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Tô 

 

“Tô bem de baixo prá poder subir 

Tô bem de cima prá poder cair 

Tô dividindo prá poder sobrar 

Desperdiçando prá poder faltar 

Devagarinho prá poder caber 

Bem de leve prá não perdoar 

Tô estudando prá saber ignorar 

Eu tô aqui comendo para vomitar 

Eu tô te explicando 

Prá te confundir 

Eu tô te confundindo 

Prá te esclarecer 

Tô iluminado 

Prá poder cegar 

Tô ficando cego 

Prá poder guiar 

Suavemente prá poder rasgar 

Olho fechado prá te ver melhor 

Com alegria prá poder chorar 

Desesperado prá ter paciência 

Carinhoso prá poder ferir 

Lentamente prá não atrasar 

Atrás da vida prá poder morrer 

Eu tô me despedindo prá poder voltar” 

 

(Tom Zé) 
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 RESUMO 

 

Este trabalho é resultado da pesquisa acerca da compreensão e atuação de docentes 

licenciados em Ciências Biológicas de escolas da rede pública estadual de ensino de 

Lages/SC sobre o tema da sexualidade. Por meio de entrevistas semiestruturas 

audiogravadas, os dados foram obtidos com 6 (seis) professoras de Ciências e Biologia 

de 5 (cinco) escolas estaduais. Os depoimentos das professoras foram analisados 

qualitativamente e submetidos a uma análise de conteúdo, modalidade análise temática 

e estabelecidas categorias e subcategorias a posteriori. A pesquisa permitiu 

problematizar a relação corporeidade, sexualidade e educação no mundo da vida escolar 

contemporânea por meio do confronto dos marcos legais com a prática pedagógica. A 

análise das entrevistas sugere que a sexualidade no ambiente escolar, a partir do olhar 

destas professoras, ainda é apoiada nas concepções médico-higienista e moral religiosa. 

O entendimento da transversalidade preconizada pelos marcos legal de âmbito nacional 

e estadual ainda apresenta-se distorcido, pois em grande maioria dos casos, as 

professoras tratam o tema da sexualidade humana em seus horários de aula, mas é um 

assunto inexistente em suas reuniões pedagógicas. Há necessidade de cursos de 

formação continuada específicos na área. As análises das situações particulares 

relacionadas à sexualidade e vivenciadas pelas professoras constituem fator importante 

na construção e entendimento como sujeito no mundo, pois a sexualidade está ligada ao 

ser humano por inteiro. Finalmente, a pesquisa revelou a importância de trabalhos 

intencionais em sexualidade, implicando na construção de uma abordagem de educação 

sexual emancipatória, a partir de uma compreensão histórica e cultural, onde os sujeitos 

tenham oportunidade de uma educação integral, solidária e sexualmente feliz.  

 

Palavras-chave: sexualidade, professores de Ciências e Biologia, educação sexual 

emancipatória, currículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is the result of research about understanding and action of the teachers 

graduated in Biological Sciences from Lages/SC state public schools on the issue of 

sexuality. Through audio taped semistructured interviews, data were obtained with 6 

(six) teachers of Science and Biology in 5 (five) schools. The testimonials of the 

teachers were qualitatively analyzed and subjected to content analysis, thematic analysis 

mode and established a posteriori categories and subcategories. The study allowed to 

discuss the relation between corporality, sexuality and education in the world of 

contemporary school life through the clash of legal framework with pedagogic practice. 

The data analysis suggests that sexuality in the school environment, from these teachers 

views is still supported in the medical and hygienic concepts and the religious morality. 

The understanding of the transversal concept proposed by the national and the state 

legal frameworks is still distorted, since in most cases, the teachers approach the subject 

of human sexuality in their class schedule, but it is a lacking subject in its educational 

meetings. There is need for specific continuing education courses in this area. The 

analysis of particular situations related to sexuality lived by teachers are an important 

matter in building and understanding peoples role in the world, because sexuality is 

linked to the whole human being. Finally, the research revealed the importance of 

intentional discussion about sexuality, implying the construction of an approach to 

emancipatory sex education, from a historical and cultural understanding, where people 

have the opportunity of a whole, generous and happy sexually education. 

 

Keywords: sexuality, Science and Biology teachers, emancipatory sex education, 

curriculum. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O tema da sexualidade já despertava meu interesse e provocava 

questionamentos antes mesmo de realizar minha graduação, por meio de leituras de 

revistas dedicadas ao público adolescente, acessos à internet e de conversas entre 

amigos. Durante a graduação, no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, este 

tema ficou adormecido e, somente ao seu término, vi possibilidades de resgatá-lo. Ao 

iniciar as pesquisas para o trabalho de conclusão do curso (TCC), por iniciativa própria, 

a sexualidade saiu do senso comum e tornou-se cada vez mais presente nos meus 

estudos acadêmicos. Concluí a graduação desenvolvendo um TCC na área da 

sexualidade, mas queria continuar a pesquisar sobre o assunto e obter a ampliação dos 

meus conhecimentos.  

Decidi ingressar em um curso de especialização em Educação Sexual, no qual 

tive uma ascensão constante em meus estudos e nas reflexões levadas à esfera 

particular, especialmente em análise de meus valores, tabus, mitos, pré-conceitos, ou 

seja, de que forma a sexualidade foi se construindo em minha vida.   

A paixão despertada pelo assunto, a curiosidade, a reflexão constante, a 

vontade de compartilhar estas descobertas, frente às necessidades de discussões sobre 

sexualidade na área da educação, fizeram com que estivesse sempre envolvida em 

projetos, cursos de extensão, capacitações e eventos da área. Pois, enquanto cursava a 

especialização, além de ser professora de Ciências em uma escola da rede pública 

estadual, participava como docente de capacitações de professores municipais e 

estaduais, promovia intervenções em educação sexual com alunos do ensino 

fundamental e médio e era integrante voluntária do projeto de extensão Programa de 

Atenção à Sexualidade na Infância e Adolescência.
1
  

Por meio de constante estudo, acredito que intervenções em educação sexual, 

para terem sucesso, devem levar em conta elementos para além dos recursos pessoais e 

                                                             
1
  Projeto em execução desde 2006 em escolas públicas da cidade de Lages, o qual é financiado 

pela assistência social da Universidade do Planalto Catarinense.  
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pedagógicos do educador. São relevantes muitos elementos do contexto, como por 

exemplo, a instituição onde a intervenção se processa, a realidade dos educandos e a 

possibilidade de se criar um clima de confiança e respeito para trabalhar o tema da 

sexualidade. Acredito que a eficiência do trabalho do educador é reflexo da sua auto-

avalição e ressignificação constante, e a problematização do contexto aliado ao 

conhecimento teórico. Ademais, minha prática pedagógica tem revelado que o tema da 

sexualidade é indissociável da pessoa do educador. É impossível o educador refugiar-

se em um arcabouço ou congelar seu corpo, suas emoções, sua sexualidade e afirmar 

que trata o tema com absoluta neutralidade. Evidentemente que ele também deve fazer 

o controle de sua subjetividade, consciente de que ele e seus educados reúnem 

múltiplas e diferentes vivências da sexualidade. 

