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“Não podemos perder de vista o que a 

criança precisa saber e, sobretudo, o que ela 

quer saber sobre o corpo humano, para 

organizarmos as situações de 

aprendizagem. Ao selecionarmos o que ele 

precisa saber, temos que ter em mente que 

muitas delas têm na escola a única 

possibilidade de se apropriar dos 

conhecimentos científicos universalmente 

produzidos, e que essa apropriação é um 

poderoso instrumento de conscientização 

política, social e cultural. Essa afirmação 

torna-se ainda mais verdadeira, no que diz 

respeito às crianças das classes menos 

favorecidas” (CUNHA; CICILLINI,1986). 



 
 

 
 

RESUMO 
 
 

VARGAS, L. A. Sexualidade nos livros didáticos de ciências e percepção de 
professores sobre o tema. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2014. 
 
O objetivo do presente trabalho foi identificar o conteúdo relativo à sexualidade e 
como esse assunto é abordado no 8º Ensino Fundamental, no que se refere ao livro 
didático de ciências e a percepção de professores das Escolas Públicas Estaduais 
de Bom Jesus do Itabapoana. Para que nossa pesquisa fosse consolidada, 
aplicamos um questionário a 19 alunos do 9º ano de escolaridade, a saber que estes 

já deveriam ter estudado o assunto no 8 ano, a fim de verificar a percepção dos 
mesmos sobre a escola como um espaço sistematizado de ensino sobre a 
sexualidade. Aplicamos ainda um questionário a nove professores de sete Escolas 
Estaduais situadas em Bom Jesus do Itabapoana, chegando a um número de três 
Livros didáticos. Por fim, fizemos uma análise desses livros, através da metodologia 
de análise de conteúdos proposta por Bardin, tendo como referencial principal os 
Parâmetros Curriculares nacionais. Os livros analisados foram: Ciências “O Corpo 
Humano” (Carlos Barros e Wilson paulino), Ciências “Natureza e cotidiano” 
(Trivellato et al) e Coleção Perspectiva (Ana Maria Pereira). Após categorizar o 
conteúdo dos livros didáticos, observou-se que dois deles apresentavam uma 
abordagem apropriada em relação à anatomia e à fisiologia, atreladas ao aspecto 
social e cultural em relação a sexualidade. Entretanto, em um deles trouxe 
ilustrações que aproxima-se a realidade dos alunos, os demais, apresentam figuras 
que não condizem com a realidade dos alunos. Os temas gravidez na adolescência 
e DST’s foram abordados de forma preventiva em dois livros. Em um livro, esse 
tema foi abordado somente pelo viés biológico, deixando de considerar questões de 
relevância social como as consequências de uma gravidez precoce e indesejada. A 
orientação sobre importância dos exames preventivos contra o câncer, em homens e 
mulheres, foi tratado em apenas um dos livros. Observou-se ainda, a ausência do 
tema violência sexual em todos os livros analisados e a questão do aborto em 
apenas um deles. Esses resultados nos remetem a uma reflexão por parte dos 
professores ao utilizarem os LDC, assim como às editoras e autores ao trabalharem 
assuntos relacionados à sexualidade. 
 

Palavras-chave: livro didático; ciências; sexualidade; ensino; professor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 

VARGAS, L. A. Sexuality in science textbooks and teachers perception on this 
theme (Bom Jesus do Itabapoana – RJ). Campos dos Goytacazes, RJ: Darcy 
Ribeiro North Fluminense State University – UENF, 2014. 
 

The aim of this study was to identify content on sexuality and how this issue is 

addressed in the 8th grade of elementary school, with regard to the science textbook 

and the perception of teachers in State Public Schools Bom Jesus do Itabapoana. 

For our research was consolidated, we applied a questionnaire to 19 students from 

the 9th grade, in order to ascertain their perception about the school as a space 

systematic teaching on sexuality. We also use a questionnaire to nine teachers from 

seven state schools located in Bom Jesus do Itabapoana, reaching a three 

textbooks. Finally, we analyzed these books, through the methodology of content 

analysis proposed by Bardin, having as main reference the national Curriculum 

Standards. The books were analyzed: Sciences "The Human Body" (Carlos Barros 

and Pauline Wilson), Sciences "Nature and everyday life" (Trivellato et al.) and 

Perspective Collection (Ana Maria Pereira). After categorizing the content of 

textbooks, it was observed that two of them had an appropriate approach to anatomy 

and physiology, linked to the social and cultural aspect in relation to sexuality. 

However, one of them brought graphics approaching the reality of the students, the 

others present figures that do not match the reality of students. The themes teenage 

pregnancy and STDs were addressed preventively in two books. In a book, this topic 

was addressed only by biological bias, failing to consider issues of social relevance 

and consequences of early and unwanted pregnancy. The guidance on the 

importance of preventive screenings for cancer in men and women, was treated in 

one of the books. It was also observed, the absence of sexual violence theme in all 

analyzed books and the issue of abortion in only one of them. These results lead us 

to a reflection by teachers when using the LDC, as well as publishers and authors to 

work issues related to sexuality. 

 

Keywords: textbook; science; sexuality; education; teacher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1 – Etapas de desenvolvimento do trabalho .................................................. 19 
Figura 2 – Mapa da Divisão Regional do Estado do Rio de Janeiro ......................... 23 
Figura 3 – Quadro comparativo das coleções ........................................................... 61 
Figura 4 – Sumário do Livro Ciências- o corpo Humano ........................................... 66 
Figura 5 – Sumário do Livro B - Ciências, Natureza e Cotidiano .............................. 66 
Figura 6 – Sumário do livro C .................................................................................... 67 
Figura 7 – Sistema reprodutor masculino e feminino em cortes transversais 
presentes no livro A. .................................................................................................. 69 
Figura 8 – Representação do sistema reprodutor masculino e feminino- livro B ....... 69 
Figura 9 – Sistema reprodutor feminino - corte frontal - livro C ................................. 70 
Figura 10 – Exemplo de uma figura, também utilizada como recurso hipertextual que 
fala sobre a sexualidade no aspecto cultural e social (livro A) .................................. 71 
Figura 11 – Ilustração relativa ao comportamento sexual em tempos remotos (livro 
C) .............................................................................................................................. 71 
Figura 12 – Câncer de testículos ............................................................................... 73 
Figura 13 – Figuras com formas de prevenção contra o câncer de próstata e de 
mama Fonte: Pereira et al., 2009, p. 67. ................................................................... 74 
Figura 14 – Caixas de diálogos presentes no livro A ................................................ 76 
Figura 15 – Caixa de diálogo presente no livro B ...................................................... 77 
Figura 16 – Caixas de diálogos presentes no livro C ................................................ 77 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 
Gráfico 1 – Você costuma conversar com seus pais sobre o tema sexualidade? ..... 53 
Gráfico 2 – Onde você costuma obter informações sobre esse tema? ..................... 54 
Gráfico 3 – Você considera a escola um ambiente onde encontra as informações 
que precisa sobre a sexualidade? ............................................................................. 56 
Gráfico 4 – Esse tema já foi estudado por você na escola? ...................................... 56 
Gráfico 5 – Você participou da escolha do LD adotado por sua escola em 2010 (com 
vigência de 2011 a 2013)? ........................................................................................ 59 
Gráfico 6 – Como foi o processo de escolha do LD em sua escola? ........................ 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 1 – Nomes das escolas e nº de professores entrevistados por escola .......... 20 
Tabela 2 – Livros didáticos adotados pelas escolas públicas estaduais de Bom Jesus 
do Itabapoana ........................................................................................................... 21 
Tabela 3 – Categorias de análises dos LDCs abordados nesta pesquisa ................ 22 
Tabela 4 – Idade dos alunos do 9º ano do ensino fundamental ................................ 52 
Tabela 5 – Caracterização dos dados pessoais segundo gênero, idade e tempo de 
atuação no magistério ............................................................................................... 57 
 



 
 

 
 

LISTA DE QUADROS 
 
 
Quadro 1 – Quadro comparativo das coleções ......................................................... 61 
Quadro 2 – Respostas dos professores sobre a abordagem do tema Sexualidade 
nos LDCs adotados por sua escola ........................................................................... 62 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CNLD - Comissão nacional do Livro Didático 

COLTED - Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 

FAE - Fundação de Assistência ao Estudante 

FENAME - Fundação Nacional do Material Escolar 

GIDE - Gestão integrada da escola 

IBGE - Instituto Brasileiro de geografia e estatísticas 

IFC/RS -  Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade Social 

INL - Instituto nacional do Livro 

LD - Livro Didático 

LDC - Livro Didático de Ciências 

MEC - Ministério da Educação e Cultura 

PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais 

PLID - Programa do Livro Didático 

PLIDEF - Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental 

PLIDESU - Programa do Livro Didático- Ensino supletivo 

PNLD - Programa Nacional do Livro Didático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 16 

1 O LIVRO DIDÁTICO: UMA ANÁLISE REFLEXIVA ................................................ 25 

1.1 Breve Histórico dos Programas Oficiais do Livro Didático no Brasil ................ 25 

1.2 O Programa Nacional do Livro Didático ........................................................... 29 

1.3 O livro didático como ferramenta de apoio pedagógico na sala de aula .......... 32 

1.4 Algumas considerações sobre o Livro Didático de Ciências ............................ 37 

2 SOBRE A SEXUALIDADE ..................................................................................... 39 

2.1 Algumas considerações sobre a sexualidade .................................................. 39 

2.2 Educação sexual X Orientação sexual ............................................................. 42 

2.3 A escola como um espaço formal de orientação sexual .................................. 44 

2.4 A sexualidade no Currículo e nos Livros Didáticos .......................................... 48 

3 ANÁLISE DE DADOS ............................................................................................ 52 

3.1 Percepção dos alunos sobre sexualidade ........................................................ 52 

3.2 Percepção dos professores sobre sexualidade................................................ 57 

3.3 Análise dos LDCs adotados na rede estadual de Bom Jesus do Itabapoana .. 65 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 79 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 81 

ANEXO A – Questionário aplicado aos alunos do 9º ano de escolaridade ............... 86 

ANEXO B – Questionário aplicado aos professores do 8º ano - Bom Jesus do 

Itabapoana/ RJ ......................................................................................................... .87 

ANEXO C – Dados estatísticos do município de Bom Jesus do Itabapoana ........... .90 

ANEXO D – Leituras introdutórias livro A ................................................................. .94 

ANEXO E – Seção Para ir mais longe: Exemplos de Leituras complementares 

proposta pelo livro A ................................................................................................. .96 

ANEXO F – Exemplo de leituras introdutórias do livro B ........................................... 98 

ANEXO G – Texto complementar sobre gravidez na adolescência (livro B) ............. 99 

ANEXO H – Texto complementar- Quadro resumo Doenças sexualmente 

transmissíveis (livro B) ............................................................................................ 101 

ANEXO I – Leitura complementar abordando a Aids e o preconceito livro B) ......... 102 

ANEXO J – Textos introdutórios (livro C) ................................................................ 105 

ANEXO K – A gravidez é tratada apenas sob o viés fisiológico no livro C .............. 106 

 



16 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

  

O tema sexualidade tem se mostrado como de grande relevância e urgência 

em ser trabalhado com nossas crianças e jovens. Muitos deles não veem abertura 

para falar do tema com sua família, recorrendo, por vezes, a informações por vias 

nem sempre confiáveis. Nesse contexto, a escola se apresenta como um importante 

ambiente sistematizado de ensino, onde devem ocorrer discussões amplas e 

projetos constantes sobre o tema, visando uma discussão aberta não só sob o ponto 

de vista biológico, mas também cultural e social que envolve essa temática. 

Estudos realizados por alguns pesquisadores como Altmann (2001) apontam 

que os pais estão cada vez mais distantes de seus filhos quando o assunto diz 

respeito à sexualidade e que este papel de informar e educar, aos poucos, foi sendo 

transferido para a escola. Muito se fala sobre a escola ser um ambiente privilegiado 

de ensino-aprendizagem, voltada ao tema sexualidade e o sistema reprodutor. Desta 

forma, a educação tem um papel fundamental na promoção do conhecimento, 

prevenção e saúde e na contribuição de uma vivência da sexualidade de forma 

responsável e prazerosa.  

As discussões sobre a sexualidade foram formalizadas e consideradas 

obrigatórias nas escolas a partir da publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), na década de 1990. Os conteúdos relacionados a sexualidade, 

de acordo com os PCNs, fazem parte dos temas transversais “orientação sexual” e 

tanto a sexualidade quanto o sistema reprodutor masculino e feminino, são partes 

integrantes do conteúdo programático da disciplina de Ciências, no eixo temático 

“Ser Humano e Saúde”.  

Diante dessa premissa, de ser a escola um ambiente propício às discussões 

sobre o tema, nossa pesquisa se ocupa da análise dessa temática no ambiente 

escolar. Dentro desse contexto, a mesma foi realizada em Bom Jesus do 

Itabapoana, município situado na região Noroeste Fluminense, minha cidade natal e 

onde trabalho como professora de ciências na rede pública. Segundo a Secretaria 

Municipal de Saúde, no município há um número preocupante de casos de gravidez 

na adolescência, assim como de violência sexual, dados estes que serão 

estatisticamente trabalhados posteriormente. 

 As motivações e indagações que nos levaram a este tema vieram de 

diferentes ângulos, mas a principal delas diz respeito a minha trajetória profissional 
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na educação. Em 2011, tive a oportunidade de trabalhar com alunos do 8º ano de 

escolaridade, na disciplina de Ciências e, dentre outros assuntos, abordamos o tema 

sexualidade e o sistema reprodutor masculino e feminino. A partir dessas aulas, 

pude ver o quão interessados os alunos ficavam quando discutíamos sobre os 

temas relacionados à sexualidade, como se ali na escola eles buscassem todas as 

informações de que precisavam naquele momento. Isso me causava inquietações.   

Dentro deste contexto, pude perceber que, por várias vezes, os professores 

desta disciplina são vistos, inclusive por eles próprios, como “conselheiros” ou ainda 

aquela pessoa que escuta os anseios e dúvidas por parte de seus alunos, seja por 

questões relacionadas a sua própria vida, seja sobre a prevenção, para saber como 

agir quando algo acontece ou ainda para obter conhecimento. 

Diante disto, cabendo aos professores a incumbência de mediar o 

conhecimento e desenvolver tais conteúdos, suas propostas vão depender de sua 

formação e entendimento sobre o tema, que poderá influenciar diretamente nos 

objetivos, conteúdos e caminhos percorridos durante o processo de ensino-

aprendizagem e ainda do material de apoio pedagógico que utilizam, sendo um 

deles o Livro Didático (LD). 

O LD se caracteriza no cenário educacional como uma das mais importantes 

ferramentas de apoio pedagógico para professores e alunos, sendo um dos 

materiais mais utilizados por docentes no Brasil. Esta ferramenta pedagógica 

desempenha um importante papel na sala de aula, tanto no planejamento e 

organização das aulas pelos professores, quanto como objeto de apoio e pesquisa 

para os alunos. Portanto, podemos dizer que o conteúdo trazido pelos LDs muito 

influenciam na dinâmica das aulas e nos assuntos nelas discutidos. 

Assim, o LD se apresenta como um grande aliado do processo educacional e 

da organização curricular e sua relevância é tamanha que se justifica no fato de um 

dos principais programas do Ministério da Educação (MEC) ser voltado para análise, 

compra e distribuição desse material às escolas de todo país.  

Desta forma, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de 

analisarmos como o tema sexualidade é abordado nos Livros Didáticos de Ciências 

adotados pelas escolas Públicas Estaduais de Bom Jesus do Itabapoana e ainda a 

percepção dos professores e alunos sobre este tema. 
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 Objetivo geral 

 

Levantar e analisar o conteúdo relativo à sexualidade e como esse assunto é 

abordado no 8º ano do Ensino Fundamental, tanto no que se refere ao livro didático 

de ciências quanto às estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas pelos 

professores das escolas públicas Estaduais de Bom Jesus do Itabapoana.  

 

 Objetivos específicos 

 

a) Verificar como o conteúdo relativo ao sistema reprodutor e sexualidade é 

abordado nos LDCs; 

b) Identificar a percepção que os professores e alunos do 8º ano têm sobre 

esse assunto;   

c) Identificar e avaliar a presença e a contribuição dos recursos hipertextuais, 

exercícios e recursos visuais na formação do aluno; e 

d) Analisar o papel da escola como um espaço formal de ensino- 

aprendizagem e dos professores como mediadores do conhecimento sobre o 

tema sexualidade humana na concepção dos alunos. 

 

 Problema 

 

O problema desta pesquisa fundamenta-se nas seguintes questões: Os 

Livros Didáticos de Ciências trazem em seu contexto questões de relevância 

em relação ao tema sexualidade? Qual a percepção de professores e alunos 

sobre essa temática? 

 

 Metodologia 

 

 Este trabalho foi desenvolvido em quatro etapas, como pode ser observado 

na Figura 1. 
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Figura 1 – Etapas de desenvolvimento do trabalho 

  

Na primeira delas, foi feito um levantamento bibliográfico onde foram 

analisadas bibliografia acadêmica referente à abordagem da orientação sexual nas 

escolas e a legislação nacional relativa ao tema. Na segunda e terceira etapas, 

respectivamente, foi feito, através de questionários, o levantamento da percepção de 

alunos e professores da rede pública estadual de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) 

sobre a sexualidade. Na quarta etapa foi feita a análise de conteúdo dos livros 

didáticos de ciências adotados nas escolas estaduais desse município, conforme 

detalhamento a seguir. 

