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                                              RESUMO 

O presente estudo surgiu a partir de inquietações minhas e de muitos outros 

colegas acadêmicos, sobre como está sendo tratada a sexualidade no 

cotidiano escolar e qual a importância que está sendo dada a tal abordagem. 

Os objetivos do trabalho foram verificar  se há um estudo da sexualidade nas 

aulas de Educação Física oferecido aos alunos de 7º e 8º séries nas escolas 

públicas em Jataí - GO; averiguar quais as maiores dificuldades encontradas 

pelos professores de Educação Física para abordar o tema sexualidade em 

suas aulas; verificar qual é o espaço oferecido ao tema sexualidade nas aulas 

de Educação Física e por fim analisar se a sexualidade nas aulas de Educação 

Física é pensada como parte integrante do processo educacional. Utilizamos 

para tanto, pesquisa bibliográfica do tipo qualitativa e pesquisa de campo, 

utilizando como instrumentos para coleta de dados: o questionário e a 

entrevista semi-estruturada. Os sujeitos da pesquisa foram 3 professores de 3 

escolas públicas de Jataí, e aproximadamente 100 alunos. Após coletar os 

dados foi realizada uma categorização e em seguida uma analise dos dados 

obtidos. Dessa forma, podemos notar que, por vezes, há uma certa 

discrepância entre o depoimento dos professores e dos alunos. Entre eles, há 

respostas, na maioria das vezes, referindo-se que os professores não abordam 

e nem dão importância ao tema em suas aulas de Educação Física. Os 

professores em sua maioria dizem dar importância, abertura e liberdade, 

dependendo da forma de se tratar a sexualidade em âmbito escolar; entre 

depoimentos dos professores, notamos que há alguns pontos em que se 

contrapõem, então sucintamente podemos dizer que os depoimentos dos 

professores e alunos são em sua maioria divergentes. No entanto, 

averiguamos também que há dados convergentes entre professores e alunos 

de mesma escola. 