Embora alguns documentos – Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

Proposta Curricular de Santa Catarina – preconizem a Educação Sexual como um tema 

transversal, ou seja, que deve ser trabalhado por professores de todas as áreas do 

conhecimento, o professor licenciado em Ciências Biológicas ainda é visto como o 

profissional mais “indicado”, inclusive “preparado”, para tratar do tema sexualidade 

com os alunos. De acordo com Santos e Bruns (2000) normalmente é de 

responsabilidade do professor de Ciências ou de Biologia o desenvolvimento dos 

aspectos biológicos dos sujeitos, o que exclui, em muitos casos, os aspectos 

socioculturais e simbólicos da sexualidade. Durante breve vivência na escola estadual, 

presenciei muitas situações como esta.  

Contudo, o grande impulso para decidir ingressar no Programa de Pós 

Graduação – Mestrado em Educação foi ao participar de um evento na área e assistir 

um grupo de estudo onde se apresentavam trabalhos sobre educação sexual na escola, 

presenciei a apresentação de uma dissertação em andamento, no qual se afirmava que o 

profissional mais adequado/preparado para tratar o tema na escola era o professor de 

Ciências.  

A partir deste momento, resolvi dar continuidade aos meus estudos na área da 

sexualidade e, concomitantemente, ao ingressar no programa de Mestrado em 

Educação comecei a trabalhar com alunos de ensino médio em uma escola particular, 

ministrando a disciplina de Biologia.  

Embora já tivesse algum singelo conhecimento de autores como, por exemplo, 

Paulo Freire, Lev Vigotsky, Jean Piaget, Michael Foucault, foi a partir do curso de 
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Mestrado que conheci melhor alguns deles, além de outros autores, como por exemplo, 

Antonio Gramsci, István Mészáros, Karl Marx, Louis Althusser, Zygmunt Bauman, 

Anthony Giddens, Boaventura de Sousa Santos, Danilo Streck, Carlos Frederico 

Marés, Milton Santos, Florestan Fernandes, dentre tantos outros que contribuíram para 

a transformação do ser humano que sou hoje. Desta forma, o ano de 2009 caracterizou-

se em minha vida pelas experiências vivenciadas com os alunos de ensino médio e as 

transformações nítidas que ocorreram em minha compreensão de mundo por meio das 

leituras efetivas no curso de Mestrado em Educação. Estas leituras me fizeram 

compreender e, mais precisamente “ver”, como o modo de produção capitalista da vida 

que se instala em nossa sociedade é desumanizador e como seus reflexos promovem o 

lucro e incentivam constantemente a formação de um sujeito individualista e altamente 

competitivo. Assim, a educação se torna uma mercadoria, tornando-se uma função 

alienante para a classe dos dominados pela força material hegemônica, perdendo seu 

poder de transformar o ser humano em um agente político, ou seja, um sujeito capaz de 

mudar as relações desumanas estabelecidas.  

A sensação foi a de uma venda sendo retirada dos meus olhos, juntamente com 

o sentimento de impotência e ignorância. Ao mesmo tempo, fui tomada de uma 

indignação e frustração por não ter tido acesso a esses conhecimentos em etapas 

anteriores de minha formação. Uma mistura de sentimentos fizeram-se presentes e 

permaneci assim por algumas semanas.  

Durante esse período presenciei, na escola particular onde trabalhava, algumas 

conversas na sala dos professores onde a crítica e o preconceito a alguns movimentos 

sociais eram intenso. Vivenciei também algumas situações com os alunos do terceiro 

ano do ensino médio, como por exemplo, discursos extremamente repressivos frente 

ao vestibular e a negação por parte da direção de executar um trabalho de educação 

sexual. Como eu tinha mais contato com estes alunos por ser minha turma de regência, 

decidi que precisava contribuir de alguma forma, que precisava tentar mostrar-lhes o 

mundo que eu tinha conhecido!  

A partir deste momento, além do conteúdo proposto de Biologia que eu 

precisava cumprir, fiz de nossos encontros oportunidades de reflexões sobre a vivência 

deles como sujeitos na escola, na sua cidade, no país, nas situações que enfrentavam 

em seus percursos. E durante o ano, no pouco espaço que tínhamos, nos minutos que 

aproveitávamos de cada encontro, dialogamos sobre a formação de um mundo mais 
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humano e mais solidário. E a educação sexual? Bem, na apostila do último bimestre da 

disciplina de Biologia existia o conteúdo chamado „Planejamento Familiar‟. O ano 

estava acabando, mas não perdi a oportunidade de fazer algumas intervenções, 

principalmente para que o foco no assunto não ficasse apenas biologizante. 

No último ano do curso de Mestrado, ingressei como docente na própria 

universidade - UNIPLAC, nos cursos de Biomedicina e Medicina. Continuei 

participando do projeto de extensão Programa de Atenção à Sexualidade na Infância e 

Adolescência, neste momento como professora orientadora. Minha surpresa residiu no 

fato de encontrar no curso de Medicina um Projeto Pedagógico de Curso privilegiando 

uma abordagem bio-psico-social. Ou seja, o curso preconiza a formação médica por 

meio de metodologias ativas, na qual a abordagem da sexualidade não poderá 

restringir-se à visão estritamente biológica, mas deverá levar em conta os fatores bio, 

psico, sociais, históricos e culturais no desenvolvimento humano. É exatamente esta 

abordagem que pretendi aprofundar no Mestrado em Educação, na Linha de Pesquisa 

2, focada em “Educação, Processos Sociais e Sustentabilidade”, para compreender e 

aprofundar o desenvolvimento humano em diferentes processos e contextos da vida 

social e perceber que os processos educativos são construções históricas e culturais e 

que em nossa sociedade podem ser identificados apenas nas dimensões da educação 

não formal e formal. 

Frente a estes questionamentos pessoais e dificuldades vivenciadas no 

ambiente profissional, surgiu o seguinte problema, que passou a ser meu objeto de 

conhecimento prioritário: Qual a compreensão de professores licenciados em Ciências 

Biológicas, que trabalham com estudantes de escolas públicas estaduais, da rede de 

ensino de Lages/SC, sobre a sexualidade, suas dimensões e suas implicações na prática 

docente? Quais mudanças ocorreram na prática docente deste grupo de profissionais 

após a inserção da educação sexual como tema transversal nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs - (1999), na Proposta Curricular de Santa Catarina (1998) e, mais 

recente, na Conferência Nacional de Educação – CONAE (2010)?  

