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RESUMO 
 
 
O Ensino de Ciências nos dias atuais é um desafio, pois os conhecimentos sobre a 
temática Educação Sexual por muito tempo foi considerado polêmico e de pouca 
importância no desenvolvimento escolar das pessoas e voltadas a uma única 
finalidade: o Biológico. Os professores em geral não sabem como lidar corretamente 
com esta temática. Sendo assim, o presente trabalho possibilitou no conhecimento 
dos processos metodológicos do desenvolvimento da temática sexualidade com 
jovens adolescentes na sala de aula. A coleta de dados foi realizada por meio de 
uma entrevista semiestruturada, e as respostas foram transcritas e discutidas. Como 
principais referenciais teóricos estão três professores do ensino fundamental da 
Escola Estadual Eufrazia Fagundes Marques. Pode se concluir, entretanto, que os 
professores encontram desafios para desenvolver esta atividade, como a falta de 
recursos, materiais que possibilitem maior eficácia do neste trabalho, o desinteresse 
dos alunos e também a falta de preparação na formação acadêmica. 
 
Palavras chave: Ensino de Ciências; Educação Sexual; Pratica de Ensino. 
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1 INTRODUÇÃO  

A sexualidade se faz presente em todo desenvolvimento físico e psicológico 

dos indivíduos, manifestando-se desde o seu nascimento até o momento da sua 

morte (RODRIGUES e WECHSLER, 2014, p.90). 

 Sexualidade é um fenômeno que se manifesta num campo social, 

acompanhado das relações psíquicas, socioeconômicas, políticas e culturais, não se 

restringindo somente ao biológico (TAQUETTE 1997). 

Porém, pela ignorância e costume popular, o significado da sexualidade 

ficou restrito ao sexo genital. Mas, a sexualidade abrange toda a pessoa desde a 

maneira como agir, pensar e funcionar fisiologicamente como homem e mulher, ou 

seja, abrange o aspecto total do comportamento humano estabelecendo inter-

relações satisfatórias (Lapate, 1974), [...] sexo foi, é e sempre será uma questão 

social, sem deixar de ser também uma questão individual (GOLDBERG 1982, p.82). 

Com a chegada da puberdade, o indivíduo passa por transformações, tanto 

físico quanto psicossociais e biológicas, culminando com o amadurecimento dos 

órgãos genitais. Nesta fase é que o indivíduo está pronto para praticar atividade 

sexual, e é neste momento que as curiosidades tendem a aparecer, inicia se a 

descoberta do próprio corpo. Por isso, é a fase mais crítica do ser humano 

(PELLOSO, et al, 2008 apud ROLON.,2014, p.8).  

Sendo assim, parafraseando Rodrigues e Wchsler ( 2014, p.90): 

[...] por se tratar de um tema de grande importância na vida dos indivíduos, 
constata se que este assunto é pouco estudado, principalmente no que diz 
respeito às práticas educativas voltadas para sexualidade de crianças no 
ambiente escolar, pois esta é uma temática extremamente associada a 
preconceitos, tabus e crenças. 

E sendo tão diversificada atualmente, ao ponto de envolver vários  outros 

aspectos que devem ser ensinados para os alunos, como construção de 

comportamento social, pois a personalidade que se atribui a cada um nesta fase 

pode gerar preconceito sexual, desigualdade sexual e até mesmo violência sexual.  

Tanto que, Goldberg (1982, p.85) cita que nos dias atuais não tem faltado 

manchetes nos jornais, entrevistas de rádio e TV, apontando que a juventude atual 

pouco ou nada sabe sobre sexualidade e até mesmo não sabe aceitar as diferenças 
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e opiniões sexuais do próximo. Vale lembrar também, que as más informações 

socioculturais vêm crescendo gradativamente, tanto que o sexo já tornou se 

instrumento de marketing e está em confronto com a devida educação.   

Mas afinal, essa educação é responsabilidade dos pais ou da escola? 

 Usando da ideia de Silva, (1999, p.41): seria melhor que essa educação 

basicamente fosse feita pelos pais, ou responsáveis pela criança e adolescentes, um 

esclarecimento das dúvidas e uma orientação ensinando a respeitar as diversidades 

e a se respeitar tornaria a forma eficaz de educação sexual, mas a inabilidade dos 

pais em abordar esses assuntos impede-os de ajudar os filhos conforme seria o 

ideal. Então, a carga fica transferida para as responsabilidades secundárias, ou seja, 

para a escola, cujo é um lugar diferenciado e muito oportuno para novos saberes, 

além de ser um local de socialização. 

Sendo assim, é importante então que o educador amplie seus 

conhecimentos acerca do assunto, a fim de auxiliar os alunos que não possuem 

informações adequadas ou que não possuem informação nenhuma, respondendo as 

dúvidas de forma esclarecedora e respeitosa (RODRIGUES e WECHSLER, 2014 

p.90). 

Segundo Banzato e Grante, (2000, p.7) é necessário evidenciar também 

que: 

[...] nos PCNs a educação sexual, assim como a ética e a pluralidade 
cultural, devem ser tratados como temas transversais; ou seja, não exigem 
uma disciplina específica para serem trabalhados, mas quando surgem em 
sala de aula, os educadores devem propiciar sua reflexão, enfatizando o 
corpo e a saúde. Os PCNs também sugerem que a conduta do educador 
diante deste tema seja de oferecer limites e demonstrar a compreensão de 
que faz parte de um desenvolvimento saudável de todo ser humano. 

Perante isso, cabe à escola promover ações que desenvolvam essa 

transversalidade de forma reflexiva e educativa deixando mais amplo o 

conhecimento dos alunos nessa área, possibilitando o desenvolvimento sexual de 

forma mais responsável. 

Pois, educação sexual refere-se a um processo formal e sistematizado, e 

requer planejamento eficaz e propõe participação de todos os profissionais da 

educação nesta transversalidade (BRASIL, 2000). 
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 No entanto, evidenciando a importância da educação sexual nas escolas 

este traz como ponto primordial descrever como os professores desenvolvem as 

aulas de educação sexual e quais seus conhecimentos acerca desta 

transversalidade. Porque não cabe ensinar apenas o desenvolvimento biológico, 

mas também, o desenvolvimento psicológico e ás diversidades que a sexualidade 

traz incluindo principalmente o respeito e o comportamento social, sendo esta uma 

fase que molda a personalidade de cada indivíduo.  

