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Educação Sexual: retomando uma proposta, um desafio

3ª ed. Revista e atualizada. 2010. EDUEL

Esta obra conduz o leitor à autocompreensão sobre o processo pelo qual cada um de nós
constrói sua visão (positiva ou negativa) sobre a sexualidade, identificando, desta forma, os
fatores religiosos, familiares, escolares e do setor médico, que influenciaram e ainda
influenciam na maneira como cada um vive a sua sexualidade. De forma clara e objetiva, a
autora mostra como e porque a Educação Sexual emancipatória pode ser um trabalho de

grande alcance social, não se constituindo apenas no ensino da biologia e fisiologia do sexo.
É leitura fundamental para graduandos, pós-graduandos e profissionais da Psicologia,
Pedagogia, Biologia, Serviço Social e Saúde, e para professores das diferentes áreas e de

vários níveis de ensino.
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Texto da 4ª capa:

Educação Sexual no dia a dia

2013. EDUEL

Este livro traz muitos exemplos de fatos e situações do dia a dia, acontecidos em casa e na escola, tanto
com crianças pequenas quanto com pré-adolescentes e adolescentes. Ao narrá-los, a autora analisa e
mostra pontos positivos e pontos falhos na forma como o adulto lidou com o ocorrido, deixando claro qual
seria a maneira correta de agir e porquê. É um excelente recurso didático, criado pela autora, para o
aprendizado dos adultos, educadores e pais sobre os princípios básicos da Educação Sexual. Um jeito
prático e descontraído de aprender a conversar com naturalidade sobre o tema sexo, com os filhos e
alunos. Já é tempo de nos prepararmos, devidamente, para lidar com este assunto e, assim, criarmos
jovens com uma visão mais positiva, responsável e feliz da sexualidade, isentos de culpa, tabus e
vergonha. Livres e leves como as borboletas.
É uma obra indicada para pais, mães, jovens, profissionais e estudantes de graduação ligados à Educação,

Saúde, Serviço Social entre outros.
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Formação de educadores sexuais: adiar não é mais possível. Prêmio SBRASH. 2014. EDUEL 2ª ed.
Rev. atual. ampl.

Baseada na Psicologia e na Pedagogia, esta obra apresenta alternativas e cuidados que asseguram uma
formação sólida e eficaz, do educador sexual, formação esta que, por ser imprescindível e urgente, não
pode mais ser adiada. Tendo como base a longa experiência em formação de educadores sexuais
desenvolvida na Universidade Estadual de Londrina, a autora trata de questões essenciais: O que é

fundamental para se formar o educador sexual? Além da formação técnico-científica, quais outros
elementos são essenciais e não podem ser desconsiderados, com risco de se comprometer todo o
processo? A grande experiência em formação de educadores sexuais e as pesquisas desenvolvidas nesse
contexto possibilitaram à autora constatar que quando os educadores trabalham o tema da sexualidade

com seus alunos, em um compromisso com a Educação Sexual emancipatória, crescem como pessoas e
como profissionais. Tal qual as sementes de dente-de-leão espalham-se fácil e suavemente pelos ares,
indo germinar em solo fértil, os educandos são também beneficiados em seu crescimento pessoal e em
sua formação cidadã.
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