A história de vida que cada sujeito leva consigo inclui todas as vivências e 

reflexos de sua experiência bio-afetivo-sexual, particularmente a educação sexual 

proporcionada por sua família, seja dialógica, repressiva ou omissa e, a instituída pela 

sociedade. Estas vivências estão impregnadas de valores, crenças, mitos e tabus, 

formando uma concepção particular de sexualidade. Considerando que os estudantes 
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chegam às escolas e universidades trazendo diversificadas experiências oriundas de sua 

vivência social, familiar e particular, a prática pedagógica, conforme a formação do 

professor, deverá buscar constante atualização e crítica. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), a sexualidade 

apresenta manifestações em todas as faixas etárias e ocultá-la, ignorá-la ou reprimi-la, 

são as atitudes mais frequentes entre os profissionais das escolas. Atitudes como estas 

se baseiam na ideia de que o tema deva ser tratado pela família. Todas as famílias, 

porém, promovem uma educação sexual na criança, dependendo dos fatores sociais, 

educacionais, econômicos, históricos e psicológicos em que se inserem, utilizando-se 

tanto do diálogo, quanto da repressão ou da omissão. Estas formas de abordagem 

(repressivas, omissas, ocultas ou dialógicas), contudo, nem sempre são as mais 

adequadas para a formação biopsicossocial e afetivo-sexual da criança e do adolescente. 

Ainda de acordo com os PCN‟s (1998), muitas escolas compreendem a 

necessidade de se trabalhar intencionalmente o tema sexualidade em seus conteúdos 

formais, mas elas acabam apenas incluindo anatomia, fisiologia e reprodução humana 

no currículo da disciplina de Ciências Naturais (ensino fundamental) e Biologia (ensino 

médio). Assim, muitas transportam a responsabilidade de abordar o assunto apenas para 

um profissional, ocorrendo em muitos casos, um enfoque apenas biologizante, que não 

satisfaz toda a curiosidade e ansiedade de crianças, adolescentes e jovens, pois muitas 

excluem dessa abordagem também as dimensões afetivas e psicossociais.  

Visando evitar este único enfoque, foi proposta como Parâmetro a educação 

sexual no currículo escolar como tema transversal, buscando a promoção da saúde e 

bem-estar de crianças, adolescentes e jovens, na vivência de sua sexualidade atual e 

futura. Mas, ainda assim, muitas vezes atribui-se a responsabilidade de tratar este 

assunto em sala de aula aos professores de Ciências e/ou Biologia, eximindo os outros 

profissionais da escola desta responsabilidade. E considerando que os enfoques da 

formação deste profissional não englobam sistematicamente o estudo intencional de 

sexualidade, permanecendo este tema no “anonimato”, o que se pode verificar no 

campo empírico é uma inadequação na abordagem do tema pelos docentes quando 

experienciam o possível repasse de conceitos distorcidos. Neste sentido, este estudo tem 

como objetivo geral: investigar a compreensão e atuação de docentes licenciados em 

Ciências Biológicas das escolas da rede pública municipal e estadual de ensino de 

Lages/SC acerca do tema da Sexualidade proposto no currículo escolar. 
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E objetivos específicos: 

- Analisar algumas significações e ressignificações em diferentes autores das categorias 

identidade, corpo, sexualidade e educação na sociedade contemporânea em profundas e 

aceleradas transformações geradas pelo fenômeno da globalização, conceitos esses que 

perpassem o tema sexualidade; 

- Refletir sobre o tema da sexualidade no currículo escolar à luz dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), da Proposta Curricular de Santa Catarina (1998), da Iª 

Conferência Nacional de Educação (2010) e os Projetos Políticos Pedagógicos das 

escolas objeto desta investigação; 

- Analisar as compreensões e práticas pedagógicas de docentes licenciados em Ciências 

Biológicas acerca do tema da sexualidade no currículo escolar nas escolas estaduais 

desta investigação.  

Este estudo orienta-se fundamentalmente pelo referencial teórico de autores 

que estudam este tema e práticas pedagógicas, tais como, Michael Foucault (2009), 

Guacira Louro (2007), Miriam Grossi (1998), Sonia Melo (2004), José Rodrigues 

(2006), Mary Neide Figueiró (2006), Wilza Villela (2006), Karl Marx (2005), Anthony 

Giddens (2005); Paulo Freire (1996, 2000), Nunes (2005), entre outros que norteiam a 

pesquisa e as reflexões.  

Este estudo estrutura-se em quatro partes. No primeiro capítulo analiso 

algumas significações e ressignificações a partir de diferentes autores sobre as 

categorias identidade, corpo, sexualidade e educação na sociedade contemporânea em 

profundas e aceleradas transformações geradas pelo fenômeno da globalização. No 

segundo capítulo reflito sobre a sexualidade presente no currículo escolar em diálogo 

com autores que refletem a temática e com documentos que trazem a inserção legal da 

educação sexual na escola, como por exemplo, Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998), Proposta Curricular de Santa Catarina (1998), Iª Conferência Nacional de 

Educação (2010) e relaciono estes estudos com os Projetos Políticos Pedagógicos das 

escolas objetos desta investigação. No terceiro capítulo trago a fundamentação teórica 

referente à metodologia utilizada e alguns aspectos sobre a coleta e análise dos dados. 

Finalmente, no quarto capítulo, explano as compreensões e práticas pedagógicas das 

docentes entrevistadas em diálogo com os autores, sobre o tema da sexualidade no 

currículo escolar.  
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Capítulo I 

 

 1. ALGUMAS DIMENSÕES DA SEXUALIDADE NO MUNDO 

GLOBALIZADO 

 

Neste capítulo, ao evocar diferentes autores, procuro refletir sobre relações que 

podem ser estabelecidas no contexto de um mundo globalizado e que se referem mais 

especificamente na questão da sexualidade: construção da identidade por meio de 

símbolos e marcada pela diferença enquanto fenômeno histórico-cultural; a questão do 

corpo e da sexualidade controlados no ambiente escolar e o papel do/a professor/a como 

mero transmissor do conhecimento.   

Conceito amplamente estudado nos dias atuais, a globalização tornou-se, há 

cerca de vinte anos, a “palavra-chave para a organização de nossos pensamentos no que 

respeita ao funcionamento do mundo”, (HARVEY 2009, p. 79). A sua ascensão como 

conceito e sua forma de organizar os pensamentos, torna a globalização um “processo 

de produção de desenvolvimento temporal e geográfico desigual”, (idem, p. 88).  

Assuntos como, por exemplo, trabalho, família e escola, e neles a temática da 

sexualidade sofre reflexo destas relações estabelecidas pela globalização, pois as 

práticas escolares e os currículos estão imersos neste panorama. Entendo a escola como 

um lugar amplamente potencializado para qualquer questão referente à globalização e a 

sua influência no modo como vivemos. Portanto, com as intensas relações vivenciadas 

dentro da escola, pode-se também potencializar este ambiente para as reflexões 

intencionais acerca da sexualidade e todos os elementos que possam vir fazer parte 

desta totalidade.  

