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RESUMO 

A instituição da temática orientação sexual nos PCN’s criou, dentro das escolas, um espaço 
para discutir o papel dos docentes e dos pais, e como os alunos têm lidado com questões 
particulares e sociais ligadas a sexualidade. O objetivo desta pesquisa foi conhecer a opinião 
de professores da rede básica de educação pública, nos vários aspectos pertinentes a esse tema 
transversal. Os dados da pesquisa refletem a versatilidade dos professores, dificuldades e 
vivências, os papéis da família e da mídia, entre outros relatos. Verificou-se a necessidade de 
investir na formação continuada e que abrir espaços de discussão e sanar dúvidas dos alunos é 
a melhor forma de preveni-los e tratar a sexualidade como algo saudável, inerente à vida e 
intrínseca a todos os comportamentos do ser humano. 
 
Palavras-chave: Ensino de ciências; tema transversal orientação sexual; pesquisa em 
educação básica. 
 

INTRODUÇÃO 

  

 A sexualidade é algo inerente à vida e à saúde, marcada por sentimentos e relações 

pessoais e interpessoais, que se fazem presentes em todas as fases do desenvolvimento do ser 

humano (BRASIL,1998). A abordagem do tema no âmbito escolar, seja na educação infantil 

ou de jovens, se torna imprescindível, visto que este é um lugar aberto para discussões e 

reflexões, em que manifestam-se curiosidades, sonhos, medos, ideias e várias outras 

inquietações. Além disso, reúne crianças e jovens, tendo cada um, uma orientação sobre 

sexualidade, seja ela adquirida com os pais ou familiares, ou simplesmente por momentos de 

conversas informais entre amigos. A escola, de forma sistematizada, pode complementar e/ou 

unificar essas informações, permitindo ao discente formar sua opinião sobre o tema e entender 

um pouco mais as formas de expressão da sua sexualidade e de como lidar com isso no dia-a-

dia. Essa abordagem traduz-se em discutir sobre os aspectos biopsicossociais dos indivíduos, 
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levando em consideração os aspectos histórico-culturais, crenças, valores e emoções, de 

forma a garantir o direito a informação e ao conhecimento, indispensáveis na formação dos 

alunos (SANTOS, 2001).  

 A discussão sobre a inserção da temática orientação sexual na escola iniciou-se nos 

anos 20, entre profissionais da saúde e educadores com o intuito de abordar questões de 

higiene e tratar as chamadas “doenças venéreas”, combater a masturbação e preparar as 

jovens para o papel de esposa e mãe (AQUINO e MARTELLI, 2012). Por várias décadas a 

temática foi reprimida e discutida, até que nos anos 80, a preocupação dos docentes com o 

aumento dos casos de gravidez não planejada na adolescência e com a possível contaminação 

desse público pelo vírus HIV intensificou a discussão, o que culminou com a inclusão do 

tema transversal Orientação Sexual nas escolas. Assim, em 1998, as instituições de ensino 

passaram a ser responsáveis por transmitir informações e problematizar “[...] questões 

relacionadas à sexualidade, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes e valores 

baseados nos direitos humanos, nos relacionamentos de igualdade, no bem-estar social e no 

respeito entre as pessoas” (BRASIL,1998).  

 Com a inserção da temática orientação sexual no currículo escolar, as instituições são 

orientadas a tratar as relações de sexualidade e gênero. Em 1994, a Secretaria Estadual de 

Educação de Minas Gerais (SEE) em parceria com a Fundação Odebrecht cria o PEAS – 

Programa de Educação Afetivo-Sexual (CASTRO, 2008). O objetivo do Projeto sempre foi 

desenvolver atividades nas escolas, fazendo parcerias com os setores de saúde, justiça e ação 

social, focando na formação dos jovens adolescentes, através da capacitação de professores.  

Depois de preparados, esses profissionais têm a missão de planejar e executar atividades nas 

escolas, que atendam as necessidades dos jovens. (CASTRO, 2008). A seleção de escolas foi 

feita de acordo com o grau de vulnerabilidade social, com o intuito de minimizar a incidência 

de gravidez não planejada, uso de drogas e contaminação por doenças adquiridas com práticas 

sexuais sem proteção, especialmente o HIV/AIDS (MINAS GERAIS, 2009). A Secretaria 

Estadual de Educação (2013) publicou em sua página na web as estimativas do programa para 

o ano de 2013. A expectativa seria atender 300 municípios em Minas Gerais, 830 escolas, 356 

mil alunos e superar a marca de 4,5 mil professores multiplicadores.    

