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RESUMO 

 

 

Quando casos recorrentes de gravidez na adolescência e DSTs invadem o ambiente 

escolar, alguma atitude precisa ser tomada. A presente pesquisa busca identificar as 

concepções dos alunos do ensino fundamental II sobre Educação Sexual, para a partir 

desses dados, refletirmos sobre novas formas de abordagem do assunto no ambiente 

escolar, mediante a necessidade específica dos alunos. Durante a pesquisa foi 

aplicado um questionário semi-estruturado qualitativo para obtenção dos dados sobre 

o tema, participaram desta pesquisa 418 alunos do ensino fundamental II em uma 

Escola Pública Estadual na cidade de Cachoeiras de Macacu,RJ. Os resultados gerais 

demonstraram que os alunos em todos os anos de ensino apresentam um 

conhecimento incipiente sobre questões da Educação Sexual, como Métodos 

contraceptivos e DSTs. A análise dos resultados específicos para cada série do ensino 

fundamental II permitirão o desenvolvimento de novas estratégias para abordagem da 

Educação Sexual no ambiente escolar segundo a necessidade específica do público 

alvo da pesquisa: os alunos. 

 

 
Palavras-chave: Educação Sexual. Concepções dos alunos no Ensino Fundamental II. Ensino 

de Biologia e ciências.  
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 1. Introdução 

 

O tema Educação Sexual geralmente é visto como um tabu no ambiente 

escolar, sendo tratado apenas de forma conceitual, sem uma abordagem 

contextualizada com a necessidade do público alvo, os alunos. A responsabilidade 

deste trabalho recai em muitos casos sobre os professores de ciências e biologia, não 

sendo desenvolvido de forma interdisciplinar no ambiente escolar. 

Esse tema é descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais como um tema 

Transversal, que deve abranger todas as áreas de conhecimento na escola 

(ALTMANN,2001).De acordo com os PCNs: 

 

“em virtude do crescimento de casos de gravidez indesejada entre 

adolescentes e do risco da contaminação pelo HIV,  o tema Orientação 

Sexual criado como um dos temas transversais a ser trabalhados ao longo de 

todos os ciclos de escolarização. Cabe, portanto, à escola – e não mais 

apenas à família – desenvolver uma ação crítica, reflexiva e educativa que 

promova a saúde das crianças e dos adolescentes(ALTMANN, p.576,2001)”. 

 

Além disso, as Doenças Sexualmente Transmissíveis precisam fazer parte do 

cotidiano da Educação Básica, pois segundo dados do Ministério da Saúde: 

“As DST são consideradas um problema de saúde pública de ordem mundial, 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, no Brasil, a cada ano, 

as infecções de transmissão sexual na população sexualmente ativa são13: 

sífilis (937 mil); gonorreia (1,5 milhão);clamídia (1,9 milhão) ;herpes genital ( 

640,9 mil) e HPV (685,4 mil)  M.S., ,2014, p.13)”. 

 

Soma-se ao exposto que alguns casos recorrentes de gravidez na adolescência 

estão diretamente ligados a falta de instrução e perspectiva de objetivos na vida 

desses adolescentes. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo 

Cruz, entre julho de 1999 e fevereiro de 2001,estima-se que 32,5% das mães que 

engravidaram na adolescência durante esse período, estudaram no máximo, até a 

quarta série do ensino fundamental (ALTMANN, ,2001 p.575).  

 

O presente trabalho foi pensado devido a ocorrência de casos de gravidez e 

DSTs na escola de origem deste cursista em alunos que encontram-se no ensino 



10 

 

fundamental II, especificamente nos sextos e sétimos anos. Através do diagnóstico 

deste trabalho, serão traçadas novas estratégias para abordagem do assunto 

educação sexual no ambiente escolar conforme a necessidade dos alunos desses 

segmentos de ensino. 

Inicialmente foi levantado o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema  

através de um questionário qualitativo anônimo e opcional, aplicado em toda escola.O 

conhecimento prévio dos alunos deve ser aproveitado no ambiente escolar,uma vez 

que alunos não são tábulas rasas, isto é, não chegam na escola sem algum tipo de 

informação (DEMO, 2000 apud MARGARETE J. V. C. HÜLSENDEGER, 2009). Ainda 

mais com as novas tecnologias de informação e comunicação, TICs, que 

proporcionam o acesso imediato a diversos tipos de conteúdo. (M.S., 2014)  

Para Santos (2001 apud FIGUEIREDO;BARROS, p.5.350,2014), a abordagem 

do tema deve levar em consideração o conhecimento prévio e os anseios do estudante 

já que, segundo as palavras do autor, essa abordagem se traduz em: 

"discutir sobre os aspectos biopsicossociais dos indivíduos, levando em 
consideração os aspectos histórico-culturais, crenças, valores e emoções, de 
forma a garantir o direito à informação e ao conhecimento, indispensáveis na 
formação dos alunos " 

 
Portanto, a Educação Sexual não deve contemplar apenas os aspectos 

biológicos dos indivíduos, mas permitir reflexões sobre o contexto histórico social de 

cada indivíduo e sob esse cenário, os questionários respondidos pelos estudantes 

foram analisados e os resultados apresentados para a Comunidade Escolar, 

possibilitando o diálogo e conscientização dos alunos ao tema, de acordo com suas 

expectativas. 