Pois, quando pensamos no desenvolvimento sobre educação sexual dentro 

da sala de aula, a primeira palavra que nos surge à mente é precariedade no ensino 

desta temática, isso porque a realidade do assunto sexualidade é muito complexa, e 

existem muitos fatores que envolvem o ensino desta área. Essa precariedade ocorre 

muitas vezes devido ao professor delimitar o material pedagógico, utilizando apenas 

o livro didático como ferramenta única de ensino, cujo este não abrange todos os 

assuntos que se deve incluir nesta educação, pois esta mesma não se trata apenas 

de desenvolvimento fisiológico, mas também de construção de comportamento e 

diversidade sexual. Focar apenas no fisiológico do corpo impede que os alunos 

tenham conhecimentos múltiplos desta temática, e isso torna este ensino precário. E 

este, ampliará as noções metodológicas no ensino de Educação Sexual e assim 

contribuirá para uma melhoria na qualidade do processo ensino aprendizagem na 

fronteira Brasil/Paraguai. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivos descrever como o 

professor desenvolve os processos metodológicos sobre educação sexual e quais 

seus conhecimentos docente desta transversalidade dada à importância que guarda 

o tema para a vida dos cidadãos, é uma temática que deve ser enfrentada e 

instituída no âmbito das escolas da rede estadual, guardando, por consequência, a 

pertinência da abordagem conforme a idade do educando. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ENSINO DE CIÊNCIAS  

Quando se falam em questões sobre o ensino de ciências, variadas dúvidas 

povoam o pensamento de professores e alunos. Pois o ensino de ciências tem papel 

de destaque na formação de homens, tornando-os aptos ou não aptos a lidar com as 

questões contemporâneas (MACHADO, 2012). 

 Portanto, levando em consideração que a socialização dos conhecimentos 

científicos produzidos pela humanidade e difundidos na escola são saberes 

fundamentais na formação do aluno na nossa sociedade, podemos visualizar a 

importância do Ensino de Ciências, pois o ser humano é parte integrante e agente 

transformador do mundo, portanto, ao observar, comparar e diagnosticar os 

problemas do meio, poderá encontrar soluções para tornar sua vida e de outros mais 

digna e harmoniosa (MACHADO, 2012). 

Mas, as ciências nem sempre foi objeto de ensino nas escolas (ROSA, 

2005). 

Pois a inserção do ensino de ciências na escola deu-se no início do século 

XIX quando então o sistema educacional centrava-se principalmente no estudo das 

línguas clássicas e da Matemática, de modo semelhante aos métodos escolásticos 

da idade média, a revolução industrial deu novo poder aos cientistas 

institucionalizando socialmente a tecnologia e estes reconhecimentos da ciência e 

da tecnologia levou à sua admissão no ensino (CANAVARRO, 1999). 

 Até o início dos anos 1960 havia no Brasil um programa oficial para o 

ensino de ciências, estabelecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Em 

1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n° 4024/61) 

descentralizou as decisões curriculares que estavam sob a responsabilidade do 

MEC (BRASIL, 2000). 

No entanto, segundo Brasil (2000). 

Ate a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases n. 4.024/ 61, ministravam- 
se aulas de Ciências Naturais apenas nas duas ultimas series do antigo 
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curso ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina a 
todas as series ginasiais. Apenas a partir de 1971, com a Lei n. 5.692, 
Ciências Naturais passou a ter caráter obrigatório nas oito series do primeiro 
grau [...]. 

Sendo assim, procurando implementar o novo paradigma curricular, em 

1997, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza, em caráter de recomendação, a 

todos os sistemas de  ensino  e  escolas,  os  Parâmetros Curriculares  Nacionais  

para  o  Ensino Fundamental.  Os parâmetros para o Ensino de Ciências sugerem 

que a ciência seja mostrada como um conhecimento capaz de colaborar para a 

“compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como 

parte do universo e como indivíduo [...], favorecendo o desenvolvimento de postura 

reflexiva, crítica, questionadora e investigativa” (BRASIL, 1997, p. 23e 24). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) buscam intensificar, entre os 
educadores do nosso país, a discussão da pratica e do posicionamento 
frente às questões educacionais, econômicas, políticas e sociais. Seus 
organizadores destacam dentro as razões fundamentais desse trabalho, a 
contribuição, para que profundo e imprescindíveis transformações, há muito 
desejadas, se façam no panorama educacional brasileiro e o 
posicionamento do professor, como principal agente desta tarefa (LIRA, 
JOFILI, 2010). 

Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) propõem 

repensar o ensino e a organização do currículo na escola brasileira, visando à 

construção do conhecimento por parte do aluno e o desenvolvimento de 

competências necessárias para entender e intervir na sua realidade (RAQUEL, 

2011). 

Para isso acontecer o documento sugere um ensino contextualizado, 

possibilitando fazer relações entre as diferentes áreas do conhecimento (BRASIL, 

2002).  

E uma das possibilidades para atender a essa demanda é a organização do 

programa escolar a partir de temas, ou seja, uma organização curricular balizada na 

Abordagem Temática (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2007). 

Dessa forma, para contextualizar melhor os conhecimentos de uma forma 

que os alunos obtenham saberes profundos os PCNs desenvolveram:  

Os “temas transversais” dizem respeito a conteúdos de caráter social, que 
devem ser incluídos no currículo do ensino fundamental, de forma 
“transversal”, ou seja: não como uma área de conhecimento específica, mas 



14 

 

como conteúdo a ser ministrado no interior das várias áreas estabelecidas. 

Mesmo que um determinado tema  possa ser mais pertinente a uma área do 
que a outra, o fator decisivo do seu grau de inserção em dada área de 
conhecimento poderá depender, pelo menos inicialmente, da afinidade e 
preparação que o professor tenha em relação ao mesmo (FIGUEIRO, 
2000). 

