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O tema sobre a sexualidade, hoje, é quase presença obrigatória em discussões sociais, científicas, encontros de amigos, festas, músicas, poesias e,
principalmente, nos meios de comunicação que transmitem uma grande carga de informações, multas vezes sem nenhuma reflexão crítica e criativa.

Há uma diversidade de discursos incompletos, confusos, contraditórios e deturpados. Observam-se padrões atuais reducionistas em relação à vivência
saudável, equilibrada, consciente e prazerosa da sexualidade. Daí, a necessidade de buscar elementos apara uma compreensão globalizante da sexualidade
humana, numa interação mente e corpo. Assim, compreender com clareza a sexualidade é preciso vê-la numa visão biológica, psicológica e sócio-cultural.

A Orientação Sexual na escola propõe ampliar, diversificar e aprofundar as visões acerca da sexualidade, transmitindo à criança e ao adolescente informações
biopsíquicas e socioculturais correntes sobre a sexualidade, inclui-se os conceitos, as práticas sexuais, o afeto, o prazer, o respeito e a responsabilidade.
Nesta perspectiva, a orientação sexual na escola possibilita a orientação sobre o preconceito, os tabus e os mitos, que impedem os adolescentes de terem
uma sexualidade saudável, consciente e responsável.

Neste projeto visamos não apenas cumprir uma exigência do componente curricular Trabalho Acadêmico Orientado do curso de Psicopedagogia da Fundação
de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e á Extensão – FURNE e Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ, Campina Grande, Paraíba, como também fazer a
diferença como psicopedagoga dentro de uma instituição de ensino, intervindo com uma pesquisa bibliográfica e de campo para fazer um levantamento sobre
como os professores estão abordando a questão da Orientação Sexual na sala de aula.

Diante disso, os educadores precisam estar devidamente preparados e bem resolvidos sexualmente para lidar com questões relativas a esse assunto e, ao
mesmo tempo, incluir a questão da Orientação Sexual na proposta curricular e desenvolver atividades adequadas com seus alunos, para que os mesmos
tenham um bom desenvolvimento nos aspectos referentes à sexualidade.

Este trabalho teve como base os seguintes objetivos:

• Refletir, discutir e contribuir para a formação do educador na sua tarefa de lidar com as questões relativas à sexualidade no cotidiano escolar, tratando
dos aspectos educativos, formativos e orientadores do tema transversal orientação sexual integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

• Averiguar se os docentes da E.E.F. de Aplicação, em Campina Grande - PB têm exercido seu papel de Orientação Sexual, concedendo aos alunos o
subsídio para o desenvolvimento de uma consciência crítica e a tomada de decisões responsáveis a respeito de sua sexualidade;

• Investigar como os professores estão abordando a temática da sexualidade na sala de aula e como este trabalho está sendo realizado na escola.
• Sugerir aos docentes, a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais, através dos Temas Transversais, um Trabalho em Orientação Sexual na escola

com seus respectivos alunos (as), de forma que possa contribuir para uma visão positiva da sexualidade como algo que se constrói e se aprende
histórica e socialmente, aumentando as informações e sendo de responsabilidade e reduzindo alguns tabus e preconceitos sobre o desenvolvimento do
(a) educando (a).
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Diante disso por que surge a preocupação e a resistência por parte dos docentes em tratar da sexualidade no espaço escolarPorque a escola necessita
trabalhar a Orientação Sexual com crianças e adolescentes e de que forma ela, enquanto instituição poderá viabilizar uma ação crítica, reflexiva e educativa
em relação à sexualidadeComo o psicopedagogo poderá auxiliar no trabalho de Orientação Sexual na escola

Durante muito tempo, a sexualidade foi solenemente ignorada pelas escolas. Os professores agiam como se seus alunos fossem seres assexuados, mesmo
quando chegavam à adolescência. Não poderia ser diferente, afinal, toda sociedade escondia o sexo entre quatro paredes. O melhor método, portanto, era
não tocar no assunto e deixar que a natureza se encarregasse de ensinar aos alunos o que estava se passando. E como a ordem era reprimir a sexualidade,
melhor seria não tocar no assunto para não despertá-la.