 

2.Embasamento Teórico  

 

2.1. Educação Sexual ao longo dos anos no Brasil 

 

A introdução da abordagem do tema educação sexual ocorreu no Brasil na 

década de 20 e 30 do século XX através da ação de profissionais da saúde e 

educação que preocupavam-se com as condições de saúde pública da época. 

Segundo Aquino e Martelli (2012 apud FIGUEIREDO;BARROS,2014) questões como 

a higiene e tratar as chamadas “doenças venéreas”, combater a masturbação e 
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preparar as jovens para o papel de esposa e mãe predominavam no contexto social 

vigente.  

No início dos anos 20, alguns educadores defendiam a necessidade de 

abordagem da Educação Sexual na Escola. Um desses educadores foi Fernando 

Azevedo que destacava neste tema a importância dos princípios morais, higienistas e 

eugenistas. Em 1928 ocorreu o Congresso Nacional de Educadores, neste evento foi 

aprovado um Programa sobre Educação Sexual para desenvolvimento nas escolas 

com crianças com mais de doze anos de idade ( AQUINO;MARTELLI,2012). 

Segundo Guimarães, entre a década de 30 e 60, poucos avanços foram 

realizados no desenvolvimento da Educação Sexual nas escolas. Neste contexto o 

autor relata: 

“ em 1930, uma pesquisa desenvolvida pelo jornal Diário da Noite obteve 
como resposta o apoio à Educação Sexual, apresentando, contudo algumas 
opiniões contrárias quanto às estratégias e ao conteúdo programático. Foi 
ainda neste ano que o colégio Batista do Rio de Janeiro inseriu em seu 
currículo o ensino da evolução das espécies e educação sexual, tendo como 
idealizador o professor Stawiarski. Esse programa possuía caráter inicial de 
análise do papel feminino na reprodução, sendo que apenas em 1935 foram 
incluídas discussões e análises do papel masculino. Contudo, o idealizador 
do programa sofreu processo jurídico o que resultou na sua demissão. Nos 
anos anteriores à década de 60 do século XX, a igreja católica possuía o 
domínio do sistema educacional, o que resultou em severa repressão à 
Educação Sexual neste período.Apesar disso, alguns livros referentes à 
sexualidade foram publicados, dos quais podemos destacar: Métodos de 
Controle da Fertilidade e a Nossa Vida Sexual de Ogino Knauss (s/d); Guia e 
Conselheiro para Todos, Com Respostas a Todas as Questões de Fritz Kahm 
(1951), todos com o intuito de responder questões relacionadas à 

sexualidade em seu caráter biológico e reprodutivista. (1995 apud 
AQUINO; MARTELLI,2012 p.2-3) 

 
Na década de 60, devido ao Golpe Militar de 1964 houve mais um retrocesso 

no desenvolvimento da Educação Sexual no ambiente escolar. Os militares exigiam 

uma doutrinação dos indivíduos de forma rígida, com ideologias moralistas, 

impossibilitando a oportunidade de diálogos recorrentes sobre o tema. Mesmo com 

este ambiente de repressão algumas tentativas de implantação do Tema Educação 

Sexual foram realizadas em Escolas de São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro, 

porém sem êxito pleno devido ao clima de tensão política da época 

(AQUINO;MARTELLI,2012). 

Durante os finais da década de 70 e 80 do século XX no Brasil devido a 

reabertura política, reivindicações da sociedade como as lutas feministas, a temática 

da Educação Sexual retornou para a sociedade, sobretudo com destaque para o 

aumento de casos de gravidez na adolescência, DSTs e advento do Vírus HIV 
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(AQUINO;MARTELLI,2012). Este quadro permitiu que os temas referentes a 

sexualidade fossem discutidos em ambientes além das paredes de 

casa,intensificando os diálogos na Escola.Tudo isso colaborou para a construção do 

Tema Transversal Orientação Sexual como parte dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais em 1998 (FIGUEIREDO;BARROS,2014). 

 

Nos anos 90, com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a 

Orientação Sexual é concebida com um dos Temas Transversais deste documento, 

sendo estimulado sua aplicação em todas as esferas de ensino da Educação Básica 

no Brasil (FIGUEIREDO;BARROS,2014, AQUINO;MARTELLI,2012). 

 

Atualmente, o tema sexualidade faz parte de forma direta ou indireta do 

cotidiano da Escola, nos livros didáticos, livros paradidáticos, filmes, e até mesmo em 

conversas informais dos alunos e professores durante as aulas ou nos intervalos, não 

limitando-se ao conhecimento biológico. (ALTMANN, 2001),  

Essa abordagem que leva em consideração o ensaio dos alunos é 

indispensável, pois livros didáticos ainda carecem de abordagens histórico-sociais. 

Cicco e Vargas (2012) analisaram alguns livros de Biologia do Ensino Médio e 

concluíram que os tópicos principais dos livros e materiais complementares 

apresentam apenas uma abordagem de caráter biológico da sexualidade, com 

destaque para as diversas DSTs e reprodução humana sendo percebido a ausência 

de questionamentos e reflexões sobre o contexto histórico-social da Educação Sexual 

na vida atual dos educandos. 