Foi elaborado um questionário composto de cinco perguntas fechadas 

(anexo) e aplicado a 19 alunos do 9º ano de escolaridade do Colégio Estadual Padre 

Mello. O objetivo específico deste questionário foi analisar o papel da escola como 

um espaço sistematizado de ensino-aprendizagem sobre o tema sexualidade na 

concepção dos alunos. A aplicação do questionário aconteceu no dia 1º de 

novembro de 2013. A escolha de alunos do 9º ano ocorreu em razão de os mesmos 

já terem (ou deveriam ter) estudado o assunto no 8º ano de escolaridade, haja vista 

tais temas estarem contemplados no Currículo Mínimo da rede estadual de 
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educação do Rio de Janeiro, documento que determina os conteúdos a serem 

trabalhados pelas disciplinas em cada ano de escolaridade da educação básica. 

A posteriori, buscando levantar a percepção que os professores têm sobre os 

temas sexualidade e aparelho reprodutor nas suas aulas e no livro didático de 

ciências (LDC) adotado pela escola, foi elaborado um questionário (anexo), 

composto de 15 questões, que foi aplicado aos professores de sete escolas 

estaduais do município de Bom Jesus do Itabapoana (RJ). 

A escolha desses professores, que totalizou uma amostra de nove 

profissionais, ocorreu em função de estarem atuando com turmas do 8º ano de 

escolaridade no ano de 2013. Os questionários foram aplicados aos professores no 

período de 7 a 20 de novembro e, durante essas conversas, pudemos observar o 

cotidiano dos professores e de seus alunos nas escolas, em relação ao tema 

sexualidade. 

Na tabela abaixo, é possível observar o nome das escolas estaduais e o 

número de professores entrevistados por escola: 

 

Tabela 1 – Nomes das escolas e nº de professores entrevistados por escola 

Nome da escola Local da escola Nº de professores 

entrevistados 

C. E. Sebastião Pimentel Marques Bom Jesus do Itabapoana 

(sede) 

01 

C. E. Governador Roberto Silveira Bom Jesus do Itabapoana 

(sede) 

02 

C. E. Euclides Feliciano Tardin Bom Jesus do Itabapoana 

(sede) 

02 

C. E. Padre Mello  Bom Jesus do Itabapoana 

(sede) 

01 

Instituto de Educação Eber 

Teixeira de Figueiredo 

Bom Jesus do Itabapoana 

(sede) 

01 

C. E. Maria da Conceição P. Pinto Usina Santa Maria (distrito) 01 

C. E. Marcílio Dias Carabuçu (distrito) 01 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir do questionário respondido pelos professores constatamos que, ao 

todo, foram adotados três diferentes livros didáticos de ciências na rede pública 
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estadual de Bom Jesus do Itabapoana. Os três LDCs que compõem o corpo de 

nossa pesquisa constituem uma amostra já previamente selecionada e avaliada pelo 

programa Nacional do Livro Didático (PNLD/MEC), edição 2011 a 2013, conforme 

demonstrado abaixo. 

 
Tabela 2 – Livros didáticos adotados pelas escolas públicas estaduais de Bom Jesus do 

Itabapoana 

 

Obra 

 

Editora 

 

Volume 

 

Autor 

 

Ano/ 

Edição 

 

Código 

(A) Ciências- O 

corpo humano 

Editora 

Ática 

Volume 3 Carlos Barros e 

Wilson Paulino 

2011/ 4ª 24837COL04 

(B) Ciências, 

Natureza e 

Cotidiano. 

 

Editora 

FTD 

Volume 3 José Trivellato, 

Silvia Trivellato, 

Marcelo 

Motohane, Júlio 

Foschini Lisboa 

e Carlos kantor. 

2009/ 1ª 24845COL04 

(C) Coleção 

Perspectiva- 

Ciências 

 

 

Editora 

do Brasil 

Volume 3 Ana Maria 

Pereira, 

Margarida 

Santana e 

Mônica 

Waldhelm. 

2009/ 1ª 24964COL04 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Para as categorias propostas para a análise de conteúdo dos LDCs, 

considerou-se os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de ciências e 

Orientação Sexual e ainda o Guia do Livro Didático de ciências, proposto pelo MEC 

através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Foram definidas como categorias de análise: os temas abordados; a 

linguagem utilizada; as ilustrações; as atividades propostas; a existência e 

adequação dos textos complementares e outros recursos hipertextuais, além da 

abordagem (social, cultural, histórico, biológico ou somente biológica) do tema, 

conforme pode ser observado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Categorias de análises dos LDCs abordados nesta pesquisa 

Categorias Tópicos 

Abordagem do Conteúdo  Conteúdo textual  

Fisiologia e anatomia 

Projeto gráfico (conteúdo ilustrativo) A presença e adequação dos recursos 

visuais 

Formas de Prevenção e abordagem social  Gravidez na adolescência 

DSTs 

Câncer  

Violência sexual Presença e a abordagem do tema 

Recursos adicionais 

 

Adequação dos textos complementares e 

outros recursos hipertextuais e relevância 

dos temas abordados pelos mesmos. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Buscamos na análise de conteúdo (BARDIN, 1977), o caminho para a criação 

de categorias de análise dos LDCs, com o objetivo de evidenciar os possíveis efeitos 

dos conteúdos trazidos ou não pelos LDCs enquanto elemento que poderá interferir 

na construção de conceitos, valores e atitudes através da educação e orientação 

escolar.  

 

 Bom Jesus do Itabapoana 

 

Nossa pesquisa ocorreu em Bom Jesus do Itabapoana, município que possui 

aproximadamente 35.800 habitantes, segundo dados do IBGE (2013). É uma cidade 

pequena, situada no Interior do Rio de Janeiro, região Noroeste Fluminense, divisa 

com o estado do Espírito Santo. 
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Figura 2 – Mapa da Divisão Regional do Estado do Rio de Janeiro 
 

Apesar de ser uma cidade pequena, Bom Jesus do Itabapoana possui alguns 

índices que justificam a questão da orientação sexual na escola como sendo de 

grande necessidade para o município. 

 Uma pesquisa realizada junto à Secretaria Municipal de Saúde mostra dados 

relevantes sobre essa temática. Em 2010, o número de registros de filhos vivos de 

adolescentes de 10 a 20 anos residentes em Bom Jesus do Itabapoana foi de 132. 

Em 2011 e 2012 esses registros caíram para 110 e 89, respectivamente, conforme 

documento em anexo (SINASC municipal). 

 Vale ressaltar que os números acima citados são de pacientes que tiveram o 

parto realizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), não estando, portanto, nesta 

contagem, mães que tiveram seus filhos na rede privada de saúde.  

Outra questão que preocupa no município são os casos de violência sexual 

contra crianças e adolescentes. O conselho Tutelar aponta para 49 casos 

registrados na cidade em 2013. A secretaria de Saúde aponta para um número de 3 

(três) casos confirmados em 2011 e 9 casos em 2012. Segundo a Conselheira do 

Conselho Tutelar do município, esses casos ainda passam por investigações e que 

a grande preocupação é que esses números podem ser muito maiores, pois há uma 
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grande parcela de casos que não são denunciados e, dessa forma, muitas vezes 

não são de conhecimento do órgão competente. A conselheira ainda informou que o 

Conselho Tutelar conta com o disque 100, um telefone em que as denúncias podem 

acontecer no anonimato. 

 

 Encadeamento dos Capítulos 

 

No primeiro capítulo, faremos um panorama sobre o Livro Didático, 

ressaltando a importância deste recurso no cenário educacional como material de 

apoio e veículo de informações didatizadas, disponíveis à população escolar de 

forma globalizada, ou que assim deveria ser, e os principais programas oficiais 

existentes no Brasil. Ainda neste capítulo, discutiremos a importância do Livro 

Didático de Ciências e o que o diferencia dos demais. 

No segundo capítulo, faremos algumas considerações a respeito da 

sexualidade, numa abordagem social, histórica e cultural. Diferenciaremos a 

Orientação sexual de Educação sexual, abordando a sala de aula como um espaço 

rico em trocas de experiências e como um ambiente fomentador para as discussões 

relativas a sexualidade. Diante deste contexto, buscaremos relatar a respeito da 

escola como um ambiente sistematizado, propício e confiável a discussões sobre 

esse tema, onde os alunos buscam informações sobre questões presentes em seu 

dia a dia e que despertam um enorme interesse por parte dos mesmos. Por fim, 

apontaremos para uma relação entre a sexualidade no currículo escolar e nos livros 

didáticos, destacando esta como um tema transversal e como um conteúdo 

programático na disciplina de Ciências, conforme a Orientação proposta pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 No terceiro capítulo, apresentaremos as análises e tabulações dos dados, 

referentes ao questionário aplicado aos alunos, aos professores e por fim a análise 

do conteúdo relativo a sexualidade nos três LDC (Livros Didáticos de Ciências) 

adotados pelas Escolas Estaduais situadas no município de Bom Jesus do 

Itabapoana. 

Por fim, discutiremos as considerações finais a respeito de toda a pesquisa e 

trabalho realizado nesta dissertação.  
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1 O LIVRO DIDÁTICO: UMA ANÁLISE REFLEXIVA 

 

Há sempre a necessidade de análise e reflexão sobre diferentes questões 

que envolvem desde o uso do livro didático na sala de aula até suas características 

em particular. E, para falarmos sobre qualquer assunto referente a esse material 

didático, não há como não discutirmos sobre alguns aspectos relativos à sua 

escolha nas escolas públicas de todo o Brasil, além das políticas públicas que o 

envolvem. Nas últimas décadas, juntamente com inúmeras discussões referentes à 

educação, o LD vem ganhando merecido destaque devido a sua importância no 

processo de ensino-aprendizagem e ampla utilização na sala de aula.  

A importância desse material didático se confirma frente às Políticas Públicas 

de grande relevância, debatidas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Desta forma, neste primeiro capítulo desta dissertação, faremos um breve histórico 

do LD no Brasil, enfatizando aspectos legais, sociais e políticos que envolvem sua 

escolha e adoção. Mais adiante, em outro capítulo, abordaremos questões 

individuais relativas ao Livro Didático de Ciências, com o objetivo de melhor 

embasar nossa discussão neste trabalho. 

O LD constitui-se, dessa forma, de acordo com pesquisas recentes (FREITAG 

et al., 1987; LAJOLO, 1996), como um dos mais importantes materiais e 

instrumentos pedagógicos utilizados por professores em sua práxis. Nesse contexto, 

faz-se necessário destacar, de forma breve, alguns pontos históricos e políticas 

relacionadas ao LD, tendo como embasamento alguns períodos distintos da história 

brasileira. 

 

1.1 Breve Histórico dos Programas Oficiais do Livro Didático no Brasil 

 

O livro didático, segundo Bárbara Freitag et al. (1987), não tem uma história 

bem definida no Brasil. Segundo estes autores: 
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Sua história não passa de uma sequência de decretos, leis e 
medidas governamentais que se sucedem, a partir de 1930, de 
forma aparentemente desordenada, e sem a correção ou a critica de 
outros setores da sociedade (partidos, sindicatos, associações de 
pais e mestres, associações de alunos, equipes cientificas, etc.). 
Essa história da seriação de leis e decretos somente passa a ter 
sentido, quando interpretada ã luz das mudanças estruturais como 
um todo, ocorridas na sociedade brasileira, desde o Estado Novo 
até a Nova República (p. 5). 

 

Desta forma, os livros não possuíam uma história própria, mas ligada a outras 

histórias e também como um espelho, refletindo as mudanças políticas e 

econômicas do cenário brasileiro, sendo considerado um instrumento político-

ideológico, sob a censura do Estado. Desta maneira, só era permitido que fossem 

abordados nos LD, assuntos aprovados pelo governo, que os “censurava”, se não 

estivessem em consonância com suas normas e interesses. 

 A partir da década de 1930, o Brasil começou a desenvolver políticas 

educacionais mais expressivas, dentre as quais a do LD. Segundo Freitag et al. 

(1987, p. 5), é “a partir desse período que se desenvolve, no Brasil, uma política 

educacional consciente, progressista, com pretensões democráticas e aspirando a 

um embasamento científico”. 

O processo de implantação do uso do LD na escola teve início a partir da 

revolução de 1930 e, a partir de 1937, o Estado Novo propõe as primeiras políticas 

voltadas para a divulgação e distribuição de livros para fins didáticos, consolidando a 

criação do Instituto Nacional do Livro (INL), órgão subordinado ao Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), que tinha por objetivo “[...] planejar as atividades 

relacionadas com o livro didático e estabelecer convênios com órgãos e instituições 

que assegurassem a produção e distribuição do livro didático” (FREITAG et al., 

1987, p. 6). 

Ao longo dos anos, as políticas públicas e a relação entre o Estado e o livro 

didático foram passando por diferentes fases. Em 30 de dezembro de 1938, com o 

Decreto-Lei nº 1.006, foi instituída a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), 

que tinha por finalidade estabelecer as condições para a produção, importação e 

utilização do LD no Brasil (HOFLING, 2000). Esse decreto estabelecia o conceito de 

LD. Esta definição encontra-se com a seguinte definição no Decreto-lei: 
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Art. 2º Para os efeitos da presente lei, são considerados livros 
didáticos os compêndios e os livros de leitura de classe.  
§ 1º Compêndios são os livros que exponham, total ou parcialmente, 
a matéria das disciplinas constantes dos programas escolares.  
§ 2º Livros de leitura de classe são os livros usados para leitura dos 
alunos em aula. 

 

Ainda nesse decreto, em seu art. 9º, foi instituída a comissão Nacional do 

Livro Didático (CNLD), “[...] estabelecendo sua primeira política de legislação e 

controle de produção e circulação do livro didático no País”. Essa comissão era 

composta por sete membros designados pela presidência da República. Em 1945, 

no Decreto-Lei nº 8.460, foram consolidadas as condições de produção, importação 

e utilização do livro didático, atribuindo assim ao professor a escolha do livro a ser 

utilizado pelos alunos, conforme definido no art. 5º (BRASIL, 2014). 

Na década de 1960, foram assinados vários acordos entre os governos 

brasileiro e americano (MEC/USAID) e, em um desses acordos, foi criada a 

Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), com o intuito de fornecer 

cerca de 51 milhões de LD gratuitamente aos estudantes brasileiros, em um período 

de três anos. Todavia, alguns críticos da educação brasileira viam nessa parceria 

uma forma de o governo americano controlar, de certa forma, especialmente o 

mercado do LD, tendo também um controle ideológico sobre os mesmos, uma vez 

que eram responsáveis por detalhes importantes na fabricação dos livros, como 

elaboração, ilustração e distribuição das obras (FREITAG et al., 1987). 

A COLTED foi extinta em 1971, na ocasião em que foi criado o Programa do 

Livro Didático (PLD), de acordo com o Decreto nº 68.728/71. No mesmo ano, o 

Instituto Nacional do Livro (INL) passou a desenvolver o Programa do Livro Didático 

para o Ensino Fundamental (PLIDEF). No ano de1976, o governo assumiu a compra 

de boa parcela dos livros para distribuir em parte das escolas públicas. Com a 

extinção do INL, a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME) tornou-se 

responsável pela execução do programa do livro didático (BRASIL, 2014).  

No ano de 1980, foram criados o PLIDEM e PLIDESU (Programa do Livro 

Didático - Ensino Médio e Programa do Livro Didático - Supletivo, respectivamente), 

no qual o principal objetivo era "colaborar no desempenho da política governamental 

e cultural do país, dando assistência ao alunado carente de recursos financeiros" 

(BRASIL, 1980, p. 1). Autoras como Freitag, Costa e Mota (1989) chamam a 
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atenção para o fato de que as políticas voltadas para o LD no Brasil vieram com a 

intenção do Estado de mitigar as diferenças socioeconômicas que existiam no país.  

 Dando prosseguimento às ações políticas, no ano de 1983, foi criada a 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), substituindo a FENAME. A FAE 

incorporava o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF). 

Destaca-se nessa ocasião que o grupo de trabalho encarregado do exame dos 

problemas relativos aos livros didáticos propôs a participação dos professores da 

rede pública na escolha dos livros e a ampliação do programa, com a inclusão das 

séries do ensino fundamental (BRASIL, 2014). 

Podemos observar que, até o ano de 1983, vários foram os órgãos que 

ficaram responsáveis por assegurar questões relacionadas à compra e distribuição 

do LD, havendo, portanto, apenas uma “discreta preocupação” com a avaliação de 

sua qualidade (TOLENTINO NETO, 2003, p. 5).  

Em 1985, ocorreu um grande marco na história da educação brasileira, com a 

criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que veio substituir o 

PLIDEF, através do Decreto nº 91.542/85, tendo como objetivo estabelecer 

parâmetros para a avaliação e escolha dos LD, conforme veremos com mais detalhe 

no próximo tópico.  