O estudo da identidade é imprescindível frente ao discurso da globalização em 

razão das mudanças que ocorrem em todas as partes do mundo, nos mais variados 

aspectos. Giddens (2005) aponta que estamos atravessando um momento importante de 

transição histórica e que, “as mudanças que nos afetam não estão confinadas a nenhuma 

área do globo, estendendo-se quase por toda parte”, (GIDDENS 2005 p. 13).  
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O impacto da ciência, da tecnologia e do pensamento racional caracterizam o 

desenvolvimento de nossa época.  Segundo Giddens (2005), o Iluminismo moldou a 

cultura ocidental e estes pensadores apresentaram uma contraposição às influências da 

religião e dos dogmas, desejando estabelecer um pensamento mais racional à vida 

prática. Desta forma, os filósofos do Iluminismo estabeleceram a ideia de que, “quanto 

mais fomos capazes de compreender racionalmente o mundo, e a nós mesmos, mais 

poderemos moldar a história para nossos propósitos. Temos de nos libertar dos hábitos e 

preconceitos do passado a fim de controlar o futuro”, (GIDDENS 2005, p. 13 e 14). 

Ainda, de acordo com Karl Marx, “Temos que compreender a história, a fim de fazer 

história”, (MARX apud GIDDENS 2005, p. 14). 

A globalização, como expressão do capitalismo, além de influenciar a vida 

cotidiana, prepondera sobre acontecimentos em escala global. Aspectos como, por 

exemplo, profissionais, pessoais e sentimentais causam extensas discussões e são tão 

importantes quanto os eventos de escala de mercado global, pois “contribuem para o 

estresse e as tensões que afetam os modos de vida e a culturas tradicionais na maior 

parte das regiões do mundo”, (GIDDENS 2005, p. 16).  

 

 

 

Alguns autores recentes argumentam que as “crises de identidade” são 

características da modernidade tardia e que sua centralidade atual só 

faz sentido quando vistas no contexto das transformações globais que 

têm sido definidas como características da vida contemporânea. 

(GIDDENS, 1990 apud SILVA 2008, p. 20) 

 

 

 

Giddens (2005) afirma que estamos vivendo num mundo de sucessivas 

transformações e quase todos os aspectos das nossas atitudes são afetados por isso. A 

globalização sugere “a tese de que agora vivemos todos num único mundo”, 

(GIDDENS 2005, p. 18). Desta maneira, é errôneo pensar que apenas os grandes 

sistemas são afetados: os aspectos íntimos e individuais de cada ser humano são 

igualmente influenciados. “A globalização é a razão do ressurgimento de identidades 

culturais locais em várias partes do mundo. (...) Cria novas zonas econômicas e culturais 

dentro e através das nações”, (GIDDENS 2005, p. 23). Desta forma, ao mesmo tempo 

em que contribui para a manifestação de um multiculturalismo, a globalização nega as 

diversidades, como por exemplo, diversidade cultural e a diversidade sexual, 
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promovendo uma globalização desumana, pois fomenta uma padronização de valores e 

estimula o consumismo.  

Woodward citada por Silva (2008) também examina a globalização e os 

processos relacionados com as mudanças globais argumentando que 

 

 

 

A globalização envolve uma interação entre fatores econômicos e 

culturais, causando mudanças nos padrões de produção e consumo, as 

quais, por sua vez, produzem identidades novas e globalizadas. Essas 

identidades, caricaturalmente simbolizadas (...) formam um grupo de 

“consumidores globais” que podem ser encontrados em qualquer lugar 

do mundo e que mal se distinguem entre si. (SILVA 2008, p. 20, 

grifos do autor) 

 

 

 

Assim, o desenvolvimento do capitalismo em âmbito global não é assunto 

novo, mas sua principal característica de fase recente “é a convergência de culturas e 

estilos de vida nas sociedades que, ao redor do mundo, são expostas ao seu impacto”, 

(ROBINS 1991 in Woodward apud Silva 2008, p. 20).    

Consequentemente, a globalização produz resultados diferentes em relação às 

identidades. A homogeneidade das culturas originadas pelo mercado global, segundo 

Woodward, citado por Silva (2008), pode levar a um distanciamento da identidade 

referente a uma comunidade e cultura local.  

 

 

 

Essa dispersão das pessoas ao redor do globo produz identidades que 

são moldadas e localizadas em diferentes lugares e por diferentes 

lugares. Essas novas identidades podem ser desestabilizadas, mas 

também desestabilizadoras. (SILVA 2008, p. 22) 

 

 

 

Woodward, citada Silva (2008), justifica que o estudo da identidade é 

importante, na medida em que esta passa por uma crise em âmbitos global, local, 

pessoal e político. Por isto mesmo que a autora afirma que a questão da identidade vem 

se destacando como “central nas discussões contemporâneas, no contexto das 

reconstruções globais das identidades nacionais e étnicas e da emergência dos novos 

movimentos sociais”, (SILVA 2008, p. 67, grifos do autor).  
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 1.1 A construção das identidades 

 

Para melhor compreensão sobre a construção das identidades, Silva (2008) traz 

um exemplo de vivências e conflitos entre dois povos. Na sua obra, o autor inicia o 

capítulo referente ao assunto, com este exemplo: a história de guerra e o conflito social 

e político entre sérvios e croatas. Este cenário apresenta duas identidades diferentes, que 

dependem de posições nacionais separadas e são vistos como povos bem distintos. 

Partindo deste ponto, buscou-se analisar a construção da identidade e suas 

características, que podem ser utilizadas no estudo das identidades em âmbito global. 

Examinando esta história por meio de reflexões da autora Woodward, Silva 

(2008), afirma que “a construção da identidade é tanto simbólica quanto social”, 

(SILVA 2008, p. 10). Simbólica no propósito de marcar a identidade, como no caso 

desta guerra, em que os cigarros consumidos pelos sérvios eram diferentes dos 

consumidos pelos croatas. “A identidade é marcada por meio de símbolos (...). Existe 

uma associação entre a identidade da pessoa e as coisas que uma pessoa usa”, (SILVA 

2008, p. 9 e 10). Por outro lado, social no propósito de que uma cultura pode ser 

colocada em contraste com outras, relacionando conceitos de inferioridade e 

superioridade.  

Portanto, nesta abordagem “a identidade é, assim, marcada pela diferença” e “a 

diferença é sustentada pela exclusão”, (SILVA 2008, p. 9). A diferença sugere que não 

existe nenhuma similaridade entre grupos. Mais, instiga a impressão de que algumas 

diferenças tem mais importância que outras.  

Neste sentido,  

 

 

 

A afirmação das identidades nacionais é historicamente específica. 