 

 

 

 

 

 

2.2. O Tabú das Pesquisas sobre Educação Sexual e a construção dos conceitos 

sociais sobre o tema 
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Para Araújo (2014, p. 12) a discussão sobre a sexualidade é um trabalho árduo, 

pois é um campo do saber e de pesquisa socialmente polêmico. Além disso a 

sexualidade humana: 

“moldou-se às necessidades da sociedade e obedeceu aos padrões de 
comportamentos impostos como adequados, porém, as discussões e 
reflexões sobre o assunto fizeram com que tais padrões fossem revistos e 
muitos estão sendo alterados frente aos novos discursos para a mudança da 
visão de antigos moralismos, discriminações, preconceitos e estereótipos 
(2014,p.15)”. 

 
 

Segundo Figueiró existe uma diferença entre os conceitos de sexo e 

sexualidade. Para este autor: 

“é importante ter um bom entendimento sobre o significado dos conceitos: 

sexo e sexualidade. Sexo diz respeito ao ato sexual enquanto fonte de prazer 

sexual, já a sexualidade é mais ampla, pois abrange o sexo e todos os fatores 

que estão relacionados a ele, assim como os valores morais que cada cultura 

produz frente o comportamento sexual (2009 apud ARAÚJO,2014, p. 13) “ 

  

 Mais uma vez, se vê a preocupação com a bagagem cultural dos indivíduos. 

Os profissionais da educação devem habilitar-se para dialogar e refletir sobre a 

construção dos conceitos da sexualidade disseminados na sociedade vigente e 

desenvolvidos ao longo dos anos de forma condizente com a necessidade do seu 

público alvo: os alunos, livres de preconceitos recorrentes na atualidade. 

 

 

3.Objetivos  

 

 3.1. Objetivo geral  

O presente trabalho propõe investigar as concepções dos alunos do Ensino 

Fundamental II sobre Educação Sexual. Através dos resultados das concepções 

serão propostas novas estratégias para abordagem do tema na escola segundo a 

necessidade específica do público alvo:os alunos. 

 

 

3.2.Objetivos específicos  
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 Analisar os Dados Gerais das Concepções dos alunos sobre Educação Sexual 

 Divulgar os resultados Gerais no Espaço Escolar usando o Mural principal de 

divulgação de notícias da Instituição de Ensino. 

 Fornecer Dados Específicos de cada ano de ensino para Direção Geral da Escola 

através de um Relatório de estudo; 

 Estimular a construção de diálogos constantes com a Comunidade Escolar sobre o 

assunto educação sexual. 

 Desenvolver estratégias diferenciadas para abordagem do tema. 

 

 

 

4.Justificativa  

 

O presente trabalho foi desenvolvido para permitir a elaboração de novas 

estratégias de abordagem do Tema Educação Sexual no Espaço Escolar. Desde a 

década de 80, as Doenças Sexualmente Transmissíveis assombram os adolescentes 

e jovens, muitos vitimizados pela falta de informação sobre o assunto. Além disso são 

observados casos recorrentes de gravidez na adolescência na região de  Cachoeiras 

de Macacu, com alguns registros na própria unidade escolar A escola precisa 

possibilitar espaços de diálogo sobre este tema, atendendo as necessidades da região 

local e dos seus alunos de forma contextualizada e constante com a demanda atual 

da geração do século XXI. 
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 5. Materiais e métodos  

 

5.1. Levantamento da concepção prévia dos estudantes 

 O presente trabalho foi elaborado através da aplicação, de um questionário 

qualitativo semi-estruturado, com cinco perguntas sobre Educação Sexual (Apêndice 

I) ea Escola permitiu a realização da pesquisa através de um termo de compromisso 

e consentimento (Apêndice II).Os questionários foram aplicados no dia 25 de junho de 

2015, dia em que ocorreram os simulados de avaliação do segundo bimestre, o que 

permitiu alcançar um maior número de alunos. No total foram aplicados 600 

questionários anônimos nas vinte turmas da Escola, abrangendo alunos do Ensino 

Fundamental II, sendo:sete turmas de6o ano, sete turmas de7 o ano, três turmas de 8 

o ano, duas turmas de 9o ano e uma turma de Programa Correção de Fluxo(PCF). 

Cabe ressaltar que a participação foi opcional e os alunos tiveram sua identidade 

preservada. 

 Os questionários foram analisados de forma pontual em cada série 

participante. A partir desses dados, foi feita a análise geral dos padrões de respostas 

para a Escola. As perguntas foram decompostas e recompostas em unidades de 

apreciação para posteriores análises do conteúdo de acordo com método descrito por 

Minayo (2002). 

   

5.2.  Apresentação dos dados a comunidade escolar 

 

5.2.1. Apresentação dos Dados Gerais da Pesquisa  

 

Os dados gerais foram apresentados de forma gráfica no Mural Principal da 

escola no dia 1 de dezembro de 2015, neste espaço os alunos puderam verificar os 

resultados gerais da pesquisa. 

