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Resumo 

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar e discutir a forma como o tema 

Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV/AIDS é abordado nos livros 

didáticos de Ciências de três coleções do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, 

aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 2011. Foi utilizado o 

método de pesquisa qualitativa descritiva, com aplicação de um roteiro de 

coleta e descrição dos dados. Observou-se que os livros analisados 

apresentam enfoque nos fatores epidemiológicos e biológicos, em detrimento 

de aspectos culturais e psicossociais. Identificamos uma concentração da 

abordagem do tema nos livros do 8º ano, exceto em uma coleção, fato que 

entra em conflito com o caráter transversal do tema orientação sexual, proposto 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Sugere-se uma reflexão crítica pelos 

professores ao escolherem e utilizarem os livros didáticos, como também se 

propõe aos autores e editoras a ampliação da abordagem dos diversos 

aspectos que se relacionam às IST.  

Palavras-chaves: Livro didático, Ciências, Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. 
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Introdução 

 
O tema sexualidade tem se mostrado como um tema urgente para a 

nossa sociedade devido ao aumento da incidência das Doenças ou Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (DST/IST)3, do HIV/AIDS e da gravidez na 

adolescência entre os jovens. Muitas vezes os adolescentes não têm espaço 

no âmbito do lar para discutir temas relativos à sexualidade, o que acarreta na 

busca de informações em fontes como televisão, revistas e amigos, que não 

são informantes confiáveis, pois podem gerar imagens deturpadas e 

fantasiosas em relação à sexualidade.  

Levando em consideração que as relações acerca da sexualidade têm 

um contexto histórico e social, é certo que as IST e HIV/AIDS também fazem 

parte desse contexto, que ainda pode refletir diversos estigmas referentes ao 

tema. 

A escola nem sempre foi um ambiente aberto quando o assunto em 

questão era educação sexual, como até hoje muitas vezes não é. Porém, 

diante dos avanços e da visão da educação num caráter emancipatório, faz-se 

necessário vencer os empecilhos que ainda tornam esse ambiente um tanto 

quanto omisso em relação ao tema, repensando as abordagens dadas ao 

assunto e os instrumentos a serem utilizados nessa ação. 

O livro didático constitui um instrumento auxiliar da prática docente 

(muitas vezes o único), considerado por alguns professores como norteador de 

suas atividades. A abordagem das IST e HIV/AIDS no livro didático geralmente 

tem caráter epidemiológico, apresentando a identificação do agente etiológico 

causador das infecções, a sintomatologia e mecanismos de prevenção, 

deixando de considerar aspectos sociais relacionados à realidade dos 

educandos.  

No contexto das dificuldades apresentadas pela escola sobre a 

abordagem do tema IST e HIV/AIDS, acreditamos que seja necessária uma 

análise detalhada dos livros didáticos com relação a este assunto, com o 

                                                             
3
 As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são atualmente designadas por Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), entretanto os dois termos ainda são encontrados e aceitos 
na literatura científica.   
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objetivo de contribuir para torná-lo um instrumento mais eficaz de divulgação 

do conhecimento, e promover mudanças atitudinais tanto na abordagem do 

professor quanto na prevenção dos alunos. 

 

Marco teórico 

A maneira como cada indivíduo expressa a sua sexualidade reflete os 

valores morais e costumes da sociedade na qual está inserido. Esta construção 

inicia-se desde seus primeiros dias de vida até a sua morte. 

Segundo Albertini (1997, p.76), 

 

falar sobre sexualidade é reportar-se a uma série de excitações 
e atividades mentais relacionadas às múltiplas formas de 
prazer e à satisfação de necessidades fisiológicas básicas. É 
referir-se a sentimentos, emoções e afetos fundamentais no 
desenvolvimento e na vida psíquica do ser humano presentes 
desde a infância. 
 

Tratar de sexualidade inclui fatores diversos que vão desde as 

necessidades fisiológicas básicas das pessoas até questões psicológicas 

complexas que englobam nossas relações com o prazer, os sentimentos e as 

emoções, que afetam diretamente como nós nos vemos e como nos 

relacionamos com o outro.  

A sexualidade inicia-se antes do nascimento da criança, dia após dia e 

enquanto crescemos e nos desenvolvemos, continuamos a aprender acerca de 

nós mesmos e do nosso corpo por um processo de exploração, imitação e 

instinto que, segundo Foucault (1997), desenvolve-se levando em 

consideração aspectos relativos à educação e à cultura, associados aos 

valores morais e costumes sociais. 

