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 Resumo: 

 

Refletir sobre a sexualidade na escola e 
principalmente, a sexualidade de alunos/as 
inclusos/as se mostra um tema importante na 
atualidade. Uma compreensão adequada 
sobre o que é a sexualidade e como esta 
deve ser abordada e tratada na escola é 
essencial para o abandono de velhas 
concepções e de muitos mitos criados a este 
respeito. Assim, diante da necessidade da 
demanda social existente e a busca pela 
formação de um ser autônomo, participativo e 
conhecedor de sim a escola e os/as 
educadores/as devem se preocupar com a 
sexualidade humana e ainda com o 
esclarecimento de muitas dúvidas que 
envolvem este assunto no ambiente 
educacional. Busca-se então, refletir sobre 
como a sexualidade do/a aluno/a incluso/a 
tem sido tratada no ambiente escolar, seja por 
professores/as, familiares e pelos/as 
próprios/as alunos/as. A metodologia a ser 
desenvolvida conta com uma pesquisa 
qualitativa, com aplicação de um Curso de 
Extensão, viabilizado pela Universidade 
Estadual de Maringá, tendo total 40 h/a, a 
partir de vídeos, palestras, dinâmicas de 
grupo etc., na busca de discussões e 
discernimentos sobre a postura profissional  



sobre a temática da sexualidade para as 
pessoas com deficiência 
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Professores/as, Equipe pedagógica do Ensino 
Fundamental, Servidores/as técnico-
administrativos/as. 
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ROTEIRO DE ESTUDO DAS ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
 
 
1º Encontro Presencial: 
 

Atividade 1 
 
Tema: Sexualidade 
 
Objetivo: Discutir conceitos ligados à sexualidade humana e a sexualidade na 
escola. 
 
Duração: 4 h 
 
Material utilizado: texto impresso, computador, projetor (data show). 
 
Primeiro passo: Após a apresentação inicial, propõe-se discutir com todos/as os/as 
professores/as seus conhecimentos prévios sobre a sexualidade e particularmente a 
sexualidade que envolve o/a aluno incluso/a na escola. 
 
Segundo passo: Demonstrar por meio de apresentação de slides as considerações 
de alguns/mas teóricos/as sobre esta temática. 
 
 
Terceiro passo: Dividir os/as professores/as em grupos de três para realização da 
leitura e discussão de um texto: 
 

CÉSAR, Maria Rita de Assis. Lugar de sexo é na escola? sexo, sexualidade e 
educação sexual. In: PARANÁ. Sexualidade. Curitiba: SEED, 2009, p.49-58. 

 
 
Quinto passo: Relacionar todos os conhecimentos apresentados com a experiência 
já vivenciada em sala de aula pelos/as professores/as. 
 
Ministrante: Profª Marta Brito da Silva 
 

 
 
 
 
2º Encontro Presencial: 
 
 



Atividade 2 
 
Tema: Sexualidade e Educação 
 
Objetivo: Possibilitar a todos os profissionais momentos de análise e reflexão sobre 
a sexualidade na escola. 
 
Material utilizado: Computador e projetor (data show). 
 
Duração: 4h 
 
Primeiro passo: Participar de uma palestra visando à reflexão e a construção de 
novos saberes relacionados à sexualidade na escola. 
 
Segundo passo: Discutir com os presentes o tema abordado e reconhecer quais 
são os conflitos e dúvidas que os profissionais encontram atualmente quanto a 
sexualidade no ambiente escolar. 
 
Ministrante: Profª Dra. Eliane Rose Maio. 
 

 
3º Encontro Presencial: 
 
 

Atividade 3 
 
Tema: Sexualidade e educação.  
 
Objetivo: Apresentar aos/às profissionais da educação algumas possibilidades didáticas 
que podem ser aplicadas com alunos/as inclusos/as abordando a sexualidade humana. 
 
Duração: 4h 
 
Material utilizado: Computador; projetor (data show) e material impresso. 
 
Primeiro passo: Apresentar alguns filmes que podem ser utilizados para tratar sobre a 
sexualidade e a questão de gênero com os/as alunos/as dentre estes se têm: 
 
Minha vida em Cor de Rosa; 
Eu os declaro marido e .... Larry; 
Cidade dos homens; 
Beleza roubada; 
Beleza Americana; 
Carandiru; 
Se eu fosse você; 
Dr. T e as mulheres; 
Será que ele é; 
Kids; 
Meninos não Choram; 
Olga; 



Priscilla, a rainha do deserto; 
  
 
Segundo passo:  
 
Terceiro passo: Discussão sobre o trabalho com metodologias diferenciadas para tratar 
sobre a sexualidade na escola.  
 
Ministrante: Prof. Marta Brito da Silva 

 
 
 
4º Encontro Presencial: 

 

Atividade 4 
 
Tema: Sexualidade e Educação 
 
Objetivo: Buscar a construção do conceito de gênero e iniciar o entendimento 
acerca das “Diferenças” (pessoais, familiares e linguísticas) ao encontro do respeito 
às diferenças de gênero. 
 