(...) A emergência dessas diferenças é histórica; ela está localizada em 

um ponto específico no tempo. Uma das formas pelas quais as 

identidades estabelecem suas reivindicações é por meio do apelo a 

antecedentes históricos. (SILVA 2008, p. 11) 

 

 

 

Entretanto, Louro (2000) sugere uma proposição no pensar sobre os sujeitos: 

“nós” e os “outros”. Enquanto pensamos nas outras pessoas como aqueles ou aquelas, 

considera-se que somos diferentes. Porém, se nossos „lugares‟ de pensamento forem 
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invertidos, “nós” seríamos os “outros”, por um determinado olhar do outro sujeito. 

Portanto, a autora afirma que “ninguém é essencialmente diferente, ninguém é 

essencialmente o outro; a diferença é sempre constituída a partir de um dado lugar que 

se toma como o centro”, (LOURO 2000, p. 42). Enquanto Silva (2008) traz a noção de 

que os grupos diferentes não tem nenhuma similaridade, o que me faz concordar com a 

proposição de Louro (2000), pois a partir da compreensão da existência de um ponto 

como referência, os diversos elementos do sujeito – sexualidade, gênero, classe, etnia, 

sofrem consequentemente, ações de relações de poder e disputas políticas.   

Os sérvios e os croatas entraram em conflito tentando reafirmar suas 

identidades, supostamente perdidas, investigando o passado. Mas recorrer ao passado 

pode produzir novas identidades:  

 

 

 

A reprodução desse passado, nesse ponto, sugere, entretanto, um 

momento de crise e não, como se poderia pensar, que haja algo 

estabelecido e fixo na construção da identidade sérvia. Aquilo que 

parece ser simplesmente um argumento sobre o passado e a 

reafirmação de uma verdade histórica pode nos dizer mais sobre a 

nova posição-de-sujeito. (...) Assim, essa redescoberta do passado é 

parte do processo de construção da identidade que está ocorrendo 

neste exato momento e que, ao que parece, é caracterizado por 

conflito, contestação e uma possível crise. (SILVA 2008, p. 11, 12, 

grifos do autor) 

 

 

 

Neste ponto a autora pesquisada por Silva (2008) se questiona sobre questões 

mais amplas com objetivo de fundamentar a discussão sobre identidade e diferença, 

como por exemplo: por que examinar a questão da identidade neste momento? Será que 

existe realmente uma crise de identidade e como ocorre? Por que existe investimento 

em determinadas posições de identidade e como pode ser explicado?  

Sobre estas questões existe “a tensão entre perspectivas essencialistas e 

perspectivas não-essencialistas sobre a identidade”, (SILVA 2008, p. 12). De acordo 

com Woodward (apud Silva, 2008), uma definição essencialista da identidade sugere 

um conjunto transparente e autêntico de características que todos os indivíduos 

partilham e não sofre alteração ao longo do tempo. Nesta perspectiva a identidade 

mostra-se fixa e imutável. Uma definição não-essencialista, ou seja, uma perspectiva 

existencialista, foca nas diferenças e nas características comuns ou compartilhadas e, 
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ainda, presta atenção se a definição que caracteriza um indivíduo sofreu alterações ao 

longo do tempo. Ao contrário, nesta perspectiva a identidade é reconhecidamente 

dinâmica, podendo sofrer alterações frequentemente, pois é resultado da construção de 

relações sociais, sendo um fenômeno histórico-cultural.  

Neste ponto, é importante ressaltar a existência de uma educação sexual no 

âmbito escolar ancorada na perspectiva existencialista, descontruindo rótulos e regras 

normativas. Fato que a maioria dos modelos sobre os aspectos da sexualidade são 

construídos dentro de um contexto cultural nos quais ocorreram, mas como afirma 

Parker (2007), “a sexualidade é mediada por fatores culturais e históricos” e dessa 

forma pode-se entender esta dimensão como algo construído histórico e culturalmente o 

que “permite fazer distinções entre os atos sexuais, identidades sexuais e comunidades 

sexuais”, (PARKER 2007, p. 129).  

A partir destas perspectivas e interrogando-se sobre o fixismo da identidade e 

se a afirmação desta envolve o apelo à qualidades essenciais, Silva (2008) traz 

novamente Woodward pois a autora apresenta  conceitos centrais para dar uma maior 

compreensão aos processos envolvidos na construção da identidade. Entende a 

conceitualização e a divisão da identidade em dimensões necessárias à sua 

compreensão, visto que frequentemente a identidade envolve reivindicações 

essencialistas sobre a pertença ou não de um indivíduo em determinado grupo, onde a 

identidade é vista como fixa e imutável, pois estas reivindicações baseiam-se no 

passado, onde a história é construída como uma verdade imutável. Consequentemente, a 

partir destas análises, entendo que “ao classificar os sujeitos, toda sociedade estabelece 

divisões e atribui rótulos que pretendem fixar as identidades. Ela define, separa e, de 

formas sutis ou violentas, também distingue e discrimina”, (LOURO 2007, p. 16).  

Entretanto, esta autora entende realmente a identidade como algo relacional. 

Marcada pela diferença, e esta estabelecida por marcações simbólicas, diferenciam-se o 

social e o material. É desta forma que se constrói o sentido das relações em sociedade, 

definindo os excluídos e os incluídos. Estes sistemas classificam os grupos sociais. 

Desta forma, relaciona-se também o nível psíquico dos indivíduos, explicando as 

atitudes tomadas, tanto no simbólico quanto no social. Logo, estes elementos 

contribuem para esclarecer a formação e a sustentação das identidades. É o que afirma 

Louro:  
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Por isso tudo, podemos afirmar que as identidades sociais e culturais 

são políticas. As formas como elas se representam ou são 

representadas, os significados que atribuem às suas experiências e 

práticas é, sempre, atravessado e marcado por relações de poder. 

(LOURO 2007, p. 16).  

 

 

 

Dentre os conceitos explicativos sobre a construção da identidade, Woodward 

citada por Silva (2008), interroga-se sobre a importância do conceito de identidade, 

concentrando-se na tensão gerada entre o essencialismo e o não-essencialismo. Segundo 

a autora, o “essencialismo pode fundamentar suas afirmações tanto na história quanto na 

biologia”, (SILVA 2008, p. 15). Desta forma, alguns movimentos políticos podem 

buscar afirmações da identidade em verdades biológicas, como por exemplo, o corpo.  

“O corpo é um dos locais envolvidos no estabelecimento das fronteiras que 

definem quem nós somos, servindo de fundamento para a identidade – por exemplo, 

para a identidade sexual”, (SILVA 2008, p. 15).  

 

 1.2 A Significação 

 

Como referido anteriormente, a identidade e a diferença são resultados de um 

processo de produção simbólica e social. Rodrigues (2006) entende a sociedade como 

um sistema de significação, ou seja, a sociedade humana é “encarada algumas vezes 

como um mecanismo possuidor de forças, dinâmica, volume e dispositivos e, outras 

vezes como se fosse organismo dotado de necessidades, órgão e funções”, 

(RODRIGUES 2006, p. 17).  