 

5.2.2. Relatório descritivo 

 

Os dados dos questionários foram utilizados na produção de um relatório 

descritivo que foi entregue a Direção Geral da Escola . 
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6.Resultados e Discussão  

 

 

 No total participaram da pesquisa 418 alunos da escola. Os questionários 

foram analisados de forma pontual em cada turma participante sendo contabilizado os 

dados específicos em cada ano de ensino. Através dos dados específicos foram 

contabilizados os dados gerais dos participantes da pesquisa.As turmas participantes 

e alunos foram codificados através de letras e números como forma de sigilo aos 

resultados da pesquisa.Quanto ao número de turmas participantes da pesquisa foram 

sete turmas do sexto ano,sete turmas do sétimo ano,três turmas do oitavo ano,duas 

turmas do nono ano e uma turma do Programa Correção de Fluxo,no total vinte 

turmas. As turmas foram identificadas pelo ano de ensino correspondente a uma letra 

para distinção das demais turmas.  

 A turma PCF possui apenas uma turma funcionando com a proposta de 

supletivo do Ensino Fundamental II, devido a isso, a turma foi identificada com as duas 

turmas do nono ano de ensino como forma de sigilo dos dados dos alunos. 

 

 Um total de 418 alunos abrangendo a faixa etária dos onze aos dezoito anos 

de idade, participaram da pesquisa, com destaque para alunos com idades 

respectivas de 12 anos (32%- 134 alunos),13 anos (24% - 99 alunos), 14 anos (19% 

- 81 alunos), 11 anos (12%- 51 alunos) e 15 anos (10% - 40 alunos), (Figura 1). De 

uma forma geral os alunos com doze e treze anos de idade abrangem o maior público 

de alunos da escola ao longo do ano letivo de 2015. A faixa etária em questão 

demanda uma atenção para políticas públicas que estimulam o diálogo sobre 

Educação Sexual, pois segundo o boletim epidemiológico do Estado do Rio de Janeiro 

(2014), o número na faixa etária dos treze aos dezenove anos de idade tem sido alvo 

de infecções pelas Doenças Sexualmente Transmissíveis.Ao longo dos anos de 2000 

até 2012 foram registrados pelo Ministério da Saúde 402 casos de contaminação por 

HIV em adolescentes e jovens masculinos na faixa etária dos 13 aos 19 anos de idade 

e 515 casos de contaminação por HIV em adolescentes e jovens femininos na faixa 

etária dos 13 aos 19 anos de idade (B.E.RJ, 2014, p.32-33).  
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 Além disso, na faixa etária dos treze aos dezenove anos existem registros de 

infecções por Hepatites B. De acordo com o Boletim Epidemiológico do Estado do Rio 

de Janeiro de 2014 (p. 63): 

“no período de 2005 a 2012, dos casos com forma clínica conhecida 

(91,5%),destacou-se a forma crônica (72,1%), seguida da aguda (19,2%); 

foram registrados0,2% de casos fulminante. Dentre os casos agudos, as 

proporções por faixa etária apresentaram grandes variações, sendo que as 

mais elevadas foram encontradasnas faixas etárias de 13 a 19 anos (30,4%) 

. 

 

 

 

Figura 1.Proporção da Faixa Etária dos alunos participantes da pesquisa. 

 

Em relação ao gênero dos alunos participantes da pesquisa 53% dos alunos 

são do sexo feminino (222 alunos) e 47% dos alunos são do sexo masculino (196 

alunos) (Figura 2). 
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Figura 2. Proporção entre os gênero dos alunos participantes da pesquisa. 

Um fato relevante que deve despertar o investimento em novas estratégias de 

ensino quanto a questão sexual são abordagens específicas quanto gêneros dos 

indivíduos. Na pesquisa em questão,mais da metade dos participantes são do sexo 

feminino (53%). Segundo o Ministério da Saúde, os casos de infecção por HIV têm 

aumentado em adolescentes e jovens, principalmente do sexo feminino (2014, p. 14-

15): 

“ O início precoce da vida sexual pode ser considerado um agravante para o 
comportamento de risco frente ao HIV/Aids. O número elevado de 
ocorrências de gravidez na adolescência em jovens entre 10 e 19 anos, 
somado ao aumento da ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis e 
à intensificação do consumo de drogas, ajuda-nos a entender melhor porque 
os jovens brasileiros são, cada vez em maior número, vulneráveis à infecção 
pelo HIV/Aids. Outro dado não menos preocupante é a crescente incidência 
da aids em relação à faixa etária de 13 a 19 anos em adolescentes do sexo 
feminino, o que pode provocar uma regressão na luta contra a epidemia no 
Brasil, principalmente pelo perigo de um aumento da transmissão vertical do 
vírus (de mãe para filho, durante a gestação, parto ou amamentação)”. 

 

Observa-se então que o grupo participante da pesquisa, constitui um grupo que 

atualmente é considerado vulnerável pelo Ministério da Saúde. 

Em relação a primeira pergunta do questionário, Você já iniciou sua vida 

sexual?, 349 (84%) alunos responderam que ainda não iniciaram a vida sexual, e 68 

(16%) dos alunos responderam que iniciaram a vida sexual (Figura 3).  

 

47%

53%

Masculino Feminino
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Figura 3. Proporção de respostas para a pergunta:Você já iniciou sua vida sexual? 