Até o ano de 1993, o MEC assumiu como uma de suas metas a melhoria da 

qualidade dos LD, tanto no aspecto físico (qualidade do papel, ilustrações, 

impressão), quanto nas questões que dizem respeito ao seu conteúdo, suas 

avaliações de qualidade, que apontavam os LD a serem distribuídos nas escolas 

públicas do país, mesmo que esses ainda possuíssem graves erros conceituais 

(TOLENTINO NETO, 2003; MONTOVANI, 2009). Essa preocupação com a 

qualidade do LD fica clara com a divulgação do Plano Decenal de Educação para 

Todos, ao afirmar que:  

 

Uma nova política do livro começa a ser formulada [...]. Além dos 
aspectos físicos do livro, passarão a ser asseguradas a qualidade 
de seu conteúdo (fundamentação psicopedagógica, atualidade das 
informações em face do avanço do desenvolvimento da área, 
adequação ao destinatário, elementos ideológicos implícitos e 
explícitos) e sua capacidade de ajustamento a diferentes estratégias 
de ensino adotadas pelos professores (BRASIL, 1993, p. 25). 
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A partir de então, estando em vigor o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e após a divulgação do plano acima referenciado, os LD adquiridos pelo 

governo passaram a ter uma maior qualidade, pois eram avaliados por uma 

comissão de especialistas, que visava sua qualidade física, ideológica, cultural e de 

conteúdos. 

 

1.2 O Programa Nacional do Livro Didático 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é uma iniciativa do MEC, 

criado no ano de 1985, que tem por objetivo básico, segundo Batista (2001, p. 7), 

“[...] a aquisição e a distribuição, universal e gratuita de livros didáticos para os 

alunos das escolas públicas do ensino fundamental brasileiro”.   

De acordo com as interpretações de Helena Holling (2000, p. 159), o PNLD é 

“uma estratégia de apoio à política educacional implementada pelo Estado Brasileiro 

com a perspectiva de suprir uma demanda que adquire caráter obrigatório com a 

Constituição de 1988”, que determina, em seu art. 208, que: 

 
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de (...) 
VII – atendimento ao educando no ensino fundamental, através de 
programas  suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1988). 

 

Desta forma, o PNLD foi um programa idealizado pelo Ministério da Educação 

com o intuito de administrar não somente a distribuição dos LD, mas também a sua 

qualidade física e pedagógica, agora uma grande preocupação do Governo. 

Segundo Batista (2001), um importante marco foi o Decreto-Lei n° 91.542/85, que 

estabeleceu parte das características atuais do PNLD: 

 

A adoção de livros reutilizáveis (exceto para a 1ª série), escolha do 
livro pelo conjunto de professores, sua distribuição gratuita às 
escolas e sua aquisição com recursos do Governo Federal. 
Assumindo essas características o desenvolvimento do programa 
esteve, desde então, condicionado, entre outros fatores, pelo modo 
por meio do qual respondeu a dois problemas centrais: a questão da 
qualidade dos livros que eram adquiridos e a das condições políticas 
e operacionais do conjunto de processos envolvidos na escolha, 
aquisição e distribuição desses livros (p.11). 
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A criação de tal programa, segundo Batista e Rojo (2003), trouxe diversas 

mudanças no cenário educacional brasileiro, tais como: 

 

 Indicação do livro didático pelos professores; 
 Reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável 
e o aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua 
produção, visando maior durabilidade e possibilitando a implantação 
de bancos de livros didáticos; 
 Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas 
públicas e comunitárias; 
 Fim da participação financeira dos estados, passando o 
controle do processo decisório para a FAE e garantindo o critério de 
escolha do livro pelos professores (p. 66). 

 

A partir de 1994, o MEC passou a implementar medidas com o intuito de 

avaliar a qualidade dos LD e não somente a sua aquisição e distribuição. Conforme 

menciona o Ministro da Educação, na apresentação do documento Definição de 

Critérios para Avaliação dos Livros Didáticos – 1ª a 4ª séries, de 1994, percebendo a 

grande necessidade de aquisição de um livro didático mais “inteligente” e mais 

“competente” aos alunos e professores, promoveu a reunião de um grupo de 

professores para analisar a qualidade dos conteúdos programáticos e aspectos 

pedagógico-metodológicos dos livros adequados às séries iniciais do ensino 

fundamental (BRASIL, 1994). 

Apesar de o PNLD ter sido criado em 1985, foi a partir de 1995 que o 

programa começou a vigorar de fato. Segundo Batista: 

 

A partir de 1995, o MEC passou a desenvolver e executar um 
conjunto de medidas para avaliar sistemática e continuamente o 
livro didático brasileiro e para debater, com os diferentes setores 
envolvidos em sua produção e consumo, um horizonte de 
expectativas em relação a suas características, funções e qualidade 
(BATISTA, 2001, p. 11). 

  

Até então, o MEC vinha se propondo à aquisição e distribuição dos LD às 

escolas públicas, porém, em nenhum momento, ações relativas à qualidade dos LDs 

eram abordadas. Conforme comenta Batista (2001), 

 

Em nenhum momento o Ministério vinha se propondo, direta e 
sistematicamente, a discutir a qualidade e a correção dos livros que 
adquiria e que buscava fazer chegar às mãos dos alunos e 
professores das escolas públicas do ensino fundamental (p. 11). 
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Desde meados da década de 1960, estudos e investigações que indagavam 

sobre a falta de qualidade, a desatualização e até erros grosseiros em LD utilizados 

pelas escolas públicas brasileiras, vinham sendo denunciados por pesquisadores da 

época. 

 

Seu caráter ideológico e discriminatório, sua desatualização, suas 
incorreções conceituais e suas insuficiências metodológicas. Vinham 
mostrando, também, que esses livros, muitas vezes de baixa 
qualidade, terminavam por constituir, para parte significativa da 
escola brasileira, o principal impresso utilizado por professores e 
alunos (BATISTA, 2001, p. 12). 

 

Mesmo sendo sujeito a erros conceituais e metodológicos, o LD já era tido 

como uma das principais, senão a única, fonte de pesquisa, tanto para professores 

quanto para os alunos, para se embasar os trabalhos e práticas escolares. 

Desta forma, a partir do ano de 1993, o Ministério da Educação formou uma 

comissão avaliadora dos LDs, com duas principais atribuições, a saber: “[...] avaliar a 

qualidade dos livros mais solicitados ao Ministério e estabelecer critérios gerais para 

a avaliação das novas aquisições” (BATISTA, 2001 p. 12). A partir de 1995, o 

Ministério da Educação formou comissões por área de conhecimento, a fim de 

melhor avaliar a qualidade dos LDs. 

As repercussões das análises foram grandes, sendo publicadas em jornais de 

grande circulação na época, evidenciando a má qualidade dos LDs utilizados pelas 

escolas públicas brasileiras. As primeiras análises aconteceram em 1996, com as 

avaliações para o PNLD, em que os LDs eram avaliados através de categorias. Os 

resultados das avaliações começaram a ser publicados ainda em 1996, para livros 

de português, matemática, ciências e estudos sociais das séries primárias do ensino 

fundamental, para compor o PNLD de 1997. 

Segundo Batista (2001), as categorias seriam: 

 

Excluídos - categoria composta de livros que apresentassem erros 

conceituais, indução a erros, desatualização, preconceitos ou 

discriminações de qualquer tipo;  

Não recomendados - categoria constituída pelos manuais nos quais 

a dimensão conceitual se apresentasse com insuficiência, sendo 

encontradas impropriedades que comprometessem 

significativamente sua eficácia didático-pedagógica;  
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Recomendados com ressalvas - categoria composta por aqueles 

livros que possuíssem qualidades mínimas que justificassem sua 

recomendação, embora apresentassem, também, problemas que, 

entretanto, se levados em conta pelo professor, poderiam não 

comprometer sua eficácia;  

recomendados -categoria constituída por livros que cumprissem 

corretamente sua função, atendendo, satisfatoriamente, não só a 

todos os princípios comuns e específicos, como também aos 

critérios mais relevantes da área (p. 14). 

  

A partir de 1997, com a extinção da Fundação de Assistência ao Estudante 

(FAE), a responsabilidade pela política e execução do PNLD passou totalmente para 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O programa passou a 

ser ampliado, levando ao Ministério da Educação a responsabilidade pela aquisição 

de livros de forma continuada para os alunos da 1ª a 8ª série das disciplinas de 

alfabetização, ciências, estudos sociais, história e geografia, matemática e língua 

portuguesa da escola pública (BRASIL, 2014). 

Sendo assim, o MEC continuou suas investigações e análises das coleções 

didáticas, agora com as obras de 5ª a 8ª séries. Os documentos resultantes desses 

estudos passaram a receber a denominação de “Guia dos Livros Didáticos”, sendo o 

primeiro guia de 5ª a 8ª série editado no ano de 1999, seguido de outro em 2002 

(LEÃO; NETTO, 2003). Dando prosseguimento, o MEC continuou lançando os Guias 

dos Livros Didáticos a cada três anos, em 2005, 2008, 2011 e o último em 2014 

(BRASIL, 2014). 

De forma gradual, o PNLD, através do FNDE, vem ampliando seu campo de 

abrangência. Hoje são distribuídos, além das obras didáticas, dicionários de Língua 

Portuguesa e livros didáticos em Braille, para os portadores de necessidades 

pedagógicas especiais, além do PNLD Campo, para escolas com classes 

multisseriadas, dentre outros recursos.  

 
1.3 O livro didático como ferramenta de apoio pedagógico na sala de aula 

 

O Livro Didático (LD) apesar de suas inúmeras atribuições e discussões no 

que tange a sua utilização na sala de aula, sua qualidade e rigor científico, ainda é 

um dos materiais mais utilizados por professores e alunos na sala de aula. Esse 

material exerce muitas vezes a função de sequenciador e organizador dos 

conteúdos que serão trabalhados na sala de aula, das atividades e ainda estratégias 
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de ensino que deverão ser desenvolvidas (FREITAG; COSTA; MOTA, 1997), 

“marcando, pois, de forma decisiva, o que se ensina e como se ensina o que se 

ensina (LAJOLO, 1996, p. 4). 

Os livros didáticos, também chamados por Chopin (2004) de livros escolares, 

assumem quatro funções, em relação ao seu papel na sala de aula, que podem 

variar conforme algumas vertentes, como o ambiente sociocultural, a época, a forma 

de ensinar e os níveis de ensino. Essas funções são, segundo o autor: 

 

1. Função referencial, também chamada de curricular ou 
programática, desde que existam programas de ensino: o livro 
didático é então apenas a fiel tradução do programa ou, quando se 
exerce o livre jogo da concorrência, uma de suas possíveis 
interpretações. Mas, em todo o caso, ele constitui o suporte 
privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos 
conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social 
acredita que seja necessário transmitir às novas gerações.  
2. Função instrumental: o livro didático põe em prática métodos de 
aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que, segundo o 
contexto, visam a facilitar a memorização dos conhecimentos, 
favorecer a aquisição de competências disciplinares ou transversais, 
a apropriação de habilidades, de métodos de análise ou de 
resolução de problemas, etc. 
3. Função ideológica e cultural: é a função mais antiga. A partir do 
século XIX, com a constituição dos estados nacionais e com o 
desenvolvimento, nesse contexto, dos principais sistemas 
educativos, o livro didático se afirmou como um dos vetores 
essenciais da língua, da cultura e dos valores das classes 
dirigentes. Instrumento privilegiado de construção de identidade, 
geralmente ele é reconhecido, assim como a moeda e a bandeira, 
como um símbolo da soberania nacional e, nesse sentido, assume 
um importante papel político. Essa função, que tende a aculturar — 
e, em certos casos, a doutrinar — as jovens gerações, pode se 
exercer de maneira explícita, até mesmo sistemática e ostensiva, 
ou, ainda, de maneira dissimulada, sub-reptícia, implícita, mas não 
menos eficaz. 
4. Função documental: acredita-se que o livro didático pode 
fornecer, sem que sua leitura seja dirigida, um conjunto de 
documentos, textuais ou icônicos, cuja observação ou confrontação 
podem vir a desenvolver o espírito crítico do aluno. Essa função 
surgiu muito recentemente na literatura escolar e não é universal: só 
é encontrada — afirmação que pode ser feita com muitas reservas 
— em ambientes pedagógicos que privilegiam a iniciativa pessoal da 
criança e visam a favorecer sua autonomia; supõe, também, um 
nível de formação elevado dos professores (p. 553). 

 

Além dessas funções, o LD também assume um outro papel, relacionado a 

formação e atualização docente. Além dos conteúdos programáticos, os LD trazem 

em seu conjunto outros textos complementares e também sugestões (no caso dos 
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manuais dos professores), funcionando como uma espécie de ajuda e atualização 

aos professores e também dos alunos na sala de aula ou fora dela. Dessa forma, 

Choppin (1992, p. 16 apud ROJO, 2005, p. 35) define os manuais ou livros didáticos 

como: 

 

[...] “utilitários da sala de aula”, ou seja, obras produzidas com o 
objetivo de auxiliar no ensino de uma determinada disciplina, por 
meio da apresentação de um conjunto extenso de conteúdos do 
currículo, de acordo com uma progressão, sob a forma de unidades 
ou lições, e por meio de uma organização que favorecem tanto usos 
coletivos (em sala de aula), quanto individuais (em casa ou em sala 
de aula). 

 

Por sua vez, Lajolo (1996) o caracteriza como: 
 

Assim, para ser considerado didático, um livro precisa ser usado, de 
forma sistemática, no ensino-aprendizagem de um determinado 
objeto do conhecimento humano, geralmente já consolidado como 
disciplina escolar. Além disso, o livro didático caracteriza-se ainda 
por ser passível de uso na situação específica da escola, isto é, de 
aprendizado coletivo e orientado por um professor (p. 4). 

 

Na concepção de Oliveira, Guimarães e Bomény (1984), o livro didático se 

estabelece como “[...] parte do arsenal de instrumentos que compõem a instituição 

escolar, parte esta, por sua vez, da política educacional, que se insere num contexto 

histórico e social” (p. 111). Desta maneira, o LD é o local onde se encontram, de 

forma organizada, os temas, conhecimentos, as habilidades e os valores que serão 

mediados pelos professores as futuras gerações de alunos. 

Nesse sentido, o rigor da qualidade e a veracidade dos textos, ilustrações e 

exercícios propostos devem ser levados em consideração nas avaliações do LD. 

Sobre a questão da qualidade de todas as partes que o compõem, Lajolo (1996) diz 

que: 

 

Todos os componentes do livro didático devem estar em função da 
aprendizagem que ele patrocina. Como um livro não se constitui 
apenas de linguagem verbal, é preciso que todas as linguagens de 
que ele se vale sejam igualmente eficientes. O que significa que a 
impressão do livro deve ser nítida, a encadernação resistente, e que 
suas ilustrações, diagramas e tabelas devem refinar, matizar e 
requintar o significado dos conteúdos e atitudes que essas 
linguagens ilustram, diagramam e tabelam (p. 5). 

. 
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Essa relevância é tamanha que o próprio MEC a justifica, ao ressaltar que 

“[...] o LD (Livro Didático), em qualquer disciplina, é um instrumento fundamental (às 

vezes praticamente o único), do acesso da ‘criança popular’ à leitura e à cultura 

letrada” (BRASIL, 2006, p. 25). Vale salientar que o termo “criança popular”, 

segundo o MEC, foi proposto por Paulo Freire para caracterizar as condições 

socioeconômicas e culturais da maioria das crianças que frequentam a escola 

pública (BRASIL, 2006, p. 25).  

Apesar do próprio MEC reconhecer que o LD, muitas vezes, é o único 

material de apoio, Lajolo (1996) comenta sobre a importância de diversificar o 

material pedagógico utilizado em sala de aula: 

 

[...] os livros didáticos não devem ser os únicos materiais de que os 
professores e alunos irão valer-se no processo de ensino-
aprendizagem, mas que pode ter muita influência na qualidade do 
aprendizado resultante das atividades escolares, especialmente em 
nossa sociedade, uma vez que no decorrer de sua utilização os 
livros acabaram determinando conteúdos, condicionando estratégias 
de ensino e marcando de forma bastante incisiva o que se ensina e 
como se ensina em nossas escolas (p. 4). 

 

O LD pode ser uma ponte entre o saber trazido pelos mesmos e o saber que 

se traz do mundo. Desse modo, ele assume diferentes papeis para os alunos e para 

o professor. Se, através dele, o professor organiza, norteia, embasa, desenvolve e 

avalia seu trabalho pedagógico na sala de aula, por sua vez, para o aluno, ele é um 

dos elementos determinantes, e por vezes o único, da sua relação com a disciplina 

(CARNEIRO; MÓL, 2005, p. 2). 

Desta maneira, dada a sua relevância e grande utilização, o LD deve ser 

minuciosamente analisado e complementado pelos professores, visto que muitas 

vezes é ele quem dita os conteúdos e matérias a serem discutidas na sala de aula. 

Portanto, cabe ao professor uma análise crítica para uma possível complementação, 

quando necessária, e ainda especial atenção na hora de sua escolha. Para Lajolo 

(1996): 

 

Assim, a qualidade dos conteúdos do livro didático — informações e 
atitudes — precisa ser levada em conta nos processos de escolha e 
adoção do mesmo, bem como, posteriormente, no estabelecimento 
das formas de sua leitura e uso (p. 6). 
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Ainda hoje, quase trinta anos depois das constatações feitas por Romanatto 

(1987), o LD continua sendo, em grande parte, o principal material pedagógico: 

 

O livro didático ainda tem uma presença marcante em sala de aula 
e, muitas vezes, como substituto do professor quando deveria ser 
mais um dos elementos de apoio ao trabalho docente. ...os 
conteúdos e métodos utilizados pelo professor em sala de aula 
estariam na dependência dos conteúdos e métodos propostos pelo 
livro didático adotado. Muitos fatores têm contribuído para que o 
livro didático tenha esse papel de protagonista na sala de aula. ... 
um livro que promete tudo pronto, tudo detalhado, bastando mandar 
o aluno abrir a página e fazer exercícios, é uma atração irresistível. 
O livro didático não é um mero instrumento como qualquer outro em 
sala de aula e também não está desaparecendo diante dos 
modernos meios de comunicação. O que se questiona é a sua 
qualidade. Claro que existem as exceções (p. 85). 