Neste caso, é importante que o professor tenha noções claras que o ensino 

de Ciências não se resume a apresentações de definições cientificas, em geral fora 

do alcance da compreensão dos alunos. Definições é o ponto de chegada do 

processo de ensino [...]. Os objetivos de ciências são concebidos para que o aluno 

desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como 

individuo e como cidadãos, esses objetivos são coerentes aos estabelecidos na 

introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais e também com aqueles 

distribuídos nos Temas Transversais (BRASIL, 2000).   

2.2 EDUCAÇÃO SEXUAL 

A educação sexual busca ensinar e esclarecer questões básicas sobre o 

desenvolvimento sexuais, longe de preconceitos e tabus. Antigamente e ainda hoje 

falar sobre sexualidade provoca constrangimentos nas pessoas, dessa forma, o 

principal objetivo da educação sexual é preparar o individuo para a vida sexual de 

forma mais segura não somente com o seu corpo, mas também no convívio social. 

Pois a concepção de corpo humano como um sistema integrado, interage 

com o ambiente e reflete a historia de vida do sujeito, e isto orienta um dos temas 

transversais obrigatórios no âmbito escolar (BRASIL, 2000). 

Sendo assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) buscam 
intensificar, entre os educadores do nosso país, a discussão da prática e do 
posicionamento frente às questões educacionais, econômicas, políticas e 
sociais. Seus organizadores destacam, dentre as razões fundamentais 
desse trabalho, a contribuição, para que profundas e imprescindíveis 
transformações, há muito desejado, se façam no panorama educacional 
brasileiro e o posicionamento do professor, como principal agente desta 
tarefa. Segundo os PCN é a partir da década de 1980 que o número de 
trabalhos na área da sexualidade nas escolas aumentou em virtude da 
preocupação dos educadores com o grande crescimento da gravidez 
indesejada entre adolescentes e do risco da infecção pelo HIV (vírus da 
Aids) (BRASIL, 1999) 

 Por estas razões que se faz necessário o profundo conhecimento dos 

professores acerca desta transversalidade, pois a sexualidade consiste em um 
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processo de aprendizagem onde o indivíduo passa a se conhecer e compreender o 

seu estado interno e organizar as sequências dos seus atos sexuais (HEILBORN, 

2006). 

É necessário também, pois Sexualidade é um fenômeno que se manifesta 

num campo social, acompanhado das relações psíquicas, socioeconômicas, 

políticas e culturais, não se restringindo somente ao biológico (TAQUETTE 1997). 

Dessa forma, é notório o grau de importância desta temática para o ser 

humano, não só pelo fato de reproduzir-se, mas pelo fato de sentir prazer, pois é 

julgado como necessidade fundamental, por isso encontra-se presente na vida diária 

de todos, desde o nascimento até a morte, acompanhando cada etapa, sexualidade 

é uma questão social e também de vida saudável (BRASIL, 2000).  

Sendo assim, parafraseando Arruda (2010) a Organização Mundial da 

Saúde - OMS, que é a agência da Organização das Nações Unidas responsável por 

pensar nas políticas de saúde para o mundo todo, define a sexualidade da seguinte 

forma:  

[...] a sexualidade forma a parte integral da personalidade de cada um. É 
uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser 
separado de outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônima de 
coito e não se limita à presença, ou não, de orgasmo. Sexualidade esta 
ligeiramente ligada a temas de saúde, cujo são de extrema importância no 
conhecimento dos adolescentes.  

Então, a escola tem sido atribuída à responsabilidade de preencher algumas 

lacunas, pois muitos pais não sabem como lidar com o assunto, cabendo então aos 

professores das diversas áreas do conhecimento a tarefa de orientação quanto à 

sexualidade, numa perspectiva transdisciplinar.   

Oliveira (2001) mostra que os professores apresentam uma resistência para 

assumirem, na prática pedagógica, um trabalho sistemático, que envolva os vários 

aspectos da sexualidade e métodos docentes.  

Geralmente todas as escolas trabalham o aparelho reprodutivo em Ciências, 
o fazem por meio da discussão sobre a reprodução humana, com 
informações ou noções relativas à anatomia e fisiologia do corpo humano. 
Essa abordagem normalmente não abarca as ansiedades e curiosidades 
das crianças, nem o interesse dos adolescentes, pois enfoca apenas o 
corpo biológico e não inclui a dimensão da sexualidade. Sabe-se que as 
curiosidades das crianças a respeito da sexualidade são questões muito 
significativas para a subjetividade, na medida em que se relacionam com o 



16 

 

conhecimento das origens de cada um e com o desejo de saber. (BRASIL, 
1999, p. 292). 

Para contribuir com mais eficiência nesse saber é Preciso então, que as 

instituições de ensino informe e discutam sobre os diversos temas que envolvem a 

sexualidade, para que haja quebra de tabus, preconceitos existentes na sociedade e 

ate mesmo dentro de uma sala de aula (BRASIL, 2004). 

Educação sexual também implica o tratamento de questões que nem 

sempre estarão articuladas com as áreas do currículo, emergindo e exigindo do 

professor flexibilidade, disponibilidade e abertura para trabalhá-las (LIRA e JOFILI, 

2010).  

Porém a falta de preparo e treinamento dos professores para abordar a 

Educação Sexual, reflete a problemas corriqueiros em sala de aula, tais como a 

perda do raciocínio, falta do que falar sobre o assunto, assim como a ausência de 

amparo do professor, no sentido de que este, como educador, não sabe onde 

buscar subsídios para adequada abordagem do tema em sala de aula. Esta situação 

trás, sem dúvida, muita angústia ao educador, no sentido de que este pode 

transmitir insegurança durante esta difícil tarefa (PACCOLA, 2009). 

Sendo assim, Educação Sexual refere-se a um processo formal e 

sistematizado, e requer planejamento eficaz e propõe participação de todos os 

profissionais da educação nesta transversalidade (BRASIL, 2000). 

2.3 PRÁTICAS DE ENSINO 

No estagio atual do ensino brasileiro, a configuração do currículo escolar do 

ensino básico deve ser objeto de intensos debates, para que a escola possa 

desempenhar adequadamente seu papel na formação de cidadãos (KRASILCHIK, 

2008).  

