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OBJETIVO DA OFICINA:
Discutir sobre o direito à sexualidade e saúde 

reprodutiva por meio do diálogo e reflexão sobre a 
temática voltada ao espaço e tempo escolar.

PROVIDÊNCIAS:
 A equipe responsável pela organização da Formação 
em Ação deverá conhecer previamente todo material teórico e prático 
disponibilizado para a oficina, com objetivo de auxiliar, satisfatoriamente, as 
atividades a serem desenvolvidas, além disso, deverá organizar o espaço e os seguintes 
materiais:

•	 Sala com projetor multimídia e caixa de som;
•	 Se possível, acesso à internet para sanar possíveis dúvidas e veicular os audiovisuais;
•	 Música: Amor e Sexo – Rita Lee, conforme roteiro;
•	 Para estudo: Sexualidades e Saúde Reprodutiva - Para início de conversa (Anexo 01);
•	 Recipiente com recortes de palavras conforme quadro da atividade 03 (Anexo 02);
•	 Vídeo: Nós da Educação - Sexualidade na Escola - Parte 1 – Jimena Furlani, conforme 

roteiro;
•	 Cópia impressa ou digital do texto: “Princípios para uma Educação Sexual na escola” 

(Anexo 03);
•	 Vídeo para momento Final: Num piscar de olhos, conforme roteiro;
•	 Saiba mais (Anexo 04).
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INTRODUÇÃO:

A Coordenação da Educação das Relações de Gênero e Diversidade Sexual – CERGDS 
do Departamento da Diversidade - DEDI propõe, para o trabalho de Formação em Ação, 
a oficina “Vamos debater sexualidade?” para as/os Profissionais da Educação da Rede 
Estadual da Educação Básica do Paraná. 

Esta oficina tem a finalidade de discutir sobre o direito à sexualidade e à saúde 
reprodutiva por meio do diálogo e da reflexão acerca da temática e de como ela é abordada 
no espaço e no tempo escolar.

Os temas ligados à vida, às práticas e às vivências sempre estão em pauta, gerando 
dúvidas, polêmicas, debates e questionamentos que precisam ser trabalhados de maneira 
franca, simples e sem constrangimentos.

Espera-se que as/os professoras/es possam experimentar a temática a partir da 
oficina e construir, coletivamente, novos modos de se relacionar com o conhecimento 
sistematizado, consigo própria/o e com as outras pessoas.

É relevante que a mediação seja realizada por algum integrante do grupo de 
profissionais da própria escola ou NRE, ou seja, alguém que está familiarizada/o com o 
cotidiano e com a dinâmica das discussões. 

Para a realização dessa oficina, solicitamos que a equipe gestora organize o grupo em 
um espaço com recursos tecnológicos que permitam a visualização de lâminas e vídeos, 
onde também seja possível a disposição dos participantes em pequenos grupos para 
debates. Recomendamos que a mediação da oficina seja feita de forma dialógica, primando 
pela discussão e participação de todas e todos. O fio condutor dessa oficina de formação 
continuada são os seguintes conteúdos, cuja fundamentação teórica está disponibilizada 
na sequência desse documento: 

•	 Direito à sexualidade
•	 Educação Sexual
•	 Sexualidade como fenômeno sócio-histórico
•	 Relações de Gênero 
•	 Diversidade Sexual
•	 Metodologias participativas

Esses conceitos têm importante função no processo de formação das/os estudantes, 
sendo as/os professoras/es e profissionais da educação agentes fundamentais para a reflexão 
sobre essas temáticas no ambiente escolar.
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MANHÃ:

ATIVIDADE 01
Sensibilização

Na lâmina de apresentação estão presentes diversas palavras.
A/o mediadora/or deve convidar as/os participantes a escolher uma palavra e expor 

suas considerações a partir dela, considerando as vivências do seu passado, presente e/ou 
futuro. 

É interessante que todas/os exponham suas colaborações.
Na sequência, tocar ou exibir o clipe da música “Amor e Sexo”, da cantora Rita Lee, com 

objetivo de refletir sobre os conceitos de amor/sexo como componentes de sensibilidade e 
afetividade na vivência das pessoas.

Solicitar que observem como a palavra escolhida anteriormente por cada participante 
é retratada no contexto da música.

•	 Observar os significados das palavras em diferentes contextos.
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Problematize: E quando esse contexto é a escola? 