Segundo Paiva (2008), os jovens brasileiros iniciam a sua vida sexual 

em torno dos 14 aos 15 anos, o que retrata a precocidade da iniciação sexual 

no Brasil. Tendo em vista esses dados, vê-se a necessidade de preparar esses 

jovens para uma iniciação sexual saudável, considerando o contexto social em 

que esses adolescentes estão imersos. De acordo com Heilborn (2006), os 

sujeitos entram socialmente na vida sexual por fatores culturais que norteiam 

modelos e comportamentos aceitos para um determinado grupo social. 
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Consequentemente, as ações sexuais se diferenciam em cada sociedade de 

acordo com o seu contexto sócio-cultural. 

Associando o contexto das expressões da sexualidade na adolescência, 

público-alvo dos livros didáticos analisados neste trabalho, torna-se necessário 

trazer algumas considerações sobre as discussões realizadas no espaço 

escolar, incluindo o surgimento e desenvolvimento da educação sexual nas 

escolas brasileiras, visto que as concepções sobre a educação sexual sofreram 

gradual mudança, dentro do contexto sócio-histórico em que a mesma se inclui 

no Brasil. 

Na década de 80, já não havia uma repressão tão explícita contra a 

educação sexual, o que permitiu maiores discussões a respeito do tema, mas o 

real avanço está vinculado à década de 90 com a legitimação e obrigatoriedade 

de discussão da sexualidade como tema transversal na educação, juntamente 

com a Ética, a Saúde, o Meio Ambiente, o Trabalho e Consumo e a Pluralidade 

Cultural, em conformidade com as orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, elaborados nesse período. Entende-se por transversalidade 

 
a possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma 
relação entre aprender conhecimentos teoricamente 
sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da 
vida real e de sua transformação (aprender na realidade e da 
realidade). Não se trata de trabalhá-los paralelamente, mas de 
trazer para os conteúdos e para a metodologia da área a 
perspectiva dos temas. Dessa forma, os PCNs sugerem alguns 
“temas transversais” que correspondem a questões 
importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida 
cotidiana: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, 
Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural. (MENEZES, 2002, 
p. 1). 

 

No ambiente escolar, principalmente na sala de aula, diversas 

concepções de mundo se fazem presentes, crenças, costumes, valores, tipos 

de organização familiar, situações econômicas e sociais, bem como padrões de 

comportamento sexual, o que muitas vezes gera tensões e conflitos, porém a 

escola, devido à sua organização, tende a homogeneizar todas essas 

diversidades ignorando ou reprimindo (LORENCINI, 1997), quando de fato 

deveria se propor a discutir as diferenças, promovendo o respeito às 

diversidades. 
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Quanto às infecções sexualmente transmissíveis e o HIV/AIDS, o livro 

didático de Ciências se apresenta muito limitado às questões fisiológicas e 

morfológicas, tratando o assunto principalmente pelo âmbito epidemiológico, 

deixando à parte as questões psicológicas, afetivas, sociais e culturais. 

Os livros didáticos poderiam romper com esse ponto de vista somente 

biológico e abarcar outros aspectos do tema trazendo reflexões condizentes 

com a realidade dos adolescentes, levantando questionamentos que 

proporcionassem inquietação e não acomodação a respeito. É importante 

ressaltar que os dados epidemiológicos, quando abordados nos textos, podem 

não se aplicar à realidade na qual o grupo de alunos que se utiliza do livro 

esteja inserido. Isto dificulta não só sua compreensão do assunto, como 

também a adoção de medidas de prevenção eficazes na vida desses jovens. 

Além do direcionamento dado à abordagem das IST e HIV/AIDS, é 

necessário observar se há erros conceituais no livro didático adotado. Bizzo 

(2000) relata que alguns livros didáticos apresentam inadequações conceituais 

que promovem o preconceito contra homossexuais e profissionais do sexo, 

difundindo uma informação errônea sobre a transmissão do vírus HIV. Segue o 

trecho publicado neste trabalho: 

 
O preconceito era ensinado ativamente nas escolas públicas. 
Um livro trazia a seguinte afirmação: “Você sabia que a AIDS 
ataca mais os homossexuais por terem uma vida mais 
promíscua, com permanente troca de parceiros?” Mais adiante: 
“as prostitutas [...] mais jovens e bonitas eram muito solicitadas 
a fazer shows em boates na Zona Sul do Rio”, onde “[...] 
prostitutas contaminadas de outros bairros e da periferia 
seguem para as diversas casas noturnas, disseminando o vírus 
da doença na população sadia”. (Retirado do livro: A caminho 
do futuro, Ciências. 7ª série, Vigília, p. 212-213) (BIZZO, 2000, 
p. 28). 

