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RESUMO 

 

Este estudo objetivou identificar como se dá o trato pedagógico da sexualidade na Educação 

Física escolar, através da análise documental de legislações educacionais e curriculares. A 

investigação evidenciou o amparo legal da sexualidade como temática dentro da escola e, 

consequentemente, nos conteúdos da Educação Física escolar. Verificou-se a presença de 

avanços e regressos nas definições conceituais e aplicações práticas da abordagem e suas 

relações com os conhecimentos da área referida. Algumas das documentações não 

apresentavam subsídios teóricos nem práticos para a efetiva introdução e contextualização do 

tema nas formatações da disciplina, salientando a necessidade de encarar a sexualidade como 

um desafio educacional contemporâneo que demanda sistematização e intencionalidade 

pedagógica, para assim tornar-se uma Educação Sexual escolar.  

 

Palavras-chave: Sexualidade. Educação Sexual. Educação Física escolar.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

“Corpos em movimento, suor, exercícios, toques, competições, meninos e meninas 

circulando um tanto livremente no espaço aberto, olhar e ser olhado, admirar 

destrezas, comparar seu corpo com o corpo dos demais, envolver-se em disputas, 

perceber cheiros e texturas de pele, saber de músculos, conhecer sua força e a força 

de outros, exibir-se e ver gente exibida, ter vergonha do corpo, sentir prazer físico 
após atividades que envolvem esforço, sentir apenas cansaço e desgosto após 

atividades físicas, envolver-se em discretos jogos de sedução assim que começa a 

praticar esportes ou tira a camisa, fugir das aulas de Educação Física, só querer fazer 

as aulas de Educação Física na escola, fugindo de outras matérias.” (SEFFNER, 

2017, p. 9). 
 

 A narrativa descrita apresenta, com elementos de uma realidade prática, as diferentes 

manifestações de um dispositivo marcante dentro do ambiente da Educação Física escolar: a 

sexualidade. Presente desde a esfera mais íntima do indivíduo até seu contexto de maior 

exterioridade, a temática transpassa as disciplinas, as relações e os sujeitos e 

progressivamente se torna pauta de debates e discussões acerca de suas proposições, 

principalmente em âmbito educacional. 

Conceituada como uma parte constitutiva da existência humana que provém de 

intervenções e interações sociais, a sexualidade integra o processo de desenvolvimento do 

indivíduo e não se limita somente às definições biológicas, pois seus sentidos e significados 

são também influenciados pela história, política, economia, cultura e outros diversos campos 

do ser e de sua sociabilidade. É manifestada desde o nascimento do sujeito e o acompanha em 

toda sua evolução, expressando-se na individualidade de cada corpo. Desta forma, Cesar 

Nunes (1997) explicita que a sexualidade: 

 

É, portanto, dimensão existencial, original e criativa em sua expressão e vivência. E 

esta dimensão é dinâmica, dialética, processual. Não se pode reduzir a sexualidade a 
um substrato único, imutável, eterno. A sexualidade, isto é, as qualidades, formas e 

significações da atividade sexual são históricas, processuais, mutáveis. Isto significa 

que estão sempre abertas a novas significações, novas experiências de sentido. 

 

Por conseguinte, as questões referentes ao tema permeiam os diálogos e os espaços 

sociais, instaurando-se no campo educacional. Conforme Louro (1997), a sexualidade está na 

escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é algo que possa ser desligado ou algo do qual 

alguém possa se despir. Neste sentido, a Educação Física escolar, enquanto componente 

curricular obrigatório, configura-se como ambiente mobilizador da abordagem ao apresentar 

subsídios teóricos e práticos que se conectam com os aspectos fundamentais de uma educação 

para a sexualidade, isto é, de uma Educação Sexual.  
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1.1. Objetivo 

 

Objetivo geral: 

 

 O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar o trato pedagógico da 

sexualidade na Educação Física escolar, a partir de parâmetros legais e curriculares.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Compreender os processos constitutivos da Educação Sexual 

- Identificar a presença da sexualidade na Educação Física Escolar 

- Analisar os aspectos relacionais entre Educação Sexual e Educação Física 

 

1.2. Justificativa 

 

Este estudo visa a evidenciar a sexualidade como desafio educacional contemporâneo 

e busca situar a Educação Física como uma disciplina oportuna para o desenvolvimento da 

temática tanto em questões teóricas quanto práticas. Justifica-se por possibilitar a reflexão 

investigativa a respeito da relação entre a sexualidade e a Educação Física escolar, 

ponderando a necessidade de desenvolver e estimular uma Educação Sexual responsável e 

democrática, capaz de educar sujeitos passíveis de compreender a importância do ser crítico 

acerca das conceituações e vivências da sexualidade. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. História da Educação Sexual 

 

A Educação Sexual é um processo formativo que acompanha o desenvolvimento da 

sexualidade do indivíduo, podendo ser apreendida de forma sistematizada ou não 

sistematizada. Encontra-se nos diversos espaços de socialização como família, escola, igreja, 

manifestações culturais e sociais e tem por pressuposto o entendimento de que faz parte da 

formação integral do sujeito. Segundo Figueiró (1998) a Educação Sexual compartilha de toda 

a história da educação de nosso país, tendo sido marcada pelos mesmos elementos que têm 
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influenciado a educação como um todo. Contudo, apresenta algumas particularidades 

históricas que a constituíram e fomentaram como área do saber humano.  

Para apanhar tais singularidades, recuperar a história da Educação Sexual brasileira se 

faz necessário a fim de auxiliar a compreensão de como esse ramo da educação se 

desenvolveu, por quais meios e fundamentos e como os resultados desse processo 

influenciaram os modelos atuais estabelecidos. 

De acordo com a divisão feita por Ribeiro (2004) a Educação Sexual no Brasil passou 

por seis momentos marcantes: o Brasil Colônia; o discurso da medicina; as primeiras 

propostas de Educação Sexual e a sexologia; o surgimento das escolas pioneiras em Educação 

Sexual; a implantação de projetos oficiais de Educação Sexual nas escolas; e a formulação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

 

Se considerarmos que a educação sexual abrange toda educação recebida pelo 

indivíduo desde o nascimento referente à aquisição de concepções, valores e normas 

sexuais, inicialmente na família, posteriormente na comunidade, com seu grupo 

social e religioso; e que esta educação sexual é contínua, indiscriminada e decorrente 

dos processos culturais, influenciando a manifestação de comportamentos e atitudes 

sexuais, podemos dizer que desde a Colônia havia uma educação sexual no Brasil. 

(RIBEIRO, 2005). 

 

Assim, a história da Educação Sexual brasileira se inicia no período colonial, com o 

encontro de duas culturas sexuais distintas: a dos povos originários e a portuguesa. O câmbio 

realizado entre essas comunidades não se restringiu apenas aos pertences materiais, pelo 

contrário, o contato possibilitou a troca de preceitos, princípios, crenças e relações. De um 

lado, havia uma vivência sexual indígena mais liberta e que tratava a nudez com naturalidade. 

Do outro, um colonizador educado nos princípios do cristianismo que percebia na liberdade 

sexual das mulheres de nossos povos originários - e na nova terra ainda sem lei - a 

oportunidade de impor sua superioridade máscula e realizar suas vontades. Desta forma, o 

homem branco europeu, instalado nas terras coloniais, passa a colocar em prática sua 

autoridade diante não somente das mulheres originárias, que se tornaram objeto sexual, mas 

também das mulheres europeias, delegando a elas apenas o papel de mãe e, posteriormente, 

das chegadas escravas africanas, que se tornaram igualmente instrumento de desejo. Neste 

cenário, são reveladas duas faces da sexualidade colonial: a liberdade sexual exclusiva dos 

homens e a opressão e subjugação da mulher, seja indígena, europeia ou africana. 

Com a chegada dos jesuítas e a instauração da Inquisição no Brasil, atribui-se à 

sexualidade um novo sentido: de culpa e contrário aos dogmas cristãos. Através dos 

julgamentos inquisitórios, a Igreja Católica estabelece as diretrizes e impõe as normas de 
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conduta sexual que deveriam ser seguidas. Segundo Ribeiro (2005), a documentação 

produzida pelos padres inquisidores pode ser considerada como os primeiros documentos 

oficialmente registrados sobre Educação Sexual no Brasil. É desta forma que as instituições 

religiosas começam a exercer o papel de reprimir qualquer conceito relacionado a sexo, 

sexualidade ou educação sexual. Assim, Ribeiro (2004) caracteriza como primeiro momento 

da Educação Sexual no Brasil: “sexo pluriétnico libidinoso para o homem; submissão e 

repressão do comportamento sexual da mulher; e normas, regras e condenações por parte da 

Igreja”. 

O paradigma sexual do Brasil colonial permaneceu praticamente inalterado até o 

século XIX, quando a medicina assume os discursos sobre a ordem sexual e dá início à 

institucionalização dos saberes relativos à sexualidade. Conforme Ribeiro (2009), a medicina 

deste período voltou-se para a sexualidade e a normatizou, transformando interditos e regras 

sexuais em postulados científicos. Diante disso, a doutrina do higienismo é posta em prática e 

a sexualidade é submetida à ótica da saúde. 

