaço a novos saberes, gerando assim, uma 

aprendizagem mais significativa sobre o seu próprio corpo e sobre a vivência de forma 

responsável e saudável.  

Os dados coletados em vídeo, fita cassete e ou papel serão mantidos sob guarda dos 

pesquisadores e serão incinerados 5 anos após a pesquisa. 

Estou ciente de que terei acesso aos resultados do estudo e que se caso eu deseje, 

por qualquer motivo que seja, esclarecer algum aspecto ético do projeto e/ou das atividades 

desenvolvidas no mesmo, poderei entrar em contato com a pesquisadora ou com o CEP 

através dos contatos mencionados ao final desse termo.  

Li, e sinto-me esclarecido (a) acerca da proposta, concordo com a participação de 

meu (minha) filho (a) na pesquisa. 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do pai (mãe) ou responsável pelo (a) aluno (a) 

 

Nome do aluno:______________________________________________ 

  



117 
  

ANEXO B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Professor (a) 

 

Eu, __________________________________________________, professora de 

Ciências, fui convidada pela pesquisadora Renata Cristina de Souza Carvalho, aluna do 

Mestrado profissional em Ensino de Ciências - Biologia da Universidade Federal de Ouro 

Preto, a participar de sua pesquisa, visando desenvolver uma proposta de ensino utilizando 

sequência didática sobre o tema Sexualidade.  

Será efetuada uma metodologia de ensino que propõe uma sequência didática 

diferenciada, cujo objetivo é atentar aos modos pelos quais os alunos expressam seu 

conhecimento, após a utilização de variados recursos didáticos.  Esses recursos consistem 

em rodas de conversa, jogos, dinâmicas e utilização de elementos artísticos. 

 Estou ciente de que o trabalho envolverá a participação dos alunos nas atividades 

propostas. Os encontros ocorrerão no horário normal das aulas de Ciências na escola, nos 

dias programados no planejamento para ensino de tal conteúdo, e terão duração de, 

aproximadamente 50 minutos. Elas deverão ocorrer no ano de 2014. 

A pesquisadora solicitou permissão para filmar alguns momentos em sala de aula e 

informou que nenhum aluno, professor ou mesmo a escola, terá seu nome mencionado na 

pesquisa.  

Considerando que o tema sexualidade é cercado de tabus e sua menção no ambiente 

escolar pode gerar constrangimentos e brincadeiras jocosas, nós assumiremos os seguintes 

procedimentos: a)  carta convite aos pais ou responsáveis para conhecer e conversar sobre 

o projeto, b) estabelecimento de combinado de normas e regras com a turma para o 

tratamento do tema com respeito. 

Apoio tal pedido desde que os alunos e/ou seus responsáveis legais (para o caso de 

menores de 18 anos) também manifestem seu consentimento. 

Fui informada que, em qualquer momento ao longo da pesquisa, tanto eu quanto 

meus alunos poderemos retirar nossa participação, se julgar necessário, sem prejuízos. 

A pesquisa poderá trazer benefícios para a escola, professor e alunos possibilitando 

diálogo com os estudantes e abrindo espaço a novos saberes, gerando assim, uma 

aprendizagem mais significativa sobre o seu próprio corpo e sobre a vivência de forma 

responsável e saudável.  
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Os dados coletados em vídeo, fita cassete e ou papel serão mantidos sob guarda dos 

pesquisadores e serão incinerados 5 anos após a pesquisa. 

Sendo assim, proponho-me a acompanhá-la na condução e execução das atividades 

que serão apresentadas em sala e sinto-me esclarecida em relação à proposta. Dada sua 

relevância, concordo em participar voluntariamente desta pesquisa. 

 

________________________________________________________________ 

Professora de ciências 

 

 



119 
  

ANEXO C 

Música utilizada no desenvolvimento da atividade – 06/08/2014 

Quase sem querer (Legião Urbana – Composição: Dado Villa-Lobos/Renato Russo/ Renato 

Rocha) 

Tenho andado distraído 

Impaciente e indeciso 

Ainda estou confuso só que agora é diferente 

Tô tão tranquilo e tão contente 

Quantas chances desperdicei 

Quando o que eu mais queria 

Era provar para todo mundo 

Que eu não precisava provar nada para ninguém 

Me fiz em mil pedaços para você juntar 

E queria sempre achar explicação para o que eu sentia 

Como um anjo caído fiz questão de esquecer 

Que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira 

Mas não sou mais tão criança 

A ponto de saber tudo 

Já não me preocupo se eu não sei por que 

Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê 

Eu sei que você sabe quase sem querer 

Que eu vejo o mesmo que você 

Tão correto e tão bonito 

O infinito é realmente um dos Deuses mais lindos 

Sei que às vezes uso palavras repetidas 

Mas quais são as palavras que nunca são ditas? 

