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Apresentação 

 

Caros colegas, 

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

visto que esta condição humana se manifesta em vários momentos deste desenvolvimento. Na 

adolescência, estas 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 neste espaço o amparo do professor, que muitas vezes não 

se sente preparado para tratar este assunto. 

De modo a contribuir com esta preparação é que apresento este trabalho: uma proposta de 

intervenção e investigação que consiste no desenvolvimento de uma sequência didática sobre o 

tema sexualidade e afetividade, voltada para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. 

A elaboração da sequência didática proposta 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, são 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O quadro a seguir ilustra esta organização e o tempo determinado para o desenvolvimento 

das atividades. 

 

 

 

As atividades 

 

 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 norteadoras 

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 uma música escolhida 

anteriormente e cuja interpretação seja coerente com a temática.  

Sugestão: A música quase sem querer, da banda Legião Urbana trás em sua letra várias palavras 

servem para expressar sentimentos vividos pelos adolescentes, como por exemplo: distraído, 

impaciente, indeciso, etc.  

 

Desenvolvimento: Ouvir a música. 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 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  

 

Inicialmente faz-se a apresentação da tarefa dada na aula anterior.  

 

Conteúdo/Conceito: Puberdade; Hormônios sexuais; Mudanças corporais. 

Desenvolvimento: Apresentar textos, charges, esquemas (anatomia), revistas, para tratar 

o assunto Puberdade.  

 



 

 

 

Por que o meu corpo muda? 

 

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.  

 

 

Sugestão de imagem que apontam as características sexuais secundárias 
 
 

O uso da revista como fonte de pesquisa, informações e análise servirá para discorrer 

sobre estereótipos e como os alunos compreendem o “padrão de beleza” evidenciado.  

 

� Para reflexão: 

Qual a problemática deste “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, 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 (existem vários 

vídeos sobre o tema disponíveis na internet). 

Questões para reflexão: 

� Quando a pergunta do professor se refere a 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 de cartazes 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 tenham 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 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 o debate para todos os 

participantes.  

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 (sugestão: Livro: Educação Sexual Na Sala de Aula - 

Relações de Gênero, Orientação Sexual e Igualdade Étnico-racial numa proposta de respeito às 

diferenças, de Jimena Furlani, 2011. p.157-158) 

 

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 proposta 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: Primeiramente devem-se preparar fichas com situações cotidianas. 

(Como por exemplo: Lucas vai convidar Marina para sair com ele pela primeira vez. Ele 

gostaria de jantar fora e depois ir ao cinema. Lucas acha que Marina deveria dividir a conta 

com ele. O que deve fazer? O que ela deve fazer?). 

Em seguida, deve-se 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? 

 

 

 Aula 8  

 
Conteúdo/Conceito: Anatomia/fisiologia dos órgãos genitais/Métodos 

contraceptivos/DSTs/Sexualidade  

O jogo de trilha “FECUNDA & AÇÃO” 1 (em anexo – CD), tem por objetivo, avaliar, 

verificar, potencializar a aprendizagem e favorecer um ambiente dinâmico, onde, a cooperação e 

interação entre os alunos sejam utilizadas como motivação para uma aprendizagem significativa 

e proporcionar a automia e visão critica dos participantes. 

É uma estratégia utilizada para rever e complementar os conceitos da aula teórica. 

 

Desenvolvimento: Antes de iniciar o jogo, fazer uma breve discussão sobre os temas 

abordados. Para anatomia, pode-se utilizar o recurso computacional no qual imagens do corpo 

serão analisadas. Em seguida, aplica-se o jogo. 

As regras do jogo, assim como toda sua configuração, preparação e elementos como: 

tabuleiro, cartas, peão, estão disponibilizadas no CD em anexo.  

 

                                                           
1
 Este jogo foi elaborado como parte da disciplina de Biologia Celular do Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências – UFOP/2013.  



 

 

Tabuleiro 