Segundo Telles (1999, p.49) esta é uma questão delicada e polêmica. Família e escola vivem a empurrar um para o outro a missão de preparar o educando
para uma vida sexual sadia. Entretanto, o tempo se arrasta nada se resolve, todo mundo foge de sua responsabilidade e as crianças e adolescentes
continuam aprendendo por si, com deficiências, traumas, frustrações e infelicidade.

Enquanto ninguém assume a responsabilidade, continuam a campear os desajustes e as perversões.

Uma coisa deve ficar bem clara: todo mundo recebe alguma espécie de educação sexual, por que os valores com relação ao sexo são
sempre transmitidos, aberta ou sutilmente, junto aos demais valores que têm sido transmitidos e que, ate agora, só têm contribuído
para o sofrimento do homem. (Id, p.50)

Neste sentido, não se pode reduzir a sexualidade a um substrato único, imitável, eterno. A sexualidade, Isto é, as qualidades, formas e significações da
atividade sexual são históricas, processuais e mutáveis. Isto significa que a sexualidade está sempre aberta a novas significações, novas experiências de
sentido. Assim:

As pessoas encarregadas da orientação sexual na escola devem ter autenticidade, empatia e respeito. Se a família está falhando
neste campo, cabe à escola preencher lacunas de informações, erradicar preconceitos e possibilitar as discussões das emoções e
valores. Não podemos esquecer nunca que a aula de orientação sexual não pode resumir-se em aula de Biologia, pois o sexo implica
em emoções, sentimentos e valores. (loc.cit, p.51)

No Brasil, o ensino sempre foi fortemente influenciado pela Igreja Católica que durante muito tempo manteve escolas exclusivamente femininas ou
masculinas. A religião, sempre apresentou um papel importante nesses mecanismos de repressão e sonegação de informações sexuais, particularmente aos
adolescentes e jovens.

Conforme Santos (1999, p.29) a sexualidade é mais abrangente e pode ser considerado um nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade
subterrânea que se aprende com dificuldade, mas à grande rede de superfície, em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao
discurso, a formação dos conhecimentos, o controle dos esforços e das resistências encadeiam-se uns aos outros segundo algumas grandes estratégias de
saber e poder.

Por tudo isso, o conteúdo da educação sexual ainda está nas mãos do professor. Isso faz com que a linha pedagógica dependa muito da própria formação
pessoal do professor, que pode transmitir seus próprios conceitos ou preconceitos aos alunos.

Assim, como vencer esta resistênciaCriando um espaço onde este tema seja discutido, questionado e debatido pelas pessoas. A escola é uma instituição que
pode proporcionar este espaço para tratar do tema. Falar sobre sexo na escola ainda é motivo de tensão, tanto para alunos quanto para professores.
Sabemos que a maioria dos professores não tem formação para falar sobre sexualidade com seus alunos. Nas disciplinas de Ciências Naturais ou de Biologia,
são os profissionais que estão encarregados de tratar desse assunto. Isto, geralmente, provoca a apresentação do tema sexualidade com um enfoque
biológico e informativo, enquanto o aluno está carregado de dúvidas também no aspecto psicossocial e moral e todas elas precisariam ser esclarecidas.

Algumas escolas se limitam a estruturar trabalhos ou atividades no espaço orgânico, anatômico e biológico. Segundo Suplicy (1998, p.11) falta uma
abordagem com enfoque biopsicossocial, falta uma reflexão mais aprofundada sobre as relações interpessoais.

Hoje, a educação sexual é indiscutível e nenhuma escola deve deixar de abordá-la. A questão, agora, não é decidir se trata ou não do assunto, mas sim saber
como lidar com ele. Vários caminhos poderiam ser trilhados, um deles seria o de estruturar um trabalho sistemático de Orientação Sexual, de ações
pedagógicas contínuas, oferecendo possibilidades de discussão, aprofundamento e elaboração das informações recebidas dissipando obstáculos emocionais e
culturais que entravam à adoção de atitudes por parte das crianças e adolescentes.
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Para a implantação de um trabalho de Orientação Sexual na escola, é necessário que, além dos responsáveis diretos por esta tarefa, os pais, a equipe técnica
e todos os professores conheçam a proposta a ser desenvolvida e colaborem com ela. Segundo os PCN (1998, p.123):

É necessário então que o educador tenha acesso à formação específica para tratar de sexualidade com crianças e adolescentes na
escola, possibilitando a construção de postura profissional e consciente no enfoque desse tema.

