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Resumo: A sexualidade deve ser entendida como uma função humana que vai 
além dos aspectos biológicos, pois é através dela que nos podemos entender e 
compreender as ações de tocar e sentir desejos pelo outro. Esse é um tema 
amplo, com uma variedade enorme de assuntos a serem abordados, como 
temas transversais, como por exemplo, a orientação sexual. A proposta desse 
trabalho é compreender o papel da educação sexual no ensino da Língua 
Portuguesa que prepara os adolescentes para a vida sexual de forma segura, 
chamando-os à responsabilidade de cuidar de seu próprio corpo, 
conscientizando sobre as situações indesejadas relacionadas à sexualidade, 
como, por exemplo, as IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e gravidez 
precoce. A orientação sexual entra nos PCN’s como tema transversal. A 
orientação sexual é um tema necessário e indispensável na vida social do ser 
humano, assim com a orientação, a educação sexual também e fundamental. As 
sugestões dos PCNs é trabalhar o conteúdo de orientação sexual 
completamente em todos os ciclos de escolarização e não só como conteúdo de 
uma disciplina. É necessário que os professores estejam qualificados para atuar 
na sala de aula, e que ambos os assuntos sejam expostos de forma categórica 
e de maneira correta para cada nível escolar, usando materiais didáticos de fácil 
compreensão. A educação sexual deseja educar, ou seja, elucida os jovens 
sobre cada fase da vida e suas responsabilidades com relação a sua vida sexual. 
Infelizmente muitos adultos que ainda não tem conhecimento necessário para 
ter uma vida sexual de forma saudável, pois ainda são temas que provocam 
constrangimentos para, pais e professores e muitos grupos sociais. A inserção 
desses temas no ensino da Língua Portuguesa de forma clara e objetiva colabora 
para que haja entendimento adequado sobre temas que, apesar de estarmos no 
Século XXI ainda são vistos como grandes tabus. É preciso desenvolver a 
consciência que do diálogo aberto no qual esses assuntos passem a ser 
abordados sem gerar constrangimento entre de provocar constrangimento entre 
pais e filhos é um fator decisivo para que os jovens e adolescentes tenham uma 
iniciação da vida sexual de forma responsável, entendendo que o sexo é uma 
necessidade fisiológica do corpo humano e que a educação sexual. 
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