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RESUMO

A sexualidade é uma  tema que está presente no ambiente escolar, tanto na vida da criança quanto do 

adolescente. Diante disto é praticamente impossível o Professor de Educação Física  ficar imune a essa 

temática. A Educação Física enquanto disciplina na sociedade escolar brasileira, trabalha com o corpo, 

local distinto das manifestações da sexualidade. O objetivo desta pesquisa foi relacionar sexualidade, 

orientação sexual e diversidade com a atividade de Professores de Educação Física. Para isso, buscou-

se  em  livros  e  artigos  na  literatura  os  termos:  Diversidade,  Educação  Sexual,  Educação  Física, 

Homossexualidade, Mediação e Orientação Sexual. Argumentaremos em favor de discussões acerca 

da temática, a fim de traçarmos  um ensino sobre a sexualidade de forma crítica que trace  relações 

multifacetadas  entre  corpo,  escola,  indivíduo,  sociedade  e   respeito  as  diferenças.  A  idéia  desta 

pesquisa foi compreender o que significa sexualidade, orientação sexual e diversidade, como elas se 

processam e  fazer  com que  Professores  de  Educação  Física  façam reflexões,  habituais  de  como 

proceder  no  ambiente  escolar  através  de  atitudes  que  possam gerar  um bom resultado  tanto  no 

cotidiano  como  na  formação  do  jovem cidadão.  Além de  contribuir  com o  desenvolvimento  e  a 

interação dos alunos que tem a orientação sexual homossexual dentro do ambiente escolar, a fim de 

valorizar  e  respeitar  as  diferenças.  Através  desse  estudo  foi  possível  concluir  que  nas  aulas  de 

Educação Física devem ser abordados os temas transversais: Orientação Sexual, baseado nos PCN’s, 

afim de  promover  o  respeito  às  diferenças,  mas   para  isso  é  necessário  que  haja  uma  interação 

cooperativa. 

Palavras Chaves:  Diversidade,  Educação Sexual,  Educação Física,  Homossexualidade,  Mediação e 

Orientação Sexual.
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