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Resumo: O presente estudo está em andamento e inserido no Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade La Salle/Canoas na linha de pesquisa Formação de
Professores. Tem como objetivo investigar como as/os alunos/as de escolas públicas de ensino
fundamental em Canoas(RS) vivenciam a educação sexual em suas experiências escolares,
verificando quais ações reconhecem e interpretam como práticas de educação sexual,
analisando os artefatos pedagógicos utilizados pelos/as docentes, questionando que lugar
ocupa nestas práticas a diversidade sexual e problematizando as discussões que circulam nas
escolas sobre a educação sexual. Os objetivos específicos são: discutir os efeitos dessas
práticas e desses discursos na produção de identidades juvenis "saudáveis"; problematizar as
discussões que circulam nas escolas sobre a educação sexual; verificar variáveis como sexo,
idade, uso de preservativos ou demais métodos anticoncepcionais, primeira relação sexual,
gravidez na adolescência e demais variáveis relacionadas ao tema que emergirem na
pesquisa.
Entende-se que atentar a estas interrogantes contribuirá para o desenvolvimento teórico,
conceitual e metodológico das temáticas relacionadas ao projeto, quais sejam: educação
sexual e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e a gravidez da
adolescência na população juvenil.
Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com o apoio dos dados quantitativos, com o
intuito de buscar aumentar o conhecimento e a compreensão sobre esta temática, sendo que
para a coleta de dados, elegemos as entrevistas semi-estruturadas, o Grupo Focal e o Diário
de Campo, sendo que a coleta de dados através do diário de campo acontecerá em todos os
momentos da pesquisa a partir da própria inserção da equipe de pesquisadores nos ambientes
investigados. Serão analisadas, a partir das respostas obtidas, as estratégias que são
desenvolvidas no âmbito escolar para superar as atitudes discriminatórias baseadas na
orientação sexual e como a prevenção das DSTs, a prevenção da gravidez na adolescência e
a saúde reprodutiva são contempladas na Educação Sexual.
Espera-se que os resultados deste projeto possam oferecer subsídios às políticas públicas no
campo da Educação Sexual e que possam contribuir para o desenvolvimento teórico,
conceitual e metodológico das temáticas relacionadas ao projeto (quais sejam: educação
sexual e prevenção às DSTs e a gravidez da adolescência na população juvenil). Resultados
preliminares apontam que as/os discentes carecem de espaços escolares para discutir/falar
sobre sexualidade, bem como percebe-se a ocorrência de gravidez na adolescência nas
escolas pesquisadas.
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