 

Nenhum livro pode ser considerado “completo” ou “perfeito”, pois sua 

utilização depende não apenas do conteúdo oferecido, mas também da mediação do 

professor e da metodologia utilizada na sala de aula, devendo ser complementado 

com outras ferramentas pedagógicas sempre que necessário. Sobre essa questão, 

Fregonezi (1997) ressalta que “[...] qualquer livro didático, de certa forma, está 

sempre incompleto, exigindo a interferência do aluno e do professor para completá-

lo” (p. 136), mas isso nem sempre acontece, salvo algumas experiências isoladas. 

A mensagem veiculada nos LDs, traz assuntos que remetem a uma certa 

liberdade por parte dos autores. Porém, no Brasil, os conteúdos abordados por estes 

recursos pedagógicos sofrem grande influência dos textos do PNLD e dos PCNs, 

que trazem direcionamentos sobre o que cada manual deve conter para ser 

considerado “aprovado”. Tais textos trazem todo um embasamento cultural, 

justificados pela relação do LD aos currículos escolares e à realidade dos alunos. 

Macedo (2004) afirma que a análise de “dispositivos culturais”, como o LD, 

deve levar em conta não só os “conteúdos” que deverão ser discutidos com os 

alunos, mas também o “lugar” dos sujeitos com os quais se dialogam. No caso do 

Livro Didático de Ciências, Macedo (2004) atenta para o fato de que a ciência se 

apresenta como universal ao explicar a mobilidade de seu conhecimento, mas 

também ao determinar o local de onde o aluno irá assimilar o processo de produção 

desse conhecimento.  

Desta forma, ao analisar os LDs como ferramenta de apoio pedagógico na 

sala de aula, não se pode ignorar o fato de que estes devem abranger a realidade 
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dos alunos, com conteúdos presentes em seu dia a dia. Diante desta premissa, 

alguns autores, através de sua visão, ao fazer a transposição dessa realidade ao 

texto, poderão expressar alguns de seus aspectos e, por sua vez, ignorar outros.  

Diante desse pressuposto, dada a importância do LD como material de apoio 

pedagógico e a dificuldade em analisar tal material, é de suma importância que essa 

análise seja feita tanto em nível de conteúdos, quanto de objeto cultural, com base 

em parâmetros como o PNLD e os PCNs, a fim de que o LD seja o mais próximo 

possível à realidade dos alunos, incitando discussões cada vez mais pertinentes e 

de relevância.   

Ao longo dos últimos anos, o Ministério da Educação, através do 

PNLD/FNDE, vem trazendo grandes melhorias para os LDs distribuídos em nossas 

escolas públicas, seja nos seus aspectos físicos, seja em seus aspectos 

pedagógicos. Porém, cabe aqui ressaltar que, apesar das grandes melhorias, alguns 

pontos negativos ainda existem. O quantitativo de livros enviados às escolas é 

relativo ao número de alunos, calculados pelo senso de dois anos anteriores, o que 

muitas vezes não corresponde a realidade dos anos de sua utilização. Dessa forma, 

por inúmeras vezes, nem todos os alunos possuem o LD, o que não deveria 

acontecer, já que ter o LD é um direito assegurado a todos os educandos. 

 

1.4 Algumas considerações sobre o Livro Didático de Ciências  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) propõem que as 

“ciências” devem ser apreendidas em suas relações com a Tecnologia e com as 

demais dimensões sociais e ambientais e que seus procedimentos devem levar a 

uma reflexão crítica e investigativa por parte dos educandos sobre a natureza e 

como a sociedade pode nela intervir. 

No Ensino de Ciências, os LDs se configuram como um dos importantes 

auxílios pedagógicos, norteadores do processo de ensino-aprendizagem e na 

aquisição de conhecimentos e atualizações, já que, muitas vezes, é o único material 

de apoio para alunos e professores. Para Vasconcelos e Souto (2003), o Livro 

Didático de Ciências (LDC) tem algo que o difere dos demais. Segundo estes 

autores: 
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Os livros de Ciências têm uma função que os difere dos demais – a 
aplicação do método científico, estimulando a análise de fenômenos, 
o teste de hipóteses e a formulação de conclusões.  Adicionalmente, 
o livro de Ciências deve propiciar ao aluno uma compreensão 
científica, filosófica e estética de sua realidade oferecendo suporte 
no processo de formação dos indivíduos/cidadãos (p. 93). 

 

Portanto, os LDCs devem ter na sala de aula, além de uma função norteadora 

do trabalho pedagógico, a função de estimular o aluno a uma reflexão critica sobre 

os assuntos, propondo hipóteses e conclusões para explicá-las, funcionando como 

um objeto de apoio e embasamento de conhecimento e pesquisa. 

Estudos realizados por Martins (2003) demonstraram que o LDC caracteriza-

se como um objeto cultural. Dessa forma, a pesquisa em tais livros e suas inovações 

no ensino perpassa entre o discurso científico, pedagógico e midiático, envolvendo 

uma forma de diálogo e propostas de ensino entre autor, cientista, professor, aluno e 

pais. 

O LDC tem uma função cultural e social, pois deve trazer em seu contexto 

assuntos que aproximam os alunos do meio acadêmico e científico e suas 

constantes mudanças e atualizações, transpondo-as para a realidade do educando. 

Porém, muitos deles são passíveis a erros conceituais e pedagógicos, podendo 

levar a uma memorização de conteúdos, em lugar de uma reflexão crítica por parte 

dos alunos, ou ainda a falta de conteúdos importantes, podendo omitir discussões 

de grande importância.  

De acordo com os estudos realizados por Amaral e Megid Neto (1997), os 

autores dos LDs procuram incorporar conceitos e seus fundamentos, além de expor 

os avanços na área de Ciências, tanto nas páginas iniciais, quanto nas explicações 

ao longo dos textos e na introdução das obras, para os professores e alunos. Ainda 

segundo os mesmos autores, se analisarmos coleções de LD de 6ª a 9ª anos (antiga 

5ª a 8º séries do Ensino fundamental), é possível notar a presença de “[...] erros 

conceituais, ou de preconceitos sociais, culturais e raciais” (p. 150). 

Desta forma, é importante que os professores façam uma cuidadosa 

avaliação na hora da escolha e também na utilização dos LDCs, levando em conta a 

realidade de seus alunos, a fim de que assuntos de grande relevância não passem 

despercebidos, deixando de serem discutidos ou abordados superficialmente nas 

aulas, cabendo também aos autores e editoras uma análise crítica na hora da 

confecção dos LDCs. 
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2 SOBRE A SEXUALIDADE 

 

Questões relativas à sexualidade foram, e ainda são, motivo de repressão e 

tabus ao longo dos tempos. Goldenson e Anderson (1989 apud FURLANI, 2009, p. 

18) descrevem mito sexual como “[...] o conjunto de concepções errôneas e falácias 

criadas a partir de rumores, supertições, fanatismo ou educação sexual falha”. Como 

tabu sexual, os mesmos autores discorrem ser “[...] atos, palavras ou símbolos 

sexuais proibidos numa dada sociedade por motivos religiosos ou sociais”. Com o 

passar dos anos, concomitante às mudanças culturais e políticas, a sociedade se 

ocupou de, gradativamente, ir mudando o seu modo de pensar a respeito da 

sexualidade. 

 Em tempos remotos, o ensino sobre esta temática era considerado de 

exclusividade da família. Porém, como apontam pesquisas realizadas por Altmann 

(2001), a família Hoje está muito distante dos filhos, quando o assunto abordado é a 

sexualidade e com o distanciamento desta relação família/ filhos/sexualidade, coube 

a escola uma tarefa a mais, a de educar e orientar sobre o tema. 

A partir da década de 1990, com a publicação dos PCNs, a “orientação 

sexual” de crianças e adolescentes foi formalmente transferida para as escolas, 

devendo ser trabalhada como tema transversal em todas as disciplinas e como 

conteúdo programático do 8º ano do Ensino Fundamental. 

Neste capítulo, abordaremos a relação da escola enquanto ambiente 

sistematizado que propicia discussões sobre a sexualidade e como este tema é 

abordado no currículo e nos livros didáticos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

2.1 Algumas considerações sobre a sexualidade  

  

Ao longo do tempo, os aspectos sociais e culturais relativos à sexualidade 

sofreram muitas transformações. Para Louro (2000), no início, ela era vista como um 

assunto restrito e privado, inerente a vida adulta. Mas, até que chegasse a vida 

adulta, onde caberiam as questões relacionadas a sexualidade? O que se fazia? 

Falava-se sobre a sexualidade? Experimentava-a? Preparava-se para vivê-la? Para 

a referida autora, a resposta para essas e muitas outras perguntas dependiam e 

ainda dependem de muitos fatores: “geração, raça, nacionalidade, religião, classe e 
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etnia” (LOURO, 2000, p. 7). Nesse contexto, Louro (2000) aponta para dois pontos 

importantes que devem ser levados em conta sobre a sexualidade:  

 

O primeiro deles remete-se à compreensão de que a sexualidade 
não é apenas uma questão pessoal, mas é social e política. O 
segundo, ao fato de que a sexualidade é "aprendida", ou melhor, é 
construída, ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os 

sujeitos (p. 7).  
 

 Alguns autores defendem a ideia de que a sexualidade é algo inerente ao ser 

humano. Diante disso, ela se apresentaria como “natural”. Para Louro (2000), em 

relação à sexualidade “[...] nada há de exclusivamente natural nesse terreno, a 

começar pela própria concepção de corpo, ou mesmo de natureza”. Ainda para a 

autora, “[...] através de processos culturais, definimos o que é — ou não — natural; 

produzimos e transformamos a natureza e a biologia e, consequentemente, as 

tornamos históricas. Os corpos ganham sentido socialmente” (p. 9). 

Sob essa ótica, Foucault (1993) afirma que a sexualidade é um “dispositivo 

histórico”. Segundo ele: 

 

Não se deve concebê-la como uma espécie de dado da natureza 
que o poder tenta pôr em xeque, ou como um domínio obscuro que 
o saber tentaria, pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é o nome 
que se pode dar a um dispositivo histórico (p. 100). 

 

Desta forma, é importante que vejamos a sexualidade sob o viés biológico, 

mas também como um fenômeno histórico-social. Para Weeks (2000), a sexualidade 

pode ser definida como “[...] a descrição geral para a série de crenças, 

comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente 

modeladas (p. 41). 

Para Weeks (2000), até o século XIX, a sexualidade era uma das 

preocupações religiosas e da filosofia moral. Para ele, o tema ganhou, no final do 

século XIX, a sua própria filosofia denominada sexologia, que tinha por base a 

psicologia, a biologia, a antropologia, a história e a sociologia. Desta forma, falar 

sobre sexualidade implica uma interdisciplinaridade de fato, envolvendo várias áreas 

distintas. Ainda para Weeks (2000), ela perpassa por uma preocupação individual, 

mas é uma questão “[...] crítica e política, merecendo, portanto, uma investigação e 

uma análise histórica e sociológica cuidadosas” (p. 29). 
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Para falarmos sobre sexualidade, é importante destacarmos os pensamentos 

e teorias de dois grandes estudiosos da área: Freud e Foucault. Freud, na tentativa 

de compreender as neuroses e a relação desta com a sexualidade, cria a teoria da 

psicanálise.  

Neste sentido, Freud classificou as neuroses como sendo em sua maioria de 

ordem sexual, abordou a existência da sexualidade infantil e ainda defendeu o 

pressuposto de que “[...] a sexualidade está na base de qualquer expressão 

humana” (CABRAL, 1995, p. 26). Na busca de estudar o Universo infantil, a fim de 

compreender mais sobre a sexualidade, Freud dizia que a mesma estaria presente 

na vida do indivíduo desde o seu nascimento, contrariando a ideia da maioria dos 

pesquisadores da época que acreditavam que a sexualidade estaria ligada à 

puberdade.   

Freud rompeu com a visão da sexualidade como exclusivamente biológica e 

fonte de reprodução (unicamente), substituindo esta visão por um determinismo 

psíquico, fruto da história do indivíduo, decorrentes das condições culturais a qual 

está inserido. Diante desta ótica, ele traz então a criança como ser sexualizado 

(ROQUE, 2005). A teoria da psicanálise criada por ele na década de 1890 traz à 

tona a questão da sexualidade ligada ao prazer, que vão desde o nascimento até a 

morte do individuo em fases sucessivas: o estagio Oral, Anal, Fálico, de Latência, e 

por fim, o Genital. Suas ideias e teorias foram alarmantes e causaram muitas 

contradições na época (FREUD, 1905 apud ROQUE, 2005). 

Por sua vez, Foucault (1990) propõe pensar a sexualidade numa lógica 

diferente, até então não discutida: como um dispositivo histórico e de poder. Para o 

referido autor, durante a Idade Média, os discursos sobre o sexo sofriam influências 

religiosas, onde o Espírito Superior deveria ter o controle sobre o inferior. Desta 

forma, Foucault traz para o centro das atenções não a sexualidade em si, mas as 

relações de poder estabelecidas pela ciência. Para ele: 

 

O sexo é colocado como centro do discurso e da analise que 
envolvem a histerização do corpo da mulher, segundo o autor à 
mulher são atribuídos dois papéis - o de mãe (mulher procriadora) e 
o seu negativo, o de histérica (mulher nervosa); e a pedagogização 
do sexo da criança: inocente em relação ao que vem a ser uma 
sexualidade saudável, a criança é preocupação de todos, pois 
sujeita a se dedicar a atividades sexuais indevidas, por isso, 
perigosas. Essa pedagogização travou guerra contra o risco maior - 
o onanismo (a prática da masturbação); de socialização das 
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condutas de procriação, controle demográfico através de incitações 
ou freios à fecundidade dos casais, pelo Estado e pela medicina; e 
da psiquiatrização do prazer perverso: os vícios e os pecados foram 
classificados como doenças, sendo patologizados (FOUCAULT 
1990, p. 100). 

  

Dentro desse contexto, Weeks (2000 apud LOURO, 2000) afirma que: 

 

Nossas definições, convenções, crenças, identidade e 
comportamentos sexuais não são o resultado de uma simples 
evolução, como se tivessem sido causados por algum fenômeno 
natural: eles têm sido modelados no interior de relações definidas de 
poder (p. 28). 

 

Desta forma, abordar a sexualidade como um processo que envolve 

costumes, culturas e a história ao qual cada indivíduo está inserido e que leve em 

conta toda a sua realidade social e cultural, contribui para a troca de experiências e 

aprendizagens mais significativas em relação a essa temática. Nesse sentido, a 

escola é um ambiente propício e de suma importância para a realização de debates 

e discussões acerca desse tema, devendo agir na promoção à saúde dos indivíduos, 

desvendando tabus, combatendo preconceitos e estereótipos, respeitando as 

diferenças e a cultura no qual cada um está inserido, assim como sua história. 

  

2.2 Educação sexual X Orientação sexual  

 

Para dar prosseguimento a este capítulo, é importante que distingamos os 

conceitos de orientação sexual e educação sexual, por vezes confundidos. Alguns 

autores discorrem sobre qual termo seria o mais “adequado” a ser utilizado. 

Figueiró (1995) aponta para a diversidade de termos utilizados para designar 

o ensino da sexualidade: orientação sexual, educação sexual e informação sexual, 

sendo estes por vezes diferenciados, empregados como sinônimos ou ainda 

confundidos. Segundo o Guia de Orientação Sexual (SUPLICY et al., 2005), a 

educação sexual poderia ser definida como todo o processo informal ao qual 

aprendemos sobre sexualidade ao longo da vida, seja através da família, das 

entidades religiosas, da comunidade, dos livros e da mídia. 

Desta forma, entende-se por educação sexual o conjunto de orientações e 

informações relativas à sexualidade transmitidas pela família ou outra instituição 
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social de forma assistemática. Diante desse pressuposto, todos nós seríamos 

educadores sexuais e educados sexualmente de alguma forma ao longo de nossa 

vida. Para Suplicy (apud RIBEIRO, 1993), 

 

Educação Sexual começa no útero da mãe e só termina com a 
morte. É um processo ininterrupto, e é através dela que vamos 
formando a nossa opinião, desfazendo-nos de coisas que ficaram 
superadas dentro de nós e, ao mesmo tempo, transformando nosso 
pensamento (p. 22). 

   

Portanto, é inerente à educação sexual a transmissão de informações e 

orientações sobre a sexualidade desenvolvidas informalmente, através de um 

processo espontâneo e natural que envolve a família, a escola e instituições 

religiosas, dentre outras. Envolve ainda, toda a bagagem de vivências do indivíduo, 

desde seu nascimento até a sua morte, e tende a imprimir valores morais e éticos 

dominantes na sociedade. 

Em contrapartida, a orientação sexual deve ser oferecida pela escola, e pode 

ser definida como um processo de intervenção sistematizado, ou seja, que ocorre 

formalmente com um objetivo pré-definido (SUPLICY et al., 1994). Para Valladares 

(2000), a orientação sexual é um processo formal e sistematizado que pode e deve 

ocorrer dentro de instituições. Ribeiro (1990) complementa afirmando que a 

orientação sexual pode ocorrer em qualquer instituição, que não seja somente a 

escola como creches, orfanatos, comunidades, associações de bairros e sindicatos.  