Ainda usando da ideia de Krasilchik (2008), o conteúdo na realidade, é a 

preocupação mais presente entre professores ao fazerem seu planejamento 

curricular tendo que tomar decisões de três tipos: 

[...] o que ensinar, decisões referentes a abrangência da matéria a ministrar; 
uma vez decidido o que ensinar, o nível seguinte de decisão é em que 
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sequencia, isto é, a melhor ordenação dos tópicos escolhidos, e , 
finalmente, após esses dois primeiros tipos de escolhas, como relacionar e 
integrar os assuntos aos outros tópicos da mesma disciplina e até mesmo 
das outras disciplinas [...]. 

 Sendo assim, no momento da estruturação das estratégias de ensino, os 

professores deixam transparecer toda a fragilidade e deficiência dos conhecimentos 

e habilidades que supostamente deveriam ser apreendidos em sua formação, 

principalmente em uma temática tão abrangente como a de sexualidade. E tais 

deficiências, aliadas a uma abordagem tradicional há muito praticada na 

disseminação em sala de aula, vem provocando conflitos no processo ensino-

aprendizagem, principalmente na exposição de ideias e fundamentos 

(VASCONCELOS e COLABORADORES, 2002). 

Uma das finalidades do Ensino Básico é “a compreensão” dos fundamentos 

científicos no ensino. Por isso, o grande desafio do professor é possibilitar ao aluno 

desenvolver as habilidades necessárias para a compreensão, sendo o mediador, 

aquele responsável por apresentar temáticas ao aluno, usando estratégias de 

aprendizagem, como jogos, seminários, debates, simulação, propostas que 

possibilitam a parceria entre professor e alunos (GONZAGA, 2012). 

 Enfim, é essencial o desenvolvimento de posturas e valores pertinentes às 

relações entre os seres humanos, entre eles e o meio, entre o ser humano e o 

conhecimento, contribuindo para uma educação que formará indivíduos sensíveis e 

solidários, cidadãos conscientes dos processos e regularidades de mundo e da vida, 

capazes assim de realizar ações práticas, de fazer julgamentos e de tomar decisões 

(BRASIL, 2000). 

Considerando que é de responsabilidade da escola promover a educação da 

criança e adolescente é necessário que se discuta esse tema transversal por meio 

multidisciplinar, como já foi proposto pelo Parâmetro Curricular Nacional (PCN).  

O PCN incluiu nos projetos políticos pedagógicos (PPP) temas na área da 

sexualidade a serem trabalhados de forma transversal, ou seja, em todas as áreas 

do conhecimento, de forma aprofundada para suprir os interesses e curiosidades 

dos alunos. 

Nessa transversalidade o professor não apenas deve dominar o conteúdo da 

sua matéria específica, mas também conhecer outros conteúdos e interagir com a 
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realidade dos alunos, pois eles ainda apresentam conhecimentos errôneos sobre 

sexualidade.  

De acordo com Rufino e Colaboradores (2013): 

[...] o PCN foi proposto em 1996 com intuito de incluir nos Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPP) temas na área da sexualidade a serem trabalhados de 
forma transversal, ou seja, em todas as áreas do conhecimento, na 
abordagem e aprofundamento necessário, considerando as necessidades e 
interesses dos escolares. Sobretudo a transversalidade implica na 
necessidade do professor realizar discussões e reflexões críticas de modo a 
proporcionar a participação tanto de professores quanto dos alunos 
incentivando o protagonismo juvenil [...].  

Estudos têm mostrado que não há necessidade que o professor seja um 

especialista em educação sexual, mas um profissional que mobilize o ambiente 

escolar e com capacidade de articular conteúdos e criar contextos pedagógicos 

adequados para reflexões e debates de ideias sobre tal temática. Este profissional 

deve estar em constante processo de atualização de seus conhecimentos, por meio 

de educação continuada de forma a ensinar o outro a pensar e discutir, método 

principal no processo ensino aprendizagem (RUFINO e COLABORADORES, 2013).  

Porém, Rufino e Colaboradores (2013), ainda afirmam que: 

[...] mesmo assim, sabemos que, de fato, os professores não recebem 
informações suficientes em sexualidade na sua formação, por isso trabalhar 
conteúdos que envolvem esta temática e suas especificidades no ambiente 
escolar é considerado tema delicado e difícil de ser trabalhado. De acordo 
com pesquisas realizadas há envolvimentos diretos com questões 
socioculturais e até religiosos como sentimentos, culturas, valores, tabus e 
crenças, ainda bastante arraigados na cultura brasileira.  

Mas, se tratando da questão da educação sexual segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997, p.128):  

[...] será por meio do diálogo, da reflexão e da possibilidade de reconstruir 
as informações, pautando-se sempre pelo respeito a si próprio e ao outro, 
que o aluno conseguirá transformar e/ou reafirmar concepções e princípios, 
construindo de maneira significativa seu próprio código de valores. 

Portanto, percebe-se que o papel do educador não deve ser restrito apenas 

à mediação de conteúdos curriculares. Ele também deve atuar como orientador de 

saberes relacionado a corpo, gênero e afetividade das crianças desde cedo. 

Baseando-se na ideia que o adulto que temos hoje é apenas o reflexo da educação 
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que lhe foi transmitida quando criança, ou seja, uma criança que é educada em um 

ambiente tradicional, quando adulta vai refletir o tipo de educação que lhe foi 

transmitida (SILVESTRE, 2012). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

Este trabalho foi aplicado com professores de uma Escola Rural Pública 

Estadual no Município de Aral Moreira-MS na fronteira com o Paraguai. Com 

estimativa de 11 mil habitantes segundo IBGE 2013 (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas). Localizado no Sul da região Centro-Oeste do Brasil, no Sudoeste de 

Mato Grosso do Sul (IBGE, 2013). 

3.2 METODOLOGIA 

Foi feito inicialmente uma revisão bibliográfica com o objetivo de coletar 

informações em artigos científicos, publicações em revistas, livros, internet, 

monografias, dissertações, relacionados especificamente ao tema desta pesquisa. 

Para Gil (2009, p. 45) “a pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

poderia pesquisar diretamente”. 

 Esse ganho torna-se importante quando o problema de estudo requer 

informações dispersas em uma determinada dimensão ou nos estudos históricos. 