A participação de toda a escola na implantação da Orientação Sexual será possível se no planejamento houver integração desse trabalho à proposta
pedagógica geral. Assim, se a sexualidade for tema de reflexão de todos os educadores, serão removidas barreiras que podem prejudicar o desenvolvimento
de um trabalho em fase inicial.

Percebe-se, por outro lado, que a informação apenas não conseguirá mudar valores arraigados, portanto faz-se necessário a sistematização de um trabalho
oferecendo possibilidades de elaboração das informações recebidas e discussão dos sentimentos, emoções e valores culturais que impedem muitas vezes a
adoção de condutas preventivas.

Torna-se claro que a escola é o lugar privilegiado onde isso tudo pode acontecer, contribuindo efetivamente para o bem-estar das crianças e adolescentes na
vivência de sua sexualidade atual e futura. O respeito ao outro e a si mesmo, o direito ao prazer com responsabilidade. Em suma, o direito de cada um
exercer sua cidadania e sua individualidade.

Diante disso, constata-se que grande parte dos profissionais educacionais incumbidos de realizar a Orientação Sexual de seus alunos, por não dizer a maioria,
estão despreparados e apresentam dificuldades em cumprir essa tarefa, tanto por questões pessoais, quanto pela falta de informações sobre o tema. Porém,
existe um outro profissional que atua na área educacional, o qual pode auxiliar no trabalho de Orientação Sexual na escola: o psicopedagogo. A intervenção
psicopedagógica ganha, atualmente, cada vez mais espaço nas instituições de ensino. Apesar de ser uma profissão nova, e ainda não regulamentada, tendo
apenas amparo legal no Código Brasileiro de Ocupação, a profissão de psicopedagogo tem sido muito requisitada nas instituições escolares, clínicas e
empresariais, haja visto sua grande importância na compreensão dos processos de desenvolvimento e das aprendizagens humanas.Segundo BOSSA (1994,
p.18), os primeiros esboços de Psicopedagogia aconteceram na França, no início do século XIX, com contribuições da Medicina, Psicologia e Psicanálise, para
ação terapêutica em crianças que tinham lentidão ou dificuldades para aprender.

A Psicopedagogia é um campo de atuação em saúde e educação, que lida com o processo de aprendizagem humana, é de natureza interdisciplinar e o
trabalho pode se dá na clínica ou instituição, de caráter preventivo. A psicopedagogia constitui-se em uma justaposição de dois saberes - psicologia e
pedagogia - que vai muito além da simples junção dessas duas palavras. Isto significa que é muito mais complexa do que a simples aglomeração de duas
palavras, visto que visa identificar a complexidade inerente ao que produz o saber e o não saber. É uma ciência que estuda o processo de aprendizagem
humana, sendo o seu objeto de estudo o ser em processo de construção do conhecimento. Na área educacional, o psicopedagogo é imprescindível na
implantação e no desenvolvimento do trabalho de Orientação Sexual. Mas qual a importância do psicopedagogo na Orientação Sexual na escola

O trabalho de Orientação Sexual constitui um processo formal e sistemático, o que envolve um espaço no currículo escolar. Não se trata de um fenômeno
episódico, como uma palestra realizada por médicos, psicólogos, entrem outros, ou de uma abordagem esporádica como feira da cultura, feira de Ciências, ou
algo dessa natureza. Como todo e qualquer processo educativo, apresenta efeitos e resultados demorados, que muitas vezes só são observados em longo
prazo.

Desta feita, cabe à escola abrir um canal para o debate permanente com crianças e jovens acerca das questões relacionadas à sexualidade. Esse tipo de
trabalho exige planejamento e intervenção por parte dos profissionais de educação, pois não deve limitar-se à veiculação de informações de caráter
puramente biológico, ou preventivo.