Na escola, a orientação sexual reveste-se de uma proposta objetiva de 

intervenção por parte dos educadores e de toda a comunidade escolar. Segundo o 

Guia de Orientação Sexual: 

 

O termo Orientação Sexual quando utilizado na área de educação, 
deriva do conceito pedagógico de Orientação Educacional, 
definindo-se como o processo de intervenção sistemático na área da 
sexualidade, realizado principalmente em escolas. Pressupõe o 
fornecimento de informações sobre sexualidade e a organização de 
um espaço de reflexão e questionamentos sobre posturas, tabus, 
crenças e valores a respeito de relacionamentos e comportamentos 
sexuais (SUPLICY et al., 1994, p. 8). 

 

Desta forma, segundo os PCN (BRASIL, 1997), “[...] a sexualidade é 

primeiramente abordada no espaço privado, por meio das relações familiares” (p. 

299). Desta maneira, o trabalho realizado pela escola, denominado neste documento 
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por “orientação sexual”, não sobrepõe, substitui nem concorre com a função que 

deve ser realizada pela família, mas a complementa. Segundo Suplicy et al. (1998), 

 

A Orientação Sexual é um processo formal e sistemático que se 
propõe a preencher lacunas de informações, erradicar tabus, 
preconceitos e abrir discussões sobre as emoções e valores que 
impedem o uso dos conhecimentos na área da sexualidade (p. 8). 

 

A educação sexual é um processo amplo e informal que envolve várias 

instituições sociais, dentre elas a família, os meios de comunicação, sendo um deles 

os livros. Em contrapartida, a orientação sexual é um processo de instrução e 

informação, por isso um processo sistemático e formal que deve ser desenvolvido 

nas escolas (RIBEIRO, 1990; SUPLICY,1994).   

    

2.3 A escola como um espaço formal de orientação sexual 

 

Falar de sexualidade nem sempre é tarefa fácil, devido as tantas 

particularidades e por ser algo íntimo dos seres humanos. Segundo Altmann (2001), 

 
A sexualidade é o que há de mais íntimo nos indivíduos e aquilo que 
os reúne globalmente como espécie humana. Está inserida entre as 
“disciplinas do corpo” e participa da “regulação das populações”. A 
sexualidade é um “negócio de Estado”, tema de interesse público, 
pois a conduta sexual da população diz respeito à saúde pública, à 
natalidade, à vitalidade das descendências e da espécie, o que, por 
sua vez, está relacionado à produção de riquezas, à capacidade de 
trabalho, ao povoamento e à força de uma sociedade (p. 576). 

 

Sabemos que a sexualidade é um processo contínuo, que existe desde a 

infância e perpassa por todas as fases de vida do ser humano até a sua morte. 

Porém, é na adolescência que ela se apresenta de forma mais expressiva. Para 

Furlani (2011), a adolescência é um período da vida humana que se caracteriza por 

significados e mudanças de ordem social e cultural e que a sua faixa etária varia de 

acordo com o referencial abordado. 

 

No estatuto da criança e do adolescente, a adolescência é 

concebida como sendo o período dos 12 aos 18 anos- ano limite da 

responsabilidade penal para juventude brasileira. Para a 

Organização Mundial da saúde (OMS) a adolescência está 

compreendida entre os 12 aos 21 anos- referência limite das 
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mudanças biológicas e do crescimento corporal. Para 

alguns/algumas estudiosos/as do campo da psicologia do 

desenvolvimento a adolescência pode ir dos 12 aos 25 anos- 

concedendo ênfase ao tempo necessário para a maturidade à 

definição de questões de ordem existencial/filosófica, profissional e 

sexual (p. 139). 

 

Para Furlani (2011), chega um momento na vida em que o ser humano infantil 

começa a se tornar adulto. Nesse processo há dois momentos distintos: “[...] um 

período de mudanças e maturação biológica, que denominamos puberdade, e outro 

período de mudanças, aprendizados e maturação de ordem emocional, que 

denominamos adolescência” (p. 139). Nessa etapa, pode-se perceber nos 

adolescentes mudanças de um pensamento infantil para um pensamento adulto e de 

uma emocionalidade infantil para uma emocionalidade adulta. 

A discussão sobre a educação sexual se expandiu no cenário escolar a partir 

dos anos de 1930, quando a sífilis fazia um grande número de vítimas (VIDAL, 1998 

apud ALTMANN, 2003). Nas décadas de 1960, 1970 e 1980, a inserção da 

educação sexual na escola ainda sofria grandes restrições. Para Rosenberg (1985), 

um dos motivos para tanta resistência era o fato de que a educação sexual era 

considerada por muitos como sendo um assunto privado, que cabia às famílias.  

As discussões voltadas para a sexualidade passaram a ser obrigatórias nas 

escolas a partir da criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, na década de 

1990, instituindo a “orientação sexual”. Segundo esse documento, “[...] o trabalho da 

orientação sexual na escola é entendido como problematizar, levantar 

questionamentos e ampliar o leque de conhecimentos e opções para que o aluno, 

ele próprio, escolha seu caminho” (BRASIL, 1997, p. 83). Segundo os PCNs (1998), 

os temas transversais apresentam problemas fundamentais e urgentes em serem 

trabalhados na sociedade – ética, saúde, meio-ambiente, orientação sexual e 

pluralidade cultural. De acordo com este documento, eles devem ser trabalhados, ao 

longo de todos os ciclos escolares, de duas formas distintas: dentro da 

programação, através de conteúdos transversais nas diferentes áreas e disciplinas 

do currículo e como programação extra, sempre que surgirem questões relacionadas 

ao tema. 

As recomendações dos PCNs (1997) quanto à orientação sexual somam-se 

aos resultados das pesquisas de Altmann (2001), que apontam para um 

distanciamento entre pais e filhos quando o tema envolve a sexualidade. 
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Por sua vez, mesmo considerando a falta de proximidade entre pais/mães e 

filhos, quando o assunto é sexualidade a família ainda exerce uma importante 

função na educação dos adolescentes. 

Segundo uma pesquisa realizada por Malta et al. (2011), 42% dos 

adolescentes que não residem com pai e mãe já tiveram relação sexual alguma vez 

na vida. Ainda segundo essa pesquisa, quanto maior a escolaridade materna, menor 

o percentual de escolares que já tiveram relação sexual alguma vez na vida. 

Esses números podem nos propor que os jovens que moram com seus pais 

ainda apresentam talvez mais instrução, sendo levados a uma iniciação sexual mais 

tardia, em sua maioria. Daí a importância da família como um ambiente primário de 

educação sexual, mas que infelizmente nem sempre ocorre e que é por vezes 

transferido para a escola. 

Desta forma, a escola passa a ter um importante papel, tendo que, por muitas 

vezes, além de formar, informar e educar. Assim, sua função é esta: ser um local, 

um ambiente, onde os jovens se reúnem entre si (com os colegas e amigos) e com 

educadores e demais profissionais da educação, para tomarem consciência mais 

profunda de seus anseios e valores íntimos e legítimos e no auxílio ao tomarem 

decisões mais esclarecidas sobre a vida, a partir de aprendizagens significativas 

(SCHMITZ, 1993). 

É importante que a escola discuta as questões relacionadas a sexualidade 

sob diversos ângulos. Através da prevenção (DST’s, gravidez não intencional, 

aborto), do conhecimento do próprio corpo (fisiologia e anatomia), das questões 

culturais relacionadas a saúde (prevenção de doenças) e também, das questões 

relacionadas a violência (violência sexual, violência contra crianças e adolescentes), 

mas também pensar a sexualidade como fonte de prazer. De acordo com os PCNs 

(1998),: 

 

É importante que os educadores reconheçam como legítimas e 
lícitas, por parte das crianças e dos jovens, a busca do prazer e as 
curiosidades manifestas acerca da sexualidade, uma vez que fazem 
parte de seu processo de desenvolvimento [...]A finalidade do 
trabalho de Orientação Sexual é contribuir para que os alunos 
possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e 
responsabilidade.[...] Falar sobre o corpo, com seu potencial para 
usufruir o prazer e suas potencialidades reprodutivas, implica 
também a discussão das expectativas, das ansiedades, medos e 
fantasias, relacionados à relação sexual, à “primeira vez”, ao 
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desempenho e às dificuldades que podem surgir como 
manifestações associadas à impotência, frigidez, ejaculação 
precoce e outras possíveis disfunções (p. 18- 36). 

 

 

2.3.1 Sistema de Gestão Integrada na Escola (GIDE) e a orientação sexual  

 

Atento ao crescente número de adolescentes grávidas, de usuários de 

drogas, dentre outras questões que podem se converter em problemas públicos, o 

Estado do Rio de Janeiro vem implantando, desde 2011, nas escolas públicas 

estaduais, um sistema de Gestão Integrada da Escola (GIDE). Segundo Godoy e 

Murici (2009), a GIDE busca “integrar aspectos estratégicos, políticos e gerenciais 

inerentes à área educacional, com foco em resultados da atividade fim, processo 

ensino-aprendizagem”. Segundo a autora, o método utilizado pela GIDE nas escolas 

públicas (PDCA) é composto das seguintes etapas: “P= Plan= planejar; D=Do= 

executar o plano; C=Check= verificar os resultados; A=Act= agir corretivamente ou 

padronizar as boas práticas.  

A GIDE utiliza o chamado IFC/RS (Índice de Formação de cidadania e 

Responsabilidade Social), um sistema indicador de resultados. Nos diagnósticos 

realizados em trabalhos desenvolvidos nas escolas, detectou-se que um grupo de 

causas se “repetia sistematicamente”, havendo uma variabilidade no que diz 

respeito ao impacto de cada causa nos resultados insatisfatórios apresentados pelas 

escolas. Desta maneira, o conjunto de causas que se repetia nesses diagnósticos foi 

utilizado para compor o indicador IFC/RS. 

Segundo as autoras, com a utilização deste indicador, a escola estará apta a 

obter informações necessárias a uma análise mais profunda de seus resultados, 

podendo medir “[...] o seu desempenho nos resultados tangíveis no cumprimento da 

sua missão, indicando que meios precisam ser melhorados para que a escola 

melhore seu desempenho” (GODOY; MURICI, 2009, p. 42). 

O IFC/RS possui 3 dimensões, dentre elas a Dimensão Condições Ambientais 

(Ambiente da qualidade na escola). Como subitem desta dimensão encontra-se um, 

denominado “Saúde física e mental”. Neste subitem, são abordados temas como 

“[...] prevenção do uso de drogas, prevenção de gravidez na adolescência, 

vacinação infantil e atendimento à saúde (alunos com necessidades especiais” 

(GODOY; MURICI, 2009, p. 43). 
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2.4 A sexualidade no Currículo e nos Livros Didáticos  

  

Existe um consenso geral no meio educacional de que o currículo escolar 

deve estar o mais próximo possível da realidade dos alunos, dada uma das funções 

da escola que é a preparação para a vida. Nesse contexto, entende-se que relações 

de gênero, corpo, sexualidade e as relações sociais devem ser discutidas na sala de 

aula, devido à presença constante e ao impacto na vida dos alunos (SANTANA; 

WALDHELM, 2009). 

A sexualidade vem sendo um assunto de grande importância e urgência em 

ser abordado nas escolas e nos currículos escolares. Para Furlani (2011), “[...] se a 

educação sexual pretende contribuir para o desenvolvimento integral do indivíduo e 

para sua inserção numa vida de cidadania plena, a educação sexual é assunto que 

não pode ficar ausente dos currículos escolares” (p. 87). A referida autora defende a 

ideia de que a orientação sexual deve começar desde a educação infantil na escola, 

por considerar que, se for abordada somente na adolescência, a informação pode vir 

tarde demais. 

No Brasil, a partir da década de 1980, entendeu-se que falar sobre a 

sexualidade na escola tinha um caráter emergencial, no momento em que 

aumentava o número de pessoas infectadas pelo vírus HIV no país. De acordo com 

a Portaria Interministerial nº 796, de 29 de maio de 1992, dos Ministérios da 

Educação e da Saúde em seu art. 2º resolve:  

 
Recomendar a implantação, onde não existia, e a manutenção e 
ampliação, onde já executa, de projeto educativo, enfatizando os 
aspectos de transmissão e prevenção da infecção pelo HIV e AIDS, 
dirigindo a professores, pais e alunos, funcionários e das redes 
oficial e privada de ensino em todos os níveis [...] 

 

No ano de 1991, a Lei nº 1.892, de 20 de novembro de 1991, dispôs sobre a 

inclusão, na disciplina de Ciências Físicas e Biológicas, de informações e 

orientações científicas sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS, nas 

escolas de 1º e 2º graus do Estado do Rio de Janeiro. Em seu artigo 1º, inciso 1, 

estabelece que constarão obrigatoriamente as informações do programa de ciências 

da 8ª série do Ensino Fundamental, da 1º série do 2º grau, enquanto no inciso 2º é 

recomendado que sejam veiculadas e citadas informações através de palestras e 
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conferências mensais, proferidas por professores de ciências ou médicos 

especializados nas matérias. 

Os Parâmetros Curriculares nacionais (PCN), criados na década de 1990 pelo 

Governo Federal, tem por objetivo estabelecer uma referência Curricular Nacional 

(ALTMANN, 2003, p. 283). Segundo a autora, essa foi a primeira vez que o tema 

orientação sexual ou educação sexual foi inserido oficialmente no currículo escolar 

nacional.   

De acordo com este documento, aponta Altmann (2003), a sexualidade passa 

a ser abordada nas escolas como um dos temas transversais, que tematizam 

problemas fundamentais e urgentes da vida social – ética, saúde, meio-ambiente, 

orientação sexual e pluralidade cultural. 

 
Em conexão com o tema transversal Orientação Sexual, a 
sexualidade humana é considerada uma expressão que envolve 
fatores biológicos, culturais, sociais e de prazer, com significado 
muito mais amplo e variado do que a reprodução, para pessoas de 
todas as idades. É elemento de realização humana em suas 
dimensões afetivas, sociais e psíquicas que incluem, mas não se 
restringem à dimensão biológica (BRASIL, 1998, p. 47). 

 

Os temas transversais, proposto pelo Governo Brasileiro, na ocasião da 

Criação dos PCNs, instigam as escolas a trabalharem com temas relevantes e que 

tem ligação direta na vida das pessoas. Segundo Altman (2003), 

 

De acordo com esta proposta, os temas transversais tematizam 
problemas fundamentais e urgentes da vida social, a orientação 
sexual sendo justificada pelo crescimento de casos de “gravidez 
indesejada” entre adolescentes e pelo risco da contaminação 
através do HIV (p. 74). 

 

A sexualidade está naturalmente inserida no cotidiano dos alunos. Dada a 

relevância e o impacto desse assunto, Santana e Waldhelm (2009) consideram que 

questões relacionadas a sexualidade devem ser trabalhados nas escolas sob uma 

abordagem plural, transversal e interdisciplinar. Entretanto, por muitas vezes recai 

sobre o professor de ciências a tarefa de iniciar ou mesmo de conduzir, por vezes 

sozinho, o tema sexualidade, que deveria ser realizado também por professores de 

todas as disciplinas. 

Desta forma, o currículo escolar deve abranger questões relacionadas a 

sexualidade de forma interdisciplinar, devendo também transpor barreiras de 
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currículos meramente disciplinares. Ao contrário, deve inserir em seu contexto 

cultural a educação para a formação de sujeitos críticos. Conforme diz Silva (2008): 

 

Como qualquer outro artefato cultural, como qualquer outra prática 
cultural, o currículo nos constrói como sujeitos particulares, 
específicos. O currículo não é, assim, uma operação meramente 
cognitiva, em que certos conhecimentos são transmitidos aos 
sujeitos dados e formados de antemão. O currículo tampouco pode 
ser entendido como uma operação destinada a extrair, a fazer 
emergir, uma essência humana que pré existia à linguagem, ao 
discurso e à cultura. Em vez, disso, o currículo pode ser visto como 
um discurso que, ao corporificar narrativas particulares sobre o 
indivíduo e a sociedade, nos constitui como sujeitos - e sujeitos 
também muito particulares, sujeitos de uma sexualidade (p.195). 

 

Além de tema transversal, a sexualidade é trazida pelos PCNs como 

conteúdo programático do eixo temático “Ser Humano e Saúde” (4º ciclo). Este 

documento preconiza que os temas relacionados à sexualidade não devem ser 

propostos pelos currículos, somente sobre o viés biológico, pois esses assuntos 

envolvem, além disso, questões sociais e culturais nem sempre tão fáceis de serem 

abordadas pelos professores. De acordo com este documento, 

 

Muitas questões relativas à saúde em geral, à prevenção de AIDS 
em particular, à sexualidade, ao uso e abuso de drogas, referem-se 
ao ser humano em sua dimensão social e, assim, relacionam-se 
com as questões relativas à cultura, às relações interpessoais, 
familiares e grupais, à ética nas relações e na participação social 
como cidadão, às perspectivas de integração no mundo do trabalho. 
São pertinentes e necessárias às aulas de Ciências, quando se 
trabalha com os assuntos e temas referentes ao ser humano 
(BRASIL, 1998, p. 107). 