O segundo momento da Educação Sexual brasileira é, então, pautado em uma 

pedagogia médica que, valendo-se do argumento de uma vida saudável, implanta normas 

sobre como há de ser a vivência sexual e utiliza de teorias científicas para justificar a 

necessidade de a medicina exercer o controle sobre a sexualidade dos cidadãos. 

 

Enquanto na Colônia se apresenta como uma educação informal, no Império ela 

passa a ser relatada em documentos como livros, teses e manuais. Esses últimos 

conduziam a forma de se portar bem e ter boa conduta sexual, sempre com o 

discurso higienista justificando a normatização da moral médica. (RIBEIRO, 2004). 

 

A institucionalização dos saberes sexuais, por mais que tivera objetivos manipulativos, 

proporcionou o advento de um arsenal de obras que abordavam proposições acerca da 

Educação Sexual. Segundo Figueiró (1998), os primeiros trabalhos de Educação Sexual no 

Brasil ocorreram nas décadas de 1920 e 1930, a partir das iniciativas de educadores e médicos 

que defendiam a Educação Sexual na escola. Concomitante a isso, a oficialização da 

Sexologia como área da medicina viabilizou a elaboração e publicação de diversos livros que 

também versavam sobre a temática. Por esses motivos, instaura-se o terceiro momento da 

Educação Sexual no Brasil, que fez surgir o reconhecimento da necessidade de intervenções 

educativas relacionadas à sexualidade nas escolas. 

  

Esse é considerado o terceiro momento da educação sexual, partindo da veiculação 

da educação sexual e da sexualidade por meio de livros cientificamente 
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fundamentados, que tinham como objetivo orientar a prática sexual dos indivíduos. 

Os autores dos livros publicados nesse contexto eram médicos, educadores e 

sacerdotes. (REIS E RIBEIRO, 2004). 
 

A primeira tentativa de incorporação da temática nas escolas se deu em 1928, com a 

apresentação de um projeto que alcançou aprovação pelo Congresso Nacional. Consequente a 

isso, em 1930, no Colégio Batista do Rio de Janeiro, a Educação Sexual é pela primeira vez 

inserida em um currículo escolar. Segundo Figueiró (1998) a experiência prosseguiu por 

vários anos até a demissão e processo, em 1934, do professor responsável pelo projeto. 

Ambas as iniciativas não se efetivaram em consequência da oposição feita pelas camadas 

conservadoras da época, principalmente da Igreja Católica.  

 

A Igreja Católica constituiu um dos freios mais poderosos, até a década de 60, para 

que a Educação Sexual formal penetrasse no sistema escolar brasileiro. Em primeiro 

lugar, por sua posição claramente repressiva em matéria de sexo; em segundo lugar, 

pela posição de destaque que ocupou na educação nacional, através da manutenção e 

da ferrenha defesa de sua rede de ensino. (ROSEMBERG, 1985). 

 

O posicionamento do catolicismo diante da educação nacional começa a sofrer 

mudanças após o Concílio Vaticano II, quando surgem as afirmações sobre a necessidade de 

ofertar uma Educação Sexual consciente e prudente, que deve compor a educação integral do 

cristão. Desse modo, de acordo com Figueiró e Rosemberg (1985) a partir da década de 1960, 

alguns colégios católicos passaram a desenvolver programas de Educação Sexual, assim como 

várias outras instituições educacionais. Em função disso, inicia-se o quarto momento da 

Educação Sexual brasileira, resultante de intensas modificações na sociedade que 

possibilitaram a estruturação de ações educativas atreladas à formação sexual.  

A motivação para introdução da Educação Sexual nas escolas contou também com a 

ascensão de movimentos sociais, principalmente feministas e estudantis, que contestavam os 

padrões sociais vigentes e justificavam sua posição em razão da proteção à infância, à 

adolescência e à maternidade. Por essas influências, segundo Werebe (1978) o maior número 

de experiências de implantação de programas de Educação Sexual no Brasil foi registrado nos 

anos 60, sendo esse então considerado um período relativamente favorável. Assim, 

formulações que abordavam a Educação Sexual foram inicialmente agregadas nos currículos 

de escolas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.  

 

Durante a década de 1960 ocorre a implementação de programas de Educação 

Sexual em algumas escolas do país, o que só pode ser possível devido às 

transformações culturais, políticas e sociais da época, que tiveram efeitos sobre os 
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comportamentos sexuais e demandaram a discussão sobre o tema. (ROSEMBERG, 

1985). 

 

Entretanto, a chegada da ditadura militar impõe a suspensão de qualquer iniciativa de 

cunho educativo sexual. Conforme Bedin e Ribeiro (2010) as liberdades sexuais passaram a 

ser associadas ao comunismo e a educação sexual ficou estagnada por cerca de quinze anos. 

Vale ressaltar que, de acordo com Barroso e Bruschini (1982), não havia nenhuma lei ou 

proibição formal contra a educação sexual. Os profissionais da educação aceitavam o 

impedimento por temor a retaliações e sujeitavam-se a uma lei inexistente. Apenas no final da 

década de 1970, programas e projetos voltaram a ser pauta de debates, influenciados 

novamente por movimentos sociais que lutavam pelos direitos civis e políticos, reforçando o 

ideário de liberdade sexual do cidadão.  

Em 1980, com o início da abertura política, a busca pela concretização da Educação 

Sexual escolar é retomada por meio da realização do I Congresso sobre Educação Sexual nas 

escolas. De acordo com Rosemberg (1985) este primeiro congresso e os subsequentes abrem 

espaço para o debate público sobre a Educação Sexual nas escolas, que ganha destaque na 

mídia, atendendo a uma crescente demanda da população de falar e ouvir sobre sexualidade. 

Ainda em 1980, a Educação Sexual é inclusa como conteúdo curricular na disciplina 

Programa de Saúde, resultado de um projeto de lei aprovado pelo Conselho Federal de 

Educação. Desse modo, com o processo de afrouxamento ditatorial e o estabelecimento da 

redemocratização, instala-se o quinto momento da Educação Sexual no Brasil, que 

proporcionou o advento de diversos projetos e programas de Educação Sexual dentro das 

escolas. 

É importante destacar, paralelo ao contexto histórico, que a epidemia do HIV e o 

crescente número de adolescentes grávidas também contribuíram para a percepção, 

principalmente governamental, de se aplicar medidas relativas à Educação Sexual nas escolas. 

Conforme Quartiero (2009) os organismos oficiais, como os Ministérios da Educação e da 

Saúde, começaram a estimular programas de Educação Sexual, considerados importantes por 

ampliarem o espaço de debates acerca da temática.  

A aprovação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1998, configura-se 

como o sexto momento da Educação Sexual brasileira. É o primeiro documento oficial de 

legislação educacional que reconhece a indispensabilidade de desenvolver os conceitos e 

saberes acerca da sexualidade humana, sob o nome de orientação sexual. Conforme Brasil 

(1998) a relevância desses parâmetros deve-se ao fato de ter inserido a Educação Sexual como 
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tema transversal a ser abordado em todas as disciplinas, no Ensino Fundamental e Médio, 

reconhecendo-se sua importância e necessidade.  

Em suma, conclui-se que ao conhecer a historiografia da Educação Sexual brasileira, é 

possível criar, ao menos, duas possibilidades: a de entender o porquê esse conteúdo tão 

relevante da educação ainda recebe um sentido negativo e dispensável e a de estabelecer, a 

partir disso, um processo de ressignificação desses conceitos, conciliando com novas 

produções que demonstrem o caráter essencial da Educação Sexual no âmbito escolar. 

Conforme exposto por Figueiró (1985) os fatos históricos podem oferecer elementos para 

mudar o rumo da história e serem útil ao educador para poder envolver-se concreta e 

afetivamente com a Educação Sexual. 

 

2.2. Escola e Educação Sexual 

 

De acordo com Louro (1999), a escola é uma entre as múltiplas instâncias sociais que 

exercitam uma pedagogia da sexualidade e do gênero. Neste sentido, analisar as concepções 

que definem uma educação voltada para a sexualidade pressupõe revisitar seus embasamentos 

teóricos fundamentais. 

Posto isto, tem-se que os direitos sexuais e os direitos reprodutivos são conceitos 

interligados e interdependentes entre si, que versam sobre a liberdade individual e sexual do 

sujeito amparados no direito à plena cidadania e à dignidade da pessoa humana. Sua 

conceituação, conforme Advocaci (2003) incorpora a visão integral dos direitos humanos, 

conjugando e interagindo direitos civis e direitos sociais de forma indivisível.  

 

Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, assim como o direito à vida, à 

alimentação, à saúde, à moradia, à educação, ao afeto, entre outros, são também 

direitos humanos fundamentais, ou seja, são considerados universais, inerentes à 

condição de pessoa e não relativos a peculiaridades sociais e culturais de uma dada 

sociedade. (VILLELA E ARILHA, 2003). 
 

A Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD), ocorrida em 

1994, no Cairo (Egito), constituiu-se como um dos primeiros espaços que colocaram em pauta 

discussões acerca dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Seus resultados, inscritos 

no Plano de Ação do Cairo, referentes à sexualidade, traduziram-se em objetivos, metas e 

ações, dentre elas (1994): 
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 Garantia de acesso universal à educação primária de qualidade e à assistência primária 

à saúde, inclusive a serviços de saúde reprodutiva e de planejamento familiar, a 

estratégias educacionais concernentes à paternidade responsável e à educação sexual.  

 O jovem deve ser ativamente envolvido no planejamento, na implementação e 

avaliação de atividades de desenvolvimento que afetem diretamente sua vida diária. 

Isso é especialmente importante com relação atividades e serviços de informação, 

educação e comunicação concernentes à saúde reprodutiva e sexual, inclusive 

prevenção da gravidez prematura, educação sexual e prevenção do HIV/AIDS e de 

outras doenças sexualmente transmissíveis.  

 Deve-se dispensar apoio à educação sexual integral e a serviços para pessoas jovens, 

com o apoio e a orientação de seus pais e de conformidade com a Convenção sobre os 

Direitos da Criança.    

O Brasil configurou-se como um dos países participantes que se comprometeram em 

reconhecer os direitos sexuais e reprodutivos e formular regulamentações relacionadas à 

temática. Segundo Ventura (2003), o Estado seria responsável por adotar campanhas 

educativas relativas à saúde sexual e reprodutiva e por inserir ações de educação sobre o tema 

nos currículos nacionais escolares, de modo a atingir, indistintamente, meninas e meninos.  

Outro documento que se destinou a outorga desses direitos foi a Declaração dos 

Direitos Sexuais, aprovada em 1999, no 14º Congresso Mundial de Sexologia. Seus artigos 9º 

e 10º (1999) regulam, respectivamente, o direito à informação baseada na investigação 

científica - este direito implica que a informação sexual deve ser gerada por uma pesquisa 

científica ética e difundida por meios apropriados a todos os níveis sociais – e o direito à 

educação sexual integral – este é um processo vitalício que se inicia com o nascimento e 

perdura por toda a vida e deveria envolver todas as instituições sociais. Em âmbito nacional, o 

Brasil seguiu a declaração e regulamentou documentos elaborados pelo Ministério da Saúde, 

como Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais (2006) e Saúde 

Sexual e Saúde Reprodutiva (2018), nos quais ambos reconhecem e declaram como direito 

sexual ter acesso à informação e à educação sexual e reprodutiva. Desta forma, os direitos 

sexuais e os direitos reprodutivos são entendidos e representados na dualidade de direito do 

cidadão à liberdade individual e sexual e de dever do Estado para com leis e políticas que 

garantam ações efetivas de educação, saúde e segurança, principalmente por meio da 

Educação Sexual escolar. 
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Por essas razões, partindo do pressuposto de que a Educação Sexual é reconhecida 

como direito sexual do indivíduo e, portanto, direito fundamental e universal, admite-se 

explanar os documentos de legislação atuais que amparam a inserção e prática pedagógica da 

Educação Sexual nas instituições de ensino.   

2.2.1. Legislações 

 

As orientações legais postas sucederam-se de legislações de âmbito nacional e distrital 

e de natureza político-institucional e educacional. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) é a documentação introdutória que institui de forma mais elaborada e concisa a 

inclusão da Educação Sexual nas escolas, utilizando-se da nomenclatura de Orientação 

Sexual. De acordo com Almeida (2011), essa inserção nos PCN objetivou descentralizar o 

tema, de forma a polarizá-lo em diferentes campos disciplinares, o que favoreceria 

abordagens pluralistas e interdisciplinares. Desse modo, os direcionamentos explanados nos 

PCN ditam que: 

 

Ao definir o trabalho com Orientação Sexual como uma de suas competências, a 

escola estará incluindo-o no seu projeto educativo. Isso implica uma definição clara 

dos princípios que deverão nortear o trabalho de Orientação Sexual e sua 

explicitação para toda a comunidade escolar envolvida no processo educativo dos 

alunos. Esses princípios determinarão desde a postura que se deve ter em relação às 

questões relacionadas à sexualidade e suas manifestações na escola até a escolha de 

conteúdos a serem trabalhados junto com os alunos. A coerência entre os princípios 

adotados e a prática cotidiana da escola deverá pautar todo o trabalho. (BRASIL, 

1998). 

 

Portanto, ao elucidar os prumos que conduzirão as ações educativas pautadas na 

temática sexual dentro das instituições, percebe-se a necessidade de estabelecer uma 

organização do trabalho educacional que define uma intencionalidade pedagógica coerente e 

inteligível. À vista disso: 

 

A Orientação Sexual não-diretiva proposta será circunscrita ao âmbito pedagógico e 

coletivo, não tendo, portanto, caráter de aconselhamento individual de tipo 

psicoterapêutico. Isso quer dizer que as diferentes temáticas da sexualidade devem 

ser trabalhadas dentro do limite da ação pedagógica, sem serem invasivas da 
intimidade e do comportamento de cada aluno. (BRASIL, 1998). 
 

Sendo a Educação Sexual um objeto de estudo e aprendizagem dotado de um falso 

entendimento de que sua fundamentação é proveniente de moralismos e doutrinações, torna-

se indispensável uma explanação ética e íntegra das concepções e conceitos estabelecidos 

para sua prática pedagógica. Por esses motivos, os PCN afirmam que: 
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A abordagem da sexualidade no âmbito da educação precisa ser explícita, para que 

seja tratada de forma simples e direta; ampla, para não reduzir sua complexidade; 
flexível, para permitir o atendimento a conteúdos e situações diversas; e sistemática, 

para possibilitar uma aprendizagem e um desenvolvimento crescentes. (BRASIL, 

1998). 

 

Dessa maneira, o trabalho de Orientação Sexual na instituição de ensino deve 

(BRASIL, 1998): 

 Problematizar, levantar questionamentos e ampliar o leque de conhecimentos e de 

opções para que o aluno, ele próprio, escolha seu caminho. 

 Articula-se com a promoção da saúde das crianças e dos adolescentes. 

 Compreender a ação da escola como complementar à educação dada pela família. 

 Abordar as repercussões de todas as mensagens transmitidas pela mídia, pela família e 

pela sociedade, com as crianças e os jovens. Trata-se de preencher lacunas nas 

informações que a criança já possui e, principalmente, criar a possibilidade de formar 

opinião a respeito do que lhe é ou foi apresentado.  

 Informar e discutir os diferentes tabus, preconceitos, crenças e atitudes existentes na 

sociedade, buscando, se não uma isenção total, o que é impossível de se conseguir, 

uma condição de maior distanciamento pessoal por parte dos professores para 

empreender essa tarefa. 

 

Outra legislação educacional de abrangência federativa que apresenta respaldo legal 

para a execução da Educação Sexual são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, homologada pelo Parecer CNE/CEB nº 7/2010. Em suas orientações, considera que: 

 

A socialização e a apreensão de determinados conhecimentos acumulados ao longo 

da história da humanidade podem ser efetivados na ambiência da educação básica 
por meio de suas diferentes modalidades e múltiplas dimensionalidades, tais como a 

educação de jovens e adultos, educação no campo, educação indígena, educação 

quilombola, educação étnico-racial, educação em sexualidade, educação ambiental, 

educação especial, dentre outras. (DCN, 2013) 

 

Desta forma, prioriza que conteúdos relativos à saúde, sexualidade e gênero, devem 

transpassar pelas disciplinas contempladas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e na 

Parte Diversificada. E por esses motivos, afirmam que “também deverão inserir debates, 

estudos e discussões sobre sexualidade, relações de gênero, diversidade sexual e religiosa, 

superação do racismo, da discriminação e do preconceito racial.” (DCN, 2013). 
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Nas diretivas que versam sobre as incumbências e determinações do projeto político-

pedagógico, compreendem (DNC, 2013): 

 

XV – valorização e promoção dos direitos humanos mediante temas relativos a 

gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, pessoas com 

de ciência, entre outros, bem como práticas que contribuam para a igualdade e para 

o enfrentamento de todas as formas de preconceito, discriminação e violência sob 

todas as formas;  

XIX – atividades intersetoriais, entre outras, de promoção da saúde física e mental, 

saúde sexual e saúde reprodutiva, e prevenção do uso de drogas;  
 

Em âmbito distrital, a temática é instituída pela Lei Orgânica do Distrito Federal 

(LODF), legislação que rege a unidade federativa. Em seu artigo 235, alterado pela nova 

redação dada pela Emenda à Lei Orgânica do DF nº 79, estabelece que: 

 

A rede oficial de ensino deve incluir em seu currículo, em todos os níveis, conteúdo 

programático de educação ambiental, educação financeira, educação sexual, 

educação para o trânsito, saúde oral, comunicação social, artes, prevenção de 

doenças, cidadania, pluralidade cultural, pluralidade racial, além de outros 

adequados à realidade específica Distrito Federal. (BRASIL, 1993). 