 A dificuldade dos pais em tratar o assunto de forma aberta, coesa e significativa 

aumenta ainda mais a responsabilidade dos educadores perante os jovens, cada vez mais 

sedentos de informações. O professor e os futuros docentes, enquanto mediadores, têm papel 

fundamental nesse processo. Será que os profissionais da educação se sentem preparados para 

tratar de um tema tão complexo e cheio de questionamentos? Afinal, grande parte dos 
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educadores de hoje, foram os jovens reprimidos do passado (SANTOS, 2001). Como o tema 

transversal orientação sexual tem sido abordado por docentes das diversas áreas do 

conhecimento? Na visão do professor a mídia influencia comportamentos? Esses e outros 

questionamentos, que serão apresentados posteriormente, incitaram a presente pesquisa. 

Afinal, de acordo com os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998), os temas 

transversais devem ser trabalhados de forma interdisciplinar, não se restringindo aos 

professores de Ciências e Biologia, visto que a sexualidade humana deve ser abordada em 

vários aspectos: sociais, afetivos, culturais, fisiológicos, os que envolvem mitos e tabus, e não 

somente com o intuito reprodutivo. 

 A partir disso, objetivou-se conhecer a opinião dos professores atuantes na rede 

básica de educação pública sobre esse tema transversal, como se preparam para atender as 

dúvidas dos alunos, como a homossexualidade está presente na realidade escolar que ele está 

inserido, questões sobre gravidez na adolescência, DST’s, o papel da família e da mídia na 

educação desses alunos e outras abordagens que serão apresentadas.  

 

METODOLOGIA 

 

O público alvo dessa pesquisa foram professores da rede estadual de ensino que, no 

mês de julho de 2013, tiveram a oportunidade de capacitar-se, dentro da temática orientação 

sexual, através do PEAS (Programa de Educação Afetivo-Sexual atual Programa Educacional 

de Atenção ao Jovem) oferecido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. A 

Secretaria promove a formação continuada dos professores da rede, em várias áreas do 

conhecimento, e essa é uma das ações que preparam os profissionais para trabalharem o tema 

transversal orientação sexual. Buscando as respostas para os questionamentos que instigaram 

esse trabalho, optou-se por trabalhar no viés da pesquisa descritiva, com abordagem mista, 

utilizando o questionário como instrumento de coleta de dados (BARROS e LEHFELD, 

2007).  O anonimato reforçou a importância da veracidade das informações e a liberdade que 

os colaboradores teriam para expor suas opiniões e dificuldades.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiro foi solicitado a identificação do gênero, depois a área de atuação do 

profissional. Dos 29 entrevistados, 23 são do sexo feminino. Estatística e historicamente, as 

mulheres ocupam um espaço maior nas salas de aula. O Censo escolar (MEC, 2009) indica 
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que do total de docentes atuantes em Minas Gerais (215.928), apenas 15,9% são do sexo 

masculino, ou seja, 34.279 profissionais. Além disso, afirmam que as mulheres representam 

um número menor de profissionais atuantes apenas na educação profissional, sendo 45,8%, 

contra 54,2% do sexo masculino.  

Participaram desta pesquisa 29 profissionais da rede estadual de ensino, das diferentes 

áreas do conhecimento. Apenas um entrevistado não registrou a(s) disciplina(s) que ministra 

(gráfico 1). 

Gráfico 1 – Áreas de atuação dos profissionais que participaram da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

   

 O gráfico 2 representa a terceira pergunta do questionário: os segmentos de atuação 

dos professores, mostrando que a maioria dos profissionais trabalham com alunos 

matriculados no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio.  

 

Gráfico 2 – Segmentos de atuação dos professores entrevistados 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 A quarta questão foi: “Você acha importante a abordagem da temática sexualidade 

pelas diversas áreas do conhecimento?” É praticamente unânime a opinião dos educadores. 