Pois um amplo conhecimento do tema é fundamental para poder atribuir 

uma avaliação com os professores perante essa transdisciplinaridade desta temática 

torna indispensável, para isto também é necessário como professores que tenhamos 

conhecimento diante da modalidade da pesquisa, uma vez em que essa 

transversalidade é obrigatória nos conteúdos do Estado. 

Esta pesquisa é um estudo de caso, definido, segundo Gil (2002), e possui 

um caráter qualitativo descritivo, cujo houve a descrição das informações sobre o 

estudo, no qual preencheu as lacunas vigentes desta pesquisa. 

Utilizou se também neste estudo, questionários semiestruturados com 

questões norteadas procurando levantar dados relativos a este estudo dentro da 

unidade escolar. Por se tratar de um tema transversal, o questionário foi feito com 
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todos os professores da escola, verificando o preparo, a forma com que lidam com 

este tema e as dificuldades que enfrentam no cotidiano profissional em relação à 

sexualidade.  

Para as análises dos dados no questionário, foram efetuados de forma 

descritiva evidenciando as características e interpretando as, como por exemplo, 

analise dos conteúdos comparando com artigos publicados sobre tal temática, onde 

visam também analisar os métodos pedagógicos do profissional educador.  

3.3 CONTEXTOS DA PESQUISA 

O trabalho realizado contemplou uma Escola Rural Publica Estadual do 

Município de Aral Moreira MS. Para a realização do trabalho foi feito previamente 

uma visita na escola colaboradora, solicitando o desenvolvimento do mesmo ao 

diretor, e logo após, ocorreu um momento de diálogo com os professores publico 

alvo da pesquisa, para explicar como seria a pesquisa. 

Aplicou-se como metodologia da pesquisa uma entrevista semiestruturada 

para os professores atuam na Escola Estadual Eufrazia Fagundes Marques em Aral 

Moreira MS. Somente responderam ao questionário os professores que assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Para Goldim et al (2003), o processo de consentimento livre e esclarecido 

tem por objetivo permitir que a pessoa que está sendo convidada compreenda os 

procedimentos, desconfortos, benefícios e direitos envolvidos, visando permitir uma 

decisão autônoma. 

Para proceder à análise das entrevistas e as observações realizadas durante 

as visitas a escola, respeitou-se os seguintes critérios: 

 Foram lidas e, então, tabuladas as opiniões de acordo com cada 

professor entrevistado e observando a relação com aspectos investigados; 

 As citações dos professores entrevistados e observados foram 

analisadas e discutidas considerando-se suas implicações para a pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir, são apresentadas a análise e discussão dos dados relacionados ao 

questionário semiestruturado que foi aplicado aos professores da escola, Foram 

lidas e, então, transcritas as opiniões de acordo com cada professor entrevistado e 

observando a relação com aspectos investigados; As citações dos professores 

entrevistados e observados foram analisadas e discutidas considerando-se suas 

implicações para a pesquisa. 

Esta investigação contou com a participação de três professores do ensino 

fundamental, onde são identificados como P1, P2, P3, sendo um deles professor 

especifico de ciências que está apenas um ano no trabalho docente, os outros dois 

de matérias distintas já estão a mais de dez anos. O objetivo inicial foi levantar quais 

as dificuldades em relação à educação sexual. Após esta investigação e ao saber 

das dificuldades destes foi possível conhecer quais os projetos pedagógicos 

referentes à educação sexual na escola.  

Os dados coletados através dos professores servirão para nortear todo o 

restante da pesquisa. Há seguir apresentam-se os resultados da pesquisa, e 

ressaltando também que os nomes foram omitidos para que não haja quaisquer 

problemas que levem os professores a situações de embaraço. 

4.1 PREPARO NA GRADUAÇÃO A SALA DE AULA 

As instituições de ensino apresentam um importante papel na formação dos 

futuros professores, pois elas devem transmitir informações, conhecimentos, e 

métodos pedagógicos necessários para auxiliar os indivíduos na vida social.  

Principalmente os cursos de licenciatura que devem oportunizar abrangência 

de temas transversais os quais são obrigatórios no currículo escolar, assim como a 

sexualidade, constituindo assim, meios de proporcionar aos discentes uma formação 

específica no tocante a estes assuntos.  

 Em geral, as instituições não os preparam para estas especificidades, 

trazendo muitas dificuldades na hora de atuar em sala de aula. Pois cabe ao 

educador orientar, criar momentos de reflexão, debate e estudos, que possam vir a 
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auxiliar o educando em suas dúvidas, é desta maneira que o educador conseguirá 

formar indivíduos integrais. 

Quando indagados se houve um preparo ao longo do curso sobre este tema 

transversal, relataram: 

“Não. Por mais que meu curso foi uma licenciatura, não houve um preparo 
adequado por parte da instituição para mim como professor lidar com este 
assunto” (P1). 

 “Um preparo adequado especifico aos temas transversais não, de como 
ensinar aos alunos a crescer de forma saudável não tivemos preparo, 
embora seja uma licenciatura” (P2).  

“Sim, sou formado em Ciências Biológicas e a educação sexual foi 
abordada durante a graduação, principalmente nos métodos de como deve 
ser tratada” (P3). 

Sendo assim, é notória a falta de preparo e de treinamento dos professores 

para abordar a Educação Sexual e isso reflete problemas corriqueiros em sala de 

aula, tais como a perda do raciocínio, falta do que falar sobre o assunto, assim como 

a ausência de amparo do professor, no sentido de que este, como educador, não 

sabe onde buscar subsídios para adequada abordagem do tema em sala de aula. 

Esta situação trás, sem dúvida, muita angústia ao educador, no sentido de que este 

pode transmitir insegurança durante esta difícil tarefa (PACCOLA, 2009). 

O preparo torna se importante, e percebemos que o único que recebeu um 

preparo foi o licenciado em Ciências Biológicas. Educação sexual também implica o 

tratamento de questões que nem sempre estarão articuladas com as áreas do 

currículo, emergindo e exigindo do professor flexibilidade, disponibilidade e abertura 

para trabalhá-las (LIRA e JOFILI, 2010). 