 

Diante destas questões é importante a análise desses temas para que 

erros conceituais e preconceitos como aquele apresentado não sejam 

perpetuados em nossas salas de aula, gerando ações discriminatórias. Cabe 

ao professor também ter discernimento para analisar o conteúdo a ser 

apresentado aos seus alunos, observando tanto problemas a respeito da 

abordagem como problemas conceituais a respeito do conteúdo. A questão é 
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saber se a formação dos professores lhes possibilita questionar os conteúdos 

trazidos no livro didático. 

As infecções sexualmente transmissíveis e o HIV/AIDS se constituem 

como sérios agravos a saúde, devido à sua gravidade e morbidade4 que 

podem resultar em infertilidade, problemas neo-natais, doenças infantis, 

câncer, dentre outras. O Ministério da Saúde (BRASIL, 2010a) informa que 

 

as doenças sexualmente transmissíveis (DST) são causadas 
por vários tipos de agentes. São transmitidas, principalmente, 
por contato sexual sem o uso consistente da camisinha, seja 
feminina, seja masculina, com uma pessoa que esteja 
infectada e, geralmente, se manifestam por meio de feridas, 
corrimentos, bolhas ou verrugas. Algumas DST são de fácil 
tratamento e rápida resolução. Outras têm tratamento mais 
difícil ou podem persistir ativas, apesar da sensação de 
melhora. 

 

Nos países subdesenvolvidos, as IST representam uma das cinco 

causas mais frequentes de procura por serviços de saúde. No Brasil ocorrem 

aproximadamente 3,5 a 4 milhões de episódios de IST por ano (RODRIGUES, 

1996). 

Com relação à prevenção das IST e HIV/AIDS, o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2010b, p. 8) afirma que “o controle das DST e da AIDS continua 

sendo um dos maiores desafios da saúde pública em razão dos obstáculos 

comportamentais, psicológicos, sociais, culturais e estruturais existentes para a 

sua prevenção”, perpassando por diversos fatores, que muitas vezes não são 

levados em consideração no momento da construção das campanhas 

educacionais de prevenção, que acabam tendo um caráter biologicista. Ao 

enfatizar os aspectos médicos da doença, deixando à margem outras 

questões, esta abordagem permite o distanciamento entre o indivíduo e a 

realidade das IST, não gerando uma mudança atitudinal que promova uma 

prevenção real, já que este não percebe a sua vulnerabilidade dentro do 

contexto social. 

                                                             
4
 Morbidade é uma variável utilizada para representar um grupo de indivíduos que adquire uma 

doença em um determinado intervalo de tempo, em uma população específica. 
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Diante desse contexto, faz-se necessário uma atuação mais eficiente no 

que remete a criar ações de prevenção para que esses indivíduos possam 

entender essa vulnerabilidade e se sentirem contextualizados dentro do 

processo de prevenção.  

No espaço escolar os livros didáticos ainda têm forte influência nas 

discussões realizadas em sala de aula e na escolha dos temas a serem 

abordados pelo professor. Este instrumento permanece como uma fonte de 

conhecimento consultada periodicamente pelos alunos, incluindo-se aí 

questões relativas às IST e HIV/AIDS, sendo de fundamental importância que 

as informações por ele veiculadas sejam adequadas e contextualizadas à 

realidade dos educandos. 

Metodologia 

Este estudo representa uma pesquisa qualitativa de análise e descrição 

de dados referentes ao tema infecções sexualmente transmissíveis e 

HIV/AIDS, encontrados em livros didáticos de Ciências. 

Segundo Minayo (2007, p. 57), 

 
o método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, 
das relações, das representações, das crenças, das 
percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 
humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 
artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. 

 

Os aspectos possíveis de serem estudados através do método 

qualitativo também podem ser investigados com relação às IST e HIV/AIDS, 

possibilitando a compreensão das diferentes dimensões envolvidas nesta 

temática.  

O objeto de estudo foram livros didáticos de Ciências do ensino 

fundamental, dispostos em três coleções dentre as disponibilizadas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para o ano de 2011. A questão de 

ter sido escolhido esse objeto de estudo deveu-se ao fato de que os livros 

didáticos selecionados pelo PNLD passaram por uma seleção na qual uma 

comissão avaliou seus conteúdos e abordagens, julgando seu uso apto para as 

escolas públicas brasileiras. 
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O Guia do PNLD 2011 contém os livros indicados pelo PNLD para o ano 

de 2011, e fica à disposição dos professores para análise, facilitando o 

processo de escolha dos livros. Neste guia estão caracterizadas as coleções 

de Ciências do 6º ao 9º ano do ensino fundamental analisadas neste trabalho, 

que são as seguintes: 