 

Outra jurisdição contemplativa do tema é a Resolução nº1/2018 do Conselho de 

Educação do Distrito Federal (CEDF), que estabelece normas para a educação básica dos 

sistemas de ensino do DF, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB). Nela, consta em seu artigo 26: 

 

No desenvolvimento dos diversos componentes curriculares, respeitados os 

interesses do estudante, da família e da comunidade, devem ser abordados, ainda, 

dentre outros de escolha da instituição educacional, os seguintes temas transversais e 

integradores de relevância social: Saúde, Sexualidade, Vida familiar e social, 

Símbolos Nacionais, Educação para o Consumo, Educação Fiscal, Educação para o 

Trabalho, Ciência e Tecnologia. (BRASIL, 2018). 
 

O Currículo em Movimento é um documento instituído pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF), congruente às leis educacionais nacionais e à Lei nº 

4751/2012 - Lei de Gestão Democrática do DF. A documentação determina direcionamentos 

curriculares para as instituições de ensino públicas do DF. Em sua estrutura, define a 

ressignificação de conceitos e institui que:  

 

Partindo da definição de diversidade, com base na natureza das diferenças de 

gênero, de intelectualidade, de raça/etnia, de orientação sexual, de pertencimento, 

de personalidade, de cultura, de patrimônio, de classe social, diferenças motoras, 

sensoriais, enfim, a diversidade é vista como possibilidade de adaptar-se e de 
sobreviver como espécie na sociedade. (BRASIL, 2014) 
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Desse modo, prioriza uma organização curricular pautada em eixos transversais, sendo 

um deles a Educação para a Diversidade, que busca: 

 

Implementar ações voltadas para o diálogo, reconhecimento e valorização dos 

negros, mulheres, população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais), indígenas, moradores do campo, entre outros, a partir de linhas 

específicas de atuação como a Educação das Relações Étnico-Raciais, Educação do 

Campo, Educação em Gênero e Sexualidade, Ensino Religioso, entre outros. 

(BRASIL, 2014) 
 

Em síntese, pelos recortes supracitados das legislações apresentadas, é possível inferir 

que a Educação Sexual possui respaldo legal para ser inserida nos currículos formais que 

regem a educação brasileira, principalmente em âmbito distrital. Além disso, por ser um ramo 

vinculado ao campo da ciência da educação, é necessário ressaltar que ela demandará uma 

organização didática com princípios, parâmetros, sistematização, intencionalidade pedagógica 

e formação específica, tornando-se, portanto, uma Educação Sexual escolar.  

 

2.3. Educação Física e Educação Sexual 

 

Perpassando por cenários como a Reforma Couto Ferraz – que definiu sua 

obrigatoriedade dentro das escolas – a influência dos ditames médico-higienistas, a 

segregação por gêneros, a militarização, a inclusão no currículo como prática educativa 

obrigatória até sua oficialização como componente curricular, a Educação Física teve sua 

produção conceitual permeada de questionamentos e indagações que, por sua vez, 

contribuíram para a construção de uma visão mais ampla e significativa de seus conteúdos, 

abordagens e concepções. 

Partindo desta perspectiva, compreende-se que a relação entre os atributos da 

sexualidade e da Educação Física é manifestada quando os discursos da área atrelam-se às 

determinações da medicina, no sentido de suscitar uma educação que produzisse corpos 

saudáveis, fisicamente treinados, límpidos e prevenidos. Nesta conjuntura histórica, a 

Educação Física é associada à Educação Sexual ao incutir nos homens e mulheres a 

responsabilidade de manter a pureza e a qualidade da raça branca. (BRASIL, 1998). Desta 

forma, os objetivos das atividades corporais desse contexto priorizavam a formação de 

indivíduos dentro dos aspectos eugenistas e higienistas difundidos e propagados. De acordo 

com Soares (2001), a Educação Física entra, portanto, no contexto escolar pela lógica 
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biológica, em que o corpo é educado nas ideias de hierarquia, ordem, disciplina, higiene, 

esforço individual, constituindo uma moral racional do sexo. 

Consequente a essa ideologia, a Educação Física passa a exercer influência na 

esteriotipização dos gêneros, delimitando que a função do corpo feminino pressupõe 

procriação e a do masculino presume militarização, disciplina e patriotismo. Desse modo, a 

organização teórica da área concentrou-se em uma visão biológica e positivista que buscava a 

manutenção de convicções preconcebidas exemplificadas pela caracterização da mulher como 

ser frágil e pela do homem como ser forte, dotado de resistência e razão. É nessa conjuntura 

histórica e processual que a Educação Física inicia a estruturação de uma proposta pedagógica 

baseada nos fundamentos ginásticos e nos princípios de uma moralidade tradicional e 

conservadora, que recusava a abordagem de conteúdos como a sexualidade. Como afirmam 

Barbosa (1946) e Gondra (2004) a ideia era a de que as atividades ginásticas produzissem 

fadiga nos alunos, evitando pensamentos e ações promíscuas, principalmente nos internatos.  

Ressalta-se que a composição teórica da Educação Física, por vezes, estagnou-se em 

suas fundamentações preestabelecidas e recusou-se em aderir às transformações que ocorriam 

nas concepções educacionais do país. A título de exemplo, tem-se a coeducação (modelo de 

educação mista) que, segundo os PCN, era uma proposta dos escola novistas desde a década 

de 20, mas que somente alcançou as discussões no âmbito da Educação Física escolar muito 

tempo depois.  

Na medida em que os contextos históricos decorriam e se modificavam, a Educação 

Física ampliou suas conceituações e novas tendências passaram a vigorar na área, 

integralizando diferentes temáticas, conteúdos, abordagens e objetos de estudo. De acordo 

com os PCN (BRASIL, 1998): 

 

Reavaliaram-se e enfatizaram-se as dimensões psicológicas, sociais, cognitivas, 

afetivas e políticas, concebendo o aluno como ser humano integral. Além disso, 

foram englobados objetivos educacionais mais amplos, não apenas voltados para a 

formação de físico que pudesse sustentar a atividade intelectual, e conteúdos mais 

diversificados, não só restritos a exercícios ginásticos e esportes.  

 

Desta forma, as concepções de caráter natural e biológico firmadas nas 

fundamentações da Educação Física passam a ser contestadas e rebatidas. De acordo com 

Betti (1991) essa nova onda científica abriu espaços para o reconhecimento das influências 

socioculturais sobre as representações, significações e construções dos sujeitos no que se 

refere às práticas e atividades corporais. 
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É neste cenário de abertura conceitual, proveniente de uma instabilidade identitária 

que assolou as fundamentações teóricas da área, que a sexualidade insere-se nas perspectivas 

da Educação Física através de uma dinâmica teórico-prática que interligou os estudos do 

corpo e da cultura corporal e as experiências da realidade, inter-relacionando as diferentes 

dimensões que compõem o sujeito. Desta forma, Goellner, Figueira e Jaeger (2008) 

consideram que: 

 

Dentre as várias disciplinas curriculares a Educação Física, talvez pelo fato de 

permitir uma “aparente” liberdade aos corpos, é constantemente incitada a 

problematizar os conhecimentos sobre a constituição física e estética corporal, as 

adequações sexo-gênero dentro do contexto das atividades corporais e, não raro, as 

representações e dúvidas de educandos e educandas sobre sexualidades.  

 

Portanto, considera-se como ponto de partida a análise conjuntural das orientações 

legais e curriculares que subsidiam a Educação Física como disciplina favorável para o trato 

pedagógico da sexualidade.  

 

3. METODOLOGIA 

  

O percurso metodológico utilizado baseou-se na pesquisa descritiva de abordagem 

qualitativa, conceituada e fundamentada por Minayo (2001) como um tipo de abordagem que 

“trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. Desta forma, a metodologia 

selecionada dispõe de investigações reflexivas do objeto de estudo e busca, conforme Triviños 

(1992), explicar a sua origem, suas relações, suas mudanças e se esforça por intuir as 

consequências que terão para a vida humana. 

Neste sentido, o estudo compreendeu-se em realizar uma primeira aproximação ao 

estado da arte sobre o trato pedagógico da sexualidade na Educação Física escolar, por meio 

da análise de documentos educacionais e curriculares. Conforme Cellard (2008) a análise 

documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, 

grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros. 

Foram selecionados dois documentos de caráter nacional – Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – e um documento de natureza 

distrital – Currículo em Movimento. As três documentações orientam e regulam a educação 
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brasileira e estão em consonância com a Lei nº 9.394 de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). 

As análises realizadas partiram tanto de cadernos que integralizam e citam os 

conhecimentos relacionados à Educação Física quanto de cadernos específicos da área. 

