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 Como alunos de Ensino Médio do Colégio Estadual Profª Maria José B. 

Aguilera e participantes do Projeto Viva a Escola, “O conhecimento produzido para a 

compreensão da vida em sociedade: um caminho para a reflexividade”, coordenado 

pela professora de Sociologia, Joana D'Arc Moreira, tivemos a oportunidade de 

desenvolver estudos e materiais didáticos sobre a Sexualidade Humana. 

A partir de leituras, debates e reflexões, que nos proporcionaram uma 

breve compreensão sobre a Sexualidade, a coordenadora do projeto nos dividiu em 

duplas, distribuindo temas relacionados à Sexualidade, como Biologia e Comportamento 

Sexual, Sexualidade Humana, Influências Sociais no Comportamento Sexual, 

Homossexualidade e Prostituição. 

 Aprofundamos um pouco nossos estudos através de pesquisas na 

Internet, acessando sites indicados nos livros e também sites indicados pela 

coordenadora. 

A necessidade de adquirirmos conhecimentos decorria do fato de termos 

conseguido um espaço no jornal da escola (Jornal Aguilera) para publicar trabalhos sobre 

os temas. Esse foi o objetivo que nos estimulou na elaboração das matérias. 

  Ao mesmo tempo em que desenvolvíamos os materiais para o jornal, 

recebemos a notícia de que também teríamos a oportunidade de apresentar nossos 

trabalhos no II Simpósio Estadual sobre a Formação de Professores de Sociologia 

promovido pelo Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina 
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(UEL).  Assim, simultaneamente, fomos produzindo as matérias para o jornal e nos 

reunindo para pensarmos na produção do artigo a ser apresentado. 

Os resultados obtidos foram: a publicação dos trabalhos no Jornal 

Aguilera, que oportunizou a disseminação dos conhecimentos adquiridos, contribuindo 

para a formação de nossos colegas, além de termos dado na escola o primeiro passo 

para a superação de tabus relacionados à sexualidade; e a elaboração deste artigo, cujo 

objetivo é relatar as didáticas utilizadas durante o processo de desenvolvimento dos 

trabalhos assim como apresentá-los. 

 

 SEXUALIDADE HUMANA  
Naamã Ortiz Passos e Letícia Lopes Kwasne 
 

  Iniciamos o trabalho com leituras de alguns textos e debates, que 

contribuíram para uma compreensão maior do tema por nós escolhido. Ao aprofundarmos  

nossos conhecimentos percebemos que o tema, por toda a história da humanidade, 

sempre provocou imensa curiosidade. 

Como deveríamos criar algo para publicar no jornal que, além de informar, 

despertasse interesse e fosse de fácil entendimento para todos os alunos, tivemos a ideia 

de fazer uma Charge animada, de poucos quadrinhos, mas que expressasse claramente 

a curiosidade que a Sexualidade Humana desperta.  

Acima da charge, inspirados na compreensão do texto Sexualidade 

Humana de Anthony Giddens (2005, p. 119-120), inserimos a seguinte frase: 

“A curiosidade sobre a sexualidade e os sentimentos que ela desperta  
sempre estiveram presentes na história da humanidade” 

 

 



Letícia e Naamã 
Com a charge concluída e publicada com sucesso, nos dedicamos à 

produção do artigo que aqui está sendo apresentado.   

 

 

 BIOLOGIA E COMPORTAMENTO SEXUAL  
Maria Gabriella F. P. da Silva e Mayara Fujita Ferreira 

No início do nosso trabalho escolhemos sobre qual tema iríamos tratar e 

decidimos por Biologia e Comportamento Sexual. A partir desse momento começamos a 

fazer leituras, debates, pesquisas e reflexões sobre o tema, o que nos propiciou 

conhecimentos para dar início ao trabalho. 

Juntas, decidimos elaborar uma entrevista com alunos e professores do 

colégio. As questões que nos nortearam foram:  

1. Você acha que em nossa sociedade os homens são mais infiéis do que as mulheres?  

2. Os homossexuais são biologicamente diferentes? Por quê? 

3. Você acha que a pessoa já nasce com o comportamento sexual definido ou ela se 
influencia, por exemplo, pelos meios de comunicação, colegas, família? 

