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RESUMO 
 
 

Apesar da grande liberdade em se abordar atualmente o tema sexualidade, e a despeito das 
variadas fontes de informação acerca do tema, por meio das mídias e tecnologias, o assunto 
ainda causa desconforto, quanto a abordagem junto aos jovens, por parte de pais e 
professores. Por outro lado, as ocorrências de doenças sexualmente transmissíveis, bem como 
de gravidez entre adolescentes tem aumentado espantosamente. Portanto, falar sobre SEXO 
nas escolas tem se tornado de extrema importância, principalmente quando a escola é o 
primeiro contato do jovem com informações corretas sobre o assunto. O presente trabalho teve 
como objetivos: 1. Informar jovens estudantes do ensino fundamental II sobre as doenças 
sexualmente transmissíveis, métodos de prevenção e as questões envolvidas na gravidez 
indesejada; 2. Possibilitar a vivência de graduandos em Licenciatura – Biologia, na criação e 
aplicação de um projeto de trabalho envolvendo a temática sexualidade, para estudantes do 
ensino fundamental II. Para tal, o projeto foi desenvolvido em uma escola pública do município 
de Taubaté (SP), por bolsistas PIBID/CAPES de Biologia, sob a orientação de um professor 
supervisor, pertencente à escola. Foram 133 alunos envolvidos pertencentes aos 8º e 9 º anos 
do ensino fundamental, faixa etária de 14 a 16 anos. A apresentação se deu na seguinte 
sequência, os alunos eram levados à sala de multimídia onde os bolsistas os esperavam com 
todo material preparado para iniciar a apresentação. A sequência didática foi dividida em 
etapas, as primeiras etapas trataram da anatomia geral do corpo humano, masculino e 
feminino. Na sequência era abordada a temática das Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
reunindo em teoria os sintomas, formas de contágio e tratamentos, sempre focando a 
importância do uso de preservativo, para prevenção de DSTs, bem como método 
contraceptivo. Os licenciandos tiveram a oportunidade de utilizar, durante as conversas, com os 
alunos, os materiais pedagógicos da Maleta Semina Educação, fornecida pela própria escola e 
para finalizar foi discutido o problema da gravidez na adolescência. A cada término de 
apresentação eram realizados debates com os alunos sobre o tema, onde puderam relatar sua 
experiências, dúvidas e opiniões, dessa forma a interação se tornou bastante positiva. Para 
avaliar o quanto os alunos puderam apreender do assunto, foram aplicados questionários aos 
alunos, com doze questões abertas (em pré-teste e pós-teste). Os resultados obtidos, não 
foram os esperados, quando tomado por base a participação bastante evidente dos alunos 
durante as atividades. Os resultados dos questionários talvez indiquem uma possível falha em 
sua aplicação, pois, por vezes foi realizada em momentos após os intervalos, quando os jovens 
no retorno às salas de aulas, estão ainda muito agitados e não concentrados. Os resultados 
ainda podem indicar, que as ferramentas utilizadas para a abordagem do tema ainda não estão 
perfeitas, necessitando outras estratégias, para facilitar um aprendizado significativo. Porém, 
apesar do resultado quanto aos questionários, a interação com os alunos fora do horário de 
aula foi muito positiva, no intervalo eles buscavam por conhecimentos sobre o tema, junto aos 
bolsistas PIBID, e muitas vezes para relatarem situações vividas por eles e que tinham receio 
de compartilhar perante todos. Analisando todos esses resultados, positivos e negativos, junto 
aos alunos, pode ser destacado o envolvimento e a experiência obtida pelos futuros 
professores, os bolsistas PIBID, pois fatalmente terão que trabalhar o tema junto a seus futuros 
alunos, e desta forma carregará uma bagagem de conhecimentos e estratégias que os 
auxiliarão em seu futuro como educadores. 