Diante da dificuldade do professor em se trabalhar com a oralidade ou diálogo referido ao tema sexualidade, pode-se estabelecer uma parceria, um trabalho a
quatro mãos, em busca de maior qualidade: a parceria entre psicopedagogo e professor. Segundo Bossa (1994, p.23):

Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no processo aprendizagem, participar da dinâmica da comunidade
educativa, favorecendo a integração, promovendo orientações metodológicas de acordo com as características e particularidades dos
indivíduos do grupo, realizando processos de orientação. Já que no caráter assistencial, o psicopedagogo participa de equipes
responsáveis pela elaboração de planos e projetos no contexto teórico/prático das políticas educacionais, fazendo com que os
professores, diretores e coordenadores possam repensar o papel da escola frente a sua docência e às necessidades individuais de
aprendizagem da criança ou, da própria ensinagem.
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O psicopedagogo institucional, como um profissional qualificado, está apto a trabalhar na área da educação, dando assistência aos professores e a outros
profissionais da instituição escolar para melhoria das condições do trabalho de Orientação Sexual, bem como para prevenção dos problemas de aprendizagem
ocasionados por uma sexualidade reprimida ou má resolvida.

Por meio de técnicas e métodos próprios, o psicopedagogo possibilita uma intervenção psicopedagógica, visando à solução de problemas de sexualidade nos
espaços institucionais. Juntamente com toda a equipe escolar, está mobilizado na construção de um espaço adequado a uma Orientação Sexual correta e
eficaz. Um trabalho psicopedagógico pode contribuir muito, auxiliando educadores a aprofundarem seus conhecimentos sobre as teorias da sexualidade
infantil e sobre as bases teóricas e práticas da Orientação Sexual.

Além do já mencionado, o psicopedagogo está preparado para auxiliar os educadores, realizando atendimentos pedagógicos individualizados, contribuindo
para a compreensão das manifestações da sexualidade infantil na sala de aula, permitindo ao professor ver alternativas de ação e ver como poderá intervir,
para que as curiosidades dos alunos sejam respondidas, bem como participar do diagnóstico dos problemas de aprendizagem gerados por problemas de
sexualidade de seus alunos.

Os estudos e as reflexões, juntamente com o Psicopedagogo, contribuem para a qualificação da ação do professor, construindo uma prática pedagógica mais
segura e, conseqüentemente, contribuindo para que os alunos construam suas relações com a sexualidade de forma tranqüila e prazerosa. Para o
psicopedagogo, a experiência de intervenção junto ao professor, num processo de parceria, possibilita uma aprendizagem muito importante e enriquecedora.
Não só a sua intervenção junto ao professor é positiva. Também o é a sua participação em reuniões de pais, esclarecendo sobre a Orientação Sexual dos
filhos; em conselhos de classe, avaliando como é realizada a orientação; na escola como um todo, acompanhando a relação estabelecida no trato do tema
sexualidade e sugerindo atividades, buscando estratégias e apoio.

Este projeto foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica e de campo, sendo essa uma fase realizada após o estudo bibliográfico, para que o
pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa que ele vai definir os objetivos da pesquisa, as hipóteses, definir qual é o meio
de coleta de dados, tamanho da amostra e como os dados serão tabulados e analisados (MARCONI & LAKATOS, 1996, p.58). É basicamente realizada por
meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações do ocorre naquela
realidade.

A pesquisa de campo deve merecer grande atenção, pois devem ser indicados os critérios de escolha da amostragem (das pessoas que serão escolhidas como
exemplares de certa situação), a forma pela qual serão coletados os dados e os critérios de análise dos dados obtidos. Assim visamos atender as
necessidades dos educadores, contribuindo para a formação mais consistente, objetivando não apenas oferecer informações sobre a sexualidade, como
proporcionar a criação de um trabalho sobre Orientação Sexual na escola, dando assim, oportunidade para a livre expressão dos seus interesses, de suas
necessidades e valores, com a finalidade de fazê-los compreender a necessidade de adotar através desse trabalho, uma nova postura, dando prioridade a
uma vida com responsabilidade.

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental de Aplicação, que é um estabelecimento de ensino que fica localizado na Rua Severino
Bezerra Cabral, S/N, no bairro do Catolé, na cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba.

A escola foi fundada em 10 de Maio de 1960, com uma área de terreno de 5.100m2, como regimento de prédio próprio e dependência administrativa
estadual. O decreto da sua criação é de Nº 8.964 de 12 de Março de 1981.

