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RESUMO

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, desde 1998, trazem como proposta transversal, o tema Orientação Sexual, que deve ser trabalhado de 
maneira interdisciplinar, não se detendo apenas em uma disciplina, mas fomentando a reflexão sobre os currículos escolares, contudo, sua 
utilização é flexível, ficando a critério da escola. Uma das mudanças mais recentes se deu em 2017, quando tivemos a homologação da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), que na atualidade exerce poder de lei, sendo obrigada sua implementação em todas as instituições de ensino 
do país. Mesmo com essa obrigatoriedade, as escolas podem utilizar os outros documentos vigentes, porém de forma opcional, somente a 
subsidiar e orientar ações pedagógicas. A BNCC descreve dez objetivos principais a serem atingidos durante toda a educação básica, as chamadas 
competências gerais entendidas como sendo “a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais)”, visando o alcance de “atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania 
e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 08). Segundo os PCN’s, a sexualidade é inerente ao ser humano, manifestando-se desde o nascimento 
até a morte, de maneiras diferentes a cada etapa de desenvolvimento (BRASIL, 1998). Numa visão ampla, a sexualidade abrange vários aspectos, 
como biológico, afetivo, cultural, econômico e social. Contudo, entendemos que sexualidade se distingue do ato sexual, assim, o sexo está ligado 
às questões biológicas: fisiológicas e anatômicas, já a sexualidade submete-se a cultura, a afetividade e aos costumes, ligadas ao modo de vida de 
cada um. Nesse sentido, a pesquisa apresenta os resultados de uma investigação em campo, de caráter qualitativo, que objetivou conhecer as 
atividades que são realizadas numa escola pública do município de Natal/RN, acerca das temáticas que envolvem a Orientação Sexual. A partir de 
observações no campo escolar, de maneira sistemática, em duas turmas de 5° ano de Nível Fundamental foi possível enxergar no discurso 
docente ainda a falta de subsídios e elementos norteadores que embasem tal prática. Um fato que confirma essa dificuldade é a ausência no 
Projeto Político Pedagógico e o no Currículo Escolar uma melhor contribuição a este debate. A primeira professora questionada acerca do PPP e 
do Currículo, atua como docente há 17 anos nessa instituição de ensino básico. Para ela, o tema da Sexualidade ainda é levado pelo método 
“livresco”, sendo os livros que tratam de reprodução humana os únicos materiais disponíveis para o debate. Foi possível ainda observar a falta de 
direcionamento no PPP, que por si só já desvaloriza o conhecimento que os alunos já possuem, em suas vivências familiares e culturais. A 
pesquisa permitiu refletir sobre a sexualidade na dimensão humana. Não como um “objeto estranho”, que se externa ao corpo. O discurso que 
deve acompanhar as pertinências do tema, não devendo ser “dogmáticos ou permissivos”, deve sim, ser tratados de maneira próxima.
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