Apenas 1 professor, atuante nas séries iniciais e com mais de 20 anos de profissão, acredita 

que esse conteúdo deve ser exclusivo das disciplinas de Ciências e Biologia. Os dados mais 

recentes apontam que são 215.928 docentes atuantes na educação básica em Minas Gerais, 

sendo que destes 77,7% são profissionais com formação superior. Apenas 5,6% representam 

os docentes licenciados no curso de Ciências Biológicas. Isso reafirma a importância da 

abordagem interdisciplinar da temática orientação sexual (MEC, 2009). 

 Os relatos da quinta pergunta (“Como você aborda o tema orientação sexual na sua 

disciplina?”) mostraram os vários recursos utilizados pelos professores no seu dia a dia. Os 

docentes que trabalham com Ciências/Biologia relataram o uso de oficinas, vídeos, textos e 

debates, trabalhos em grupos, aulas expositivas, palestras sobre DST’s e gravidez não 

planejada. Um professor separa duas aulas por mês para tratar o assunto, outro trabalha de 

acordo com o perfil da turma e há ainda três que preferem manter a abordagem seguindo o 

conteúdo programático: dentro do sistema reprodutor ou genética. Os que lecionam 

matemática dizem trabalhar quando surge uma dúvida e quando esta pode ser relacionada à 

disciplina, ou em momentos extra classe. Um deles escreveu que poderia trabalhar o tema 

fazendo levantamento de dados, mas não especificou como seria a abordagem e outro 

educador da matemática deixou essa questão em branco. Já os professores da Geografia e/ou 

História trabalham sexualidade dentro do conteúdo programático de população, utilizando-se 

de textos e vídeos, ressaltando a importância de fazê-lo de forma clara. Uma das professoras 

relata que aborda o assunto somente quando os alunos a questionam. Um relato interessante 

foi de uma professora de Língua Portuguesa: “Até então, nunca havia abordado, deixava este 

tema para a professora de Ciências, mas agora participando desse Projeto PEAS, me sinto 

mais capacitada.” Esta fala representa os 7 professores que declaram não se sentir a vontade e 

preparados para falar de sexualidade e sexo com seus alunos, e os 26 que acreditam na 

necessidade de uma capacitação específica para trabalhar com orientação sexual. As demais 

professoras de português usam textos, notícias, debates e conversas informais, e uma 

educadora do 5º ano usa o Livro “Menino brinca de boneca” para embasar as discussões. Uma 

das especialistas educacionais afirma não trabalhar a orientação sexual visto que atua nas 

séries iniciais, outra diz ouvir o aluno e orienta-o em suas dúvidas. A profissional que trabalha 

com alfabetização deixou a questão sem resposta. A professora de Química diz não abordar o 

tema dentro da disciplina, mas sim em conversas informais entre os alunos. A responsável 

pela disciplina Educação Sexual usa recursos que já foram citados: textos, aula expositiva e 
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debates. O professor de Educação Física trata o assunto de forma não sistematizada, 

informalmente. No conteúdo de Artes, o professor dilui o tema dentro das várias atividades, 

segundo ele, de forma natural. A supervisora diz que a sua abordagem vai variar de acordo 

com a idade, mas não cita como faria; e a docente que trabalha com Química/Biologia optou 

por deixar a questão em branco. Bardi e Campos (2004) afirmam que na educação sexual, os 

recursos mais utilizados são os visuais ou audiovisuais. Essa citação condiz com a realidade 

dos professores que participaram da presente pesquisa.  

 A sexta questão foi referente à gravidez na adolescência. De forma geral, os 

professores relataram ter presenciado vários casos de gravidez entre jovens (gráfico 3) ao 

longo da carreira docente. A gravidez na adolescência já se tornou um problema de saúde 

pública, não só no Brasil, mas em outros países também. Isso se dá por condições de vida 

desfavoráveis, pelo desconhecimento da fisiologia do próprio corpo, falta de suporte afetivo 

da família e de programas adequados de orientação sexual, inacessibilidade a métodos 

contraceptivos e as informações adequadas quanto à utilização destes, são alguns fatores que 

provavelmente tem contribuído para elevar o número de adolescentes grávidas (SILVA et al., 

2010). “[...] Entre 2011 e 2012, o total de filhos gerados quando as mães tinham entre 15 e 19 

anos quase dobrou: de 4.500 para 8.300.” (CARLOS, 2013, p.1). O dado apontado por Carlos 

(2013) nos permite afirmar que as jovens estão sendo mães cada vez mais cedo e, ao que tudo 

indica, com pouca preparação para isso. 