Ficha técnica:
Música: Amor e sexo
Artista: Rita Lee
Álbum: Balacobaco
Gravadora: Som Livre
Direção: Chistiano Metal, Susana Villas Boas

Amor e Sexo
Rita Lee

“Amor é um livro                                        
Sexo é esporte 
Sexo é escolha 
Amor é sorte 

Amor é pensamento, teorema 
Amor é novela 
Sexo é cinema 

Sexo é imaginação, fantasia 
Amor é prosa 

Sexo é poesia”
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ATIVIDADE 02

Contextualizando a temática: Sexualidades e Saúde Reprodutiva

Como qualquer outra dimensão da vida dos seres humanos, a sexualidade é pensada, 
não somente como um fenômeno fisiológico, mas como algo marcado fortemente, pelas 
relações sociais e culturais. 

A proposta desta atividade é a apresentação e debate coletivo dos conceitos que são 
fundamentais para pensar sobre o tema (apresentação dos slides da oficina).

Para isso, selecionamos um fragmento do livro “Adolescentes e jovens para a educação 
entre pares – Sexualidades e Saúde Reprodutiva – V.1 – Para início de conversa”, para 
colaborar nos estudos e na condução dessa atividade pela/o mediadora/or. (ANEXO 01).

Nesta atividade fundamenta-se a necessidade de promover a interação, em pé de 
igualdade, entre meninos e meninas nas aulas, possibilitando debates sobre as relações de 
gênero, a diversidade sexual, a promoção da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos, 
dentre outros.

As explanações devem primar pelo diálogo, considerando a importância da inserção 
de discussões sobre sexualidades, gênero e diversidade sexual, em sala de aula, em todas 
as disciplinas. 

Para conhecer a base legal para o trabalho com esses temas em 
sala de aula sugerimos a leitura e utilização da Nota Técnica n° 

32/2015 -CGDH/DPEDHUC/SECADI/MEC.

Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/
pdf/nota_tenica322015_cgdh.pdf
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ATIVIDADE 03

Dinâmica: Palavras soltas

a) Distribuir recortes de papel em branco para todas as participantes;

b) Em seguida, pedir para que retirem, sem olhar, uma das palavras que estão no reci-
piente (palavras descritas no quadro abaixo);

c) A seguir, reflitam sobre a palavra sorteada e escrevam brevemente o que a palavra 
significa ou significou na sua vida.

Obs: A quantidade de palavras devem estar adequadas à quantidade de professoras/es 
participantes.

Desejo Autonomia Direitos

Sexo Beijo Privacidade

Namoro Homofobia Medo

Identidade Abuso sexual Machismo

Racismo Estudo Escola

Educação Amor Gravidez

Paternidade Religião Casamento

Violência Homem Mulher

Genitálias Sexualidade Gênero

Diversidade sexual Heterossexualidade Homossexualidade

Identidade de gênero Direitos sexuais Educação

HIV/Aids Adolescentes Participação juvenil

d) Depois da escrita individual, as/os participantes deverão se reunir em grupos, de até 
dez pessoas, e discutir sobre seus escritos;

e) A partir das discussões, deverão elaborar um texto coletivo agregando as produções 
individuais. Para isso podem ser utilizados diferentes gêneros textuais tais como, 
poemas, diálogos, roteiros teatrais, dissertações, dentre outros;

f) Para finalizar cada grupo apresentará sua produção ao conjunto da turma.
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TARDE
Para iniciar o período da tarde, propomos uma reflexão a partir do excerto: 

“A sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela 
não é algo que possa ser desligado ou algo do qual alguém possa se 

“despir” (Guacira Lopes Louro, 1997, p.81).1

ATIVIDADE 04

Bate papo: Audiovisual
Antes da execução do vídeo, peça para que as/os participantes, ao assistirem, anotem 
“SITUAÇÕES” já vivenciadas no cotidiano escolar que remetem às discussões apresentadas 
pela professora Jimena.

Nós da Educação - Sexualidade na Escola - Parte 1
O episódio do programa Nós da Educação traz a professora Jimena Furlani2, doutora em 
Educação pela UFRS, para falar sobre a sexualidade humana na escola. 
Produção: TV Paulo Freire 
Idioma: Português 
Duração: 17min15s
Ano: 2007

1 LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós estruturalista. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997
2 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005). Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (1993). Professora Efetiva da UDESC 
(Univ. do Estado de Santa Catarina) desde 1994, no Centro de Educação, no Curso de Pedagogia.

https://goo.gl/ZQCBJg
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POSSÍVEIS QUESTÕES PARA O DEBATE:

a) Ao longo de sua carreira, quais as mudanças que você já verificou ou presenciou 
com relação à forma como se trabalhava e a forma como se trabalha atualmente 
os temas ligados às sexualidades?

b) Hoje as/os jovens tem acesso a muitas informações sobre sexualidade através da 
internet, televisão e vídeos. Apesar desta exposição ao tema, você considera que 
as/os jovens dominam as seguintes noções:

•	 responsabilidade consigo mesma/o e para com a/o outra/o no que tange à 
sexualidade;

•	 respeito às opiniões, sentimentos e ao corpo da/do outra/o.

c) Qual é a importância de se trabalhar a temática da sexualidade na escola?