Atualmente há uma visível tendência de se encarar a vida social como um 

“sistema no qual a razão de ser dos elementos que o constituem é significar; da mesma 

forma, considera-se que essas relações entre esses elementos significantes são sempre 

produtoras de significação”, (RODRIGUES 2006, p. 17).  

O trabalho de Rodrigues (2006) compreende a natureza da sociedade humana 

como um sistema de significação, onde 
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O comportamento individual está subordinado a determinados códigos 

– muitas vezes inconscientes – que programam coletivamente as 

maneiras de agir, de pensar e de sentir consideradas adequadas ou 

justas, e que estes comportamentos – quer se conformem às normas 

coletivamente estabelecidas, quer delas se desviem – são 

inexoravelmente mensagens significantes e expressam a natureza do 

sistema social. (RODRIGUES 2006, p. 48) 

 

 

 

Desta forma, procura-se compreender no corpo humano a reprodução destes 

princípios estruturais, de tal forma a atribuir-lhe um sentido particular, pois o corpo é 

gerado socialmente e “a análise da representação social do corpo oferece uma das 

numerosas vias de acesso à estrutura de uma sociedade particular”, (RODRIGUES 

2006, p. 48). Pois, “nenhum corpo humano é isento de processos sociais de 

determinação”, (HARVEY 2009, p. 140). E desta forma, os corpos constituem a base 

para a identidade, ou seja, “o locus da construção das identidades é o corpo. Ali se 

inscreve e, consequentemente, se pretende ler a identidade dos sujeitos”, (LOURO 

2000, p. 104).  

Ainda segundo Rodrigues (2006), existem comportamentos que conservar-se-

ão sempre presentes em todos os indivíduos, independente de sua formação específica. 

Não se pode negar que existam conjuntos de motivações orgânicas que orientam 

algumas atuações comportamentais dos seres humanos. Marx citado por Harvey (2009) 

apresenta que “os corpos são diferenciados e marcados por diferentes capacidades e 

qualidade produtivas de cunho físico, a depender da história, da geografia, da cultura e 

da tradição”, (HARVEY 2009, p. 145). Todavia, a cultura
2
 atribuirá significações a cada 

motivação orgânica, ou seja,  

 

 

 
Cada cultura, à sua maneira, inibe ou exalta esses impulsos, 

selecionando dentre todos quais serão os inibidos, quais serão os 

exaltados e quais serão os considerados sem importância e que, 

portanto, tenderão a permanecer desconhecidos. (RODRIGUES 2006, 

p. 49) 

 

 

 

                                                             
2
 Neste contexto compreende-se o conceito de cultura “como um conjunto de mecanismos de controle – 

planos, receitas, regras, instruções – para governar o comportamento”, (GEERTZ 1989, p. 56) 
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Desta forma, o autor entende que a cultura prescreve as normas em relação ao 

corpo. O indivíduo terá que submeter-se a estas normas por meio de castigos e 

recompensas e se conformar até o momento em que estes padrões de comportamento 

lhe sejam extremamente naturais. Porém, embora assumindo este caráter natural, o 

corpo humano como sistema biológico e social “é afetado pela religião, pela ocupação, 

pelo grupo familiar, pela classe e por outros intervenientes sociais e culturais”, 

(RODRIGUES 2006, p. 49). 

Interessante refletir sobre estas normas e padrões estabelecidos pelas 

sociedades que regem comportamentos e pensamentos. Foucault citado por Louro 

(2007) salienta que ao escrever seu discurso sobre sexualidade, reflete sobre a relação 

existente entre “o que fazemos, o que estamos obrigados a fazer, o que nos está 

permitido fazer, o que nos está proibido fazer no campo da sexualidade, e o que está 

proibido, permitido, ou é obrigatório dizer sobre nosso comportamento sexual”, 

(FOUCAULT apud LOURO 2007, p. 32 e 33). Ainda que, as ideias de Rodrigues 

(2006) relatem a existência de padrões comportamentais em que os indivíduos devem 

subter-se, trago para reflexão a existência de muitas pessoas que não se encaixam nestes 

arquétipos, podendo se sentir, ou não, excluídos. Por isso, entendo que se os sujeitos 

não repetirem as normas aleatoriamente, estas estão sendo “deslocadas, 

desestabilizadas, derivadas, proliferadas”, (LOURO 2004, p. 17).  

A partir da consciência destas regras e da influência das mesmas sobre a 

vivência na sexualidade dos sujeitos, retomo novamente Louro (2007) quando 

demonstra que pode-se e deve-se duvidar destes discursos impostos como verdades, 

deve-se questionar estar certezas impostas sobre os corpos sempre sexuados, pois “vale 

a pena pôr em questão as formas como eles costumam ser pensados e as formas como 

identidades e práticas têm sido consagradas ou marginalizadas”, (LOURO 2007, p. 33).  

A ótica que temos de corpo é a imagem diária impregnada de conotações. Uma 

aparência física magra e sexualmente liberada, transmitida na publicidade, na moda, nos 

filmes e na literatura. Um corpo onde os cuidados com a dieta e a higiene se sobrepõem 

à ideia de terapêutica e passam a se relacionar a um objeto de obsessão. Neste contexto, 

um objeto forjado pela identidade imposta, sendo, muitas vezes aceito sem maiores 

questionamentos.  
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Segundo Rodrigues (2006) o corpo tem função ideológica. A visão sustentada 

do homem primitivo ou do pré-histórico é de um indivíduo desequilibrado, 

extremamente peludo e pesado. Sobre esta aparência, o autor explica que  

 

 

 

Classificamos as pessoas quanto à „aparência‟, habilitando-as ou não a 

determinados empregos e a frequentar certos lugares. Chegamos 

mesmo a nos surpreender quanto uma pessoa „bem apresentada‟ é 

identificada como transgressora das normas sociais e considerada 

criminosa. Nunca esperamos ser atendidos por um médico negro e 

normalmente não nos ligamos ao fato de apenas raríssimas vezes 

sermos atendidos nos restaurantes por garçom de pele negra. 

(RODRIGUES, p. 49, 2006) 

 

 

 

Consequentemente, aplicamos aos corpos crenças, tabus, sentimentos que estão 

na sustentação da nossa vida social e que, concomitantemente, estão dependentes 

diretamente do corpo. Na perspectiva de Rodrigues (2006) a apropriação cultural do 

corpo leva a discussões que exigem a análise de várias formas culturais possíveis, pois 

somente desta forma pode-se distinguir os comportamentos humanos culturalmente 

condicionados e os que são comuns a toda humanidade. Além do que, o exame da 

subjetividade em algumas situações, não faz distinguir comportamentos „instintivos‟ e 

comportamentos determinados, pois tende a ter como naturais os comportamentos 

específicos de cada formação étnica. Ao aceitar e assimilar valores ou comportamentos 

naturalizados pela vida social, o corpo passa a ser controlado, vigiado, disciplinado e 

encarado como assexuado pela mesma sociedade.   