 

Gráfico 3 – Quantos casos de gravidez na adolescência o professor presenciou? 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Questão 7: “Você acompanhou algum caso de aborto na escola?” 6 dos entrevistados 

afirmaram que acompanharam casos na escola, sendo os mesmos de forma espontânea. 

Tarantino (2013) em seu trabalho retrata a situação do aborto e revela que esta seria a quinta 

causa de mortalidade materna no Brasil. Em 2012, 31% do total de partos realizados nos 
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hospitais do SUS foram de adolescentes que tinham entre 10 e 19 anos. Até novembro do 

mesmo ano, foram registradas 173.960 curetagens, consequência de abortos espontâneos ou 

induzidos, sendo o terceiro procedimento obstétrico mais praticado. 42% das mulheres que 

praticaram o primeiro aborto, o fizeram na faixa etária de 12 a 19 anos (TARANTINO, 2013). 

Esses dados são preocupantes. Os professores que participam deste estudo têm como público 

alvo essa juventude que, por falta de informação ou por medo, acabam fazendo parte dessa 

estatística.  

 Outros temas ligados à sexualidade e que devem ser trabalhados com os alunos são: 

DST’s, homossexualidade e métodos contraceptivos. Mas o que os educadores vivenciaram, 

pensam ou falam a respeito? Na pergunta 7, quando indagados se “Já escutou relato(s) de 

aluno(s) que contraiu (íram) Doenças Sexualmente Transmissíveis?” 3 docentes deixaram a 

questão em branco e 8 afirmaram que já escutaram relatos de alunos que contraíram algumas 

dessas doenças, os demais marcaram a opção “não”. As citadas foram gonorréia, sífilis e 

HPV.  

 Assim como a gravidez não planejada na adolescência, as DST’s tornaram-se 

problema de saúde pública em todo o mundo. Independente do sexo, deixam os organismos 

vulneráveis a várias outras doenças, incluindo a Aids, além de aumentar os índices de 

mortalidade infantil e materna. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que no 

Brasil, a cada ano, as infecções de transmissão sexual na população sexualmente ativa pode 

chegar a 937.000 casos para a sífilis, 1.541.800 para gonorréia, 1.967.200 para clamídia, 

640.900 para herpes genital e 685.400 para HPV (BRASIL, 2013). 

 Para que soubéssemos a opinião dos educadores a respeito da homossexualidade, 

uma das questões foi a 8: “Para você, a homossexualidade é” com as seguintes respostas 

possíveis: opção, doença, predisposição genética ou nenhuma das alternativas, com o espaço 

para que o professor escrevesse sua opinião. 13 acreditam que a homossexualidade é uma 

opção pessoal, nenhum educador marcou o item doença. 4 docentes acreditam que seja 

predisposição genética, 4 marcaram os dois itens: opção e predisposição genética. Tivemos 

aqueles que deixaram em branco (4) e os que marcaram nenhuma das alternativas (4). Todos 

que optaram por “nenhuma das alternativas” não souberam explicar a causa, exceto uma 

educadora que usou a expressão “causa demoníaca” para manifestar sua opinião. Quando 

questionados na pergunta 9 “Como a homossexualidade está presente na realidade escolar que 

você vive?” a opinião dos profissionais variou, como demonstra a transcrição de alguns 

registros: “Naturalmente.”, “Sempre presente.”, “Nas três faces da moeda: alunos, professores 

e gestores.”, “Presente de maneira velada ou imperceptível”, “Não muito, mas há poucos 
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casos.”, “A cada dia surge mais casos.”, “Namoro assumido.”, “Tenho vários alunos 

homossexuais”, “Muito elevado”, “Mais comuns entre os rapazes, porém tem se acentuado 

entre as meninas ainda no ensino fundamental.”, “De várias maneiras, desde o homossexual 

assumido e afetado e até namoros assumidos.”, “[...] há muitas brincadeiras preconceituosas 

que envolvem o assunto.”, “Nos namoros, os que estão no armário, os assumidos, os 

assumidíssimos aflorados.”, “Temos crianças e adolescentes, meninos na maioria, que gostam 

de andar só com pessoas do sexo oposto e também em outros comportamentos.”, “Acredito 

que ela está cada vez mais presente, no estilo de vestir, falar e até mesmo a escolha de 

amigos”. Os demais, 7 professores, deixaram a questão sem resposta. 

