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Resumo 
O assunto ‘Orientação sexual e/ou sexualidade’ é de extrema importância no desenvolvimento 
e na vida psíquica das pessoas. De modo geral, nesse trabalho objetivamos apresentar a visão 
de professores da educação básica sobre o tema ‘orientação sexual’. Para atingir os citados 
objetivos foi aplicada entrevista com professores da educação básica e realizada analise 
temática de conteúdo. Nos resultados foi percebido que os professores não abordam o tema 
‘sexualidade’, enquanto tema transversal do PCN. E os entrevistados se mostram 
despreparados para tratar em sala de aula do mencionado tema, citando que as instituições de 
ensino superior têm contribuído de forma mínima para a formação docente, no que se refere 
ao conhecimento acadêmico dos docentes sobre a temática aqui abordada. 
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THE PRELECTERS VISION OF THE BASIC EDUCATION ABOUT THE THEME 

'SEXUAL ORIENTATION IN THE SCHOOL ENVIRONMENT' 

 

Abstract 
The subject 'sexual orientation and/or sexuality' is of extreme importance in the development 
and in people's psychic life. In general, in this work objectify present teachers' vision of the 
basic education about the theme 'sexual orientation'. To reach the cited goals was applied 
interview with city basic education teachers of Friar Is, and accomplished thematic analysis of 
content. In the results was realized that the teachers do not board the theme 'sexuality', while 
PCN's transversal theme. And the interviewees show unprepared to treat in mentioned theme 
class room, citing that the higher education institutions have been contributing of minimum 
form for the educational formation, with regard to the academic knowledge of the prelecters 
about the thematic here boarded. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre as propostas formais de inovação na educação básica, no Brasil está a 

introdução de temas transversais no currículo escolar, instituído a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental.  

Tais temas-Ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual 

não se constituem como disciplinas, mas, como conteúdos que devem ser incorporados às 

áreas ou disciplinas já existentes e em todo o trabalho educativo da escola atravessando o 

currículo. A incorporação de tais temas pode ser considerada uma forma de se vincular 

conteúdos tradicionais à realidade cotidiana dos alunos. 

A discussão acerca da temática sexualidade no currículo escolar do ensino 

fundamental e médio tem se intensificado desde a década de 70, a partir dos parâmetros 

curriculares nacionais (PCN, 1997). 

 Contudo, nos anos 80, a preocupação ligada à orientação sexual aumentou por 

parte dos educadores, em virtude do aumento no número de gravidez indesejada entre 

adolescentes e risco de contágios pelo HIV.  

Apesar de ser um assunto de extrema importância no desenvolvimento e na 

vida psíquica das pessoas, há ainda muitos tabus quando se fala de sexo. Antigamente, as 

famílias apresentavam resistência à abordagem das questões sexuais no âmbito escolar.  

Mas, nos dias atuais percebe-se que muitos pais apóiam a orientação sexual na 

escola, pois reconhecem não só a sua relevância para crianças e jovens, como também a 

dificuldade de falar abertamente com seus filhos. Claro que existe ainda, pessoas que 

abominam a discussão de tal assunto. 

Nesse contexto, têm-se os meios de comunicação que utilizam o sexo para 

chamar atenção das pessoas e acabam por estimular e criar curiosidades precoces até em 

crianças, o que dificulta bastante o processo de conscientização e responsabilidade individual 

dessas sobre o assunto. 

Contudo, o fundamental é a possibilidade de se desenvolver um trabalho 

educativo positivo de valorização humana, mesmo que limitado o seu alcance, através de uma 

intervenção pedagógica adequada, que possibilite aos jovens capacidades de escolha e a 

eliminação do sentimento de culpa. 

Nesse trabalho objetivamos apresentar a visão de professores da educação 

básica sobre o tema ‘orientação sexual’. Bem como, notificar aspectos da práxis docente sobre 



a referida temática. Além de identificar elementos da formação docente dos investigados que 

estão voltados ao trato do tema orientação sexual em sala de aula. 

 

METODOLOGIA 

No contexto do ‘Estágio Supervisionado em ensino de Ciências I’ foi 

construído um projeto sobre o tema orientação sexual, o qual foi aplicado com alunos de 6ª, 7ª 

e 8ª, e professores, os quais foram observados durante o citado estágio. 

