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INTRODUÇÃO:

Esta reflexão compõe uma pesquisa mais ampla, a qual está sendo desenvolvida para
conclusão do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação do IF-Sul. A pesquisa acima
mencionada estuda o tema sexualidade envolvendo professores do ensino fundamental e suas
impressões ao trabalhar o assunto. Para este encontro de pós-graduação, houve um
desmembramento da pesquisa, onde busco evidenciar alguns dos saberes que julgo
necessários ao trato da educação sexual.

A educação sexual surge em 1997, como tema transversal proposto pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs). A educação sexual é assim proposta, para que haja um novo
posicionamento perante a sexualidade, sendo ela desenvolvida de maneira a dar prazer e se
desenvolva com responsabilidade durante a vida do ser em formação intelectual.

A partir dessa proposta dos PCNs objetivo investigar, embasada em literatura
pertinente, quais são os saberes, além dos conhecimentos de biologia e fisiologia, que são
importantes para se trabalhar educação sexual.

METODOLOGIA:

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Costa (2001) evidencia que a sexualidade deixa de ser restrita aos órgãos sexuais e
aspectos biológicos para perpassar componentes mais amplos do indivíduo, como afetividade,
valores, formação, enfim, o que compõem sua identidade sexual.

Entendo que para a intervenção ser desenvolvida “é necessário que, além da empatia
e trato do assunto com naturalidade, o educador tenha bom nível de conhecimento sobre
determinados conceitos e características da sexualidade humana, imprescindíveis a discussão
dos temas relacionados” (COSTA, 2001, p.5).

Os PCN’s volume 8 (p.34) propõem três eixos que nortearão a educação sexual, sendo
estes: Corpo Humano, Relações de Gênero e Prevenção às Doenças Sexualmente
Transmissíveis.Considero esses eixos muito significativos especialmente se o enfoque da
construção e implicação social do corpo, sexo e gênero for abordado.

Segundo Portella (1999), sexo diz respeito a questões anatomofisiológica dos seres
humanos, ou seja, a atividade sexual propriamente dita, e, gênero seria uma construção social
do sexo, permitindo as distinções entre as dimensões biológica e social. Scott (1990) refere-se
a gênero como sendo um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças
percebidas entre os sexos. Para a autora gênero é uma forma primeira de significar as relações
de poder.

Todos os indivíduos, cedo ou tarde, enfrentam questões ligadas á identidade afetivo-
sexual, no dizer de Costa (2001) e, devido a isso considero importante que, em sala de aula, se
explore mais do que o biológico e o fisiológico.

CONCLUSÃO:

Partindo da problematização dos saberes citados como importantes ao se trabalhar o
tema sexualidade, investiguei a literatura que tinha disponível no momento e percebi que além
de questões biológicas e fisiológicas, os autores acenam para a importância de serem
trabalhados conceitos de sexo e gênero, e identidades sexuais no trato da educação sexual.
Fica um questionamento: os educadores se sentem aptos a tratá-los na escola? Se não, de
que forma se poderia agenciar isso?
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