 

Em relação a segunda pergunta, houve um desmembramento das duas 

perguntas para otimização das análises dos dados coletados. Primeira parte: Você 

usa algum método contraceptivo? Segunda parte: Se sim, qual método contraceptivo 

você usa?,  foi realizado um recorte sobre os alunos que iniciaram a vida sexual para 

análises da utilização de métodos contraceptivos por este grupo de alunos. Dos 68 

alunos que admitiram ter iniciado a vida sexual, 34 (50%) responderam que usam 

métodos contraceptivos, 24 responderam que não usam métodos contraceptivos e 10 

alunos não responderam a questão. 

Dos 34 alunos que disseram usar métodos contraceptivos,  (20%) alegaram 

usar preservativos,(2%) alegaram usar pílulas anticoncepcionais,(2%) alegaram 

utilizar contraceptivos de emergência e (26%) não responderam a questão (Figura 4). 

16%

84%

Sim Não
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Figura 4. Proporção de respostas para a pergunta  direcionada aos alunos que já iniciaram sua vida sexual: Você 

usa algum método contraceptivo?  

Os métodos contraceptivos citados com maior recorrência foramos 

preservativos. O uso de preservativos é alvo de discussão na escola como um dos 

métodos mais acessíveis de proteção sexual e controle de gravidez indesejada. A 

mídia de uma forma geral aborda as DSTs em momentos específicos ao longo do ano 

como ocorre no dia primeiro de dezembro, Dia Mundial de Combate a Aids, ou durante 

o Carnaval, e nessas campanhas o uso de preservativos é estimulado.Essas 

contribuem para o conhecimento e utilização desse método. 

 

Figura 5. Proporção de respostas para pergunta direcionada aos alunos que disseram usar métodos 

contraceptivos :Se sim, qual método contraceptivo você usa? 

50%

35%

15%

Sim Não Respostas em Branco

74%

4%

9%

9%

4%

Camisinha Anticoncepcional

Contraceptivo de Emergência Método Contraceptivo não-citado

Camisinha e anticoncepcional oral
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No entanto, deve sempre se frisar a importância da utilização de preservativos, 

uma vez que esses representam o único método contraceptivo que também previne a 

trasmissão de DSTs. 

 

O fato de 26% dos alunos responderem que não usam métodos contraceptivos 

permite refletir sobre a relevância da abordagem da Educação Sexual no ambiente 

escolar de acordo com a realidade do educando, uma vez que esses jovens estariam 

expostos a gravidezes sem planejamento e ao risco de contrair DSTs. Vale ressaltar 

que dois alunos relataram que utilizam ao mesmo tempo camisinha e 

anticoncepcionais orais. 

Em relação a terceira pergunta, Na sua opinião, qual a razão para utilização de 

métodos contraceptivos?, 30% dos alunos responderam que a razão para utilização 

de métodos contraceptivos são para evitar a gravidez (125 alunos), 26% dos alunos 

responderam que a razão para utilização de métodos contraceptivos são para evitar 

gravidez e DSTs (109 alunos),19% dos alunos não sabem a razão da utilização de 

métodos contraceptivos (80 alunos),14% dos alunos responderam que a razão para 

utilização de métodos contraceptivos são para não contrair DSTs (56 alunos) e 11% 

dos alunos não responderam (46 alunos) (Figura 6). 
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Figura 6.Proporção de respostas para pergunta Qual a razão para utilização de métodos-contraceptivos? 

Assim como nos dados mencionados acima, dados levantados pelo Ministério 

da Saúde (2014 p. 69) apontam que a prioridade dos adolescentes e jovens na 

utilização do preservativo é evitar a gravidez e não contrair DSTs. A preocupação com 

uma possível gravidez não planejada, também está presente nos alunos que 

participaram dessa pesquisa como pode ser percebido pelos discursos apresentados 

a seguir:  

Aluno 2:” Planejamento familiar" 

Aluno  3:” Porque tem pessoasque não podem sustentar um filho”;  

Alunos 6 e 10:” Terminar os estudos primeiro” 

Aluno 14:” Planejamento familiar, cuidar do bebê exige cuidados”. 

Aluno 12:” Porque ter filhos é uma responsabilidadee amaioria das 

pessoas não querem”; 

Alunos 16 e 17:” Por causa da responsabilidade com osfilhos”; 

Alunos 18 e 19:”Porque eles não gostam de ter filhos”; 

Evitar 
Gravidez

30%

Evitar 
Gravidez e 

DSTs
26%

Não Contrair 
DSTs
14%

Não Sabem
19%

Respostas 
em Branco

11%

Evitar Gravidez Evitar Gravidez e DSTs Não Contrair DSTs

Não Sabem Respostas em Branco
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Alunos 23 e 24:”Porque nãoquerem ser pais”;  

Quando o padrão de respostas para essa pergunta é analisado de forma 

seriada, um dado significativo pode ser percebido. Enquanto que nos questionário 

respondidos pelos alunos do 6o ao 8o ano, a maior parte das respostas referia-se a 

utilização de métodos contraceptivos apenas para evitar uma gravidez não planejada, 

nas turmas de 9o ano e PCF, os alunos se referiam a esses métodos como formas de 

se evitar uma gravidez não planejada e DSTs. Esses dados são significativos, pois 

permitem a visualização da progressão dos alunos quanto a importância da utilização 

dos métodos contraceptivos ao longo dos anos de ensino. Através disso, percebe-se 

o impacto da abordagem dos conteúdos de Reprodução Humana, na 8oano do Ensino 

Fundamental II. 