E é no momento da estruturação das estratégias de ensino, que os 

professores deixam transparecer toda a fragilidade e deficiência dos conhecimentos 

e habilidades que supostamente deveriam ser apreendidos em sua formação, 

principalmente em uma temática tão abrangente como a de sexualidade. E tais 

deficiências, aliadas a uma abordagem tradicional há muito praticada na 

disseminação em sala de aula, vem provocando conflitos no processo ensino-
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aprendizagem, principalmente na exposição de ideias e fundamentos 

(VASCONCELOS e COLABORADORES, 2002). 

Rufino e Colaboradores (2013), afirmam que, de fato os professores não 

recebem informações suficientes em sexualidade na sua formação, por isso que 

trabalhar conteúdos que envolvam esta temática no ambiente escolar é considerado 

tema delicado e difícil de ser trabalhado.  

E nessa deficiência de saber, que o papel de ensino sobre educação sexual 

fica restrito ao professor de Ciências e Biologia, devido ao motivo de que Ciência e 

Biologia estudam e obtêm os conhecimentos biológicos do corpo humano e sua 

fisiologia anatômica.  

Onde os professores da pesquisa indagados sobre a concordância com essa 

restrição relataram:  

“Não. Mas é onde o professor trabalha o desenvolvimento do corpo humano 
que esta integrada a educação sexual. Mas sempre que algum aluno toca 
no assunto eu adentro com algumas discussões” (P1).  

“Não concordo. Mas é a disciplina que mais se encaixa nos conteúdos 
curriculares” (P2). 

“Não, em minha opinião deveria ser um assunto interdisciplinar, ou seja, 
trabalhado em todas as matérias, juntamente com todos os outros 
professores, pois todos estão sujeitos a lidar com situações envolvendo 
educação sexual” (P3). 

De maneira geral, os professores designados a trabalhar educação sexual 

são os de Ciências e Biologia, outros trabalhos como palestras, reuniões e projetos 

referentes a temas do corpo humano como a saúde e sexualidade são restrito ao 

professor de Ciências. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 

ciências aponta como objetivo geral, entre outros, a abordagem da temática 

Orientação Sexual dentro e entre todas as áreas disciplinares, portanto não cabe 

somente ao professor de Ciências, mas sim devem ser designados a todos os 

professores (BRASIL, 2000). 

Pois, considerando que é de responsabilidade da escola promover a 

educação da criança e adolescente é necessário que se discuta esse tema 
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transversal por meio multidisciplinar, como já foi proposto pelo Parâmetro Curricular 

Nacional (PCN).  

O PCN incluiu nos projetos políticos pedagógicos (PPP) temas na área da 

sexualidade a serem trabalhados de forma transversal, ou seja, em todas as áreas 

do conhecimento, de forma aprofundada para suprir os interesses e curiosidades 

dos alunos. 

Porque nessa transversalidade o professor não apenas deve dominar o 

conteúdo da sua matéria específica, mas também deve conhecer outros conteúdos e 

interagir com a realidade dos alunos, pois eles ainda apresentam conhecimentos 

errôneos sobre sexualidade. 

 De acordo com Rufino e Colaboradores (2013): 

o PCN foi proposto em 1996 com intuito de incluir nos Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPP) temas na área da sexualidade a serem trabalhados de 
forma transversal, ou seja, em todas as áreas do conhecimento, na 
abordagem e aprofundamento necessário, considerando as necessidades e 
interesses dos escolares. Sobretudo a transversalidade implica na 
necessidade do professor realizar discussões e reflexões críticas de modo a 
proporcionar a participação tanto de professores quanto dos alunos 
incentivando o protagonismo juvenil [...]. 

 Não há necessidade que o professor seja um especialista em educação 

sexual, mas um profissional que mobilize o ambiente escolar e com capacidade de 

articular conteúdos e criar contextos pedagógicos adequados para reflexões e 

debates de ideias sobre tal temática. Este profissional deve estar em constante 

processo de atualização de seus conhecimentos, por meio de educação continuada 

de forma a ensinar o outro a pensar e discutir, método principal no processo ensino 

aprendizagem (RUFINO e COLABORADORES, 2013).  

Mas é preciso que os educadores estejam em constante processo de 

atualização para que possam ter a possibilidade de assumir atitudes reflexivas nos 

espaços educacionais em relação à sexualidade. 

Essas atualizações profissionais são totalmente importantes, pois, os 

assuntos discutidos em sala de aula abrange uma vasta gama. De modo geral, 

devido à falta desse preparo e conhecimento dos professores, muitos assuntos são 

deixados de lado, restringindo apenas o desenvolvimento biológico que o livro 

didático de Ciências do ensino fundamental traz. 
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E sabemos que ensinar somente o fisiológico do corpo não é suficiente e tão 

pouco abrange a temática sexualidade, uma transversalidade que deveria ser 

abrangida de forma eficaz para um crescimento saudável dos jovens adolescentes 

no meio social.  

Esse ponto específico sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula nos 

faz ver o tão pouco os professores são preparados, e também o pouco tempo 

disponível que eles têm na elaboração de planos didáticos e na efetuação destes. 

 Quando indagados sobre quais assuntos eles trabalham sobre sexualidade 

em sala de aula, relataram: 

“Em relação aos conteúdos tratados nas aulas destinadas a sexualidade é 
somente sobre desenvolvimento biológico e sua fisionomia, o pouco tempo 
nos permite trabalhar de forma rápida este assunto” (P1). 

“Em algumas situações quando os alunos nos questionam sobre algo 
relacionado acontecem algumas discussões, mas geralmente o foco 
principal é o biológico que o livro traz” (P2). 

“Geralmente começamos trabalhando sobre o desenvolvimento fisiológico 
do corpo, mas depois quando vão surgindo duvidas nos alunos adentramos 
nos demais assuntos” (P3). 

Sexualidade que vem como um dos temas transversais segundo os PCNs 

abrange uma diversidade enorme de assuntos, desde desenvolvimento do corpo 

humano a temas de saúde e aspectos sociais  que de forma direta ou indireta estão 

relacionados.  

Trabalhar apenas o corpo humano como foi relatado não torna eficiente este 

ensinamento no momento em que os jovens estão construindo seu caráter e a 

identidade, nesse momento é eles estão associando todo seu conhecimento com a 

forma pratica na vida e no meio social.  

 Segundo Krasilchik (2008), o conteúdo na realidade, é a preocupação mais 

presente na temática sexualidade [...]. 