Segundo dados fornecidos da secretaria, esta escola possui uma adequada estrutura física com 13 salas de aulas, sala dos professores, sala de reforço
diretoria, secretaria, pátio, quadra de esportes, biblioteca, sala de informática, almoxarifado, refeitório, sete banheiros, cozinha e dois depósitos de cozinha e
limpeza. A escola apresenta boa estrutura física em bom estado de conservação.

A Escola Estadual de Ensino Fundamental de Aplicação é uma instituição educacional de caráter público, com autonomia técnica e administrativa devidamente
regularizada no Conselho Estadual de Educação, funcionando do ensino fundamental I ao fundamental II. A escola atualmente possui 497 alunos que
possuem um nível sócio-econômico regular, e uma faixa etária de 6 a 14 anos. No ano de 2005 houve um grande número de alunos reprovados e
conseqüentemente evadidos. A escola conta ao todo com 49 funcionários, destes, 20 são professores, todos com a formação superior, alguns com
especialização, uma supervisora, uma psicóloga entre outros profissionais.

A escola conta com 20 professores divididos assim: 12 pela manhã (do 6º ano a 9º ano) todos com formação em Licenciatura à Nível Superior. À tarde são 08
professoras do 1º ano (alfabetização) ao 5º ano (4ª série) com Licenciatura em Pedagogia. A escola conta com o apoio pedagógico de dois especialistas: 01
supervisora, 01 psicóloga e também conta com o serviço de apoio, auxiliares de serviços gerais.

A escola trabalha com a filosofia de formar cidadãos críticos e participativos na sociedade. Propõe-se trabalhar uma avaliação contínua, na qual há atividades
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diárias, e para a aquisição da nota são levados em consideração o comportamento, o domínio do conteúdo e a assiduidade. Entretanto, alguns professores
fazem provas. De acordo com a diretora Nair Batista, a escola tem seu Projeto Político Pedagógico, que foi construído pelo corpo docente, mas que no
momento estar desatualizado e precisando de uma adaptação a realidade atual.

A aplicação do questionário constituiu um instrumento metodológico de grande relevância para recolher informações de maneira ordenada dirigida. Para
tanto, os procedimentos que foram a apresentação e aplicação de questionário e entrevista com os docentes da respectiva escola. Assim nosso objetivo foi
refletir, discutir e contribuir para a formação do educador no seu trabalho de lidar com as questões relativas à sexualidade no cotidiano escolar.

A análise dos dados foi baseada nos resultados que os questionários revelaram, como também esta análise será apresentada em porcentagens através da
exposição gráfica.

•

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares nacionais: terceiros e quartos ciclos: apresentação dos temas transversais.
Brasília GO: MEC/SEF, 1998.236p.

BOSSA, Nádia. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1994.

LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina A. Fundamentos de Metodologia Científica. 6. ed. – 4. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007.

SANTOS, Santa Marli Pires dos (org.). O lúdico na formação do educador. Petrópolis: Vozes, 1999, p.29-31.

SUPLICY, M. Sexo para adolescentes: amor, homossexualismo, masturbação, virgindade, anticoncepção, DST/AIDS, drogas. São Paulo: FTD, 1998.p.128.

TELES Maria Luiza Silveira. Educação: a revolução necessária. Petrópolis: Vozes, 1999, p.49-52

...

QUESTIONÁRIO COM OS PROFESSORES

1. Você possui curso relacionado à sexualidade

( ) Sim ( ) Não

2 Se a resposta anterior for negativa, você gostaria de receber a capacitação para trabalhar a sexualidade na escola

( ) Sim ( ) Não

3 Você já foi procurado pelos alunos para conversar sobre sexualidade

( ) Sim ( ) Não

4.Como agir diante da sala de aula em relação ao sexo

____________________________________________________________

5.Na sua concepção qual é o conceito de sexo e sexualidade

__________________________________________________________________________________________________________________________

6.Sabendo que a Orientação Sexual é um dos temas transversais, você considera importante trabalhar esta temática a partir dos PCN`s

Sim ( ) Não( )

7. Qual é o papel da escola, na sua visão, em trabalhar a temática da sexualidade em sala de aula

______________________________________________________________________________________________________________________________
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[i] Especialista em Psicopedagogia Institucional na Fundação de apoio ao Ensino, a Pesquisa e a Extensão – FURNE. Graduada em Pedagogia, com Habilitação
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