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Resumo 

          O presente trabalho tem o propósito de abordar algumas reflexões iniciais acerca 

do tema educação sexual, como reflexo de uma pesquisa, que vem sendo realizada em 

uma escola pública, em Ribeirão Preto. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(Brasil, 2000), o tempo de permanência dos jovens nas escolas e as oportunidades de 

trocas, convívio social e relacionamentos amorosos, a escola não pode se omitir diante da 

relevância dessas questões, constituindo assim, um local privilegiado para a educação 

sexual Com isso, partimos da ideia que é necessário ampliar os estudos sobre o tema, 

assim como, incluí-lo efetivamente na escola. 

Introdução 

A necessidade de desenvolver esse tema veio de encontro a uma demanda 

apresentada durante a realização do Pibid, que é um Programa Institucional de bolsa de 

iniciação à docência que tem o objetivo de incentivar licenciados à carreira do magistério. 

Partimos da ideia que “A inclusão dos Temas Transversais exige, portanto, uma tomada 

de posição diante de problemas fundamentais e urgentes da vida social, o que requer 

uma reflexão sobre o ensino e a aprendizagem de seus conteúdos: valores, 

procedimentos e concepções a eles relacionados” (PCNs, 1997, p.35). Entre os temas 

transversais, a abordagem da educação sexual, se apresenta como quebra de tabus no 

contexto sociocultural brasileiro. Através dessa premissa, desde fevereiro de 2015, 

desenvolvemos um Projeto de educação sexual com alunos do 5º ano, na escola EMEF. 

Prof. Dr. Paulo Monte Serrat Filho, no qual abordamos temas como: puberdade e 

mudanças corporais, relacionamentos, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos 

e aborto, DSTs e Aids, homossexualidade, pois entendemos que “a organização dos 

conteúdos em torno de projetos, como forma de desenvolver atividades de ensino e 

aprendizagem, favorece a compreensão da multiplicidade de aspectos que compõem a 

realidade, uma vez que permite a articulação de contribuições de diversos campos de 

conhecimento” (PCNs, 1997, p.41). “Diante da realidade dos adolescentes com suas 

mudanças corporais, hormonais e comportamentais, vimos a importância da educação 

sexual com o objetivo da prevenção” (JARDIM; BRÊTAS, 2006).  

Objetivos 

           Abordar a importância da educação sexual na escola como meio de 

conscientização e orientação dos alunos, além da necessidade de formação de 

professores e a elaboração de novas estratégias de ensino, que abordem o tema. 

Metodologia 

Inicialmente foi realizado levantamento e estudo bibliográfico acerca do tema 



educação sexual, a realidade escolar e a formação de professores. A partir desse 

segundo semestre será desenvolvida uma pesquisa de campo na escola EMEF. Prof. Dr. 

Paulo Monte Serrat Filho com o propósito de identificar a formação de professores quanto 

à educação sexual e a dificuldade de trabalhar sobre o tema.    

Desenvolvimento 

Com base nos estudos bibliográficos que abordam questões e propostas sobre 

educação sexual, a sexualidade é algo que se constrói e se aprende parte integrante 

desenvolvimento da personalidade e capaz de interferir no desempenho escolar. Portanto, 

mesmo com todos os tabus e preconceitos, é necessário que pais e educadores realizem 

uma educação sexual em conjunto. Para a formação da criança para que tenha sua 

sexualidade bem resolvida e o professor tem um papel fundamental para que isso ocorra 

de forma natural, é um professor bem preparado saberá trabalhar em sala de aula todo o 

contexto sem ultrapassar barreiras culturais, sociais e religiosos de seus alunos. 

Desde 1997, os PCNs descrevem a orientação sexual como contribuinte para a 

prevenção de problemas graves como: abuso sexual, gravidez indesejada, métodos 

contraceptivos e valorização dos direitos sexuais. 

Segundo Marta Suplicy (1983), a maneira pela qual o indivíduo viverá a sua 

sexualidade vai depender da sua disposição inata e das influências sofridas nos primeiros 

anos de vida. E para desenvolver uma atitude positiva em relação ao sexo, o mais 

importante é encorajar a expressão da sexualidade, desde a infância. Esta atitude é que 

propiciará o crescimento da capacidade de relacionar-se afetivamente com o outro e de 

usufruir uma relação sexual. 

A educação sexual na escola visa colocar o diálogo sobre a sexualidade, através 

de professores com o preparo adequado para passar o conceito do sexo ligado ao bonito, 

ao afeto, ao respeito mútuo, à responsabilidade e ao prazer. 

Educar sexualmente, implica em abrir possibilidade, dar informações sobre suas 
interpretações culturais e suas possibilidades significativas permitindo uma 
tomada lúcida de consciência. E para Santos, essa tomada de consciência só 
será possível se as informações forem trabalhadas na perspectiva de se 
transformarem em conhecimento, pois tem observado que a informação por si só 
não proporciona esta consciência lúcida, ao contrário, parece contribuir com a 
perversa promiscuidade em que a sexualidade analisada tem nos colocado 

(SANTOS apud VASCONCELOS, 1999, p.10 ).  
 

Baseado em nossa experiência no Pibid, analisamos a necessidade de 

desenvolver a educação sexual na escola pública em que realizamos nossas 

observações. Percebemos  o quanto era falha a compreensão de sexualidade nos alunos 

da escola, através de seus comportamentos e verbalizações dos professores e direção. A 

escola também não tinha professores qualificados para abordar o assunto de educação 



sexual observamos que para alguns professores o tema era cheio de tabus e 

preconceitos e não sabem como interagir como os alunos. Percebemos então que há a 

necessidade da formação dos professores, já que o tema educação sexual nos remete a 

nossa própria sexualidade, crenças e tabus; dificultando assim, a maneira de passar as 

informações corretamente. Além de que essas aulas deveriam ser uma disciplina do 

currículo escolar. 

Resultados preliminares  

Tendo em vista que a educação sexual não é uma disciplina do currículo da 

educação básica, e sim um conteúdo transversal e interdisciplinar, com nosso projeto 

percebemos a necessidade de se ter uma disciplina envolvendo a temática, assim como, 

essa abordagem na formação inicial e continuada de professores. Isso contribuirá para o 

desenvolvimento de uma educação sexual que promova no aluno um senso de auto 

responsabilidade e compromisso para com sua própria sexualidade. 

Mesmo com as dificuldades de recursos materiais e pessoal, em muitas instituições 

de ensino, a partir dessa experiência inicial no projeto pudemos notar a potencialidade 

presente na escola, de implantar um programa com essa temática, já que o 

desenvolvimento da sexualidade se inicia na infância até o fim da vida de todo ser 

humano. “E durante o período escolar é quando mais são vivenciadas as transformações 

no corpo e mente de cada indivíduo, na qual devem ser acompanhadas de perto para que 

através da prevenção se ofereça a proteção” (JARDIM; BRÊTAS, 2006). 
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