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RESUMO
O educador age como mediador de conhecimentos, deve realizar tal função com a maior
competência técnica possível. Para isso o mesmo precisa ir além de suas vivências e valores, é
necessário que tanto o profissional como a escola promovam e busquem conhecimento para
tal abordagem. A sexualidade pode ser definida como conjunto de sentimentos de relação
corpórea, psíquica e um desejo voltado para pessoas de chegar a um prazer. O presente
trabalho objetiva compreender as dificuldades enfrentadas e estratégias utilizadas por
professores do ensino fundamental de escolas pública e privada, frente ao desenvolvimento
psicossexual com adolescentes e verificar se esses educadores estão preparados ao abordar o
tema sexualidade, identificando quais são as maiores dificuldades frente à abordagem da
sexualidade, quais as formas de orientação em temáticas de sexualidade mais presente nas
escolas, e as formas de capacitação sobre o tema sexualidade. Pesquisa de cunho qualitativo e
exploratório, aprovada por Comitê de Ética em pesquisa, com uma amostra de 06 professores
de 01 escola pública e 01 escola privada de Cacoal-RO, através de questionários elaborados
previamente pelos autores, aplicado em entrevista semiestruturada gravada em áudio,
transcrita e tratada por Análise de Conteúdo. Como resultados, nota-se que uma das maiores
dificuldades frente à temática da sexualidade é o tabu em falar sobre o tema, torna-se
abrangente, pois envolve posições é a religiosas, familiares e culturais. É importante citar que
as principais manifestações são através de piadas, brincadeiras e caricias. Os professores
fazem intervenção diante do tema quando necessário, atendendo as demandas trazidas pelos
alunos. Dessa forma, sugerimos parcerias envolvendo os profissionais da área de saúde,
família, escolas, professores e profissionais da área de psicologia, para que desenvolvam
trabalhos em uma equipe multidisciplinar com o intuito de melhorar a educação básica na
instrumentalização e orientação dos professores ao abordarem a sexualidade no contexto
escolar.
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