- Coleção A: Ciências (BARROS, PAULINO, 2010) 

- Coleção B: Ciências (GEWANDSZNAJDER, 2010) 

- Coleção C: Ciências Naturais- Aprendendo com o cotidiano (CANTO, 

2010) 

Buscando objetivar a coleta de dados, para embasar a investigação e a 

discussão do tema se fez uso de um roteiro de análise dos livros didáticos de 

Ciências. Este roteiro possibilitou buscar nos livros didáticos de Ciências 

basicamente três tipos de informações para análise: dados conceituais sobre 

as infecções sexualmente transmissíveis, apresentação de conteúdos e 

imagens vinculadas às IST, e dados referentes à forma da abordagem das IST. 

Esse instrumento apresentou questões abertas e fechadas para tornar a 

coleta de informações mais direta e objetiva, além de conter espaço para 

observações complementares que buscaram apurar as informações sobre as 

IST que as questões objetivas não contemplaram, ou que fossem interessantes 

para sua análise. 

Resultados e Discussão 

Este trabalho analisou os livros didáticos de Ciências de forma a 

diagnosticar problemas conceituais e de abordagem do tema infecções 

sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS, no intuito de promover uma reflexão 

sobre as informações apresentadas. 

Foi feita uma investigação com base no roteiro previamente definido 

sobre o tema IST e HIV/AIDS apresentados nos livros didáticos de Ciências 

selecionados, com posterior categorização das informações obtidas, 

favorecendo o processo de análise e discussão de acordo com o suporte 

teórico pesquisado sobre o tema. 
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De um modo geral, os livros didáticos do ensino fundamental de 6º a 9º 

ano deveriam trazer em seu conteúdo aspectos que envolvessem o 

desenvolvimento dos temas transversais de forma associada. Na análise feita 

observou-se que o tema sexualidade se concentra nos livros do 8º ano do 

ensino fundamental, exceto na coleção C – Ciências Naturais (CANTO, 2009), 

presente nos livros de 7º e 9º ano. Apesar desta coleção abordar o tema nestas 

séries, o mesmo não se apresenta como solicitado pelos PCN, que orienta a 

discussão deste tema nas diversas áreas do conhecimento, incluindo aspectos 

biopsicossociais e culturais.  

Essa inadequação dos livros didáticos aos PCN é fruto do não 

acompanhamento das editoras aos novos princípios educacionais difundidos 

na educação brasileira, principalmente na década de 90. Os livros se 

aproximam das diretrizes curriculares da década de 70, sendo necessária uma 

reformulação. 

Observou-se que a transversalidade da Orientação Sexual, proposta 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais não é seguida por estes autores. Há 

uma concentração desses assuntos nos livros didáticos do 8º ano, gerando 

contato e discussões tardias dos adolescentes em sala de aula com as 

questões da sexualidade, quando muitos deles podem já ter iniciado sua 

atividade sexual. 

Os livros pesquisados não contemplam todos os critérios analisados 

sobre as IST e HIV/AIDS, sendo marcante o enfoque de aspectos biológicos e 

epidemiológicos em todas as coleções. Sugerimos a expansão da abordagem, 

trazendo outros aspectos que possibilitem aos adolescentes uma melhor 

compreensão das IST e HV/IADS, como, por exemplo, os fatores culturais, 

sociais e psicológicos que permeiam o tema.  

Relembrando que estes livros são direcionados ao público adolescente, 

a depender da forma de utilização do livro didático pelo professor, e 

consequentemente da forma de tratamento dada ao assunto, as opiniões e 

concepções construídas sobre as IST e HIV/AIDS podem ser direcionadas para 

valorizar ou não os aspectos positivos ou negativos da sexualidade, quando o 

seu objetivo deve ser dar suporte teórico aos alunos para a elaboração 
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conceitos fundamentais a partir da realidade que vivenciam, respeitando sua 

cultura e suas concepções de mundo. 

Considerações finais 

Constatamos que há necessidade de mudança da abordagem das IST e 

HIV/AIDS nos livros didáticos de Ciências analisados, visando a ampliação de 

ações preventivas. Como o processo educativo visa o desenvolvimento de 

competências e habilidades para o exercício da cidadania de forma 

emancipada e consciente, as informações sobre a sexualidade humana 

também permeiam o espaço escolar e precisam e devem ser discutidas 

respeitando-se os valores de cada grupo de alunos e sua cultura. Há de se 

considerar, em estudos posteriores, a formação dos professores para a escolha 

de livros didáticos que apresentem abordagens coerentes e adequadas às 

especificidades da sua escola e à realidade em que os alunos estão inseridos. 
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