 

Documentos Educacionais Especificidade 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais 

Caderno Orientação Sexual 

Caderno Educação Física Primeiro e Segundo Ciclos 

Caderno Educação Física Terceiro e Quarto Ciclos 

Base Nacional Comum Curricular Linguagens – Educação Física 

 

 

Currículo em Movimento 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Ensino Fundamental Anos Finais 

Ensino Médio 

Educação de Jovens e Adultos 

 

3.1. Documentações 

 

Consoante às legislações apresentadas na tabela, o caderno Orientação Sexual (PCN) 

elucida que os conhecimentos relacionados à sexualidade serão amparados na perspectiva da 

transversalidade, pressupondo sua contextualização nas diferentes disciplinas curriculares. Por 

essa razão, admite-se que: 

 

Do ponto de vista dos alunos, isso implica construir noções, imagens, conceitos e 

valores a respeito do corpo em que esteja incluída a sexualidade como algo inerente, 

necessário e fonte de prazer na vida humana. As ideias e concepções veiculadas 

pelas diferentes áreas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, 

Geografia, Arte e Educação Física) contribuem para a construção dessa visão do 

corpo por meio da explicitação das dimensões da sexualidade nos seus conteúdos. 

(BRASIL, 1998) 

 

Neste sentido, a Educação Física é reconhecida como área que “privilegia o uso do 

corpo e a construção de uma cultura corporal, sendo um excelente espaço onde o 
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conhecimento, o respeito e a relação prazerosa com o próprio corpo podem ser trabalhados.” 

(BRASIL, 1998). Além do reconhecimento, a disciplina possui a responsabilidade de 

construir uma proposta pedagógica comprometida com a formação integral do educando, pois 

“a integração entre as dimensões físicas, emocionais, cognitivas e sensíveis, cada uma se 

expressando e interferindo na outra, necessita ser explicitada no estudo do corpo humano, 

para que não se reproduza a sua concepção de conjunto fragmentado.” (BRASIL, 1998). 

No que concerne à relação sexualidade, gênero e Educação Física, o caderno 

Orientação Sexual identifica que a área de conhecimento referida pode possibilitar a 

persistência de “antigos estereótipos ligados ao gênero, como a separação rígida entre práticas 

esportivas e de lazer dirigidas a meninos e a meninas.” (BRASIL, 1998). Dessa maneira, 

acrescenta que o professor possui a anuência para intervir com o objetivo de “garantir as 

mesmas oportunidades de participação a ambos os sexos, ao mesmo tempo que respeita os 

interesses existentes entre seus alunos e alunas.” (BRASIL, 1998). 

Outra questão apresentada pelo documento diz respeito aos elementos constitutivos da 

autoimagem durante as práticas corporais ofertadas pela Educação Física. Por esse motivo, 

aborda que: 

 

Nas atividades físicas propiciadas por essas áreas, como os jogos e a dança, é 
interessante os professores aproveitarem para destacar alguns aspectos observáveis: 

o esforço e as sensações de prazer que o acompanham, a oportunidade de notar e ser 

notado. O desejo de se exibir e de observar é algo associado à prática de e à 

assistência a esportes e espetáculos de arte corporais, o que não deveria ser ignorado 

pelos educadores, mas possibilitar uma melhor percepção do próprio corpo pelos 

adolescentes e jovens. (BRASIL, 1998). 

 

 Desse modo, as representações do corpo e suas expressões são admitidas como objeto 

de estudo e, em razão disso, “podem ser trabalhadas questões fundamentais ligadas à 

sexualidade, como gostar e cuidar do próprio corpo, respeitá-lo tanto no aspecto físico como 

psicológico.” (BRASIL, 1998). Acrescenta-se que nas características próprias das práticas 

físicas: 

 

O espaço específico de Orientação Sexual também comporta atividades corporais, 

como o trabalho com técnicas de relaxamento, alguns jogos e exercícios com 

dramatização, entre outros. Isso pode ajudar a concretizar noções, como percepção, 

apropriação do próprio corpo, autodomínio e autocuidado. (BRASIL, 1998). 

 

 Neste contexto particular, o documento dá destaque para a necessidade de planejar 

intervenções cautelosas e prudentes, pois “atividades que envolvem contato físico entre 
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adolescentes podem levar à excitação, inclusive sexual, de alguns e ser de difícil manejo no 

contexto escolar.” (BRASIL, 1998). 

As proposições do caderno Educação Física Primeiro e Segundo Ciclos (PCN) 

reconhecem a imprescindibilidade de formar sujeitos em seu conjunto integral e, por isso, 

enfatizam que a Educação Física “propicia uma experiência de aprendizagem peculiar ao 

mobilizar os aspectos afetivos, sociais, éticos e de sexualidade de forma intensa e explícita.” 

(BRASIL, 1998).  

Posto isto, o caderno direciona suas orientações para o contexto de aquisição de 

saberes sobre o corpo e seus determinantes e descreve que: 

 

Os conhecimentos sobre o corpo, seu processo de crescimento e desenvolvimento, 

que são construídos concomitantemente com o desenvolvimento de práticas 

corporais, ao mesmo tempo que dão subsídios para o cultivo de bons hábitos de 

alimentação, higiene e atividade corporal e para o desenvolvimento das 
potencialidades corporais do indivíduo, permitem compreendê-los como direitos 

humanos fundamentais. (BRASIL, 1998). 

 

Desta forma, a documentação mencionada apresenta a relevância do entendimento 

quanto às transformações corporais e expõe como objetivo geral “conhecer e cuidar do 

próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da 

qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva.” 

(BRASIL, 1998). 

No que tange ao bloco específico “Conhecimentos sobre o corpo”, as diretrizes são 

restringidas e vinculadas aos condicionantes biológicos, delimitando as análises para as 

reações corporais que ocorrem durante e após as atividades físicas. Assim, evidencia que: 

 

Para se conhecer o corpo abordam-se os conhecimentos anatômicos, fisiológicos, 

biomecânicos e bioquímicos que capacitam a análise crítica dos programas de 

atividade física e o estabelecimento de critérios para julgamento, escolha e 

realização que regulem as próprias atividades corporais saudáveis, seja no trabalho 

ou no lazer. São tratados de maneira simplificada, abordando-se apenas os 

conhecimentos básicos. (BRASIL, 1998). 

 

Na lógica de compreensão do corpo inserida à ótica da saúde, constata-se que as 

conceituações e concepções de caráter sexual fazem parte do processo e, em função disso, 

determinam que “a formação de hábitos de autocuidado e de construção de relações 

interpessoais colabora para que a dimensão da sexualidade seja integrada de maneira 

prazerosa e segura”. (BRASIL, 1998). 
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No que diz respeito aos fatores de reconhecimento das práticas sociais iniciais dos 

educandos juntamente com as relações entre os corpos e os ambientes, o caderno referido 

ressalta que: 

As características individuais e as vivências anteriores do aluno ao deparar com cada 

situação constituem o ponto de partida para o processo de ensino e aprendizagem 

das práticas da cultura corporal. As formas de compreender e relacionar-se com o 

próprio corpo, com o espaço e os objetos, com os outros, a presença de deficiências 

físicas e perceptivas, configuram um aluno real e não virtual, um indivíduo com 

características próprias. (BRASIL, 1998). 

 

Também são apresentados direcionamentos para as questões relacionais de 

sexualidade e gênero inseridas no âmbito da Educação Física escolar. Assim, é elucidado que: 

 

As aulas mistas de Educação Física podem dar oportunidade para que meninos e 

meninas convivam, observem-se, descubram-se e possam aprender a ser tolerantes, a 

não discriminar e a compreender as diferenças, de forma a não reproduzir 

estereotipadamente relações sociais autoritárias.  (BRASIL, 1998). 

  

 O caderno separa um tópico específico para a discussão, denominado “Diferenças 

entre meninos e meninas”, contudo somente ressalta as causas do fenômeno, indicando como 

motivos os determinantes sociais e culturais estabelecidos pela sociedade e orienta que as 

ações pedagógicas devem se pautar no respeito às diferenças. 

 Outro ponto exposto encontra-se no papel da Educação Física de contribuir para a 

conscientização sobre inclusão, ética e moral na perspectiva de uma educação democrática e 

cidadã. Por esses aspectos, salienta que: 

 

Uma discussão sobre a ética do esporte profissional, sobre a discriminação 

sexual e racial que existe nele, entre outras coisas, pode favorecer a 

consideração da estética do ponto de vista do bem-estar, as posturas não-

consumistas, não-preconceituosas, não-discriminatórias e a consciência dos 

valores coerentes com a ética democrática. (BRASIL, 1998). 