   

Como mencionado anteriormente, além de tema transversal, a sexualidade 

deve ser trabalhada, na forma de conteúdo programático da disciplina de Ciências 

no 8º ano do Ensino Fundamental. Esta proposta é fundamentada no documento 

que embasa os conteúdos a serem trabalhados em cada disciplina/série em toda a 

Rede do estado do Rio de Janeiro, o currículo Mínimo, criado no ano de 2011, e que 

tem como um dos seus objetivos a padronização do ensino em toda Rede Pública 

do Estado. Desta forma, muitos professores encontram dificuldades em conciliar o 

LD com as propostas de conteúdos, em forma de habilidades, trazidas pelos LD que 

geralmente são confeccionados em outros estados brasileiros. 
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Neste sentido, dada a relevância do LD e da escola como fomentadora de 

discussões que perpassam sobre questões culturais e sociais sobre a sexualidade, 

nossa pesquisa se ocupa da análise de como o tema sexualidade é abordado em 

três livros didáticos adotados pelas Escolas Estaduais de Bom Jesus do Itabapoana- 

RJ, analisando como a temática é tratada em cada um dos LD e como isso pode 

implicar positiva ou negativamente no processo de ensino aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados serão apresentados e analisados dentro da seguinte sequencia: i) 

percepção dos alunos sobre sexualidade; ii) percepção dos professores sobre 

sexualidade; e iii) análise do conteúdo referente à sexualidade no livro didático de 

ciências. 

 

3.1 Percepção dos alunos sobre sexualidade 

 

A faixa etária dos 19 alunos do 9º ano escolar que reponderam ao 

questionário encontra-se entre 14 e 16 anos, como pode ser observado na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 4 – Idade dos alunos do 9º ano do ensino fundamental 

14 (quatorze) anos 15 (quinze) anos 16 (dezesseis) anos 

9 alunos 9 alunos 1 aluno 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Percebe-se que os mesmos encontram-se na faixa etária denominada, de 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990 apud FURLANI, 2011, p. 

139) como adolescência. É nesta idade que, segundo alguns autores, a sexualidade 

encontra-se em seu ápice e onde a curiosidade e muitas vezes a necessidade de se 

falar sobre o assunto se faz presente a todo momento. Entretanto, como é de 

conhecimento geral, os adolescentes tendem a dialogar entre si, dentro do seu 

grupo de amizade, principalmente quando o assunto tem a ver com as suas 

questões pessoais, intimas. 

Desse modo, ao perguntarmos para os alunos se estes costumam conversar 

com seus pais sobre o tema sexualidade, obtivemos os seguintes resultados: 
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Gráfico 1 – Você costuma conversar com seus pais sobre o tema sexualidade? 

26%

74%

Sim Não

 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Podemos observar que a grande maioria, 74% dos alunos entrevistados, 

afirmaram não conversar com os pais sobre questões envolvendo o tema 

sexualidade, seguidos de 26% que responderam afirmativamente, que conversam 

com seus pais sobre esta temática. Esses dados corroboram a afirmativa de 

Altmann (2001), no que tange ao distanciamento das famílias de seus filhos quando 

o tema envolve a sexualidade. A família, como uma instituição social, possui, dentre 

outras funções, a de reproduzir os ensinamentos e socializar os filhos. “É na família 

que surgem as bases das atitudes sexuais, que são culturais mais do que inatas” 

(GUIMARÃES, 1995, p. 30).  

Desta forma, para a referida autora, os alunos representam reflexos da 

realidade social e cultural ao qual estão inseridos e a educação/orientação sexual 

faz parte desta realidade. Neste contexto, a educação sexual é um processo 

contínuo, “[...] é a transmissão do como somos. Isso compete aos pais” (TIBA, 1994, 

p. 25). Considerando os resultados encontrados por nós e aqueles encontrados por 

Malta et. al. (2011), em que grande numero de adolescentes (42%) que não moram 

com seus pais já mantiveram relações sexuais, podemos sugerir que a família educa 

mais pelo exemplo, pela convivência, do que pelo diálogo em si. Esta questão, 

reforça ainda mais o papel social da escola, de propiciar a esses alunos, carentes de 

informações decorrentes da falta de diálogo das famílias, discussões com temas 

atuais e inseridos no cotidiano dos mesmos. 

Se a escola não está preparada e aberta ao diálogo e à discussão desses 

temas, os alunos podem buscar informações em outras fontes, que por vezes 
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podem se apresentar como nem sempre confiáveis. Nesta perspectiva, a segunda 

pergunta que fizemos aos alunos, foi sobre onde eles costumam obter informações 

sobre esse tema. 

 

Gráfico 2 – Onde você costuma obter informações sobre esse tema? 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao serem questionados sobre onde buscam informações a respeito do tema 

sexualidade, e levando em consideração que cada aluno poderia responder mais de 

uma opção, quatro alunos responderam que o fazem com parentes, 15 alunos com 

amigos, seis alunos responderam que é na escola, sete alunos responderam na TV 

e oito alunos responderam que é através da internet. Podemos verificar, como 

mencionado anteriormente, que os adolescentes se sentem mais a vontade para 

dialogar entre si, principalmente quando o tema é voltado para assuntos relativos a 

sua intimidade. Sobre esse fato, podemos discorrer que essas informações podem 

ser de senso comum e nem sempre corresponderem a realidade. O segundo item 

mais citado como fonte de informação foi a internet, que nos dias de hoje, 

juntamente com as novas tecnologias, vem se consolidando como uma das formas 

mais fáceis e acessíveis na busca de informações. Porém, nem todos os sites e 

fontes de busca disponíveis na internet são confiáveis, devendo haver um grande 

cuidado sobre onde buscam essas informações. 

O quarto item citado, por número de respostas, foi a TV. Esta, segundo 

pesquisas, se apresenta como um importante veículo de informação, porém, suas 
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imagens e discussões podem vir carregadas de ideologias, conceitos prontos ou 

ainda pré-conceitos. Segundo Ruth Sabat (2000), as imagens tornam-se uma forma 

de ensinar as coisas do mundo. Segundo a referida autora, muitas vezes os 

conteúdos veiculados pela televisão, tornam-se uma verdade, um modelo dominante 

pela sociedade. 

 

[…] as imagens produzem uma pedagogia, uma forma de ensinar as 
coisas do mundo, produzem conceitos ou pré-conceitos sobre 
diversos aspectos sociais, produzem formas de pensar e agir, de 
estar no mundo e de relacionar-se com ele. A construção de imagens 
que valorizam determinado tipo de comportamento, de estilo de vida 
ou de pessoa, é uma forma de regulação social que reproduz 
padrões mais comumente aceitos em uma sociedade (p. 259). 

  

Desta maneira, é preciso que os pais e a família de um modo em geral fiquem 

atentos aos conteúdos veiculados pela mídia, especialmente pela televisão e que 

seus filhos possam estar assistindo, pois, em sua maioria, eles possuem uma 

intencionalidade, favorável ou não ao ser humano, e em se tratando de sexualidade, 

podem favorecer a um erotismo precoce de crianças e adolescentes, que querem, 

segundo Nogueira de Deus (2008), usar roupas cada vez mais curtas, querendo 

parecer mais atraentes, conforme os adultos. 

Em quarto lugar aparece a escola, ambiente que, como discutimos ao longo 

desta pesquisa, deve (ou deveria) ser propício a discussões e diálogos que 

englobem o tema sexualidade, tema esse de tamanha relevância que se consolidou 

como um tema transversal, além de um conteúdo programático da disciplina de 

ciências.  

Porém, cabe a nós algumas reflexões. Por que a escola foi apontada como o 

quarto lugar no ranking de respostas dos alunos? Será que a escola tem 

desempenhado seu papel como ambiente fomentador a essas discussões? Será 

que os alunos estão buscando na escola as informações que precisam? Ou ainda, 

será que as mesmas têm desempenhado um trabalho que faça jus a ser chamada 

de um espaço sistemático e fomentador de discussões sobre o tema sexualidade? O 

certo é que não podemos generalizar e também contar com algum desvio na 

resposta dos alunos, mas o fato é que esta reflexão deve se tornar constante no 

espaço escolar.  
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Diante disso, quando perguntados se “[...] consideram a escola um ambiente 

onde encontram as informações que precisam sobre sexualidade”, podemos 

observar que: 

 

Gráfico 3 – Você considera a escola um ambiente onde encontra as informações que 
precisa sobre a sexualidade? 

53%

47%

Sim Não

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As respostas a essa questão ficaram divididas: a escola é ou não um 

ambiente onde os alunos encontram esclarecimentos às suas duvidas relacionadas 

a sexualidade? 

Por sua vez, ao serem questionados se eles já haviam estudado sobre 

sexualidade na escola, pudemos constatar que: 

 

Gráfico 4 – Esse tema já foi estudado por você na escola? 

74%

26%

Sim Não

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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De acordo com o Gráfico 4, a maioria dos alunos (74%) respondeu 

afirmativamente, dizendo que já haviam estudado sobre o tema na escola, enquanto 

26% responderam não (9 alunos). Levando em consideração que os alunos 

entrevistados são oriundos do 9º ano, sabemos que estudaram o conteúdo referente 

ao aparelho reprodutor no 8º ano, desse modo, a questão nesse momento é: a 

escola aplica o conteúdo programático e trabalha o tema transversal Orientação 

Sexual, ou ainda, a orientação sexual cabe a uma complementação do conteúdo 

programático? Esses resultados sugerem que o tema sexualidade é, de alguma 

forma, falado na escola, mas não encontra-se sistematizado como Orientação 

Sexual. Uma proposta interessante que pode ser adotada pela escola é a Caixinha 

de Dúvidas, que consiste em uma caixa fechada (urna) onde os alunos 

anonimamente depositam suas dúvidas relativas a sexualidade e aparelho 

reprodutor e em uma aula-evento essas dúvidas são esclarecidas. 

 

3.2 Percepção dos professores sobre sexualidade   

  

Os dados levantados através das entrevistas mostram que o perfil dos 

professores do 8º ano do Ensino Fundamental da rede pública estadual de Bom 

Jesus do Itabapoana (RJ) pode ser caracterizado como: feminino, com idade entre 

30 e 49 anos e com experiência no magistério, considerando que cinco deles têm 

mais de dez anos de atuação e quatro professores tem entre quatro e sete anos, 

como se observa na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Caracterização dos dados pessoais segundo gênero, idade e tempo de atuação 
no magistério 

 

Professores 

Gênero Idade Tempo de atuação 

no magistério 

fem mas 20 / 29 30 / 39 40 / 49 4 a 7 + de 10 

N= 9 6 3 1 5 3 4 5 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com relação ao perfil socioeducativo, destaca-se que 5 professores, portanto 

a maioria, possuem graduação em ciências físicas e biológicas, 3 possuem 

licenciatura em biologia, 1 em física e 1 em química. Um professor respondeu ter 
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três graduações diferentes. Instituições nas quais se graduaram: Universidade 

Salgado de Oliveira (Universo), CEDERJ/UFRJ, Universidade Nova Iguaçu (UNIG), 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e FAFIA. 

Como discutido ao longo desta pesquisa, à escola coube a também 

responsabilidade de discutir sobre os temas relacionados à sexualidade. Segundo 

Altmann (2003) “[...] a sexualidade adolescente desponta como um importante foco 

de investimento político e instrumento de tecnologia de governo, sendo a escola um 

espaço privilegiado de intervenção sobre a conduta sexual dos/as estudantes” (p. 

285). Diante disso, três importantes figuras surgem ao longo do processo escolar de 

intervenção quanto ao tema sexualidade: os alunos, os professores e o Livro 

Didático. O professor se tornou uma espécie de conselheiro, com o qual, por vezes, 

o aluno se sente à vontade para conversar. 

Ao longo do processo de aplicação dos questionários nas escolas, 

observamos que a maioria dos professores afirmou que os alunos sempre os 

procuram para conversar sobre assuntos que envolvem a sexualidade e que eles 

percebem que muitas vezes esses alunos não têm um diálogo aberto sobre tais 

questões em sua casa.  

Alguns relatos de professores com dúvidas de alunos sobre a “primeira vez” 

ou ainda “[...] que tiveram uma relação sexual e não sabiam se estavam grávidas”, 

remete à importante função social desempenhada pela escola. Para Caridade 

(1997), o diálogo aparece como uma espécie de ferramenta básica no processo de 

ensino-aprendizagem sobre a sexualidade.  

Porém, falar sobre questões relacionadas a sexualidade nem sempre é tarefa 

fácil, pois conforme comenta Altmann (2001) “[...] a sexualidade é o que há de mais 

íntimo nos indivíduos e aquilo que os reúne globalmente como espécie humana” (p. 

576). Todavia, ao serem questionados sobre esta vertente, os professores disseram, 

em sua maioria (oito professores), não apresentar dificuldades em trabalhar com o 

assunto em sua sala de aula: Apenas um professor disse ter dificuldade em 

trabalhar com o tema e, quando perguntado qual, a resposta foi sistema reprodutor 

masculino e feminino. 

Além de ser um tema que requer alguns cuidados ao ser trabalhados, por ser 

muito particular e envolver diferentes valores e culturas, dependendo de qual 

contexto cada aluno está inserido, outro ponto que dificulta o trabalho de questões 

relacionadas a sexualidade na escola é a imaturidade da maioria dos alunos. 
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Confirmando esta hipótese, 78% dos professores disserem que, em sua opinião, os 

alunos não apresentam maturidade o suficiente quando o tema das aulas é a 

sexualidade e o sistema reprodutor, seguidos de 22% que responderam 

afirmativamente sobre esta questão. 

Com relação à escolha do livro didático, perguntamos aos professores se eles 

haviam participado da escolha do LD em sua escola (2010, com vigência de 2011 a 

2013). Desta forma, inferimos o resultado mostrado no Gráfico 5: 

 
 

Gráfico 5 – Você participou da escolha do LD adotado por sua escola em 2010 (com 
vigência de 2011 a 2013)? 

67%

33%

Sim Não

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Dos professores entrevistados, 67% responderam ter participado da escolha 

do LD em sua escola e 33% responderam não ter participado. A resposta da grande 

maioria reforça a ideia da importância do LD nas escolas, na visão dos próprios 

professores que fazem questão de ajudar na escolha dos LD que irão trabalhar 

durante três anos. Reforça ainda a ideia de que os mesmos devem fazer uma 

análise cuidadosa e criteriosa na hora de tal escolha, sendo, portanto, importante 

que sejam feitas por professores de cada área especifica, que irão trabalhar com 

este material. E sobre como foi realizada a escolha do LD em sua escola, obtivemos 

os seguintes resultados (Gráfico 6): 
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Gráfico 6 – Como foi o processo de escolha do LD em sua escola? 

0%

67%

0%

0%

33%

0%

O LD foi escolhido por um professor de Ciências com o Guia do LD.

O LD foi escolhido em uma reunião de professores com o Guia do 
LD.

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Dos professores entrevistados, 67% disseram que a escolha do LD em sua 

escola foi realizada em uma reunião de professores com o Guia do LD, e 33% dos 

professores responderam outra, com a justificativa de não sei como foi realizada a 

escolha para 2 professores e 1 professor que disse que o LD de sua escola foi 

escolhido pela SEEDUC (Secretaria de Estado de Educação- RJ). Esses resultados 

apontam que as escolas têm se mostrado criteriosas e organizadas na hora da 

escolha deste material de tão grande utilização por parte das mesmas. Um ponto 

negativo que alguns professores relataram foi que, por vezes, os LDCs que chegam 

a escola não são os mesmos escolhidos por eles no processo de indicação. 

Outro ponto que merece destaque nesta discussão é sobre a distribuição 

quanto ao número dos LD nas escolas. Sabe-se que é direito de todos os 

educandos (ensino fundamental, neste caso especificamente) o LD, dentre outras 

disciplinas, de ciências. Porém, como esse quantitativo é feito com o número de 

alunos relativo ao senso de dois anos anteriores, muitas vezes não há LD para todos 

os alunos. Segundo 56% dos professores, todos os alunos de sua escola possuem 

LDC, seguido de 44% que disseram que não são todos os alunos de sua escola que 

os possuem. É importante frisar esse quadro, pois mesmo sendo a minoria, um 

percentual considerável de alunos fica sem o LD, tendo que recorrer a fotocópias ou 

ainda à junção de alunos na hora das aulas e das atividades propostas. 
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Os LDC aqui abordados fazem parte do grupo dos LD selecionados para a 

escolha das escolas após análise do PNLD e de todos os seus critérios, sendo 

considerados como de boa qualidade, mesmo com algumas restrições. A escolha foi 

realizada em 2010 e a vigência de tais LDC nas escolas perdurou entre os anos de 

2011 a 2013. 

Em 2010, houve uma escolha nas escolas públicas de todo o país dos LD que 

seriam utilizados a partir de 2011. No Guia dos LD, proposto pelo PNLD, os 

professores puderam ter contato com várias informações, como resenhas dos livros 

por disciplina, as avaliações destes pelo PNLD, bem como os critérios utilizados 

para esta avaliação, e o resultado por coleção de acordo com esses critérios 

propostos pelo PNLD. O quadro abaixo mostra uma comparação entre todas as 

coleções consideradas aprovadas para a escolha de 2010, visando, segundo este 

órgão, “oferecer aos professores uma visão sintética do conjunto das coleções” 

(PNLD, 2011). 

  

 

Quadro 1 – Quadro comparativo das coleções 
Fonte: PNLD, 2011. 

 

No Quadro 1, a intensidade da cor roxa indica o resultado desta avaliação das 

coleções, sendo que quanto mais intensa for a cor roxa, a coleção mais atende aos 

critérios estabelecidos na avaliação. As coleções adotadas pelas escolas de Bom 

Jesus apresentam-se com a seguinte descrição na tabela acima: Ciências- Carlos 

A 

B 

C 
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Barros e Wilson Paulino - (24837COL04); Ciências, Natureza e Cotidiano - Trivellato 

et al. (24845COL04) e Coleção Perspectiva - Ciências - (24964COL04).  