 Pois Brasil (1999) afirma o seguinte: 

Geralmente todas as escolas trabalham o aparelho reprodutivo em Ciências, 
o fazem por meio da discussão sobre a reprodução humana, com 
informações ou noções relativas à anatomia e fisiologia do corpo humano. 
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Essa abordagem normalmente não abarca as ansiedades e curiosidades 
das crianças, nem o interesse dos adolescentes, pois enfoca apenas o 
corpo biológico e não inclui a dimensão da sexualidade. Sabe-se que as 
curiosidades das crianças a respeito da sexualidade são questões muito 
significativas para a subjetividade, na medida em que se relacionam com o 
conhecimento das origens de cada um e com o desejo de saber [...] 
(BRASIL, 1999, p. 292). 

Também segundo os PCNs essa abordagem normalmente não abarca as 

ansiedades e curiosidades das crianças, nem o interesse dos adolescentes, pois 

enfoca apenas o corpo biológico e não inclui a dimensão da sexualidade, uma vez 

em que o sistema hormonal esta a todo vapor e sexualidade torna se o centro das 

atenções (BRASIL, 2004, p.292). 

Sendo assim, o papel do educador não deve ser restrito apenas à mediação 

de conteúdos curriculares. Ele também deve atuar como orientador de saberes 

relacionado a corpo, gênero e afetividade das crianças desde cedo. Baseando-se na 

ideia que o adulto que temos hoje é apenas o reflexo da educação que lhe foi 

transmitida quando criança, ou seja, uma criança que é educada em um ambiente 

tradicional, quando adulta vai refletir o tipo de educação que lhe foi transmitida 

(SILVESTRE, 2012). 

Enfim, para que se possa tornar eficaz o ensino sobre sexualidade é 

essencial o desenvolvimento de posturas e valores pertinentes às relações entre os 

seres humanos, entre eles e o meio, entre o ser humano e o conhecimento, 

contribuindo para uma educação que formará indivíduos sensíveis e solidários, 

cidadãos conscientes dos processos e regularidades de mundo e da vida, capazes 

assim de realizar ações práticas, de fazer julgamentos e de tomar decisões 

(BRASIL, 2000). 

4.2 AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS PROFESSORES 

Um foco muito importante neste trabalho é citar algumas dificuldades 

vivenciadas pelos professores ao trabalhar sexualidade dentro de sala de aula. 

As dificuldades enfrentadas pelos professores ao trabalhar sexualidade em 

sala de aula, nem sempre são as mesmas, mas na maioria dos casos, as maiores 

dificuldade referem-se à falta de material didático, a conversa paralela entre os 

alunos, e também uma barreira constante que os professores enfrentam é a não 
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aceitação dos pais com a temática, pois acreditam que ainda não esta na hora de 

seus filhos começarem, a saber, sobre sexualidade. Os pais acreditam que trabalhar 

sexualidade torna se um estímulo para o ato em si, e em alguns casos acarreta em 

confronto com os pais. Relatou a professora (P1). 

Em relato dos professores 2 e 3, foi abstraído a seguinte colocação: “Nessa 

fase muitos deles acham que já sabem muita coisa sobre sexo, porém, quando 

começo a trabalhar com sexualidade é nítida a cara de curiosidade e vontade de 

sanar suas dúvidas”... “gosto de trabalhar sexualidade, porém seria melhor que 

fosse de uma forma descontraída, a maior parte deste assunto são trabalhadas em 

cima de desenhos ilustrativos que o livro didático apresenta, e dessa forma não 

trabalhamos todos os assuntos referentes, mas debates também acontecem e assim 

os alunos tiram suas duvidas”. Relataram também que a mídia influencia muito nesta 

educação.  

Por isso o documento aponta a relevância de se discutir o assunto na 

escola, pois sabemos que as crianças encontram-se a mercê de uma sociedade 

consumista que valoriza o mundo erotizado. 

Não se pode mais ficar trabalhando aparelho reprodutivo nas aulas de 

Ciências Naturais e achar que isso é educação sexual. 

Esta educação não pode ficar relegada somente ao professor de Biologia, 

tem que ser trabalhada por todos, em diversos momentos. Trabalhar na escola as 

diferentes fases que o aluno passa no cotidiano é necessário para que possa 

conhecer o que se passa em relação aos aspectos biológicos, uma vez em que o 

desenvolvimento vem desde o nascimento ate a morte.  

4.3 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS DO 8º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

O livro analisado é livro didático de ciências do 8º ano (7ª série) dos autores 

Ana Maria Pereira, Margarida Santana e Monica Waldehelm, coleção brasileira, 

2015, utilizado em escolas do ensino fundamental 7ª série no município de Aral 

Moreira. 
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O livro contém 6 unidades: a 1ª trata de “Nós, seres humanos”. A 2ª 

unidade: “Como é formado nosso corpo”. Na 3ª: “Sexualidade e vida”. Na 4ª 

“Funções da nutrição”. Na 5ª “Órgãos do sentido, sistema nervoso e endócrino”. No 

6ª “Locomoção- ossos e músculos”. 

A presente análise partiu do conteúdo “percebendo o outro” localizado na 

unidade 3. Esta unidade trata de Sexualidade desde a convivência com o meio 

social ate ao desenvolvimento do corpo, ou seja, o biológico, onde está incluída a 

gestação e precauções com doenças. 

Os textos são claros, curtos e deveriam ser complementados com mais 

informações sobre o assunto que está sendo explicado, como o caso da camisinha e 

do parto que estão mais para complementar e não como um modo de ensinar. É um 

livro atualizado, pois há textos com curiosidades relacionados ao cotidiano, porém 

são poucos e sem referências, é coerente, mas não traz questões de ética e 

cidadania, como por exemplo, diversidade sexual.  

Apresenta bons recursos visuais, com poucas imagens, e contém textos 

explicativos em cada uma (legenda). O livro didático é de fácil contextualização e 

criativo. 

Em relação às atividades propostas, estão vinculados apenas ao texto do 

livro, aos aspectos biológicos do corpo apenas, mas, nenhuma atividade 

multidisciplinar. Apresenta Glossário e guia de experimentos, como por exemplo o 

uso da camisinha. 