 

1.3 O Corpo 

 

Os debates contemporâneos acerca do corpo e as investigações científicas o 

colocam em evidência; concordo com Harvey (2004), pois mostra que o corpo continua 

a se modificar, a evoluir de “maneiras que refletem tanto uma dinâmica transformadora 

interna (...) como o efeito de processos externos”, (HARVEY 2004, p. 137). O autor 

ainda traz diversos autores, como por exemplo, Gramsci (1971), Bourdieu (1984), 

Butler (1993), que propõe o corpo como um projeto inacabado, maleável histórico-

geograficamente: 
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O corpo não é uma entidade fechada e lacrada, mas uma “coisa” 

relacional que é criada, delimitada, sustentada e em última análise 

dissolvida num fluxo espaço-temporal de múltiplos processos. Isso 

implica uma visão relacional-dialética em que o corpo (...) internaliza 

os efeitos dos processos que o criam, delimitam, sustentam e 

dissolvem. (HARVEY 2004, p. 137, grifos do autor) 

 

 

 

Para ampliar os conhecimentos sobre a percepção corporal e a forma como se 

constituiu histórico-socialmente, Melo (2004) afirma que no estudo sobre corpo e 

corporeidade está intrínseco também o seu controle.  

Em sua obra, a autora traz diversos estudiosos para levantar a questão do 

controle do corpo, a construção de dicotomia corpo-mente e sua percepção ao longo dos 

séculos na pretensão de esclarecer sua construção sócio-histórico-cultural. Assim, traz 

Porpino (1999) para explicar que 

 

 

 

O corpo submetido ao controle não é algo novo em nossa civilização. 

Podemos destacar situações em que o corpo foi negligenciado ou não 

valorizado em detrimento de outros valores dominantes, a exemplo 

das guerras, da idéia de que o corpo pode ser comparado a uma 

máquina ou considerado como fruto dos pecados dos homens. 

Diferentes concepções de corpo podem ser vistas em diferentes 

contextos sociais e momentos históricos. As formas de vivenciar o 

corpo nas diferentes sociedades estão presentes nos simples momentos 

do cotidiano, como andar, por exemplo. As diversas formas de vida, 

de ser corporalmente, são apreendidas pela cultura. (PORPINO apud 

MELO, p. 41, 2004) 

 

 

 

Nesta mesma linha de raciocínio, menciono Foucault (2009), pois o autor traz o 

corpo como um objeto e um símbolo de poder. Relaciona a docilidade a todos os corpos 

passíveis de manipulação, modelação, treinamento, obediência, multiplicidade das 

habilidades e do grau de força gerada. Deste modo, demonstra o corpo sob controle.  Da 

mesma forma, Queiroz (2000) retrata as relações sociais fundamentadas na 

desigualdade, onde “o corpo torna-se objeto de um adestramento peculiar para que, a 

um só tempo, adquira e expresse as características nele impressas por grupos 

hegemônicos e seus interesses de dominação”, (QUEIROZ 2000, p. 32, grifos do autor).  
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A civilização ocidental apresenta atitudes, lembrada por Knaster (1996) trazido 

por Melo (2004), de que grande parte dos indivíduos já odiou ou ignorou seu corpo, fato 

que faz a autora a levantar um interessante questionamento sobre a origem desta relação 

tão áspera. “Por que somos obcecados pelo corpo ou o negligenciamos, em vez de 

termos com ele uma relação de amigos sagrados ou parceiros iguais?”, (MELO 2004, p. 

41).  

Dentre as relações culturais e vivência em sociedade repleta de normas e 

crenças, Melo (2004) questiona onde e de que forma perdemos nosso corpo. “Nossa 

forma de viver e sentir o corpo vem das experiências que tivemos, das atitudes e crenças 

fundamentais de nossa família, cultura e sistemas educacionais”, (KNASTER apud 

Melo 2004, p. 42).  

Entretanto, sobre o que sabemos sobre o corpo, Melo (2004) cita Polak (1997) 

alertando que: 

 

 

 

Apesar de o corpo ser tema milenar, o nosso conhecimento sobre o 

corpo e a corporeidade é pequeno e pouco claro em nossa cultura. A 

concepção predominante de corpo está diretamente relacionada com a 

questão do conhecimento humano ligada ao mundo da ciência e da 

técnica, ao pensar legitimado pela cultura vigente.
3
 

 

 

 

Efetivamente, o corpo é “apropriado e adestrado pela cultura, concebido 

socialmente, alterado segundo crenças e ideais coletivamente estabelecidos”, 

(QUEIROZ 2000, p. 31). É evidente que o que entendemos por corpo, a partir desta 

dimensão, é uma manifestação simbólica da sociedade, pois a estrutura social está 

representada através das atividades corporais expressas em sociedade. Porém, apesar do 

corpo representar significados da cultura e ser uma manifestação social, entendo que ele 

está constantemente em alteração, desta forma o corpo é inconstante, pois suas 

necessidades podem mudar com o tempo, e seus desejos podem ser alterados. Na 

perspectiva de Louro: 

 

 

                                                             
3  MELO, Sonia Maria Martins de. Citação de trecho de artigo “A Construção da Dicotomia 

Corpo-Mente” da tese “Corpos no espelho: a percepção da corporeidade em professoras”. Porto Alegre: 

PUCRS, 2001. Disponível em www.ettrn.br/revista acessado em: 31/08/2009 às 15:00.  
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O corpo se altera com a passagem do tempo, com a doença, com 

mudanças de hábitos alimentares e de vida, com possibilidades 

distintas de prazer ou com novas formas de intervenção médica e 

tecnológica. (...) De qualquer forma, investimos muito nos corpos. De 

acordo com as mais diversas imposições culturais, nós os construímos 

de modo a adequá-los aos critérios estéticos, higiênicos, morais, dos 

grupos a que pertencemos. (LOURO 2007, p. 14 e 15) 

 

 

 

Portanto, dentro das mais variadas culturas, impõe-se aos corpos de homens e 

mulheres representações de beleza, vitalidade, saúde, roupas, costumes, ou seja, 

“inscrevemos nos corpos marcas de identidade e, consequentemente, de diferenciação”, 

(idem, p. 15). Assim, as pessoas são treinadas e acabam repassando estas atitudes para 

que possam identificar estas representações, isto é, são ensinadas e ensinam a classificar 

os sujeitos, por meio dos seus comportamentos, gestos, pelas formas como se 

expressam.  