 Percebemos nas falas de alguns docentes a dificuldade em lidar com o 

homossexualismo pelo uso de certas expressões, como: “aflorados”, “afetado”, “os que estão 

no armário”. No levantamento bibliográfico feito por Santos (2012), a autora afirma que em 

1985 o Conselho Federal de Medicina retirou da lista de desvios sexuais a homossexualidade. 

Em 1999, o Conselho Nacional de Psicologia confirmou a normalidade desse comportamento. 

Ela ainda enfatiza “[...] já ficou provado que o homossexualismo não se trata de uma opção 

sexual e sim uma orientação sexual, ou seja, ninguém decide ser homossexual, mas, já nasce 

assim” (SANTOS, 2012, p.3). Outra perspectiva apontada: “[...] tudo depende também das 

relações socioculturais a que os sujeitos estão submetidos” (SANTOS, 2012, p.4). Ferrari e 

Castro defendem “[...]as identidades sexuais são construções sociais, culturais e discursivas e 

não simplesmente um dado da natureza, algo que possuímos naturalmente ou com o qual 

nascemos.” (FERRARI e CASTRO, 2013, p. 306) 

 Como surgiu o homossexualismo é uma controvérsia e várias linhas de pesquisa 

tentam entender e/ou explicar tal comportamento ou predisposição gênica. E os docentes? 

Eles estão preparados parar abordar a homossexualidade? Ferrari e Castro (2013) relatam uma 

experiência que tiveram em cursos de formação de professores, tratando as temáticas gênero e 

sexualidade, cuja principal indagação era “qual a origem das homossexualidades?”. Os 

professores estão à procura de “ajuda”. Por se tratar de uma discussão recente, sendo que 

muitos deles têm um pré-conceito formado sobre o homossexualismo, a exposição e discussão 

em sala torna-se ainda mais difícil. Sendo assim, os cursos de formação continuada estão 

sendo utilizados para complementar lacunas da formação inicial (FERRARI e CASTRO, 

2013).  

 Os métodos contraceptivos trazem outra abordagem que interessa os alunos. De 

modo geral, as meninas são as que mais aparentam preocupação quando há discussão nessa 
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vertente e, segundo os entrevistados, os alunos aproveitam bem os momentos de discussão em 

sala para sanar dúvidas. Esses dados foram obtidos pelas questões 10 e 11 do questionário. 

 Duas outras abordagens importantes são feitas com base no papel da família e na 

influência da mídia no cotidiano dos adolescentes. Nesses aspectos foram elaboradas duas 

questões. A questão 12 pretendeu avaliar como os docentes veem a família como responsáveis 

pela educação sexual de seus filhos, e a questão 13 como a mídia influencia o comportamento 

sexual dos jovens adolescentes. Na percepção de 15 educadores, quando se trata da 

abordagem familiar, a temática orientação sexual é pouco discutida, 11 acreditam que os pais 

não abordam e 3 optaram por deixar a questão em branco. Nenhum educador marcou a opção 

“Aborda com uma boa frequência”. A primeira abordagem sobre sexualidade deve ser 

realizada pelos pais, através do diálogo. A família exerce papel fundamental durante todo o 

desenvolvimento do filho, da infância a fase adulta, e a melhor forma de orientá-los é 

estabelecendo uma relação, desde pequenos, de confiança, sem restrições e constrangimentos. 