 Sobre a quarta pergunta do questionário, Em relação às dúvidas sobre 

Educação Sexual, onde você busca informações sobre o assunto?,  31% dos alunos 

responderam que não procuram sanar suas dúvidas (128 alunos), 28% dos alunos 

responderam que tiram suas dúvidas com seus pais (116 alunos),15% não 

responderam (64 alunos), 9% dos alunos responderam que buscam informações na 

internet (39 alunos), 3% dos alunos responderam que buscam informações com os 

amigos (11 alunos), 3% dos alunos responderam que buscam informações na escola 

(11 alunos), 2% dos alunos responderam que buscam informações com a família (10 

alunos), 2% revelaram que procuram tirar suas dúvidas na escola e em casa (10 

alunos), 2% nos livros (10 alunos) e 1% dos alunos responderam que buscam 

informações em farmácias, com pessoas mais velhas e professores. Houve citações 

pontuais de médicos, postos de saúde, em casa e na rua,  revistas, televisão e jornais. 

(Figura 7) 
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Figura 7.Proporção de respostas para pergunta, Em relação às dúvidas sobre Educação Sexual, onde você 

busca informações sobre o assunto? 

Na quarta pergunta do questionário, em todos os anos de ensino foram 

registrados diálogos com os pais sobre Educação Sexual. Esse comportamento foi 

descrito por 34% dos alunos do 6ano (50), 25% dos alunos do 7ano (28), 18% dos 

alunos do 8 anos (16) e 32% dos alunos do 9 ano e PCF (22).A presença dos diálogos 

com os pais nos questionários é uma informação relevante, pois o tema da Educação 

Sexual deve ser abordado em casa. Os diálogos devem ser constantes, respeitando 

seus pares, com qualidade nas informações trocadas e de acordo com a necessidade 

daquele núcleo familiar. As conversas não devem ficar limitadas as questões 

biológicas, mas permitirem reflexões sobre o contexto histórico social de cada 

indivíduo, com a construção de valores sobre o tema, busca do autocuidado e do 

prazer com responsabilidade. 

A internet possui seu espaço na busca de informações sobre o tema pelos 

alunos e esse movimento ocorre em todos os anos de ensino, no entanto, esse 

comportamento parece não ser comum entre os alunos participantes da pesquisa. 

Pelo comportamento atual na sociedade presumo que esses dados sejam 

questionáveis, pois verificamos no cotidiano o advento da Internet e sua influência em 

nossas vidas. Os alunos podem ter omitido a funcionalidade da internet em suas 
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respostas ou apesar da quantidade ilimitada de informações que a mesma apresenta, 

isso não seja suficiente para transformação suas dúvidas em conhecimentos 

concretos. Neste ponto o profissional da educação pode fazer a mediação entre as 

fontes de informações presentes na Internet e os diálogos com seus alunos. 

 

Em relação a quinta pergunta, Você sabe o que são DSTs?, 61% dos alunos 

(255 alunos) responderam que não sabem o que são DSTs, 26% dos alunos 

responderam  que sabem o que são DSTs (107 alunos) e 13% dos alunos não 

responderam a questão (56 alunos). (Figura 8) 

Analisando o padrão de respostas em cada série, no 6o ano, 88% dos alunos 

responderam que não sabem o que são DSTs (127 alunos); no 7 o ano, 62% dos 

alunos (57 alunos); no 8 o ano, 45% dos alunos (36 alunos) e nos 9 o anos e PCF 7% 

dos alunos (4 alunos). Por mais que esse último grupo aparente, em sua maioria, 

conhecer o que são DSTs, esses dados devem ser visto com ressalva, já que neste 

grupo 55% dos alunos não responderam a pergunta (30 alunos). De qualquer forma, 

ao analisarmos os dados apresentados, verificamos que os estudantes adquirem 

conhecimento quanto as DSTs ao longo do Ensino Fundamental, principalmente no 

8oano. No entanto, os dados sugerem que a abordagem desses temas deve ser 

reforçada, já que mesmo no 8oano o número de alunos que desconhecem o que são 

DSTs ainda é alto. 
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Figura 8.Proporção de respostas para pergunta: Você sabe o que são DSTs? 

 

 Em relação a quinta pergunta foi realizado um recorte sobre os alunos que 

iniciaram a vida sexual. Dos 68 alunos que disseram ter iniciado a vida sexual, 41% 

não sabem o que são DSTs (28 alunos), 32% responderam que sabem o que são 

DSTs (22 alunos) e 27% não responderam a questão (18 alunos) (Figura 9). 

 Os dados apresentados por esse grupo são preocupantes, pois quase a 

metade dos alunos que declararam ter iniciado a vida sexual desconhecem o que são 

DSTs, além disso, um parte do grupo não respondeu a questão, o que pode indicar 

desconhecimento sobre o tema. 
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Figura 9. Proporção de respostas para pergunta,  Você sabe o que são DSTs?, considerando apenas os alunos 

que disseram ter iniciado a vida sexual. 