4. Você acha que é mais importante o homem ou a mulher ser mais atraente 
sexualmente? 

Os resultados obtidos foram o que esperávamos. Em um universo de 15 

questionários, 80% das respostas demonstraram o que o conhecimento das pessoas está 

baseado no senso comum. Podemos citar como exemplos o fato de vários entrevistados 

considerarem que a pessoa tem sua sexualidade definida desde que é gerada ou mesmo 

o fato de considerarem os homossexuais como seres biologicamente diferentes. 

Para complementar nosso trabalho, criamos um texto sobre Biologia e 

Comportamento Sexual, no qual falamos que os indivíduos se esquecem que o 

comportamento sexual humano é cheio de significações sociais, culturais e simbólicas, 

que somos influenciados pela sociedade, pela cultura, e, portanto, nossos corpos, nossos 

gêneros são construídos socialmente (JEOLÁS, FERRARI, 2007, p.81-85). 

 



 

 PROSTITUIÇÃO  
Anelise Marinho Kranich e Lizandra Duarte de Oliveira  

Com a distribuição dos vários temas relacionados à sexualidade entre os 

participantes do projeto, tivemos a oportunidade de elaborarmos uma matéria para o 

jornal sobre Prostituição. 

No desenvolvimento do nosso trabalho vimos coisas boas e coisas ruins, 

coisas preconceituosas ou não, e decidimos nos aprofundar na história da prostituição 

nos períodos históricos com suas diversas civilizações. 

Elaboramos uma lista de informações, na qual inserimos conhecimentos 

que pouquíssimas pessoas sabem e muitas não se interessam em saber, pois preferem 

ver a prostituição como se ela fosse sempre assim, preferem vê-la de maneira 

preconceituosa, como se as prostitutas não tivessem um lugar na história.  

Assim, por meio das pesquisas e estudos, pudemos constatar que no 

Egito Antigo e na Grécia a Prostituição era praticada por meninas como espécie de ritual 

de iniciação quando atingiam a puberdade; em outra época, quando Grécia e Roma 

passaram a ter o domínio cultural, as prostitutas eram admiradas; na Idade Média, pelo 

poder que elas tinham em várias cortes, tiveram sua profissão regulamentada; e, somente 

a partir do século XVI, com a ação da Igreja Católica e das Igrejas Protestantes que 

surgiam, a Prostituição foi relegada a uma posição de clandestinidade. 

Ainda assim, a Prostituição persiste até os dias de hoje, pois a Revolução 

Industrial colocou as mulheres no mercado de trabalho de maneira desumana em termos 

de salários e condições de trabalho e muitas passaram a se prostituir em troca de favores 

dos patrões e capatazes. Atualmente, com a popularização dos meios de comunicação 

em massa, novas formas de prostituição surgiram: por telefone ou em sites nos quais o 

sexo é vendido em filmes, imagens e webcam, isto é, a prostituição virtual, que não deixa 

de ser uma adaptação de uma atividade tão antiga quanto a própria humanidade a este 

tempo movido pelos meios de comunicação, pelas tecnologias e pela globalização. 

 



 PREVENTIVOS E CONTRACEPTIVOS 
Rachel Cardoso de Souza e Talissa Cavalheiro 

 

Nós decidimos desenvolver um trabalho sobre Preventivos e 

Contraceptivos a partir da verificação do número de adolescentes grávidas na escola. 

Constatamos um número bastante acentuado em todas as séries, porém, mais acentuado 

ainda entre as 6ªs séries e 2ºs anos do ensino médio, chegando a duas e até três 

grávidas por ano, em um universo de mais ou menos vinte meninas por sala. 

Tal constatação nos levou a refletir sobre o fato e nos remeteu a seguinte 

questão: se o número de adolescentes grávidas ainda é acentuado, isto é, se por ano, 

15% das alunas engravidam é por que meninos e meninas não estão utilizando 

contraceptivos e, mais do que isso, não estão utilizando nem mesmo os preventivos. 

Concluímos que estes jovens estão distanciados, assim como todos nós, por questões 

culturais, do discurso preventivo, encontrando-se vulneráveis à gravidez precoce ou às 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). 

Desse modo, buscamos nas leituras, pesquisas, debates e reflexões 

conhecimentos que possibilitassem produzir o material para a publicação no jornal. 

Decidimos fazer um quadro com mitos e verdades sobre Contraceptivos e Preventivos 

para desmistificar algumas concepções arraigadas na nossa sociedade, que 

internalizadas pelo senso comum expõem meninas e meninos aos riscos relacionados à 

sexualidade (JEOLÁS, FERRARI, 2007, p. 77-115). 
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