Com a puberdade surgem muitas dúvidas de como lidar com o próprio corpo e com o corpo 

do outro, além dos desejos próprios da fase que se inicia (SANTOS e RUBIO, 2013). Quanto 

ao papel do professor: “[...] o educador não deve transmitir valores próprios, ao contrário dos 

pais, que devem sempre dar um direcionamento de acordo com o que acreditam ser melhor 

para seu filho.” (DOMINGUES, 2009, p.8). Na medida em que os alunos são preparados pela 

família e agregam conhecimentos transmitidos pelos docentes, pode-se minimizar os casos de 

gravidez não planejadas, doenças sexualmente transmissíveis e outras ocorrências típicas da 

adolescência, relacionadas à sexualidade (SANTOS e RUBIO, 2013).  

 Quando se trata do papel da mídia, os 21 que responderam, expressaram de várias 

formas suas opiniões. Segundo estes, a mídia influencia negativamente, tratam do tema de 

forma incorreta, banal, alienada, invasiva, estimulando o sexo sem valor afetivo e respeito e a 

erotização precoce, enquanto outros enfatizam a preocupação apenas com a camisinha. Um 

professor descreve sua opinião da seguinte forma: “Estão incentivando o sexo em qualquer 

idade e na maioria das vezes sem prevenção, com troca de parceiros e liberdade total.”. 

Relataram ainda vídeos, novelas, realitys, propagandas e filmes como os recursos utilizados 

pela mídia para influenciar o comportamento sexual dos estudantes. Segundo Pinto (1995), a 

mídia é um dos maiores meios de comunicação em massa, sendo um canal que transmite 

modos de comportamentos e ideologias capazes de influenciar grande parcela da sociedade. 

 Por fim, a última pergunta do questionário procurou saber se os professores que 

participaram desta pesquisa são solicitados a falar de sexo pelos alunos. Em caso afirmativo, 

deveriam apontar os temas mais frequentes. Dos 29 educadores, 4 não responderam, 10 
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afirmaram que não são procurados pelos alunos e os demais (15) relatam que as dúvidas, em 

geral são sobre: namoros e relacionamentos, doenças e suas formas de contágio, métodos 

contraceptivos, menstruação, gravidez, pílula do dia seguinte, masturbação,  

homossexualidade, afetividade e virgindade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A sexualidade está presente em todas as etapas do desenvolvimento humano e deve 

ser trabalhada no âmbito escolar com o propósito de informar e orientar o aluno, para que ele 

seja capaz de lidar com a sua sexualidade, não colocando em risco sua saúde e respeitando a 

sexualidade do outro.  

 Os dados da pesquisa refletem a versatilidade dos professores que se desdobram 

entre escolas, turnos e um público cada vez mais diverso. É evidente a dificuldade dos 

educadores em tratar da temática orientação sexual de forma clara, objetiva, interdisciplinar e 

integrada. Muitos mitos e tabus envolvem o assunto, deixando de ser tratados temas 

relevantes. Os cursos de formação continuada tem sido uma alternativa para aqueles que 

percebem a necessidade de tratar a orientação sexual nas suas disciplinas e que, de certo 

modo, sentem-se despreparados ou inaptos para tal. 

 A mídia tem bombardeado as crianças e adolescentes com informações que aguçam a 

sexualidade de forma precoce e sem planejamento, o que nos leva a pensar: em que fase da 

vida escolar a orientação sexual deve ser inserida? Devemos manter o “pudor” e acreditar na 

inocência das crianças? Instruí-las, respeitando as fases de desenvolvimento cognitivo, é um 

dos caminhos. Afinal, quando há liberdade para questionar e espaço para discutir e 

compartilhar informações, criamos um ambiente saudável e temos a chance de minimizar os 

problemas de saúde pública que tanto afligem governantes, pais e educadores. 

 Em muitos casos, a família omite-se diante da formação dos seus filhos, estando cada 

vez mais convictos que esse papel deve ser desempenhado pela escola e que apenas os 

professores devem se responsabilizar pela educação sexual dos jovens. Um trabalho conjunto 

entre escola e família permite a sensação de acolhimento por parte do aluno, estabelecendo 

uma relação de confiança, muito positiva no processo de formação de valores.  

 Abrir espaços de discussão e sanar dúvidas dos alunos é a melhor forma de preveni-

los. Espera-se que o presente trabalho tenha contribuído e possa contribuir, em leituras 

futuras, para a compreensão da sexualidade como algo saudável, inerente a vida e intrínseca a 

todos os comportamentos do ser humano.  
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