 

 Portanto, dotada de uma perspectiva reflexiva sobre os padrões comportamentais de 

exclusão, intolerância e violência que surgem dentro do ambiente da Educação Física escolar, 

a documentação concebe como objetivo geral a formação de alunos aptos a: 

 

Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas 

com os outros, reconhecendo e respeitando características físicas e de desempenho 

de si próprio e dos outros, sem discriminar por características pessoais, físicas, 

sexuais ou sociais. (BRASIL, 1998). 
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O caderno Educação Física Terceiro e Quarto Ciclos (PCN) apresenta a sexualidade 

dentro do espectro da cultura corporal, tendo o movimento como objeto de expressão, 

comunicação e contato. Assim, as práticas corporais são exploradas por meio das relações 

intra e interpessoais, entendendo que “jogar, lutar e dançar pode representar, portanto, a 

possibilidade de expressar afetos e sentimentos, de explicitar desejos, de seduzir, de exibir-

se.” (BRASIL, 1998).  

Nesta perspectiva, as proposições de orientação sexual organizadas e discutidas no 

documento referido, assim como na documentação do primeiro e segundo ciclos, explanam a 

preocupação com os determinantes que afetam a construção da autoimagem, compreendendo 

as práticas corporais como ferramenta tanto de apreciação crítica quanto de reprodução social. 

À vista disso, o caderno Educação Física Terceiro e Quarto Ciclos (PCN) descreve que: 

 

O ambiente sociocultural, permeado de valores preestabelecidos de beleza, estética 

corporal e gestual, eficiência e desempenho, se não for objeto de uma postura crítica 

e reflexiva, pode estabelecer padrões cruéis para a maioria da população, abrindo 

espaço para a tirania dos modelos de corpo e comportamento. (BRASIL, 1998). 

 

Os conteúdos pertencentes ao campo da sexualidade também se concentram na 

interlocução discursiva entre práticas corporais, gênero, cultura e normatização. Desse modo, 

o documento aponta que: 

 

Outra questão presente no universo da cultura corporal de movimento e da 

sexualidade diz respeito à configuração de padrões de gênero homem e mulher e sua 

relação com o corpo e a motricidade, padrões que se constroem e que são cultivados 

desde a infância, pautados em referências biológicas e socioculturais. (BRASIL, 
1998). 

 

Na estruturação de posturas críticas e questionadoras, a documentação dá destaque 

para “a importância de uma reflexão dos professores sobre quais são os valores e os conceitos, 

cultivados implicitamente, que mantêm, instalam ou ainda reforçam um papel de submissão 

nas relações que ocorrem no ambiente escolar, pautadas nas questões de gênero.” (BRASIL, 

1998). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), segunda documentação de caráter 

nacional escolhida para análises e investigações, apresenta em seu tópico de conteúdos 

referentes à Educação Física que: 

 

É possível assegurar aos alunos a (re)construção de um conjunto de conhecimentos 

que permitam ampliar sua consciência a respeito de seus movimentos e dos recursos 

para o cuidado de si e dos outros e desenvolver autonomia para apropriação e 
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utilização da cultura corporal de movimento em diversas finalidades humanas, 

favorecendo sua participação de forma confiante e autoral na sociedade. (BRASIL, 

2018).  

 

 Nesta perspectiva, as práticas corporais definidas e organizadas pedagogicamente 

dentro da área irão se encarregar de (BRASIL, 2018): 

 Compartilhar valores, condutas e emoções nelas expressos;  

 Perceber marcas identitárias e desconstruir preconceitos e estereótipos nelas presentes;  

 Refletir criticamente a respeito das relações práticas corporais, mídia e consumo, 

como também quanto a padrões de beleza, exercício, desempenho físico e saúde. 

 

Tratando de uma articulação entre os objetivos e assuntos propostos, sejam de caráter 

procedimental, conceitual ou atitudinal que influenciam as práticas corporais dentro da 

dinâmica da Educação Física escolar, o documento ressalta que: 

 

Esse conjunto de experiências, para além de desenvolver o autoconhecimento e o 

autocuidado com o corpo e a saúde, a socialização e o entretenimento, favorece o 
diálogo com as demais áreas de conhecimento, ampliando a compreensão dos 

estudantes a respeito dos fenômenos da gestualidade e das dinâmicas sociais 

associadas às práticas corporais. (BRASIL, 2018). 

 

Todavia, mesmo partindo da identificação de afirmações amplas acerca das 

concepções e temáticas que integralizam os conteúdos da área, não há menção clara e objetiva 

que relacione a sexualidade e as conceituações da Educação Física na documentação da 

BNCC.  

O Currículo em Movimento, documento de natureza distrital que orienta a formulação 

e estruturação dos currículos educacionais das instituições escolares do DF, em seu segmento 

da Educação Infantil, compreende os conceitos e conteúdos sobre o corpo por meio do campo 

designado como Linguagem Corporal, que busca o desenvolvimento do autoconhecimento 

corporal, seus significados e sensações a partir da experiência do movimento. Desta forma, 

aponta para: 

 

A responsabilidade de considerar as referências afetivas da criança, como emoções, 

pensamentos, expressões, limites, potencialidades, vontades e expectativas em toda 

a prática com movimento, concatenando a vivência do movimento com todas as 
dimensões humanas (motora, afetiva, social e cognitiva). (DISTRITO FEDERAL, 

2014). 

 

Posto isto, a documentação explana como objetivos da faixa etária, integralizados com 

os eixos transversais (DISTRITO FEDERAL, 2014): 
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 Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, no uso do espelho e 

na interação com os outros. 

 Interação com outras crianças por meio do movimento. 

 Vivência de atividades que envolvam sensações táteis e percepção das partes de seu 

corpo. 

 Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta e se expressa. 

 Experimentação de movimentos corporais, distinguindo seu próprio corpo do mundo e 

dos objetos e estabelecendo a imagem do seu corpo. 

 Reconhecimento de sua sexualidade, percebendo que existem diferenças físicas e 

comportamentais entre as pessoas. 

 Convivência e respeito à diversidade, falando das diferenças sem receio ou 

preconceito religioso, étnicoracial, de gênero, de sexualidade, de classe social etc. 

 Desenvolvimento de atitudes que demonstrem valores antirracista, antissexista, anti-

homofóbica e antibullying. 

 

No segmento do Ensino Fundamental Anos Iniciais, o currículo apresenta que as ações 

didáticas da Educação Física: 

 

Devem ser planejadas de forma comprometida com a aprendizagem de todos os 

estudantes ao considerar o contexto sociocultural e privilegiar situações que 

invistam em interdisciplinaridade de forma articulada e não somente no cognitivo e 

corporal, mas no afetivo, estético, nas relações interpessoais e na inserção social. 

(DISTRITO FEDERAL, 2014) 

 

Entretanto, não há nenhuma menção relacionada à sexualidade nas propostas 

pedagógicas da Educação Física. 

No segmento Ensino Fundamental Anos Finais, é apresentado que a Educação Física:  

 

Contribui para formação integral do estudante nas dimensões afetiva, cognitiva, 

social e motora. Essa unidade no processo de ensino e de aprendizagem permite 

correlacionar dimensões humanas a conhecimentos socialmente construídos, 

propiciando abordagem articulada a eixos transversais do currículo: Educação para 

a Diversidade, Cidadania, Educação em e para os Direitos Humanos e Educação 

para a Sustentabilidade. (DISTRITO FEDERAL, 2014) 

 

Desse modo, a temática da sexualidade é referenciada nos objetivos e conteúdos 

(DISTRITO FEDERAL, 2014): 
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 Compreender o corpo como instrumento de expressão e sensibilidade, a partir de 

diversas formas de movimento e linguagens. 

 Perceber, respeitar e valorizar as diferenças individuais (gênero, etnias, orientações 

sexuais, classes sociais, biotipos, etc.), aproveitando situações de conflito como 

momentos de aprendizagem e de valorização do diálogo. 

 

 No segmento Ensino Médio, a Educação Física compreendida dentro do bloco das 

Linguagens, ressalta que: 

 

Os conteúdos desta dimensão devem submeter-se à convicção de que o movimento 

não se restringe ao corpo físico, mas que se expande para a relação entre ele, a 

natureza e a cultura, de modo dialético e recursivo, em articulação com as condições 
humanas de criatividade, inventividade e capacidade de gerar o novo. (DISTRITO 

FEDERAL, 2014). 

 

Para isso, integra-se a busca para “legitimar sensibilidade, corpos, movimentos, 

percepções, sentimentos como importantes na construção de conhecimentos e no processo de 

aprendizagens.” (DISTRITO FEDERAL, 2014). Neste contexto, o caderno cita a sexualidade 

somente na relação com o esporte, dentro dos conteúdos dos 1° e 2° anos do Ensino Médio.  

 No segmento da Educação para Jovens e Adultos (EJA), os objetivos específicos da 

Educação Física explanam (DISTRITO FEDERAL, 2014): 

 Respeitar a si e ao outro (limites corporais próprios, desempenho, interesse, biótipo, 

gênero, classe social, habilidade, etc.). 

 Valorizar a cultura corporal de movimento como parte do patrimônio cultural da 

comunidade, do grupo social e da nação; instrumento de expressão de afetos, 

sentimentos e emoções; possibilidade de obter satisfação e prazer; linguagem e forma 

de comunicação e interação social. 

 Vivenciar práticas corporais que ampliem a percepção do corpo sensível e do corpo 

emotivo. 