ATIVIDADE 05
Dinâmica dos envelopes: para provocar leituras.
 Nesse momento buscaremos realizar a leitura e aproximação acerca de alguns 
conceitos que são fundamentais para: 

•	 Estimular a identificação das dimensões biológicas, afetivas, e socioculturais das ex-
pressões das sexualidades na vida social;

•	 Respeito à diversidade humana nas formas de expressão dos afetos e desejos sexuais;
•	 Entender os direitos sexuais como direitos humanos fundamentais;
•	 Compreender o processo de educação sexual como parte inseparável do processo 

educacional da humanidade através de seu reflexo no cotidiano.

 Em cada envelope, escreva uma das questões abaixo, e a 
partir deles divida as/os participantes para que, com o tex-
to “Princípios para uma Educação Sexual na Escola”, a ques-
tão possa ser respondida coletivamente e apresentada para o 
grande grupo.

Caderno de Sexualidade
Título: Encarar o desafio da
Educação Sexual na escola
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Para esta atividade utilizaremos o subtítulo do artigo, da professora Jimena Furlani “Prin-
cípios para uma Educação Sexual na escola” – (anexo 03).

Questões para os envelopes:
a) É preciso muita coragem para decidir pelo trabalho de Educação Sexual na Escola? 
Que aspectos podem ser considerados encorajadores?

b) Que fatores desmotivam as/os professoras/res para esse trabalho?

c) Como a educação sexual pode ser pensada e planejada no currículo escolar? 

d) Quais os efeitos da decisão em desenvolver trabalhos pedagógicos?

e) O que me dificulta aceitar tal princípio? Quais os limites (as dificuldades) dessas ideias, 
na escola, de hoje? 

f) Que princípio seria mais facilmente aceito e qual encontraria maior resistência? O que 
eu precisaria aprender/discutir para considerá-lo válido?

 

ATIVIDADE 06
Momento Final: Num piscar de olhos
 Antes da apresentação dos grupos, a proposta é sensibilizar, por meio do curta 
metragem: In a Heartbeat. A partir do filme, podem-se provocar discussões sobre as 
emoções, medos e descobertas nas relações afetivas e refletir sobre o respeito à diversidade 
de orientações sexuais e afetivas.

https://goo.gl/N3W1tC



10

VAMOS DEBATER
 SEXUALIDADE?

In a Heartbeat
O curta metragem, em desenho animado, apresenta no contexto escolar, um estudante 
que, subitamente, descobre o seu afeto por um colega. Neste enredo, o coração, que salta 
do peito, representa a emoção vivenciada. 

Ficha Técnica:
Título: In a Heartbeat 
Produção: Ringling College of Art + Design
Direção: Beth David and Esteban Bravo.
Idioma: Inglês
Ano: 2016
Duração: 4m05s

AVALIAÇÃO

Importante: Após a realização da oficina, a mediadora ou mediador deverá realizar 
a avaliação da oficina na página “formação em ação”, correspondente à aplicação de sua 
oficina.
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DIVULGAÇÃO
ANEXO 04 - Saiba Mais

 Para contribuir com o aprofundamento teórico e metodológico sugerimos a 
DIVULGAÇÃO da página eletrônica de “Gênero e Diversidade Sexual” no portal dia 
a dia educação: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=550
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SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

Departamento da Diversidade

Coordenadora da Educação das Relações de Gênero e 
Diversidade Sexual
Melissa Colbert Bello 

Equipe Pedagógica
Helio Puchalski 
Kenneth Dias dos Santos

Contato: (41) 3340-1712 
E-mail: cergds@seed.pr.gov.br

PRODUÇÃO

Diretoria de Políticas e 
Tecnologias Educacionais

Coordenação de Produção
Projeto Gráfico

Joise Lilian do Nascimento

Diagramação
Edna do Rocio Becker

Fernanda Serrer