Me disseram que você 

Estava chorando 

E foi então que eu percebi 

Como te quero tanto 

Já não me preocupo se eu não sei por que 

Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê 

Eu sei que você sabe quase sem querer 

Que eu vejo o mesmo que você 
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ANEXO D 

Música apresentada como tarefa por um aluno – 13/08/2014 

Ostentar Esperança (Sonhar) – (Composição: MC GUI) 

Não nasci na rua 

Mas me joguei nela 

Sou mero aprendiz 

Na vida de favela 

Onde eu tenho certeza 

Que a fé nunca morre 

E a vida real não parece novela 

Se hoje eu tenho quero dividir 

Ostentar para esperança levar 

Paras crianças nunca desistir 

Um sonho que leve a gente acreditar 

Eu peço para Deus o caminho iluminar 

Que a luta que eu travo não me traga dor 

Eu faço o possível para gente ganhar 

A guerra de miséria que a gente criou 

Cê ta ligado o quanto é difícil quando 

La em cima querem derrubar 

Mas quando embaixo se pede ajuda 

Ninguém da a mão se é para te levantar 

Sonhar, nunca desistir 

Ter fé, pois fácil não é nem vai ser 

Tentar até se esgotar suas forças 

Se hoje eu tenho quero dividir ostentar 

Para esperança levar 

Sonhar, nunca desistir 

Ter fé, pois fácil não é nem vai ser 

Tentar até se esgotarem suas forças 

Se hoje eu tenho quero dividir ostentar 

Para esperança levar e o mundo sorrir 

Criança quer ser jogador para dar para 
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Família um futuro melhor 

Acende essa luz ai no fim do túnel 

Que é para esse menor no futuro enxergar 

Cê tá ligado o quanto é difícil quando 

La em cima querem derrubar 

Mas quando embaixo se pede ajuda 

Ninguém da a mão se é para te levantar 

Acredito e tenho os pés no chão vou fazer 

Um som me jogar no mundão 

Quero ser do bem não importa o 

Estilo com tanto que tenha tudo que eu preciso 

Minha família tá sempre aumentando meus amigos 

Só vem para somar quando eu sinto 

Que tá me atrasando eu chuto para longe 

Para não mais voltar 

Sonhar, nunca desistir 

Ter fé, pois fácil não é nem vai ser 

Tentar até se esgotar suas forças 

Se hoje eu tenho quero dividir ostentar 

Para esperança levar 

Sonhar, nunca desistir 

Ter fé, pois fácil não é nem vai ser 

Tentar até se esgotarem suas forças 

Se hoje eu tenho quero dividir ostentar 

Para esperança levar e o mundo sorrir 
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ANEXO E 

 

A atividade desenvolvida na Aula 6 teve como referência o texto: Discussão 

conceitual – A expressão do desejo e do afeto nas pessoas da autora Jimena Furlani. O 

que será descrito a seguir se trata de fragmentos deste texto adaptados por mim para a 

turma participante dessa pesquisa. 

 

A orientação sexual de homens e mulheres pode ser: 

Heterossexual 
Homossexual Bissexual 

 

Orientação sexual é a maneira como o interesse sexual e afetivo se manifesta em 

homens e mulheres. Essa atração pode ser pelo mesmo sexo, pelo sexo oposto ou por 

ambos. 

 Normalmente, não há problema em definir “bi” (do latim, “dois”). “Hetero” (do 

grego hétero, “diferente”, “outro”) sempre suscita certa dúvida. Em relação ao termo 

“homo”, garotas e garotos adolescentes costumam defini-lo como “homem”, levando a um 

erro epistemológico, que influencia o raciocínio e a compreensão do que seja a vivência 

homossexual. Essa confusão é perfeitamente compreensível, sobretudo se considerarmos 

que este equívoco tem sua lógica associada ao nome científico da espécie humana (Homo 

Sapiens), no qual a influência do latim (e não do grego), “homo” significa “homem”.  

Os radicais que dão origem aos termos que se constituem as orientações sexuais 

não são latinos...Eles são de origem grega. 

 

Origem latina Origem grega 

Homo = homem 

Bi = dois, duplo, duas vezes 

Hetero = diferente, outro 

Homo = igual 
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“O que entendemos por pessoas heterossexuais, homossexuais e bissexuais?” 

Heterosexual Homosexual Bisexual 

Pessoa que se sente atraída 

sexual e afetivamente por 

alguém do sexo oposto ao 

seu. 

Pessoa que se sente atraída 

sexual e afetivamente por 

alguém do seu próprio sexo. 

Pessoa que se sente atraída 

sexual e afetivamente por 

pessoas de ambos os sexos. 

 

Outros questionamentos (relacionados, principalmente, às causas da 

homossexualidade, aos tabus sociais, ao preconceito manifesto nos/as próprios/as 

alunos/as, etc.) surgem. Deve-se, portanto, refletir sobre outros conhecimentos que 

permitam, de uma forma mais completa, discutir as orientações  sexuais dentro de um 

contexto social, cultural e politico de significação e de hierarquização das identidades 

sexuais, sobretudo aquelas que não são o modelo hegemônico de nossa cultura (a 

heterossexualidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Educação Sexual Na Sala de Aula - Relações de Gênero, Orientação Sexual e 

Igualdade Étnico-racial numa proposta de respeito às diferenças. 2011. Jimena Furlani, 

 