Questionamos junto aos professores sobre sua opinião a respeito da 

abordagem do tema sexualidade nos LDC adotados por sua escola. O gráfico abaixo 

apresenta algumas questões referentes ao tema e a opinião dos professores em 

relação ao LDC. 

 
Quadro 2 – Respostas dos professores sobre a abordagem do tema Sexualidade nos LDCs 

adotados por sua escola 

a) O Livro Didático de Ciências que você utiliza 
apresenta em seu texto questões atuais em relação 
a sexualidade, levando em conta a realidade e o 
conhecimento prévio dos alunos? 

( 7  ) sim 
( 2 ) Não 

b) O Livro Didático apresenta uma proposta de 
integração dos conteúdos relacionados a 
sexualidade de forma a promover a 
interdisciplinaridade? 

( 3  ) Sim 
( 6 ) Não 

c) A sexualidade é abordada como uma relação 
inerente ao ser humano e suas vivências e não 
restrita ao ato sexual? 

( 9 ) Sim 
( 0 ) Não 

 
d) O desejo, o afeto e o amor são relacionados como 

partes integrantes e de vivência da sexualidade?  

 
( 8 ) sim 
( 1 ) não 

 
e) São problematizados os significados sociais das 

DST’s (questões sociais e preconceitos vividos por 
pessoas portadoras do vírus HIV)? 

 
( 7 ) sim 
( 2 ) Não 

f) A gravidez precoce é problematizada dentro da 
perspectiva de planejamento familiar e não apenas 
como um fruto da imaturidade e irresponsabilidade 
do adolescente? 

( 7 ) sim 
( 2 ) não 

g) Os textos complementares trazidos pelo LDC 
abordam temas de relevância para seu público 
alvo? 

( 6 ) Sim 
( 3 ) Não 

h) O LDC aborda o tema sexualidade somente por um 
viés fisiológico e biológico? 

( 5 ) sim 
( 3 ) Não 

 
i) O tema violência sexual é abordado no Livro 

Didático que você utiliza? 

 
( 0 ) Sim 
( 9 ) Não 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Analisando o Quadro 2, em relação à opinião dos professores sobre o tema 

sexualidade nos LDC que utilizam, a maioria (sete professores) disseram que os 
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mesmos trazem em seu texto questões atuais em relação ao tema, levando em 

conta a realidade e o conhecimento dos alunos. 

De acordo com os PCNs, falar sobre a sexualidade engloba diversas áreas de 

conhecimento. “[...] ligado a valores, o estudo da sexualidade reúne contribuições de 

diversas áreas, como Educação, Psicologia, Antropologia, História, Sociologia, 

Biologia, Medicina e outras” (BRASIL 1998, p. 295). Desta forma, as discussões 

perpassam de simplesmente o ensino por disciplinas, se tornando interdisciplinares. 

Quando questionamos aos professores se o LDC apresenta uma proposta de 

integração dos conteúdos relacionados à sexualidade de forma a promover esta 

interdisciplinaridade, 6 professores disseram não. Com esses dados, supõe-se que 

os LDC utilizados por estes professores não trazem assuntos de modo a promover o 

discurso sobre a sexualidade nas mais diferentes áreas que a contemplam.  

Perguntados sobre sua opinião, no que diz respeito se a sexualidade é 

abordada como uma relação inerente ao ser humano e suas vivências, e não 

somente ao ato sexual, 9 professores responderam que sim. 

A sexualidade não deve ser abordada somente pelo viés biológico, mas 

também por todas as relações culturais e sociais ao qual está inserida. Sobre se o 

desejo, o afeto e o amor são relacionados como partes integrantes e de vivência da 

sexualidade, 8 professores responderam que sim.  

Questionados se são problematizados os significados sociais das DST’s (em 

relação a questões sociais como preconceitos vividos por portadores do vírus HIV), 

sete professores responderam que sim. Os LDC devem abordar questões que 

venham desmistificar preconceitos e tabus, sendo aliados a uma concepção que 

desperte discussões amplas, evitando estereótipos. 

Os textos complementares e outros recursos hipertextuais trazem consigo 

uma gama de possibilidades de distintas discussões sobre o tema abordado. Sobre 

os textos complementares, ao perguntarmos aos professores se os textos 

complementares trazidos pelos LDCs abordam temas de relevância para seu público 

alvo, seis professores disseram sim, sendo a maioria. 

O LDC que utilizam aborda o tema sexualidade somente por um viés 

biológico, cinco professores disseram que sim. Sobre esta vertente, os PCNs 

orientam que “[...] se, por um lado, sexo é expressão biológica que define um 

conjunto de características anatômicas e funcionais (genitais e extragenitais), a 

sexualidade, entendida de forma bem mais ampla, é expressão cultural” (BRASIL, 
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1998, p. 292). Portanto, as discussões sobre a sexualidade devem perpassar pelo 

âmbito biológico, chegando a relações muito mais amplas que envolvam a cultura e 

as relações sociais que a englobam. 

A violência sexual é um tema que, infelizmente, se apresenta como muito 

comum em nossa sociedade e, desta forma, de grande urgência em ser abordado 

nos LD. Quando perguntamos se o tema é abordado no LDC utilizado, todos os 

professores responderam negativamente. Desta forma, se o professor só faz uso 

deste recurso, ele provavelmente não falará deste tema em suas aulas, a não ser 

que alguma dúvida seja lançada por parte dos alunos. 

Os livros didáticos possuem vários recursos, dentre eles os visuais 

(ilustrações). Na opinião de sete professores entrevistados, os LDC por eles 

utilizados trazem ilustrações que permitem que os alunos compreendam com clareza 

os conteúdos abordados sobre o sistema reprodutor e a sexualidade, um (1) 

professor disse não permitir e igualmente um (1) respondeu “em partes”.   

Desta forma, quando perguntamos aos professores, qual a sua opinião sobre 

o conteúdo e as estratégias de ensino aprendizagem relacionadas à sexualidade 

propostas pelo LDC adotado por sua escola, 67% disseram que atende parcialmente 

as necessidades de seu público alvo e 33% disseram que atende seu público alvo. 

A maior parte dos professores respondeu que o LDC que utilizam atende 

parcialmente as suas necessidades. Diante desse pressuposto, algum tema 

importante, na visão desses profissionais, deixa de ser abordado nesses livros.  

Desta maneira, perguntamos aos mesmos se existia algum tema que eles achassem 

importante e que seu LDC não abordava e 67% disse que sim. Os temas levantados 

pelos professores foram: 

 Uso de drogas lícitas e ilícitas durante a gravidez; 

 Aborto; 

 Orientação sexual; 

 Gravidez na adolescência; 

 DST’s, métodos anticoncepcionais, desenvolvimento embrionário; 

 O problema da imaturidade e irresponsabilidade quanto à gravidez na 

adolescência; e 

 Violência sexual, principalmente familiar. 

       Diante desses resultados, podemos observar que, como já disse 

anteriormente, não existe LD perfeito. Os professores têm essa percepção e sentem 
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falta de temas, que segundo eles, são de grande relevância e não são abordados 

em todos os LDs. Um desses temas, a violência sexual, tão presente em nossa 

sociedade, não é abordada em nenhum LD analisado nesta pesquisa. Desta forma, 

cabe ao professor a análise e a avaliação criteriosa de cada LD, complementando-o 

sempre que necessário. 

 

3.3 Análise dos LDCs adotados na rede estadual de Bom Jesus do Itabapoana 

 

A terceira parte que compõe nossa análise diz respeito a discussão de como 

o conteúdo sobre a sexualidade, englobando também o sistema reprodutor são 

abordados nos LDC adotados por sete escolas estaduais de Bom Jesus do 

Itabapoana e ainda a existência ou não de assuntos relevantes sobre esta temática. 

Para embasar nossa análise, apresentaremos um panorama com os 

referenciais propostos pelos parâmetros curriculares nacionais de ciências naturais 

bem como o de orientação sexual. Nos embasamos ainda nos critérios propostos 

pelo FNDE/MEC no guia do Livro Didático de 2011 para as séries finais do ensino 

fundamental. As categorias foram apresentadas na Figura 1 no tópico Metodologia. 

Os LD receberão as nomenclaturas A, B e C conforme a Tabela 2. 

 

 Categoria 1- Abordagem do conteúdo 

 

A proposta do Guia do Livro Didático (2011) para esta categoria de análise 

visa ao caráter científico e atual dos conteúdos de cada coleção, bem como o 

tratamento dado a temas interdisciplinares e do cotidiano dos alunos. Aqui, daremos 

ênfase a abordagem do conteúdo relativo à sexualidade em cada livro. 

O Livro A aborda o tema sexualidade e sistema reprodutor nos capítulos 5, 6 

e 7, no início do Livro, conforme podemos observar na Figura 4. 
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Figura 3 – Sumário do Livro Ciências- o corpo Humano 
Fonte: Barros e Paulino, 2009, p. 6. 

 

O livro B, aborda o conteúdo referente a sexualidade (sistema reprodutor) nos 

capítulos 14 a 16, portanto, no final do livro, conforme o sumário abaixo apresentado 

(Figura 5). 

 

 

Figura 4 – Sumário do Livro B - Ciências, Natureza e Cotidiano 
Fonte: Trivellato et al, 2009, p.5 
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 O livro C traz três unidades que dizem respeito ao tema sexualidade e 

sistema reprodutor masculino e feminino (Figura 6). 

 

 

Figura 5 – Sumário do livro C 
Fonte: Pereira et al., 2009, p. 6 

 

Por sua vez, a ordem sequencial dos conteúdos não precisa necessariamente 

obedecer aquela estipulada pelo livro. O professor pode se dar a liberdade de ir e vir 

no livro didático, de acordo com a necessidade e o interesse da turma. 

Começaremos esta análise da abordagem do conteúdo textual, que se refere 

aos textos propostos pelos LDCs e suas funções, bem como suas adequações. Os 

livros A e C apresentam propostas de atividades interdisciplinares em relação ao 

tema sexualidade, corroborando as orientações dos PCNs (1998), de ser a 

sexualidade atribuída a diversas áreas de conhecimento. O livro B, não apresenta 

essa proposta bem definida. Em relação aos conteúdos relativos a anatomia e 

fisiologia, o livro B apresenta uma abordagem, em grande parte centrada nesses 

aspectos somente, enquanto os livros A e C alternam os conteúdos relativos a 

fisiologia e anatomia, aliados a questões culturais.  

Os três livros apresentam uma linguagem clara, porém o livro B apresenta 

textos muito extensos e nem sempre há um encadeamento claro entre as questões 

propostas aos alunos e os procedimentos para explicar as mesmas. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 45), ao se 

enfocar anatomia e fisiologia humanas, é necessário selecionar conteúdos que 

possibilitem ao estudante compreender o corpo como um todo integrado, não como 

somatório de partes. 
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O conteúdo veiculado pelo LD e a linguagem trazida pelos mesmos se 

apresentam como de grande importância, pois uma linguagem errônea pode 

despertar nos alunos o senso comum. Segundo Megid Neto e Fracalanza (2003), 

 

Apesar de todos os esforços empreendidos até o momento, ainda 
não se alterou o tratamento dado ao conteúdo presente no livro 
didático que configura erroneamente o conhecimento científico como 
um produto acabado, elaborado por mentes privilegiadas, 
desprovidas de interesses político-econômicos e ideológicos, ou 
seja, que apresenta o conhecimento como verdade absoluta, 
desvinculando do contexto histórico e sociocultural (p. 151). 

 
 

 Categoria 2: Projeto Gráfico (conteúdo ilustrativo)  

 

Sobre esse critério de avaliação, o Guia do LD (PNLD, 2011, p. 13) “[...] 

examina se as ilustrações, diagramas e figuras e outros recursos contribuem para a 

construção correta dos conceitos e se estimulam os alunos para um envolvimento 

ativo com os livros” (p. 13). 

Em relação a essa categoria, o livro C apresenta ilustrações à primeira vista 

impactantes, mas que correspondem à realidade dos alunos. Com elas, os mesmos 

podem se ver nessas ilustrações, conhecendo seu próprio corpo e podendo agir em 

relação a ele. Os livros A e B apresentam imagens com cores ilustrativas e em 

formas de desenhos que muitas vezes não correspondem à realidade dos alunos, no 

que diz respeito ao sistema reprodutor, por exemplo, conforme pode ser observado 

nas figuras 7 e 8. 

 Se o aluno não entende as mudanças que ocorrem em seu próprio corpo, e 

não se vê nessas ilustrações, isso pode contribuir para o fortalecimento de tabus e 

estereótipos. Para Santana e Waldhelm (2009) muitas vezes “[...] as angústias e 

tabus acerca da sexualidade estão baseadas no desconhecimento da anatomia e da 

fisiologia do próprio corpo” (p. 7). Segundo Leite, Silveira e Dias (2006), o uso 

inapropriado de imagens e figuras pode gerar “[...] distorções conceituais que 

acompanham o aprendiz ao longo de sua formação, o que gera concepções 

errôneas acerca de teorias e conceitos científicos” (p. 78). 
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Figura 6 – Sistema reprodutor masculino e feminino em cortes transversais presentes no 
livro A. 

Fonte: Barros e Paulino, 2009, p. 50 e 52. 
 

  

Figura 7 – Representação do sistema reprodutor masculino e feminino- livro B 
Fonte: Trivellato et al., 2009, p. 181 e 185. 

 

 O livro C, apresenta figuras que, poderiam ser relacionadas com a realidade 

dos alunos, com cortes frontais, conforme podemos observar na figura 9, permitindo 

aos mesmos a observação do sistema reprodutor, bem como de outras partes do 

corpo humano, possibilitando, assim, o surgimento de dúvidas comuns nessa faixa 

etária e o conhecimento do próprio corpo. 
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Figura 8 – Sistema reprodutor feminino - corte frontal - livro C 
Fonte: Pereira et al., 2009, p. 64. 

 
 

Os três livros apresentam ilustrações dos métodos contraceptivos, porém no 

livro B há poucas ilustrações dos mesmos. Os livros A e C apresentam algumas 

ilustrações a respeito de temas relacionados à sexualidade nos aspectos culturais e 

sociais conforme as figuras abaixo, relacionados as mudanças ocorridas na vida de 

um adolescente.  
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Figura 9 – Exemplo de uma figura, também utilizada como recurso hipertextual que fala 
sobre a sexualidade no aspecto cultural e social (livro A) 

Fonte: Barros e Paulino, 2009, p. 68 e 69. 
 

 

 

Figura 10 – Ilustração relativa ao comportamento sexual em tempos remotos (livro C) 
Fonte: Pereira et al., 2009, p. 57. 
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 Categoria 3: formas de prevenção e abordagem social do tema 

 

Os temas gravidez na adolescência e DST’s foram abordados de forma 

preventiva em dois livros: A e B. No livro A, o tema é proposto somente no texto 

principal, já no livro B, o tema é relatado no texto principal e no texto complementar. 

O trecho abaixo foi retirado do livro A, e mostra a abordagem social e cultural 

relativa à sexualidade. 

“A partir da puberdade, o organismo dos rapazes e das moças se torna capaz 

de gerar filhos. Mas ter filhos é uma decisão muito séria. Cuidar de um bebê exige 

condições que em geral um adolescente não tem” (BARROS; PAULINO, 2011, p. 

69).  

Sobre os métodos anticoncepcionais, o livro infere assim como o PCN de 

Ciências naturais que o uso de um contraceptivo pode ser uma solução para uma 

gravidez indesejada. “O casal deve conversar claramente sobre como evitar uma 

gravidez. Isso deve ser feito antes da primeira relação sexual” (BARROS; PAULINO, 

2011, p. 69). 

No livro B, a AIDS é trabalhada em relação ao preconceito sofrido pelos 

portadores do vírus HIV ainda hoje em todo o mundo (anexo I). Esse texto aborda 

um tema muito polêmico podendo haver grandes discussões ao longo das aulas. 

No livro C, as DSTs são abordadas em forma de tabelas (anexo H) texto 

complementar, porém a gravidez na adolescência é relatada somente pelo viés 

biológico, mês a mês (anexo K). Os aspectos sociais e culturais de uma gravidez 

indesejada e de todas as mudanças ocorridas, principalmente na vida de um 

adolescente, deixam de ser abordados neste livro.  

Em relação a prevenção contra o câncer (próstata, mama ou colo de útero), 

nenhuma informação foi encontrada nos livros A e B. Já no livro C, em uma sessão 

intitulada “Quando a questão é saúde” podemos observar claramente informações 

de prevenção desta doença.    
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Figura 11 – Câncer de testículos 
Fonte: Pereira et al., 2009, p. 62.  
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Figura 12 – Figuras com formas de prevenção contra o câncer de próstata e de mama 

Fonte: Pereira et al., 2009, p. 67. 
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Se o aluno é habituado a, desde cedo, conhecer seu corpo para assim cuidar 

de sua própria saúde, bem como as formas de prevenção das doenças, o 

autoexame ou o exame de próstata, por exemplo, motivo de tantos tabus, poderiam 

ser desmistificados e muitas doenças evitadas. 