Após a observação e descrição do espaço escolar, foram elaborados 

questionários a serem aplicados com os alunos observados. Como também, foram elaboradas 

entrevistas semi- estruturadas, aplicadas a professor de Ciências, de história e de matemática, 

cujas disciplinas foram observados durante o ‘Estágio Supervisionado em ensino de Ciências 

I’. Para Carvalho (1987, p. 65) ‘a observação é ponto de partida eficiente e fundamental para 

toda atividade criativa’. 

Os dados coletados com a entrevista foram descritos no caderno de campo e 

digitados no Microsoft Office Word. Foi feito recorte de conteúdo no texto das entrevistas 

conforme sugere Bardin (2004), e tais dados foram estruturados em tabelas no Microsoft 

Office Word. 

Neste trabalho será apresentada uma discussão previa dos dados a partir da 

análise temática de conteúdo e posteriormente os dados serão categorizados, seguindo a 

orientação de Bardin (2004) para a análise temática de conteúdo.  

Segundo Bardin (2004) categorizar é dividir notações e agrupá-las de acordo 

com o objeto de referencia. 

Esta técnica de analise constitui de três fases: a primeira, compreende a pré-

análise, que sintetiza a organização das idéias; a segunda, comporta a exploração do material; 

e a terceira, se refere ao tratamento dos resultados, que pode ser feito através de uma análise 

estatística, por porcentagem ou interpretações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi desenvolvida com professores da educação básica. Um total de 

cinco docentes foi entrevistado, os quais ensinam em séries do ensino fundamental do Colégio 

Estadual Professor Gentil Tavares da Mota, localizado no Município Sergipano de Frei Paulo. 

Os entrevistados lecionam nas séries de 5ª a 8ª as disciplinas: Matemática, 

história, português, literatura e ciências do referido colégio (Tabela 1). 

 



Tabela 1: Disciplina e séries nas quais lecionam os investigados. 
Professor Disciplina que leciona Séries nas quais leciona 

A Matemática 5ª, 6ª, 7ª séries 

B História 5ª série 

C Ciências 5ª, 6ª, 7ª séries 

D Português e Literatura 8ª série 

E Ciências 8ª série 

 

A área de formação dos entrevistados é respectivamente: pedagogia e 

matemática, historia e ciências naturais. Os quais lecionam a mais de 8 anos (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Área de formação e tempo de atuação como professor dos investigados. 
Professor Área de formação Anos de profissão 

A Pedagogia e Matemática 21 anos 

B Historia 28 anos 

C Ciências Naturais 23 anos 

D Letras Português 17 anos 

E Ciências Biológicas  8 anos 

 

Em relação a parte especifica da entrevista, quando questionado aos 

investigados ‘por que escolheram a profissão de professor’, as respostas foram bastante 

variadas. Como pode ser visto na tabela 3 as causas para ingresso na profissão foram: 

oportunidade de emprego na área, vocação, incentivo para ser professor. (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Respostas dos investigados sobre a escolha da profissão de professor. 
Professor Por que escolheu ser professor? 

A Falta de emprego, pois a 1ª oportunidade de emprego que apareceu foi nessa área, então abracei. 

B Acho que foi vocação. 

C Há tempos atrás era a área que tinha para emprego, e também quando eu estava no ginásio tinha 

incentivo para que eu seguisse o magistério. 

D Bem, primeiramente passei no curso de Serviço Social, mas não me adaptei, como já lecionava 

em casa fiz o curso na área de licenciatura, já que gosto muito de lecionar. 

E Primeiramente meu objetivo era área de pesquisa, pois eu era estagiário de Zoologia, só que 

surgiu o concurso público e entre outras oportunidades como ser independente. 

 

Dentre os aspectos apontados na tabela 3 que apareceu com maior freqüência 

na fala dos investigados foi à falta de emprego em outra área e mais oportunidade de ser 

professor. 



Pode ser que no final da década de 80, período no qual os investigados estavam 

definindo a profissão na qual poderiam atuar, seja uma época na qual a profissão de 

professora tinha maior reconhecimento e respeito, por isso as pessoas eram incentivadas a 

atuarem como docentes.  

Como também pode ser que na referida época tenham visto a profissão docente 

como a única área profissional de maior facilidade para ingresso no mercado de trabalho no 

município no qual residiam. Além de ser uma profissão que propiciaria aos investigados a 

oportunidade de permanecer residindo na cidade em que moravam, não havendo a 

necessidade de migrar para outra região em busca de emprego. 

