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A análise da pesquisa visava perceber, a
partir das categorias desveladas, quais as
possibilidades da contribuição das
gravações do referido programa de rádio
serem trabalhadas como materialserem trabalhadas como material
pedagógico de apoio em processos
intencionais de educação sexual
emancipatória



O objetivo geral dessa pesquisa foi o
de contribuir com processos intencionais
de educação sexual emancipatória por
meio de um estudo exploratório dasmeio de um estudo exploratório das
categorias oriundas dos conteúdos dos
programas de rádio: Educação Sexual
em Debate gravados



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Registrar o processo de produção, implementação e

execução do programa Educação sexual em debate; na

Rádio UDESC Florianópolis;

• Desvelar as categorias preponderantes do conteúdo

gravado dos programas entre junho de 2007 e dezembro

de 2015;

• Pesquisar as categorias surgidas sob a perspectiva de

contribuir com processos intencionais de educação sexual
emancipatórios.



Educação Sexual?



Repressora?

Emancipatória?



• Direito à liberdade sexual

INDICADORES DA VERTENTE 
EMANCIPATÓRIA COM BASE NA 

DDSDHU

• Direito à autonomia sexual, integridade
sexual e à segurança do corpo sexual
• Direito à privacidade sexual
• Direito à igualdade sexual
• Direito ao prazer sexual



• Direito à expressão sexual

•   Direito à livre associação sexual
•   Direito às escolhas reprodutivas livres 
e responsáveis
•   Direito à informação baseada no 
conhecimento científico
•   Direito à educação sexual 
compreensiva 
•   Direito à saúde sexual















Como resultado da pesquisa percebemos que
o programa de rádio contempla em seu
conteúdo a vertente emancipatória de
Educação sexual, por apresentar a busca

Resultados provisórios:

Educação sexual, por apresentar a busca
constante de um despertar da consciência
crítica, desta forma os programas analisados
se mostraram materiais pedagógicos
importantes para uso em processos
intencionais de formação de pessoas para
uma abordagem emancipatória de Educação
Sexual.
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