 Dentre os alunos que iniciaram a vida sexual, que responderam não saber o 

que são DSTs, 93% (13 alunos) são alunos do 6 o ano , 65% (13 alunos) do 7oano, 

30% (6 alunos) do oitavos anos, 43% (6 alunos) dos nonos e PCF (6 alunos). É 

possível observar mais uma vez a aquisição desse conhecimento ao longo do Ensino 

Fundamental II. 

 Os dados aqui apresentados foram expostos no mural informativo da escola no 

1 dezembro de 2015, dia reconhecido pela OMS como o dia de combate ao HIV 

(Figura 10). O mural chamou a atenção dos alunos com a aglomeração dos mesmos 

ao longo de dias no mural. Em algumas turmas foi possível a apresentação no mural 

desses dados. Esta experiência permitiu que o uso de um mural como material 

instrucional permitiu aos alunos momentos de reflexões e aprendizado sobre o tema 

proposto. 
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Figura 10. Dados gerais da pesquisa apresentados no mural informativo 

 

 

 

7. Conclusão Parciais e Propostas Futuras 

 Há uma demanda para criação de novas políticas públicas para abordagem da 

Educação Sexual no ambiente escolar mediante as necessidades e características 

locais. A aplicação do questionário permitiu a identificação das concepções dos alunos 

sobre o tema, e consequentemente, a identificação de sua realidade. Os dados 

analisados apresentaram um diagnóstico de alerta quanto a realidade desses alunos, 

afinal a vida sexual já se iniciou para alguns destes e de uma forma geral, esses 

desconhecem a razão para utilização dos métodos contraceptivos, os diálogos em 

casa ou na escola são incipientes e uma grande parte parece não saber o que são 

Doenças Sexualmente Transmissíveis. A maior dificuldade quanto ao Tema Educação 

Sexual encontra-se nos sextos e sétimos anos, grupos de alunos onde foram 

identificados alguns casos de gravidez e DSTs. 

 Ao longo dos anos de ensino, através da observação dos dados, percebe-se 

um quadro gradativo de melhora no conhecimento dos alunos sobre Educação Sexual, 

dos sextos aos nonos anos de ensino, com destaque especial para os alunos do 8o 

ano. Uma das hipóteses que podem explicar esse resultado é o fato de que nesse 
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ano, o eixo norteador do conteúdo programático é o Corpo Humano, logo nessa série 

são trabalhados de forma tradicional temas como Reprodução e DSTs. No entanto, 

os dados iniciais apresentados por esse trabalho apontam que, mesmo após 

passarem pelo 8oano, uma parte dos estudantes parece não ter assimilado essas 

informações. Portanto, se faz necessário repensar a forma como o tema vem sendo 

trabalho dentro da escola.  

  Pretende-se dar continuidade a esse trabalho. E  primeiro lugar, pretende-se 

concluir o relatório descritivo com os dados seriados. Além disso objetiva-se  realizar 

novas atividades no ambiente escolar, envolvendo a produção de cartilhas, jogos 

pedagógicos e palestras, que estimulem diálogos sobre educação sexual com a toda 

a comunidade escolar, envolvendo funcionários, pais e alunos, possibilitando que esta 

abordagem não seja dirigida apenas para questões biológicas, mas que permitam a 

todos refletirem sobre a necessidade de responsabilidade, autocuidado e prazer no 

momento adequado em sua vida sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALTMANN,H.Orientação sexual nos parâmetros curriculares nacionais .Rev: Estudos 

Feministas,p:575-585.2001. 

 

AQUINO,C.;MARTELLI,A.C. Escola e educação sexual: uma relação necessária. IX 

ANPED SUL, Seminários de Pesquisa em Educação da Região Sul,2012. 

 

ARAUJO, Karla Cristina Vicentini de. Sexualidade na internet: análise de blogs sobre 

sexualidade e educação sexual / Dissertação (Mestrado em Educação Escolar) – 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras, Campus de 

Araraquara, 153 f. 30 cm  – 2014. Disponível em: http://wwws.fclar.unesp.br/agenda-

pos/educacao_escolar/3249.pdf <Acesso em 20 de dezembro de 2015>. 

 

FIGUEIRÓ, M. N. D.Educação Sexual: como ensinar no espaço da escola. In: (Org.) 

Educação Sexual: múltiplos temas, compromisso comum. Londrina: UEL, 2009b. p. 

141- 172. APUD ARAUJO, Karla Cristina Vicentini de. Sexualidade na internet: análise 

de blogs sobre sexualidade e educação sexual / Dissertação (Mestrado em Educação 

Escolar) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras, Campus 

de Araraquara, 153 f. 30 cm  – 2014. Disponível em: 

http://wwws.fclar.unesp.br/agenda-pos/educacao_escolar/3249.pdf <Acesso em 20 

de dezembro de 2015>.– 2014.  

 

BARROS,M.D.M.; FIGUEIREDO,M.C.O. Orientação sexual: vivências de professores 

da rede pública de ensino e como esse tema transversal tem sido abordado. V Enebio 

e II Erebio Regional I, Revista da SBENBIO,n:7, Outubro de 2014. 

 

Boletim Epidemiológico DST/AIDS e Hepatites Virais 2014. Disponível em: 

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2014/56677/boletim_201

4_final_pdf_15565.pdf <Acesso em 15 de novembro de 2015>. 