Em relação aos pontos positivos e negativos da profissão docente, os 

respondentes apontaram como pontos positivos: a função de agente transformador do 

professor, professor como mediador do conhecimento, e o processo de ensino como 

ferramenta a construção de novas experiências na práxis docente, reconhecimento da 

profissão pelos alunos. Como pontos negativos foram apontados: a falta de reconhecimento, 

apoio e incentivo a profissão docente, baixa remuneração, falta de interesse dos alunos, e falta 

de recursos didáticos (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Pontos positivos e negativos da profissão docente apontada pelos investigados. 
Professor Pontos positivos da profissão Pontos negativos da profissão 

A É você ter a sensação de estar sempre ajudando 

alguém a crescer na vida. 

É a falta de reconhecimento e a 

precariedade nos recursos de trabalho. 

B É facilitar o conhecimento. Falta de apoio, incentivo, reconhecimento, 

e remuneração. 

C Possibilidade de seguir diferentes vertentes dentro 

do ensino. 

Não têm material necessário para o 

trabalho. 

D Resultados finais dos alunos são positivos e o seu 

reconhecimento na rua por ser professora. 

Falta de interessa dos alunos, hoje em dia 

eles não querem nada’. 

E A questão de amizade e bom relacionamento com os 

alunos, conhecendo e adquirindo conhecimentos a 

mais no decorrer da profissão. 

Não têm. 

 

Houve uma tendência dos respondentes apontarem para os aspectos positivos 

pertinentes a experiência profissional como elemento capaz de auxiliar no processo de ensino 

e para os aspectos negativos relativos à falta de reconhecimento da carreira docente, estando 

vinculada à baixa remuneração. 



Em relação ao ponto negativo ‘baixa remuneração’ apontamos que em pesquisa 

realizada pelo MEC em 2003, foi percebido que os alunos que obtinham pior resultado nos 

estudos tinham como professores, docentes com os salários mais baixos em nosso país. Bem 

como os alunos que tinham melhor resultado tinham professores com melhor salário. 

Neste sentido, vale destacar que constantemente tem havido greves por parte de 

professores dos diferentes níveis de ensino (fundamental, médio e superior) isso em busca de 

maior reconhecimento e valorização da docência, além de melhoria na remuneração e plano 

de carreira dos docentes. 

No que diz respeito à parte específica da entrevista, quanto a questão ‘Qual a 

sua opinião sobre sexualidade na escola?’, os investigados aparentemente consideram 

relevante o trabalho de tal temática em sala de aula e apontaram diferentes aspectos sobre tal 

temática (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Opinião dos investigados sobre a relevância do trabalho da temática ‘sexualidade’ em sala de 
aula. 

Professor Qual a sua opinião sobre sexualidade na escola? 

A Eu acho que é importante, pois grande maioria dos pais não orienta, então cabe a escola estar 

trabalhando, orientando os alunos. 

B Não existe. Há momentos que agente conversa com os alunos, mas não têm na disciplina 

específica que agente trabalha. 

C Particularmente, não trabalho o tema em si. Mas de vez em quando surgem perguntas. Como por 

exemplo, quando falo sobre reprodução surgem dúvidas de alunos, mas nunca parei na aula para 

falar com eles sobre isso. 

D E válido, deve ser aplicado com os nossos alunos, os mesmos tem bastante interesse sobre sexo. 

Estar trabalhando, orientando os alunos. 

E Não tem interação com outros profissionais da área, trabalhando assim individual na sala de 

aula, por isso trabalho a temática em atividade extracurricular. 

 

Os aspectos vinculados a sexualidade apontados pelos professores investigados 

podem ser definidos como de grande relevância, no entanto não têm sido devidamente 

trabalhado pelos professores, os quais afirmam que os pais dos seus alunos também não 

tratam de tal temática em casa com os seus filhos. 

De modo geral tema ‘sexualidade ou orientação sexual’ não é algo que é 

incluído como um tema transversal pelos professores em suas disciplinas como sugere o PCN, 

mas é simplesmente tratado quando os discentes fazem perguntas. 



Considerando a relevância de se tratar ‘orientação sexual’ em sala de aula 

apontamento também a importância e a necessidade de uma formação continuada com acesso 

a informações sempre atualizadas, o que seria uma função do estado, para que assim a atuação 

do professor seja eficaz no processo de orientação sexual na escola. 

