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RESUMO: Este trabalho apresenta reflexões a partir das observações de aulas de Língua Portuguesa 
para turmas de oitavos e nonos anos do Ensino Fundamental, realizadas pelo grupo do subprojeto 
“Diversidade em Foco”  nos colégios Frei Doroteu de Pádua e  Francisco Pires. O subprojeto vincula-
se ao curso de Licenciatura em Letras Português/Espanhol da UEPG e se insere no PIBID- Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.  Dentre os diversos subtemas incluídos na 
diversidade, o aspecto que mais ganhou destaque nas manifestações dos alunos durante o período 
observado  foi a sexualidade.De fato, o interesse sobre assuntos relacionados à sexualidade tem 
maior destaque na adolescência e manifesta-se normalmente na escola, então surge uma pergunta 
crucial: como os professores, no caso os de Língua Portuguesa, vão tratar desse assunto? Uma vez 
que a escola também tem o papel de formar cidadãos, cabe a ela tratar de tais questões. Para 
fazermos tais reflexões, partimos da proposta dos PCN, formulada nos Temas Transversais (BRASIL, 
1987) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998). Desta forma, 
este trabalho tem como objetivo apresentar as discussões que têm sido realizadas pelo grupo e 
prováveis encaminhamentos para a abordagem do tema em sala de aula, a ser realizada no segundo 
semestre deste ano.  
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