 Compreender e ser capaz de analisar criticamente valores sociais como padrões de 

beleza, relações entre os sexos e preconceitos. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em seu artigo 26, §3º 

destaca que a Educação Física é componente curricular obrigatório que deve estar integrado à 
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proposta pedagógica da escola. Logo, deve constar em seus conteúdos e práticas a abordagem 

de temas transversais estipulados nas diretrizes nacionais da educação e, sendo a sexualidade 

um desses temas, depreende-se a responsabilidade de desenvolvê-la e relacioná-la com as 

fundamentações e concepções da área.  

Partindo desta perspectiva, é posto por Figueiró (1995) que toda ação de ensino-

aprendizagem sobre a sexualidade humana pode ser considerada como Educação Sexual. 

Assim, dentro de uma realidade experimental das aulas de Educação Física, compreende-se 

que as práticas corporais, segundo Prado e Ribeiro (2010), educam os corpos para além de 

suas performances, saúde e beleza, pois suas verdades produzem marcas associadas ao gênero 

e à sexualidade em um processo cultural de marcação de diferenças. 

Neste sentido, a sexualidade é reconhecida como mecanismo cultural que teve suas 

falas e práticas atreladas aos discursos sociais que a identificaram como temática de teor 

polêmico e de complexidade conceitual e pedagógica. É neste cenário que a Educação Física 

surge, conforme Prado e Ribeiro (2010), como ambiente onde as incertezas atuam como um 

grande recurso para problematizações sobre determinações culturais e padronizações sociais 

em torno da cultura corporal de movimento. Em razão disso, as práticas corporais apresentam-

se como ferramentas de incitação indagatória e questionadora nos assuntos referentes à 

sexualidade dos educandos, reiterando que a problemática encontra-se nos modelos 

norteadores do processo pedagógico e não na sexualidade em si. 

  Dialogando as conceituações de caráter sexual com as proposições dos documentos 

educacionais retratados, tem-se que as análises partem da observação sobre o uso da 

termologia “Orientação Sexual”, utilizada como nomenclatura do tema transversal proposto 

pelos PCN. Considerando a época de elaboração e aprovação do documento paralelo à 

constituição dos vocábulos referentes à sexualidade, depreende-se o entendimento de que o 

termo é mais reconhecido como Educação Sexual, no sentido de tratar a sexualidade dentro de 

diretrizes e dinâmicas pedagógicas, do que como Orientação Sexual, entendida atualmente 

como questão de caráter individual e singular. A compreensão da diferenciação dos termos e 

seus conceitos permite localizar a sexualidade dentro da esfera educacional, identificar suas 

diversas formas de manifestação e, conforme SEED (2009), se desvencilhar de práticas 

minimizadoras ou superficiais, que buscam seu tratamento de forma fragmentada em ações 

pontuais.  

Neste sentido, as análises demonstraram que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) possuem orientações que se integralizam em três diferentes tópicos, definidos como a 

sexualidade e suas relações com: conhecimentos sobre o corpo, prevenção e gênero. 
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O primeiro aspecto diz respeito à associação entre os conhecimentos sobre o corpo e a 

sexualidade, revelando contrastes e distinções entre as propostas da área. De acordo com 

Nicollino e Paraíso (2018) educar a sexualidade por meio de saberes sobre o funcionamento 

biológico do corpo constituiu uma das estratégias mais utilizadas pelo meio científico para 

instituir uma ciência do sexo. Em vista disso e das análises documentais, verificou-se a 

presença de uma visão biológica, claramente exposta no bloco “Conhecimentos sobre o 

corpo” (PCN), que apenas conceituam os conteúdos nas diferentes vertentes da biologia, 

indicando o entendimento das percepções corporais na perspectiva da funcionalidade física e, 

mesmo dentro dessas limitações conceituais, o documento se abstém de apresentar e retratar a 

sexualidade nesses moldes, revelando uma contradição entre as próprias afirmações presentes 

nos cadernos bem como nas propostas que fundamentam a Educação Física, as quais buscam 

a formação do educando em sua integralidade.  

As proposições associadas aos conhecimentos sobre o corpo também se vincularam a 

questões atitudinais, tendo as práticas corporais como meio para relacionar a sexualidade e o 

autocuidado, estimulando a identificação de percepções e sensações corporais advindas do 

movimento, suscitando a apropriação do próprio corpo e de seus determinantes e 

compactuando com as afirmações de Unbeham, Cavasin e Gava (2010) que esclarecem que a 

discussão da sexualidade na escola envolve conhecimentos e práticas sociais voltadas ao 

cuidado com o corpo, a uma vivência consciente e prazerosa da sexualidade. Além disso, a 

temática inseriu-se nas construções e adequações da autoimagem, considerando aspectos 

como ser observado, observar, exibir-se e excitar-se no conjunto das práticas corporais 

ofertadas pelas aulas de Educação Física. Especificamente sobre os fatores que se referem à 

excitação, o documento cita as atividades corporais como mecanismos que podem 

proporcionar o acionamento da excitação em seu caráter sexual e ressalta que o trabalho deve 

ser norteado com precaução e prudência, todavia não apresenta subsídios teóricos e práticos 

para a real inserção e execução pedagógica do conteúdo.  

O tópico conhecimentos corporais também apresentou aproximações com questões 

relacionadas à saúde, reforçando a necessidade de atenção com aspectos de higiene, segurança 

e proteção, inserindo a sexualidade às normativas prescritas. Desse modo, Altmann (2001) 

afirma que o objetivo é preparar sujeitos autodisciplinados no que se refere à maneira de viver 

sua sexualidade, sujeitos que incorporem a mentalidade preventiva e a pratiquem sempre. 

Neste cenário, incorpora-se o segundo tópico de análise, caracterizado pelas 

orientações que se destinam a criar uma consciência diligente e cautelosa, evidenciando que 

os estudos e as práticas referentes à sexualidade devem se pautar em uma perspectiva 
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preventiva. Desta forma, Goellner (2009) considera que a Educação Física associou uma 

educação saudável à prevenção e à profilaxia, disseminando a ideia de um corpo forte, 

resistente e adequado aos parâmetros de produtividade. 

No que tange às relações de sexualidade e gênero identificadas no documento 

educacional, tem-se que as aproximações entre a Educação Física e o tema transversal 

Orientação Sexual partem, conforme Rodrigues e Galvão (2005), da prerrogativa a qual 

privilegia o uso do corpo e da cultura corporal, cujos valores sobre beleza e estética corporal e 

gestual aparecem frequentemente, assim como as questões de gênero e de coeducação. 

Posto isto, as questões de gênero inseridas nas diretrizes da Educação Física se 

compreendem dentro de uma lógica de escolarização do discurso hegemônico heterossexual, 

que busca a especificação dos agentes determinantes das divergências entre meninos e 

meninas, explicitando e denunciando, respectivamente, “o quanto o sexo biológico marca a 

constituição dos corpos escolares e o quanto as diferenças anatômicas dos corpos são 

utilizadas para justificar a produção das desigualdades no contexto escolar.” (ALTMANN; 

SOUSA, 1999). 

Por outro ângulo, o capítulo “Diferenças entre meninos e meninas” (PCN) expõe que 

as diferenças são construídas através de fatores sociais e culturais, produzidos pela 

manutenção e conservação de discursos normatizadores. Desta forma, Wenetz, Schwengber e 

Dornelles (2017) apontam que as desordens teóricas sobre os usos da categoria gênero, 

identificadas em confusões teórico-metodológicas e na falta de tensionamento à lógica binária 

influenciam as formas de se pensar e refletir as questões de gênero e de sexualidade na área. 

Ressalta-se que, apesar do reconhecimento das influências socioculturais na construção dos 

discursos relacionados a gênero e sexualidade, o capítulo não apresenta ferramentas para 

problematização e reflexão crítica da temática, pois apenas destaca as oposições existentes 

entre os extremos. Muito embora haja outras proposições expostas no documento que 

identifiquem como possível resolução a promoção de aulas mistas que oportunizem a 

convivência para compreensão das diferenças, não se encontra orientações de como ou de 

qual forma organizar e aplicar esses saberes na realidade social prática dos educandos.  

Neste sentido, depreende-se que para a construção de uma coeducação justa, 

democrática e ética dentro do ambiente da Educação Física escolar é necessário ter em 

evidência que o componente curricular não deve se restringir a abordagem da igualdade entre 

os sexos, mas pautar-se nas concepções de equidade e no reconhecimento das diversidades, 

tendo como objetivo, segundo Costa e Silva (2002), a criação de um clima tal que permita o 



32 

 

desenvolvimento integral dos aspectos afetivo, social, intelectual, motor, psicológico, sem o 

prejuízo em relação ao gênero. 