Quanto questionado aos professores entrevistados ‘se eles trabalham a temática 

sexualidade em sala de aula?’, em sua maioria afirmaram trabalhar apenas quando surgem 

questionamentos por parte dos alunos (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Resposta dos investigados sobre o trabalho em sala de aula sobre o tema ‘sexualidade’. 
Professor Segundo o PCN ‘Sexualidade’ é um tema transversal. Você trabalha tal temática em suas aulas 

A Eu acho difícil. A partir das perguntas dos alunos agente vai conversando, então não deixo de 

trabalhar. 

B Só quando os alunos questionam. 

C Só quando surgem dúvidas. Geralmente eu deixo para o final como complemento os temas 

transversais. 

D Ensino em forma de textos e redação. 

E Sim, trabalho na forma de conversas dando exemplos, até mesmo essa temática desperta interesse e 

descontrai o dia-a-dia na sala de aula. 

 

É pertinente destacar um recorte de conteúdo no qual o professor aponta ser 

uma pratica difícil tratar da mencionada temática em sala de aula.  

Provavelmente o fato dos professores não trabalharem esta problemática 

(sexualidade/orientação sexual) contribua para o desrespeito, discriminação e até mesmo 

exclusão social por parte dos alunos.  

Segundo Brasil (1997) os professores devem trabalhar na escola o tema 

‘orientação sexual ‘, por ser a sexualidade algo inerente à vida e à saúde do ser humano. 

Sobre as dificuldades dos professores para trabalhar sexualidade/orientação 

sexual em sala de aula, todos disseram ter dificuldades e considerar difícil, ou não se sentir 

preparado para o trato de tal temática em sala (Tabela 7). 

As dificuldades apontadas pelos professores estão voltadas a: questão de ser 

um tabu o tema sexualidade, a falta de recursos para realizar uma aula diferenciada, os alunos 

distorcerem o fato de os professores tentarem abordar o tema, não considerando isso um ato 

de orientação sexual, mas apenas um ato de falar uma coisa sem tanta relevância. 

 



Tabela 7: Resposta dos entrevistados sobre as dificuldades de trabalhar a temática sexualidade/orientação 
sexual em sala de aula. 

Professor Você têm dificuldade para trabalhar esse tema? Quais as maiores dificuldades? 

A Sim, é muito difícil. Vejo como um tabu, pois se os pais não falam, quando a gente vai falar, 

eles levam como se fosse safadeza. Por isso acredito que é um ponto a ser trabalhado mais. 

B Sim. Os alunos não entendem a mensagem do professor como educativa. 

C Não me sinto totalmente preparada, até mesmo porque tenho pouco tempo que leciono ciências 

e tenho que ver cada turma para poder trabalhar. 

D Às vezes tenho dificuldades no sentido de tratar essa temática com os alunos. 

E Sim. O conteúdo tem, mas recursos didáticos e materiais que possibilita a ter uma aula 

diferenciada não têm, ai fica difícil. 

 

Dentre as dificuldades apontadas pelos professores na tabela 7, destacamos a 

questão tabu do tema. Acreditamos que isso ocorra devido historicamente o sexo ser 

considerado algo que devesse ocorrer apenas para reprodução e perpetuação da espécie 

humana, e não como algo essencial para a formação psíquica e desenvolvimento humano, 

sendo a sexualidade um elemento intrínseco dos seres humanos.  

Em relação às dúvidas mais freqüentes dos alunos em sala de aula sobre 

sexualidade, os investigados apontaram: homossexualidade, gravidez, doenças sexualmente 

transmissíveis e uso de preservativos. 

 

Tabela 8: Respostas dos investigados quanto às dúvidas mais freqüentes dos alunos sobre sexualidade. 
Professor Quais as dúvidas mais freqüentes dos alunos? 

A Não lembro por que eu quase não trabalho. É uma coisa mais esporádica, por isso não dá para 

lembrar as dúvidas mais comuns. Mas, na semana passada tinham alunos falando sobre 

homossexualidade, pois não sabiam o que era isso. Quando os alunos estavam com essa dúvida 

eu conversei com eles. Acho que as disciplinas não devem se fechar em relação a esse assunto, 

mas têm que tirar as dúvidas. Percebo preconceito com homossexuais por parte dos alunos. 

100% do preconceito se manifesta em relação a rejeição. 

B Questionam sobre confiança, respeito, gravidez. Relacionamento entre casais e medo de 

engravidar 

C Eles perguntam mais sobre preservativos, eles questionam como usar preservativos. Eu já 

conversei com a direção para ver se eu posso trazer materiais, ainda estou vendo a forma de 

trabalhar. 

D Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

E Quando a mulher está menstruada se engravida questões de como fazer a tabelinha. 

 

Entre as problemáticas apontadas pelos professores como sendo as dúvidas 

mais freqüentes de seus alunos, destacamos questões voltadas á homossexualidade. 



O PCN que fala sobre ‘Orientação sexual’, ainda coloca que a sexualidade 

relaciona-se com “o direito ao prazer e ao exercício da sexualidade com responsabilidade.”, 

sugerindo que tal tema abranja “as relações de gênero, o respeito a si mesmo e ao outro e à 

diversidade de crenças, valores e expressões culturais existentes numa sociedade democrática 

e pluralista.” (BRASIL, 1997b, p.287) 

Tal abordagem deve incluir também “a importância da prevenção das doenças 

sexualmente transmissíveis/AIDS e da gravidez indesejada na adolescência, entre outras 

questões polêmicas. Pretende contribuir para a superação de tabus e preconceitos ainda 

arraigados no contexto sociocultural brasileiro.” (BRASIL, 1997b, p.287) 

Deste modo, percebe- se não apenas a obrigatoriedade de se trabalhar o 

mencionado tema no âmbito escolar, mas também a importância de tal tema para a formação 

de pessoas conscientes de aspectos que se refere à sexualidade. 

Em relação à visão dos investigados sobre a formação docente em cursos de 

licenciatura para o trabalho da temática sexualidade em sua maioria os investigados disseram 

que os cursos não capacitam (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Opinião dos investigados sobre a própria formação em cursos de licenciatura. 
Professor Você considera que os cursos de licenciatura em geral capacitam os docentes para 

trabalhar este tema? 

A Só em pedagogia recebi orientação, pois pedagogia de tudo têm um pouco. Mas, matemática é 

um pouco mais fechada em relação a esse tema. Acho que seria importante os professores de 

matemática estarem recebendo orientação, pois sempre acaba surgindo esse  tema. 

B Não. No meu tempo não trabalhava e atualmente também não, só em algum momento. Eu acho 

que para trabalhar têm que ser o próprio profissional, porque surgem duvidas que a gente não 

sabe responder.  

C Capacitam sim. Foram tratados em disciplinas do curso. 

D Não, acho que todos nós podemos trabalhar a temática em qualquer disciplina, mas precisamos 

de uma capacitação. 

E Não, porque quando estava na universidade e difícil se trabalhar estas questões. As áreas de 

educação não proporcionaram trabalhar esse tipo de temática, nem nos estágios de licenciatura e 

nem no decorrer do curso. 

 

Analisando as respostas dos investigados, estes apontaram que os cursos de 

pedagogia e ciências naturais capacitam os professores para o trabalho com o tema 

sexualidade e orientação sexual. Já os cursos de historia, ciências biológicas, letras português 

e matemática não capacitam. 



Segundo os professores os cursos que trabalham com os professores 

sexualidade e orientação sexual são cursos mais abertos, os quais têm diferentes temáticas 

dentro da grade curricular. 

Já os que não tratam são os cursos mais fechados, e que se fecham em 

temáticas especificas do próprio curso, não mostrando a relevância de disciplinas que tratem 

do professor enquanto agente social, com poder de auxiliar os discentes em suas escolhas. 

No que diz respeito as respostas dos investigados sobre o fato do tema 

sexualidade ser considerado tabu na escola todos os professores disseram que realmente tal 

tema é considerado tabu e esse fator está vinculado a diferentes fatores como: a falta de 

capacitação dos professores, as famílias mais tradicionais não aceitam que seja discutido 

temas vinculados a sexualidade em sala de aula, falta de dialogo entre a escola e a familia 

(Tabela  10). 

 

Tabela 10: Resposta dos investigados sobre o fato do tema sexualidade ser um tabu na escola. 
Professor Por que a sexualidade ainda é vista como um tabu na escola?  

A O tema é tabu, devido os pais considerar um tabu, um tema a não ser trabalhado. Além disso é 

um tabu porque não há formação suficiente para tratar o tema. Acho que esse tema deveria ser 

trabalhado desde a educação infantil. 

B Não é um tabu. Só aqueles pais mais antigos vêem como tabu, mas os pais de hoje não. 

C Sexualidade hoje está muito explicito, a mídia trabalha. Claro que têm algumas casas de família 

que não informa muito, mas sim, hoje é trabalhado não sendo exatamente um tabu. 