As maiorias dos livros didáticos de Ciências do município de Aral Moreira 

apresentam-se de forma linear limitando qualquer perspectiva interdisciplinar, pois 

se baseia em uma abordagem tradicional, o que o livro enfoca são questões ligadas 

ao sistema reprodutor masculino e feminino, os nomes dos órgãos, questões da 

gravidez, como se dá a fecundação, como o bebe se forma, os tipos de partos, 

questões da puberdade, as mudanças que ocorrem em seu organismo e as 

mudanças de comportamento. 

Contudo, sabemos que frequentemente, é atribuída ao professor de Ciências 

a tarefa de iniciar as discussões sobre a sexualidade. É muito importante que a 

escola como um todo se informe e discuta sobre os diferentes tabus, preconceitos, 
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crenças e atitudes existentes na sociedade, fornecendo condições para que os 

educando desenvolvam atitudes coerentes e de valores no meio social. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O tema sexualidade aparece nos PCNs como um tema transversal. Tal 

documento se propõe como um eixo norteador, que aponta caminhos para 

aperfeiçoar a qualidade do ensino desenvolvido pelos professores nas escolas. 

 A sexualidade está presente no contexto escolar, e o educador deve estar 

preparado para lidar com essas questões, evitando opiniões pessoais e 

reconhecendo a importância de se falar sobre o assunto dentro das instituições.  

Para isso, os profissionais da educação precisam de capacitações para 

obter informações a respeito do tema e como lidar com eles de forma adequada em 

cada etapa do desenvolvimento. 

 Com o desenvolvimento dessa pesquisa, observou-se que as principais 

dificuldades que os professores enfrentam ao trabalhar com educação sexual nas 

escolas estão relacionadas à falta de material didático adequado, a inter-relação 

entre pais – alunos – escola e a falta de informação e preparo de alguns 

professores. 

A escola, como fonte de informação através de profissionais é formadora de 

cidadãos. Ela ainda leva aos adolescentes a entender e discutir os questionamentos 

e reflexões sobre sexualidade para o amadurecimento e desenvolvimento de 

atitudes responsáveis. 

Estudos sobre a educação sexual são contribuições que podem enriquecer a 

atuação de profissionais beneficiando-lhes com uma melhor preparação e, 

consequentemente, fazendo com que os adolescentes estejam mais bem orientados 

sobre a sexualidade. 

 Desse modo, quanto mais se falar e questionar sobre o tema, mais 

conscientização será propiciada; esclarecendo duvidas e inclusive os preconceitos e 

tabus que estão dentro da cultura em que a criança está inserida, conservando a 

constituição da cidadania destes indivíduos. 
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Anexo A- Questionário aos professores 

 

Curso: Ciências Biológicas        Disciplina: TCC II            Professora Orientadora: 
Bruna Bobato Serejo 

Acadêmico: Camila Suelen Espindola Teixeira  

                                             

Questionário: Educação Sexual. 

As contribuições dadas pelos senhores professores reforçaram a visão de que é 
necessário e urgente um trabalho de estudo aprofundado das propostas dos PCN’s 
com relação à transversalidade, especialmente em sexualidade, tema desta 
pesquisa, tanto por questões internas da instituição escolar, promovendo reflexões e 
discussões de professores, equipes pedagógicas, com a finalidade de sistematizar a 
ação pedagógica da escola no trato de questões da sexualidade e questões mais 
amplas de relevância social. 

 

Formação: (   ) Graduação       (   ) Pós-Graduação        (   ) Mestrado         (   ) 
Doutorado 

 

Quanto tempo você tem de profissão? 

 

Leia o Texto abaixo: 

 

SEGUNDO OS PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) a educação sexual, 
assim como a ética e a pluralidade cultural, devem ser tratados como temas 
transversais; ou seja, não exigem uma disciplina específica para serem trabalhados, 
mas quando surgem em sala de aula, os educadores devem propiciar sua reflexão, 
enfatizando o corpo e a saúde. Sabendo que [...] por se tratar de um tema de grande 
importância na vida dos indivíduos, constata se que este assunto é pouco estudado, 
principalmente no que diz respeito às práticas educativas voltadas para sexualidade 
de crianças no ambiente escolar, pois esta é uma temática extremamente associada 
a preconceitos, tabus e crenças (ROGRIGUES e WCHSLER, 2014). 

 

Levando em consideração este techo, independente de sua formação docente, a 
instituição pela qual você estudou, preparou o para ministrar aulas sobre Educação 
Sexual? Comente: 

 

 

Sabemos que Educação sexual não esta voltado somente para o desenvolvimento 
biológico do corpo, porém muitas vezes em escolas quando se trata de sexualidade 
as aulas são voltadas para o Biológico e outras questões de relevância social são 
deixadas de lado, além disso, são restritas ao professor de Ciências e Biologia. 
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Você concorda que esse assunto deve ficar restrito ao profissional de Ciências e 
Biologia. Por quê? 

 

 

Quando falamos em Educação Sexual, sabemos que não só estamos falando do 
desenvolvimento biológico, mas também da diversidade sexual existente, e sabemos 
que a sociedade influencia de forma direta ou indiretamente neste assunto. Em 
relação aos conteúdos tratados referentes à sexualidade neste âmbito escolar, você 
concorda que sejam suficientes para formar indivíduos a par desta transversalidade? 
Explique: 

 

 

 

Segundo Silva, (1999, p.41): seria melhor que essa educação basicamente fosse 
feita pelos pais, ou responsáveis pela criança e adolescentes. Um esclarecimento 
das dúvidas e uma orientação sexual ensinando a respeitar as diversidades tornaria 
a forma eficaz de educação sexual, mas a inabilidade dos pais em abordar esses 
assuntos impede-os de ajudar os filhos conforme seria o ideal. Então, a carga fica 
transferida para as responsabilidades secundárias, ou seja, para a escola, cujo é um 
lugar diferenciado e muito oportuno para novos saberes, além de ser um local de 
socialização. Sabendo disto, e também que são conteúdos obrigatórios do Estado, 
quais praticas pedagógicas são utilizadas em salas de aulas para os indivíduos 
compreender esta transversalidade? 

 

 

4-Quais dificuldades os professores encontram em trabalhar sexualidade em sala de 
aula? Comente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