Por essas razões, Prado e Ribeiro (2010) constataram que a desnaturalização do que é 

próprio do homem ou da mulher pode auxiliar na compreensão das plurais maneiras de 

vivenciar as masculinidades e feminilidades, contribuindo para o reconhecimento das 

múltiplas manifestações da sexualidade dentro do cenário escolar, sendo base para 

“enriquecimento das relações sociais e desestabilização das relações de poder”. (Junqueira, 

2007). Desta forma, Altamann, Ayoub e Amaral (2011) consideram que as aulas de Educação 

Física podem ser um importante espaço para auxiliar na desconstrução de estereótipos ou 

práticas que favorecem a segregação de meninos e meninas, ocasionando desigualdades de 

gênero e sexualidades.  

Os PCN configuram-se como um marco histórico e de acentuada contribuição para 

situar, estabelecer e regulamentar as discussões referentes à sexualidade dentro do ambiente 

escolar, contudo Cardoso et al. (2016) afirma que para além disso, ainda há a necessidade da 

documentação adequar-se às transformações socioculturais e políticas e repensar sua 

reestruturação e adoção nas práticas docentes. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documentação normativa da educação 

brasileira e referência para a construção dos currículos nacionais, apresenta na sua sequência 

de versões um retrocesso teórico dos conceitos e fundamentos ligados às questões da 

sexualidade no âmbito escolar. Enquanto os PCN legitimam os debates e discussões sobre 

sexualidade, partindo do modelo da transversalidade e reconhecendo seu caráter 

imprescindível dentro das ações pedagógicas, a BNCC restringe a uma área – ciências – e a 

uma perspectiva – biológica. Desta forma, Evangelista, Franco e Machado (2020) explanam 

que: 

 

A BNCC retoma como foco das discussões nas escolas a questão da reprodução, o 

que remete a sexualidade ao campo das ciências da saúde e como uma questão 

relativa ao universo privado (família). Desconsideram-se décadas de investimentos 

teóricos que apontam que a sexualidade ultrapassa os limites da biologia, sendo, 

paralelamente, uma construção histórica, social e cultura. 

 

Desse modo, depreende-se das análises da documentação que não há indicativos de 

abordagens que relacionem a sexualidade e a Educação Física, pois a temática foi reduzida a 

concepções biológicas e tornou-se mecanismo silenciador das problematizações referentes ao 

tema, compactuando com as normatizações do senso comum. Por esses motivos, os 

movimentos e as lutas educacionais que se alinham com os ideais de inclusão de temáticas 
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que geram grande impacto nas relações sociais, como a sexualidade, devem continuar na 

busca por políticas e ações que refutem as omissões curriculares e os instrumentos de 

exclusão pedagógica. Como afirma Modesto (2018), independente do que prega a BNCC, é 

imprescindível que os documentos escolares contemplem essas questões, devido a sua 

relevância e urgência no contexto escolar. 

O Currículo em Movimento, documentação de natureza distrital que incorpora 

pressupostos teóricos para orientação das ações curriculares das instituições de ensino do 

Distrito Federal, estrutura-se na pedagogia histórico-crítica de Saviani (2011), na psicologia 

histórico-cultural de Vigotski (1994), tendo como referência determinados pressupostos das 

teorias críticas e pós-críticas da educação. 

Tendo a temática da sexualidade inserida nos conhecimentos produzidos 

principalmente pelas teorias pós-críticas, compreende-se que suas relações com a Educação 

Física são percebidas e expostas nas orientações sobre conhecer, reconhecer e perceber o 

corpo nos ambientes, nos discursos e nas relações com o outro, apresentando um caráter mais 

amplo e sociocultural das designações, entendendo que o corpo “é uma construção cultural, 

sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas 

econômicas, grupos sociais, étnicos, etc.” (GOELLNER, FIGUEIRA & JAEGER, 2008). 

Desta forma, as propostas pedagógicas relacionadas ao saber corporal passam a situar e 

reconhecer a sexualidade nas diversas dimensões que compõem o aluno, identificando seu 

caráter vital e preciso. À vista disso, as aproximações entre os conceitos da sexualidade e da 

Educação Física são efetivadas no que tange aos aspectos do autoconhecimento, diversidade e 

afetividade. 

Na perspectiva do autoconhecimento, o documento orienta que as atividades corporais 

proporcionam o reconhecimento do próprio corpo, a percepção das diferentes sensações 

palpáveis e das formas de expressão, a construção da autoimagem e a interação com o outro e 

com o ambiente. Desse modo, é observado que reconhecer o próprio corpo e os fatores que o 

determinam facilita o reconhecimento da própria sexualidade em questões físicas e de 

comportamento. Por mais que haja essa especificação, comparado aos outros documentos, o 

Currículo em Movimento apresentas novas visões e cenários que relacionam a sexualidade e a 

Educação Física. 

No que se refere às considerações da diversidade, a documentação pauta-se nos 

princípios do respeito e da valorização das diferenças e propõe o diálogo sobre as formas de 

preconceito, integrando as que se referem à sexualidade e à orientação sexual. Acrescenta-se 

que em um dos tópicos do documento há a ressalva para a utilização do conflito como forma 
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de promover a problematização, a reflexão e a criação de uma consciência crítica acerca da 

temática. Assim, a aprendizagem por meio do diálogo é incitada como ação pedagógica para o 

trato da sexualidade e, em razão disso, constata-se um avanço metodológico e didático nas 

orientações relacionadas ao tema. Portanto, conforme exposto por Goellner (2002), a 

Educação Física, ao atuar na educação dos corpos e de, sobretudo, ao tecer intervenções que 

contemplem a diversidade e o não preconceito, constitui-se como um dos espaços capaz de 

promover aprendizagens significativas. 

Outro ponto destacado nas proposições do Currículo em Movimento refere-se às 

questões da afetividade. O movimento, as atividades e as práticas corporais são postas como 

experiências que possibilitam a articulação dos sentimentos, emoções, prazeres e 

sensibilidades. Dessa maneira, as propostas de educação sexual são ampliadas no sentido dos 

objetivos atitudinais, consentindo com as orientações que determinam a formação global do 

educando.  

Em suma, infere-se que o trato pedagógico da sexualidade na Educação Física escolar 

é caracterizado pela complexidade conceitual, teórica e prática que orienta os processos 

pedagógicos. Em suas contribuições, Goellner (2008) observa que parece ser necessário e, ao 

mesmo tempo, desafiador para esse componente curricular, estruturar a sua intervenção de 

forma a problematizar as diferentes representações de corpo, gênero e sexualidade que circula 

dentro e fora da escola. Desse modo, os pressupostos legais advindos das documentações 

supracitadas representam as diferentes visões dos determinantes da sexualidade dentro da 

escola, especificamente na Educação Física. Além disso, esclarecem a dificuldade, tornando-

se uma necessidade, de conceber formatações e sistematizações que compreendam as 

aplicações práticas dos conteúdos, levando a uma construção crítica dos conhecimentos e 

experiências proporcionados pelas atividades da área. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo se propôs a analisar e identificar como se configura o trato da sexualidade 

dentro da Educação Física escolar, tendo em vista documentos que regulam a educação 

brasileira. A relevância encontra-se no reconhecimento da temática como desafio educacional 

contemporâneo que recorrentemente é instigado nas experiências e vivências dos educandos 

no ambiente escolar. 

Neste sentido, compreende-se que as investigações das produções documentais que 

direcionam as políticas educacionais do sistema brasileiro bem como os subsídios históricos e 
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conceituais que permeiam a Educação Sexual possibilitaram o entendimento sobre “a 

interdição e o silenciamento que controlam e regulam o que, como e quando falar sobre 

sexualidade nas escolas, refutando o direito à informação.” (BARBOSA, VIÇOSA E 

FOLMER, 2019). 

Para confrontar essa perspectiva, parte-se do pressuposto de que a sexualidade deve 

ser educada e instruída por ações pedagógicas voluntárias, intencionais e sistematizadas, que 

não se justificam pelos entendimentos do senso comum – pois é respaldada por orientações 

legais – e que deve, assim, consolidar-se como uma Educação Sexual escolar.  

O componente curricular da Educação Física apresenta seu caráter formativo, político 

e social e abre espaço para que as diferenças ganhem formas na escola e sejam 

desencadeadoras de problematizações, reflexões e desestabilização do dado como correto, 

natural ou normal. (PRADO E RIBEIRO, 2010). A ausência de ações educativas 

sistematizadas que reconheçam a significativa relação entre a sexualidade e a Educação Física 

escolar não pressupõe a inexistência da temática dentro da escola, mas indica o silenciamento 

e a omissão de seu tratamento, gerando uma negligência na formação integral do educando. 

Por esses motivos, a Educação Física deve confessar sua responsabilidade pedagógica para 

com a temática, buscando superar a limitação historicamente constituída que restringe a 

sexualidade ao caráter biológico e, por conseguinte, introduzir o tema nas discussões sociais, 

políticas e culturais que fomentam as concepções da área.  

Para escolarizar a sexualidade é preciso, conforme Nicolino e Paraíso (2014) torná-la 

um tema ensinável na escola e, isso, não se dá de forma simétrica e sem disputas, mas em 

meio a conflitos e relações de poder. 
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