D Começa com os pais, onde eles próprios estabelecem esse preconceito, ainda falta incentivo 

deles mesmos para abordar tal temática. 

E Falta de diálogo com os pais. Os professores conversam com os alunos, pois os pais não se 

interessam em dar orientações aos filhos. 

 

Na sociedade da informação, como é considerada a nossa sociedade atual, 

destacamos o papel da mídia na discussão de temas voltados a sexualidade.  

Em suas respostas um dos investigados apontou que a mídia trabalha a 

sexualidade, no entanto de uma forma um tanto distorcida não apontando a sexualidade como 

algo essencial para o desenvolvimento humano, apontando apenas a sexualidade voltada ao 

sexo, ou a relacionamentos que não envolvem os sentimentos e o respeito entre as pessoas. 

No que remete a metodologia de ensino adotada em sala de aula pelos 

investigados, bem como a forma como estes abordam a temática ‘sexualidade’ em sala de 

aula, os entrevistados apontam que os professores devem abordar. Sendo que um dos 

professores disse que seria interessante se todas as disciplinas trabalhassem, outro professor 



disse que somente profissionais da área devem abordar a temática, outro entrevistado disse 

que o tema sexualidade deve ser tratado por meio de palestras, outro entrevistado afirmou que 

pode ser tratado através de materiais que auxiliam no processo desse tema como pesquisas, 

através de debates, palestras entre outros, e outro entrevistado disse que pode ser feito por 

meio de um trabalho de conscientização com os pais (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Visão dos entrevistados sobre a abordagem de sexualidade em sala de aula. 
Professor Como o professor pode abordar o tema sexualidade e ir além dos tabus? 

A A meu ver se tivesse na escola a oportunidade de todas as disciplinas trabalhar isso ajudaria a 

desfazer o tabu. Em sala o professor deveria ter obrigatoriedade de trabalhar quando surgem as 

dúvidas. 

B Deve abordar o tema só se for um professor profissional que têm especialização nessa área. 

C Sempre através de palestras, com um profissional para falar através de uma apresentação, 

palestra,aula. 

D A melhor maneira de trabalhar è oferecendo materiais que auxiliam no processo desse tema 

como pesquisas, através de debates, palestras entre outros. 

E Realizar um trabalho com os pais de conscientização, que é difícil. Sempre os pais não tem 

tempo para ir à escola só aparecendo alguns no final do ano para resolver problemas de 

repetência. Até mesmo o próprio estado realiza cursos de capacitação voltados a essa temática. 

 

É interessante quando um dos professores aponta que deveria ser obrigatório os 

professores tratar em sala de aula o tema ‘sexualidade’. Isso nos leva a questionar será que 

fosse obrigatório a abordagem do mencionado tema em sala de aula nós teríamos indivíduos 

mais conscientes? Bem como, será que os índices de pessoas com doenças sexuais 

diminuiriam? 

De certa forma quando observamos o PCN podemos considerar uma 

obrigatoriedade de se tratar do tema sexualidade em sala de aula. No entanto como pode ser 

percebido os PCNs não têm sido considerado relevante, pois os professores com suas próprias 

palavras confessam não abordar o tema sexualidade, enquanto tema transversal, em sala de 

aula. e como pode ser visto em discursos anteriores que apresentamos com as tabelas os 

entrevistados apontam diferentes fatores para não abordar a temática em suas aulas. 

 Sobre a visão dos professores entrevistados quanto ao papel do professor e da 

família na formação da sexualidade dos discentes, todos consideram que o professor exerce 

importante papel. Um professor aponta que os alunos confiam mais nos professores e outro 

professor aponta que todos os profissionais da escola pode contribuir para formação dos 



discentes além dos professores e pais dos alunos, isso no que se refere à temática investigada 

(Tabela 12). 

 

Tabela 12: Resposta dos entrevistados quanto ao papel do professor na constituição da sexualidade dos 
seus alunos. 

Professor Você considera que o professor, além da família, exerce um importante papel na 

sexualidade da estudante? 

A Acho que sim, pois depois os pais, os alunos confiam mais nos professores. 

B Sim. 

C Sim. Formação para a cidadania. Não apenas o professor, mas a comunidade escolar de modo 

geral deve conversar com os alunos. Por exemplo, um servente pode dar um conselho. 