Duração: 4 h 
 
Material utilizado: Texto impresso, computador, projetor (data show). 
 
Primeiro passo: Refletir sobre o texto de Furlani que trata sobre os desafios 
presentes na escola em relação à educação sexual com os professores. 
 

FURLANI, Jimena. Encarar o desafio da educação sexual na escola. In: 
PARANÁ. Sexualidade. Curitiba: SEED, 2009, p.37-48. 

 
Segundo passo: Aplicar uma dinâmica com os/as professores/as chamada de 
“Caixinha Surpresa”. Em uma caixa são depositadas diversas perguntas 
relacionadas à sexualidade humana, escolhe-se uma pessoa para iniciar que deve 
retirar da caixa um papel e responder a questão em seguida esta pessoa escolhe 
um/a colega para retirar outra pergunta e assim por diante.  
As perguntas que constaram na caixa serão: 
Por que é importante conversar sobre sexualidade? 
O que é sexo? 
O que é sexualidade? 
O que é gênero? 
O que é diversidade sexual? 
Quando o corpo muda? 
O que é masturbação e orgasmo (gozar)? 
O que é ejaculação? 
O que é ovulação? 



O que é a menstruação? 
O que é TPM - Tensão Pré-Menstrual? 
Qual a idade certa para começar a ter relações sexuais? 
O que é sexo oral, vaginal e anal? 
O que é a gravidez na adolescência? 
Como eu posso evitar as doenças e a gravidez na relação sexual? 
Posso engravidar na primeira vez (relação sexual)? 
Preciso usar camisinha em todas as relações sexuais? 
Métodos (preservativo masculino, pílula, injetável mensal) 
Quais as doenças que podem ser transmitidas pela relação sexual?  
 
Terceiro passo: Após este momento de descontração e aprendizado propõe realizar 
com os/as professores/as uma dinâmica inversa, onde estes deverão escrever em 
um papel as suas dúvidas em relação à sexualidade e a sexualidade na escola, 
podendo até mesmo descrever situações já vivenciadas onde estas deverão ser 
depositadas nesta mesma caixa para que a ministrante possa buscar responde-las. 
 
Ministrante: Profª Marta Brito da Silva 
 

 
 
5º Encontro Presencial: 

 

Atividade 5 
 
Tema: Sexualidade e Educação 
 
Objetivo: Refletir para o entendimento e o respeito à diversidade de gênero. 
 
Duração: 4 h 
 
Material utilizado: Computador, projetor (data show) e Textos impressos. 
 
Primeiro passo: Leitura e análise do texto: 
 

WENETZ, Ileana. Questões de gênero na escola e no recreio articulações 
possíveis. In: PARANÁ. Sexualidade. Curitiba: SEED, 2009, p.73-81. 

 
Segundo passo: Assistir a trechos de dois filmes: o filme “Billy Elliot” que trata sobre 
o preconceito de gênero, neste filme é possível ver claramente a separação que 
muitas pessoas ainda fazem sobre o que é de “menina” e o que é de “menino” e 
também trechos do filme “Confissões de Adolescente” que retrata a história de três 
irmãs que precisam ajudar o pai que passa por dificuldades financeiras vivenciando 
ao mesmo tempo momentos típicos da adolescência.  
 
Terceiro passo: Formar uma roda de conversa para discutir os objetivos presentes 
nos dois filmes e ainda identificar possibilidades de trabalho com os/as alunos/as 
inclusos/as por meio destes filmes apresentados. 
 



Ministrante: Profª Marta Brito da Silva 
 

 
 
6º Encontro Presencial: 

 

Atividade 6 
 
Tema: Sexualidade e educação 
 
Objetivo: Refletir para o entendimento e o respeito à diversidade de gênero. 
Apresentação de documentário, textos e questões para reflexão. 
 
Duração: 4 h 
 
Material utilizado: Computador e projetor (data show). 
 
Primeiro passo: Assistir ao Vídeo sobre uma palestra do Fórum de Bioética sobre 
sexualidade humana. 
 

SEXUALIDADE HUMANA. 2011. Disponível em < 
http://www.youtube.com/watch?v=5YTdKeYI2-0> Acesso em 06 de Nov. de 
2014. 

 
Segundo passo: Analisar as ideias apresentadas na palestra e refletir sobre os 
objetivos da educação sexual na escola na atualidade. 
 
Terceiro passo: Assistir ao Vídeo “Gênero e sexualidade na escola: parte 1”. 
 

PARANÁ. Programa Nós da Educação. Disponível em: < 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10
454> Acesso em: 22 Out. 2014. 
 

Quarto passo: Discutir sobre os principais conflitos presentes na escola atualmente 
envolvendo a sexualidade e a questão de gênero.  
 
Ministrante: Profª Marta Brito da Silva 
 

 
7º Encontro Presencial: 

 

Atividade 7 
 
Tema: Sexualidade 
 
Objetivo: Proporcionar aos(às) profissionais da educação especial, momentos de 
estudo acerca da sexualidade das pessoas com deficiência intelectual e o direito 
desses receberem uma educação sexual adequada. 

http://www.youtube.com/watch?v=5YTdKeYI2-0


 
Duração: 4 h 
 
Material utilizado: texto impresso, computador, projetor (data show). 
 