 

CICCO,R.R.;VARGAS,E.P. As Doenças Sexualmente Transmissíveis em livros 

didáticos de biologia: aportes para o ensino de ciências. Revista Electrónica de 

Investigación em Educación em Ciencias, Vol:7, n:1, 2012. 

http://wwws.fclar.unesp.br/agenda-pos/educacao_escolar/3249.pdf
http://wwws.fclar.unesp.br/agenda-pos/educacao_escolar/3249.pdf
http://wwws.fclar.unesp.br/agenda-pos/educacao_escolar/3249.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2014/56677/boletim_2014_final_pdf_15565.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2014/56677/boletim_2014_final_pdf_15565.pdf


31 

 

 

MARGARETE J. V. C. HÜLSENDEGER. Compreendendo a importância de saber o 

que o aluno sabe. REA, n 99, agosto de 2009. In: DEMO, P. Pesquisa e Construção 

de Conhecimento: metodologia científica no caminho de Habermas. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 2000. 

 

 MANSO, T.K.C; PINA, M.N; SENA, P.A.; SILVA, R.S.R.; ALMEIDA, V.L.S.; MORAES, 

D.M.; SILVA, L.M.; BUARQUE, J.C.B.; FOLENA, M. Orientação sexual em aulas de 

ciências: uma realidade?VII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (VII JEPEX). 

ORIENTAÇÃO SEXUAL EM AULAS DE CIÊNCIAS: UMA REALIDADE?. 2007. 

(Congresso). In: AQUINO, Julio Groppa et al. Sexualidade na escola: alternativas 

teóricas e práticas. Editora Summus. São Paulo. 1997. 

 

MINAYO,M.C.S.;GOMES, R.NETO,O.C.; DESLANDES,S.F. Pesquisa Social: Teoria, 

Método e Criatividade/ 21ª Ed.Petrópolis, RJ:Editora Vozes.2002. 

 

Ministério da Saúde. A mídia brasileira enfocando os jovens como atores centrais na 

prevenção de DST/Aids e hepatites virais: relatório final / Ministério da Saúde. 

Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais. – Brasília. P:132, 

2014.Disponível em: http://docplayer.com.br/6331758-Maria-rebeca-otero-gomes-

coodenadora-de-educacao-unesco-no-brasil.html <Acesso em 10 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docplayer.com.br/6331758-Maria-rebeca-otero-gomes-coodenadora-de-educacao-unesco-no-brasil.html
http://docplayer.com.br/6331758-Maria-rebeca-otero-gomes-coodenadora-de-educacao-unesco-no-brasil.html


32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 

 

Apêndice I - Questionário semi-estruturado sobre Educação Sexual: 

 

Questionário Anônimo: 

Idade:____________ 

Gênero:___________ 

Turma:____________ 

 

1-Você já iniciou sua vida sexual? 

2-Você usa algum método contraceptivo? Se sim, qual método contraceptivo você usa? 

3-Na sua opinião, qual a razão para utilização de métodos contraceptivos? 

4-Em relação às dúvidas sobre Educação Sexual, onde você busca informações sobre o 

assunto? Por que? 

5-Você sabe o que são DSTs? Em caso de resposta afirmativa, diga o que são? 
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Apêndice II - Termo de consentimento e esclarecimento para realização da pesquisa 

na escola de origem: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A Escola Ciep BRIZOLÃO 353 Dr.Brochado da Rocha foi selecionada e está sendo 

convidada para participar da pesquisa que tem como objetivo conhecer a concepção dos alunos 

do Ensino Fundamental II, sobre Educação Sexual,que está sendo desenvolvida como proposta 

de pesquisa, no Programa de Residência Docente 2015, do Colégio Pedro II, área II Biologia.  

A pesquisa será conduzida por este questionário:semi-estruturado, qualitativo e anônimo 

da concepção dos alunos sobre este tema. Além disso serão realizadas palestras e atividades no 

ambiente escolar sobre o tema.A pesquisa está sendo conduzida em conjunto com o Projeto de 

Educação Sexual da escola. 

As informações que serão coletadas serão mantidas em sigilo, sendo utilizadas única e 

exclusivamente para fins de divulgação científica. Os resultados do estudo serão apresentados em 

conjunto, impossibilitando a identificação dos indivíduos que participaram do mesmo. 

Você tem o direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de recusar a 

participação do menor sob sua responsabilidade ou retirá-lo do estudo a qualquer momento, sem 

que isso lhe traga qualquer prejuízo. 

Declaro estar ciente das informações deste Termo de Consentimento e concordo em 

participar desta pesquisa. 
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Rio de Janeiro, _____ de __________ de 2015. 

Assinatura:  ________________________________________________________ 

 

 

Responsável pela pesquisa 

Professor cursista:  

Thiago de Souza Moura. 

Professor Concursado Docente I Biologia, habilitado no Ensino de Ciências e Química Seeduc. 

Especialista em Ensino de Biologia UERJ/FFP 2014-2015. 

Pós-graduando Ensino de Ciências e Biologia UFRJ IBqmed 2015. 

Pós-graduando Planejamento, Gestão, Implementação, Educação à Distância 

LANTE/UFF/2014-2016. 

Residente do Programa de Pós-Graduação do Colégio Pedro II-Área Biologia -2015-2016. 
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