D Sim. A partir do momento em que o professor aborda o assunto ele já auxilia no papel da 

sexualidade do estudante. 

E Em parte sim, se você trabalha com esse tema na escola você acaba interferindo positivamente, 

até mesmo os pais não abordam esse tema e os alunos acabam consequentemente procurando na 

escola ou na rua. 

 

É interessante o recorte de conteúdo temático no qual um dos investigados fala 

sobre a possibilidade de todos os funcionários da instituição escolar contribuir para a 

formação da sexualidade dos alunos. No entanto é interessante pensar que os professores 

podem ser as pessoas mais indicadas para tratar dessa temática nas escolas, uma vez que o 

esperado é que estes recebam nas instituições de ensino superior preparo para lhe dar com 

orientação sexual e outras temas relacionados à sexualidade no ambiente escolar. 

Quanto a resposta dos professores o próprio preparo para tratar sobre sexo com 

seus alunos, todos disseram não se sentir preparado. A justificativa para o despreparo está 

vinculada a diferentes aspectos, a saber: falta de conhecimento e de experiência, falta de 

entrosamento com os alunos, dificuldade pessoal para abordagem da temática. Apenas um 

professor afirmou se sentir preparado (Tabela 13). 

 

Tabela 13: opinião dos professores sobre o próprio preparo para tratar sobre sexo com os seus alunos. 
Professor Você se sente preparado profissionalmente e psicologicamente para falar sobre sexo com 

seus alunos? 

A Não. Devido à falta de conhecimento, pois não têm como você trabalhar o tema sem ter 

embasamento. 

B Não, de jeito nenhum. 

C Não. Sempre falta alguma coisa, têm coisas que a gente têm dificuldades..  

D Não, de jeito nenhum, não tenho experiência e base nesse tema. 

E Sim, não tenho problema de trabalhar essa temática em sala de aula. 



 

Em suas falas os professores citaram algumas palavras chave como: falta de 

conhecimento e ensinamentos da TV.  

Sobre a falta de conhecimento está esta vincula principalmente a formação 

inicial e continuada dos professores.  

No entanto, apontamos que também os professores podem ser responsáveis por 

sua própria formação, estes podem buscar diferentes meios (leituras, vídeos) que possam 

contribuir para seu conhecimento sobre sexualidade e orientação sexual. Isso possivelmente 

poderia contribuir para o trato da referida temática em sala de aula, auxiliando no processo de 

ensino dos docentes e facilitando o processo de aprendizagem dos discentes. 

Quanto a TV e mídias de modo geral, estas apesar de não transmitirem de 

forma mais educativa temas vinculados a sexualidade, há de se considerar o papel relevante 

da vinculação de informações importantes para a vida sexual saudável, como por exemplo 

informes sobre o uso de preservativos. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a análise dos resultados foi possível perceber que nossos objetivos foram 

atingidos. Assim nós podemos apresentar a visão de professores da educação básica sobre o 

tema ‘orientação sexual’.  

Além de apresentar aspectos da práxis docente sobre a referida temática e 

identificar elementos da formação docente dos investigados que estão voltados ao trato do 

tema orientação sexual em sala de aula. 

De modo geral, em nossa pesquisa foi percebido que os professores não 

abordam o tema ‘sexualidade e orientação sexual’, enquanto tema transversal do PCN, em 

sala de aula. Apenas abordando quando os alunos levantam questionamentos. Neste sentido as 

apontadas pelos alunos estão vinculadas a homossexualidade, gravidez e preservativos. 

Assim como, em sua maioria os professores se mostram despreparados e citam 

que as instituições de ensino superior têm contribuído de forma mínima para a formação 

docente, no que se refere ao conhecimento acadêmico dos docentes sobre a temática aqui 

abordada. 

Enfim, consideramos que o professor exerce papel relevante para a formação 

da vida sexual segura dos discentes, e pode ser que as instituições de ensino superior devam 

refletir sobre a formação que têm sido passada aos docentes. Será que a formação docente tem 



refletido em uma formação mais abrangente que não se fecha nos muros das universidades, 

mas que os ultrapassa, atingindo a realidades dos alunos? 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARDIN. L. Análise de conteúdo. 4 ed. Trad. RETO, J.A.; PINHEIRO, A. Lisboa: Edições 
70, 2004. 
 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
Orientação sexual. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 
 
CARVALHO, A. M. P. Prática de Ensino: Os estágios na Formação do professor. São 
Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1987. 