Primeiro passo: Leitura deste texto:  
 

MAIA, Ana Claudia Bortolozzi; ARANHA, Maria Salete Fábio. Relatos de 
professores sobre manifestações sexuais de alunos com deficiência no 
contexto escolar. Interaçao em Psicologia, 2005, p.103 -116. Disponível em 
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/psicologia/article/viewFile/3290/2634> 
Acesso em: 25 Nov. 2014. 

 
Segundo passo: Após a Leitura do texto proposto, busca-se analisar os relatos 
descritos e compará-los com as vivências e a realidade da Escola de Educação 
Especial Rodrigo Barbato de Moreira Sales – PR. 
 
 
Terceiro passo: Assistir ao vídeo: 
 

Sem tabus- A sexualidade da pessoa com a deficiência. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=7C8ovwXvfpE>  

 
Quarto passo: Refletir sobre o tema apresentado no vídeo, analisando juntamente 
com os/as educadores/as os mitos que envolvem a sexualidade da pessoa com 
deficiência e quais as possíveis ações que devem ocorrer na escola para que a 
sexualidade seja trabalhada corretamente com estas pessoas. 
  
Ministrante: Profª Marta Brito da Silva 
 

 
8º Encontro Presencial: 

 

Atividade 8 
 
Tema: Sexualidade 
 
Objetivo: Proporcionar aos(às) profissionais da educação especial, momentos de 
estudo acerca da sexualidade das pessoas com deficiência intelectual 
 
Duração: 4 h 
 
Material utilizado: texto impresso, computador, projetor (data show). 
 
Primeiro passo: Leitura do Texto: 
  

MAIA, Ana Claúdia Bortolozzi; RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Questões 
afetivas e sexuais em pessoas com deficiência física. V Congresso 
Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial. Nov. 2009.Disponível 



em:<http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais
/2009/311.pdf> Acesso em: 25 nov. 2014. 

 
Segundo passo: Discussão acerca do texto apresentado, em busca do 
esclarecimento quanto à questão da sexualidade de pessoas com deficiência. 
 
 
Terceiro passo: Leitura do Texto: 
 

AMARAL, Ligia Assumpção. Adolescência/Deficiência: uma sexualidade 
adjetivada. Temas em Psicologia. 1994, p.75-79. 

 
Quarto passo: Refletir sobre o texto de Amaral que retrata a sexualidade, a 
adolescência e a deficiência relacionando todos as dificuldades encontradas na 
escola na atualidade. 
 
Ministrante: Profª Marta Brito da Silva 
 

9º Encontro Presencial: 

 

Atividade 9 
 
Tema: Sexualidade 
 
Objetivo: Proporcionar aos(às)  profissionais da educação momentos de estudo e 
reflexões acerca do papel da família no desenvolvimento da pessoa com deficiência 
intelectual a respeito da educação sexual. 
 
Duração: 4 h 
 
Material utilizado: Computador, material impresso, projetor (data Show). 
 
Primeiro passo: Leitura do texto: 
 

MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi; RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Desfazendo 
mitos para minimizar o preconceito sobre a sexualidade de pessoas com 
deficiências. Rev. bras. Educ. Espec.,  Marília ,  v. 16, n. 2, Aug.  2010 .   
 

Segundo passo: Refletir sobre os mitos que envolve a sexualidade da pessoa com 
deficiência. 
 
Terceiro passo: Reflexão do texto: 
 

MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi; Reflexões sobre a educação sexual da pessoa 
com deficiência. Rev. bras. Educ. Espec.,  Marília ,  v. 7, n. 1, Aug.  2001, 
p.35-46. 

 
Quarto passo: Discussão sobre a forma como a escola e os/as educadores/as 
“trata” a sexualidade do/a aluno/a com deficiência. 



 
Ministrante: Profª Marta Brito da Silva 
 

 
10º Encontro Presencial: 

 

Atividade 10 
 
Tema: Sexualidade 
 
Objetivo: Reflexão sobre cada tema proposto nos encontros, destacando os pontos 
positivos e os pontos negativos dos mesmos. 
Com alguns apontamentos e encaminhamentos para a efetivação da Educação 
Sexual nos documentos formais da escola. Avaliação final e uma confraternização 
entre os participantes. 
 
Duração: 4 h 
 
Material utilizado: texto impresso, computador, projetor (data show). 
 
Primeiro passo: Apresentação de uma mensagem em slides visando a motivação e 
o trabalho dos/as educadores/as na escola. 
 
Segundo passo: Compartilhar os momentos vivenciados durante a aplicação do 
projeto. 
 
Terceiro passo: Abrir espaço para dúvidas, críticas e sugestões que possam ter 
surgido ao longo destas oficinas.  
 
Quarto passo: Confraternização entre os presentes, como forma de socialização e 
aprendizado.  
 
Ministrante: Profª Marta Brito da Silva 
 

 


