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RESUMO 
 
 

A descoberta da sexualidade é um acontecimento de grande importância na vida de um 
indivíduo, principalmente na adolescência, período em que se iniciam as modificações 
psíquicas e corporais. A adolescência é uma fase de mudanças rápidas, e ao se trabalhar com 
essas transformações, podem ocorrer conflitos, os quais poderão resultar em atitudes 
prejudiciais, ou sem retorno, se o jovem não receber uma orientação adequada. Em função das 
características da temática, bem como pela grande ocorrência de gravidez de jovens alunas no 
ensino fundamental, frequentemente é solicitado à equipe PIBID/UNITAU Ciências Biológicas, 
a criação e aplicação de projetos de trabalho que abordem o tema. Indo de encontro ao 
desejado pelas escolas, bem como preparando o futuro docente para a prática profissional, 
surgiu o Projeto “Desvendando os mitos na pré-adolescência”, que teve por objetivo orientar 
cerca de 210 alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental II, de uma escola da rede pública 
de Taubaté – SP, de modo descontraído, sobre conteúdos envolvendo os conteúdos sobre 
puberdade, sexualidade, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis (dst’s), 
gravidez, aborto e abuso/violência sexual. O desenvolvimento do projeto ocorreu em nove 
etapas onde cada uma abordava conteúdos diferentes. Primeiramente desenvolveu-se uma 
atividade denominada dinâmica da afetividade com intuito de aproximar os alunos e os 
bolsistas, para a realização desta etapa utilizaram-se balões coloridos e pedaços de papel. A 
segunda etapa denominada “Mito ou Realidade?” foi abordada através de um questionário com 
questões de diversos assuntos relacionados à sexualidade onde se dividiu a sala em dois 
grupos: meninos e meninas para responder se as questões perguntadas eram verdadeiras ou 
falsas, esta etapa serviu para mostrar o que deveria ser abordado perante as duvidas dos 
alunos. A terceira etapa foi tratada com alunos a respeito da puberdade, novamente dividiu os 
alunos em grupo de meninas e meninos e distribuiu para cada grupo uma folha de papel kraft e 
caneta hidrocor onde cada grupo teria que desenhar o modelo do seu corpo e apresentar os 
principais órgãos que sofreram mudanças durante a puberdade, baseando nas mudanças do 
próprio corpo. Para finalizar esta etapa os alunos apresentaram as suas produções. As 
próximas etapas (sistema reprodutor, métodos contraceptivos, DST’s) foram abordadas em 
forma de palestra com duração de 50 minutos cada, utilizando o kit multimídia e a “Mala da 
Sexualidade”, esta mala contem quadros expositivos, miniaturas do sistema reprodutor 
masculino e feminino, kit de métodos contraceptivos, que possibilitou uma aula mais expositiva. 
Para tratar a sétima e oitava etapa que teve como tema gravidez/aborto e violência sexual 
foram utilizados vídeos e documentários de jovens que já vivenciaram essas situações em sua 
vida e após a exibição ouve um momento de discussão e esclarecimento de duvidas. A nona 
etapa serviu para avaliar se o projeto teve um impacto positivo ou negativo nos alunos, ela 
consistiu na reaplicação da etapa “Mito ou Realidade?”. Durante todas as fases do projeto, os 
alunos tiveram a oportunidade para esclarecer suas dúvidas e expor suas curiosidades sobre 
os temas abordados. Foi verificado que o projeto teve grande receptividade por parte dos 
alunos, uma vez que habitualmente, devido à delicadeza do assunto, não são temas 
trabalhados por professores em sala de aula, mesmo fazendo parte do conteúdo de ciências. O 
projeto permitiu aos acadêmicos bolsistas vivenciarem a aproximação com os educandos 
tratando de assuntos geralmente difíceis de serem discutidos com adolescentes. Foi verificado 
também que, a partir da aplicação do projeto, os alunos passaram a discutir e refletir acerca do 
conceito de sexualidade, como por exemplo, que não se trata apenas da prática de sexo, mas 
que sexualidade envolve também afetividade. 