 

 Categoria 4: Violência sexual 

 

Um assunto muito polêmico é a questão da violência sexual, principalmente 

em se tratando de crianças, adolescentes e jovens. Foi observado que nenhum dos 

três livros analisados traz algum tema relacionado à violência sexual, nem no texto 

principal, nem nos textos complementares. De acordo com os PCN’s (1998, p. 106),  

 

[...] em estudos relativos à sexualidade, as informações devem ser 
claras e objetivas, combatendo preconceitos que atrapalham o 
desenvolvimento e valorizando o respeito ao próprio corpo, às 
vontades e às dúvidas, bem como o respeito ao corpo e aos 
sentimentos dos parceiros, na perspectiva do respeito mútuo e da 
convivência solidária (p. 106). 

 

O professor deve estar atendo a essas questões, pois se ele trabalha 

somente com o LD em suas aulas e este deixa de abordar assuntos de grande 

relevância, como é o caso da violência sexual o tema pode não ser discutido na sala 

de aula, onde muitos alunos que podem estar passando por essa situação muitas 

vezes esperam uma oportunidade para falar. 

 

 Categoria 5: Recursos adicionais 

 

Outros recursos, presentes na maioria dos LD e que aqui analisaremos, são 

os recursos adicionais, que aqui chamaremos de textos complementares ou ainda 

recursos hipertextuais. Os textos complementares são formas de hipertextos em que 

o leitor poderá atualizar seus conceitos sem uma sequência linear ou 

predeterminada. Segundo Vargas e Totti (2014), esses recursos podem ser 

possíveis em materiais impressos como os LDs e não somente em meios digitais.   

Segundo Pierre Levy (1999) “[...] a abordagem mais simples do hipertexto, é 

descrevê-lo por oposição a um texto linear, como um texto estruturado em rede” (p. 

44). Ainda sobre os hipertextos, Villaça (2002) discorre que estes “[...] servem para 



76 
 

 
 

interromper o fluxo de leitura através de redes remissivas interligadas, os links, e 

para conduzir o leitor a um vertiginoso delírio de possibilidades” (p. 107). 

Assim segundo o Guia do Livro Didático (2011), 

O livro não precisa ser seguido de forma linear, unidade a unidade, 
capítulo a capítulo. Ele possibilita muitas idas e vindas, servindo 
como fonte de pesquisa sobre assuntos diversos, mas que 
estabelecem nexos durante as investigações dos alunos. Como os 
temas de pesquisa são emaranhados, com muitas conexões e 
relações, os conteúdos emergem naturalmente e, ao final do ano 
letivo, quase todos, ou todos os conteúdos tradicionalmente 
previstos, e muitos outros, terão sido explorados (p.12). 

 

O livro A apresenta alguns temas de grande relevância para os adolescentes 

nos textos complementares como a amamentação e sua importância, aborto e a 

AIDS. Porém, também traz temas que não seriam de tão grande urgência de serem 

abordados nesta faixa etária, geralmente composta por adolescentes entre 13 e 14 

anos, como a vasectomia e a laqueadura (anexo E). Outros recursos Hipertextuais 

que podem ser encontrados neste livro são os glossários, caixas de diálogos e 

sumários e as leituras introdutórias (anexo D) que trazem temas nesse livro, 

relacionados a sexualidade sobre os aspectos culturais, permitindo ao aluno pensar 

sobre as mudanças envolvendo os assuntos relacionados a sexualidade ao longo 

dos tempos.   

Na Figura 14 apresentamos um exemplo de caixas de diálogos, intitulada 

“discuta estas ideias”, que permitem ao leitor interromper o seu fluxo na leitura, 

buscando atualizações através de perguntas lançadas e que o leitor deverá desatar 

os nós. 

 

Figura 13 – Caixas de diálogos presentes no livro A 
Fonte: Barros e Paulino, 2009, p. 51 e 70. 
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O livro B apresenta como formas de leituras hipertextuais, além das leituras 

complementares, glossários e sumário, algumas caixas de diálogos, como mostra a 

Figura 15, que permite ao leitor, uma pausa em sua leitura para uma atualização. 

 

 

Figura 14 – Caixa de diálogo presente no livro B 
Fonte: Trivellato et al., 2009, p. 187. 

 

 Além disso, o livro B apresenta como recursos hipertextuais as leituras 

introdutórias, que relatam mudanças ocorridas no corpo e na vida dos adolescentes. 

(Figura 16) 

 

 

Figura 15 – Caixas de diálogos presentes no livro C 
Fonte: Pereira et al., 2009, p. 56. 

 

Introduzir um assunto com discussões como estas, poderá favorecer para que 

os alunos despertem um pensamento critico sobre a questão de gênero na 

sociedade em relação ao tema sexualidade. Garotos podem “dar em cima” de 

garotas, mas porque o contrário não pode? São estereótipos impostos pela 

sociedade de que, na hora da conquista, o homem deve tomar a iniciativa e não a 

mulher. O mesmo acontece com “homem não chora”? Por que não? Homem não 

tem emoções? Inúmeras discussões podem ser levantadas com um recurso simples 

trazido por este livro.  
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Desta forma, o Livro C aborda o tema pelo viés biológico e fisiológico, mas 

também abordando aspectos sociais e culturais de grande relevância sobre o tema 

sexualidade.  Como recursos adicionais, apresenta textos complementares, textos e 

perguntas introdutórias aos capítulos, sumário, glossário, e sessões explicativas ao 

longo dos capítulos. 

Os livros apresentam como recursos hipertextuais os textos introdutórios, com 

assuntos de grande relevância para início dos capítulos (Anexo J). Eles trazem 

consigo uma gama de discussões sobre o tema que será abordado no capítulo. 

Não existe livro perfeito. Cabe aos professores uma análise critica e uma 

complementação para serem utilizadas em suas aulas. Em se tratando do tema 

sexualidade, as discussões podem ser amplas e complexas, De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, documento que dá suporte a essa pesquisa, os 

temas relacionados à sexualidade nem sempre são fáceis de serem trabalhados, 

uma vez que envolvem muitos aspectos emocionais que devem permear as 

discussões para que as ideias se constituam de forma mais integral e resultem em 

comportamentos positivos, que valorizam e enriquecem a vida dos alunos e alunas. 

Por isso, faz-se necessária uma análise crítica do material a ser utilizado, a fim de 

apontar possíveis falhas e de complementá-los para que toda informação necessária 

e imprescindível seja discutida com os alunos no ambiente escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa pudemos perceber que o LD é uma importante 

ferramenta educacional de apoio tanto a professores quanto aos alunos. Dada a sua 

relevância, justifica-se a ação do Ministério da Educação em promover um 

importante programa para a compra e aquisição, bem como mais tarde o controle da 

qualidade dos mesmos. 

O tema sexualidade apresenta-se como de grande urgência e relevância em 

ser trabalhado nas escolas, que hoje tem a função de orientar e educar 

sexualmente, em função do distanciamento da família. As discussões sobre esse 

tema se tornaram oficiais nas escolas a partir dos anos 90, com a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, instituindo a ‘Orientação Sexual’” como Tema 

Transversal, a ser trabalhado em todas as disciplinas escolares, bem como 

conteúdo programático da disciplina de ciências, juntamente com o Sistema 

Reprodutor. Porém, podemos observar que, na maioria das vezes, a “Orientação 

Sexual” na escola é trabalhada no 8º ano de escolaridade na disciplina de ciências e 

não como Tema Transversal em todas as disciplinas, como deveria ser feito 

seguindo as orientações dos PCNs. 

Os Temas Transversais, de acordo com a proposta trazida pelos PCNs, 

apresentam assuntos de grande urgência em serem trabalhados nas escolas, pois 

afetam a saúde coletiva bem como a sociedade de um modo em geral. Atentos a 

essas questões, o Governo do Rio de Janeiro implantou a GIDE e, dentre algumas 

ações em destaque, está a gravidez na adolescência.  

Podemos concluir de acordo com os dados levantados nesta pesquisa que a 

maior parte os alunos não conversam com seus pais sobre os assuntos relacionados 

à sexualidade, tendo a escola que estar aberta ao diálogo e discussões sobre o 

tema. Porém, de acordo com alguns pesquisadores, podemos constatar a influência 

positiva nas famílias em que ocorrem esses diálogos, o que sugere 

cuidado/vigilância da família. 

Concluímos ainda que não existe LD perfeito e que o professor deve sempre 

complementá-lo, pois temas importantes podem deixar de ser abordados nos LDCs 

mas não devem deixar de ser discutidos nas salas de aula. 

Após a análise dos três LDC que compõem o corpo desta pesquisa, 

constatamos que dois deles apresentam uma linguagem que promove a 
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interdisciplinaridade em relação ao tema sexualidade, conforme orienta os PCNs, 

abordando esse tema não somente pelo viés biológico e fisiológico meramente, mas 

também através dos aspectos culturais e sociais que envolvem esta vertente, 

enquanto um deles não o faz. Observamos também que dois livros trabalham a 

gravidez em seus aspectos fisiológicos, biológicos, culturais e sociais, abordando as 

mudanças na vida de um adolescente com uma gravidez indesejada, ao passo que 

o outro aborda o tema somente pelo viés biológico. 

Notamos a existência de textos complementares e recursos hipertextuais nos 

três livros analisados, porém, em um deles, com assuntos nem sempre de tão 

grande relevância para seu público alvo, como vasectomia e laqueadura. Por fim, 

observamos a ausência nos três LDs do tema violência sexual, tão presente em 

nossa sociedade.  

Por fim, concluímos que os conteúdos e temas abordados nos LDC podem 

interferir diretamente no que é estudado e discutido nas salas de aula. Se o 

professor só faz uso (o que não deveria, mas às vezes acontece) desse recurso 

didático, provavelmente algum assunto de grande urgência poderá deixar de ser 

abordado com os alunos. Por isso a importância de o professor fazer uma análise 

critica na hora da escolha dos LDCs, e ainda assim sempre complementa-lo, pois, 

conforme falado anteriormente, não existe LD perfeito. E às editoras, o cuidado em 

abordar questões relativas à sexualidade nos LDCs, discutindo temas relacionados 

ao cotidiano dos alunos não somente pelo viés biológico e fisiológico. 
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ANEXO A – Questionário aplicado aos alunos do 9º ano de escolaridade 

 

 

 
 
 
Prezados alunos, 
Os resultados obtidos neste questionário serão usados em minha pesquisa de dissertação 
de mestrado. Portanto, respondam as questões de forma consciente para que o resultado 
seja o mais real possível. Não precisa se identificar. Desde já agradeço a atenção e o apoio. 
 
Professora Leila  

 
 

Questionário alunos 9º ano 
 
 

1- Você costuma conversar com seus pais sobre o tema sexualidade? 
(    ) Sim                       (    ) Não 
 
 
2- Onde mais você costuma obter informações sobre esse tema? 
(    ) parentes 
(    ) amigos 
(    ) escola 
(    ) TV 
(    ) internet  
(    ) outros: _____________________________________________________________ 
 
 
3- Você considera a escola um ambiente onde você encontra as informações que 

precisa sobre esse tema? 
(    ) sim                              (    ) não 
 
 
4- Esse tema já foi estudado por você na escola? 
(    ) Sim                             (    ) Não 
 
 
5- Qual nível de conhecimento sobre o tema sexualidade você julga ter? 
(    ) Tenho um bom conhecimento 
(    ) Tenho pouco conhecimento 
(    ) Não  tenho conhecimento 
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ANEXO B – Questionário aplicado aos professores do 8º ano - Bom Jesus do 

Itabapoana/ RJ 

 
 

 
 
 
Prezados professores, 
 

Eu, Leila Alves Vargas, aluna de mestrado em Cognição e Linguagem da UENF, 
estou realizando uma pesquisa sobre como os conteúdos relacionados a sexualidade são 
abordados nos Livros Didáticos adotados pelas Escolas Estaduais de Bom Jesus do 
Itabapoana. É nosso objetivo ainda analisar a percepção dos professores sobre os Livros 
Didáticos de Ciências adotados por sua escola. 

Saliento que todas as informações fornecidas neste questionário serão confidenciais 
e de uso exclusivo desta pesquisa. 

Certa de sua indispensável colaboração, agradeço antecipadamente. 
 
 

QUESTIONÁRIO 
Identificação  
 

1- Idade:  
     (   ) 20 a 29 anos 
     (   ) 30 a 39 anos 
     (   ) 40 a 49 anos 
     (   ) 50 a 59 anos  
     (   ) 60 anos ou mais 

  
2- Sexo: 
(   ) masculino 
(   ) feminino 

 
3- Qual sua formação? (neste campo você pode responder mais de um item) 

       (    ) Licenciatura em Biologia   
       (    ) Bacharelado em Biologia 
       (    ) Licenciatura em Ciências Físicas e Biológicas 
       (    ) Licenciatura em Física 
       (    ) Licenciatura em Química   
       (    ) Licenciatura em Matemática   
       (    )Outra (s): ____________________________________________________ 
 

4- Qual a instituição em que você se graduou? 
_______________________________________________________________________ 

 
5-  Qual seu tempo de atuação no magistério? 

       (    ) 1 a 3 anos 
       (    ) 4 a 7 anos 
       (    ) 8 a 10 anos 
       (    ) acima de 10 anos 
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Livro Didático de Ciências 
  

6- Qual é o nome do livro didático adotado por sua escola? 
_______________________________________________________________________ 
 
7-  Você participou da escolha do livro didático adotado por sua escola em 2010 

(vigência 2011 a 2013)? 
      (     ) Sim           (     ) Não 
 

8-  Como foi o processo de escolha do livro didático (LD) adotado na sua escola? 
      (    ) O LD foi escolhido por um professor de ciência com o guia do livro didático. 
      (    ) O LD foi escolhido em uma reunião de professores com o guia do livro didático. 
      (    ) O LD foi escolhido por outros professores que não são da área de ciências. 
      (    ) O LD foi escolhido pela coordenação/direção da escola. 
      (    ) Outra:______________________________________________________________ 

 
9- Todos os alunos de sua escola possuem Livro Didático de Ciências? 
 (    ) sim             (    ) Não 
 
A sexualidade nos Livros Didáticos de Ciências 
 
10- Nas questões abaixo, você irá marcar apenas uma opção, levando em conta como o 

conteúdo relacionado a sexualidade é abordado no livro didático adotado por sua 
escola: 

 

j) O Livro Didático de Ciências que você utiliza 
apresenta em seu texto questões atuais em relação 
a sexualidade, levando em conta a realidade e o 
conhecimento prévio dos alunos? 

(   ) sim 
(   ) Não 

k) O Livro Didático apresenta uma proposta de 
integração dos conteúdos relacionados a 
sexualidade de forma a promover a 
interdisciplinaridade? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

l) A sexualidade é abordada como uma relação 
inerente ao ser humano e suas vivências e não 
restrita ao ato sexual? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

m) O desejo, o afeto e o amor são relacionados como 
partes integrantes e de vivência da sexualidade?  

(   ) sim 
(   ) não 

n) São problematizados os significados sociais das 
DST’s (questões sociais e preconceitos vividos por 
pessoas portadoras do vírus HIV)? 

(   ) sim 
(   ) Não 

o) A gravidez precoce é problematizada dentro da 
perspectiva de planejamento familiar e não apenas 
como um fruto da imaturidade e irresponsabilidade 
do adolescente? 

(   ) sim 
(   ) não 

p) Os textos complementares trazidos pelo LDC 
abordam temas de relevância para seu público 
alvo? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

q) O LDC aborda o tema sexualidade somente por um 
viés fisiológico e biológico? 

(   ) sim 
(   ) Não 

r) O tema violência sexual é abordado no Livro 
Didático que você utiliza? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
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11- Qual a sua opinião sobre o conteúdo e as estratégias de ensino aprendizagem 
relacionados a sexualidade propostos pelo Livro Didático de Ciências adotado por 
sua escola: 

(   ) Atende as necessidades de seu público alvo 
( ) Atende parcialmente as necessidades de seu público alvo, deixando de abordar 
questões de relevância 
(   ) Não atende as necessidades de seu público alvo. 
 
12- Existe algum tema relacionado a sexualidade que você acha importante e que seu 

livro não aborda?  
(    ) Sim            (     ) Não 
Qual?__________________________________________________________________ 
 
13- Existe algum tema relacionado a sexualidade humana e/ou ao sistema reprodutor 

que você sente dificuldade em trabalhar na sala de aula? 
(     ) sim           (     ) Não 
Qual? 
_______________________________________________________________________ 

 
14- Em sua percepção, os alunos apresentam maturidade o suficiente quando 

o tema de suas aulas é a sexualidade Humana e o Sistema Reprodutor?    
      (     ) Sim          (     ) Não 
 

15- As ilustrações trazidas pelo Livro didático de Ciências que você utiliza, em 
relação a sexualidade e ao Sistema Reprodutor permitem que o aluno compreenda 
com clareza o conteúdo proposto? 

       (     ) Sim          (     ) Não 
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ANEXO C – Dados estatísticos do município de Bom Jesus do Itabapoana 
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ANEXO D – Leituras introdutórias livro A 
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ANEXO E – Seção Para ir mais longe: Exemplos de Leituras complementares 

proposta pelo livro A 
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ANEXO F – Exemplo de leituras introdutórias do livro B 
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ANEXO G – Texto complementar sobre gravidez na adolescência (livro B) 
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ANEXO H – Texto complementar- Quadro resumo Doenças sexualmente 

transmissíveis (livro C) 
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ANEXO I – Leitura complementar abordando a Aids e o preconceito livro B) 
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ANEXO J – Textos introdutórios (livro C) 
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ANEXO K – A gravidez é tratada apenas sob o viés fisiológico no livro C 

 

 
 

 

 

 

 