Entre tantas óticas, não se pode ignorar a presença da religião na cultura 

ocidental, mais precisamente a influência na cultura cristã, onde formou-se uma visão 

dualista do Ser humano que “foi configurando e servindo de base à explicações 

científicas, jurídicas e morais etc., tomadas por boas e por ajustadas à realidade das 

coisas”, (MELO 2004, p. 42). Assim, o modo de vida, de comportamento e das 

explicações diante da vida e de suas situações foram se configurando.  

O início do cristianismo trouxe mais uma forma negativa de se pensar o corpo, 

um pensamento que se cristalizou por décadas e ainda vemos seus reflexos nos dias 

atuais, pois  

 

 

 

O corpo já era algo a ser regulado, disciplinado. (...) Com o advento 

do cristianismo, o corpo passou a carregar em si a marca do pecado: a 

mulher foi condenada aos sofrimentos do parto, e o homem a retirar 

da terra, com trabalhos penosos, o seu sustento. O cristianismo foi a 

religião, por excelência, da mortificação do corpo físico para que se 

pudesse salvar a alma. (MELO 2004, p. 44 e 45) 

 

 

 

Esta imagem do corpo, de prisão para a alma, atravessou a filosofia medieval. 

A Idade Média era chamada de Idade das Trevas, pois houve um retrocesso 
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extremamente elevado sobre a concepção do corpo. “O corpo era visto como algo 

desprezível, sujo, fonte de pecado, devendo por isso ser disciplinado, supliciado, 

regulado, pois tudo que era material era provisório, mundano”, (MELO 2004, p. 46).  

É extremamente forte a influência do catolicismo, o poder sobre as famílias, a 

cultura, os costumes de uma sociedade, pois nesta visão fragmentada e punitiva, o corpo 

é desvalorizado, submetido à mera prisão para o Ser humano, fonte de humilhações e 

mutilações, pertencendo à origem de todo mal. Esta ótica dicotomizada do Ser humano, 

sobre corpo e alma, perdura até os dias atuais. “O visível e o invisível, o mortal e o 

divino, o que perece e o que perdura, o que perde sua identidade e aquele que a 

conserva, o liberado e o reprimido, a negação e a afirmação”, (MELO 2004, p. 48).  

Logo, a relação do Ser humano com seu próprio corpo e o de outros, segue essa 

direção de dualismos, como irracionais e assustadores, que exerceu e continua 

exercendo repressão e regulação de muitos comportamentos e culturas.  

Somente na segunda metade do século XIX o corpo começa a ser alvo de 

estudos, observações e filosofias oponentes ao dualismo, resultando numa compreensão 

de que o “homem é corpo, é espírito, é sujeito, é objeto, é Ser humano no mundo”, 

(MELO 2004, p. 49). Nesta época, com o desenvolvimento da teoria social do 

materialismo histórico-dialético, o Ser humano começa a ser considerado como 

resultado de uma consciência histórica inserida no corpo e participante das relações 

sociais instituídas na sua vivência.  

Muraro (1996) citado por Melo (2004) certifica que “é na materialidade do 

corpo que todos os poderes, todos os saberes, todos os prazeres e desprazeres se cruzam. 

O corpo é a sede tanto da sexualidade como do trabalho e de qualquer outra atividade 

humana”, (MELO 2004, p. 49). Intrínseco a esta representação da corporeidade 

entende-se o corpo como um instrumento de comunicação do Ser humano com o 

mundo, com a consciência do Ser em relação ao outro e vice-versa: 

 

 

 

O corpo é o veículo de ação do Ser no mundo, e ter um corpo significa 

estar em um meio definido com o compromisso decorrente dessa 

implicação (...). E o primeiro objeto cultural é, portanto, o corpo do 

outro: eu o olho, ele vê que eu o olho, eu vejo que ele vê, ele vê que 

eu vejo que ele vê... (MELO 2004, p. 51) 
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Portanto, a sexualidade do sujeito não pode ser vista como algo à parte, algo 

isolado, como se pudesse ser ignorado da sua vida, ou principalmente, ignorado dentro 

da escola, como é constatado na maioria das realidades escolares. Cada indivíduo 

apresenta um corpo sexuado, incluindo os professores e professoras, bem como todos os 

profissionais que trabalham na área da educação. Melo (2004) também traz López e 

Fuertes (1992) que afirmam que “se se define o homem pela experiência, ou seja, por 

sua maneira de dar forma ao mundo... um homem sem sistema sexual é tão 

incompreensível quando um homem sem pensamento. Há uma osmose entre 

sexualidade e existência. A sexualidade é todo nosso Ser”, (MELO 2004, p. 52). 

Ao fixar características de imposições culturais nos corpos, registra-se as 

marcas da identidade e, naturalmente, registra-se as marcas da diferenciação. Assim, 

“treinamos nossos corpos para perceber e decodificar as marcas e aprendemos a 

classificar os sujeitos” (LOURO 2007, p. 15). Reconhece-se o “outro” através da 

comparação dos atributos que possuem, da maneira como o “outro” se apresenta, pelos 

comportamentos, gestos ou expressões.  

Ao compreender que o corpo é uma forma de cada indivíduo se manifestar e 

interagir com o mundo, este fenômeno deve ser estendido às escolas e 

consequentemente a todos os professores, professoras e profissionais da educação para 

que se percebam como corpos sexuados e não corpos negados. “Corpos que, entendido 

como estruturas vivas, plenas de sexualidade, do Ser, possam ter a liberdade de escolha 

de seus caminhos”, (MELO 2004, p. 52).  

Portanto, a partir dos pressupostos de que o corpo era maligno e sujo, iniciou-

se a decadência da imagem corporal, principalmente da imagem feminina e, essa 

extrema força negativa encontra-se presente, cristalizada, no pensamento e na forma de 

viver o dia-a-dia de muitas pessoas, atualmente. Aplicam-se ao corpo crenças, tabus, 

valores, sentimentos que estão presentes na sustentação da nossa vida social. A 

subjetividade em grande parte dificulta a distinção de comportamentos instintivos dos 

estabelecidos pela cultura, intrínseca como naturais.  

Somente a partir do século XIX que o corpo começa a ser percebido como sede 

de sensações humanas e a importância de sua interação com o mundo. Entretanto, os 

julgamentos e classificação de atitudes boas, ruins, morais juntamente com as 

imposições de valores, seja de estruturas escolares, religiosas e a própria sociedade, 

ainda leva ao esquecimento de que os corpos são sexuados. O corpo é uma das formas 
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de todas as pessoas interagirem com o mundo, em todos os espaços. Esta percepção 

pode ser incentivada e refletida nas relações humanas.  

 

 

 1.4 Corpo e Sexualidade na Educação 

 

Cada indivíduo atravessa os diferentes períodos da vida escolar, assim como os 

atuais professores que neles estiveram, e traz consigo imagens, recordações, valores da 

convivência escolar, do que proporcionou a sua construção de ser humano e na sua 

interação com o mundo.  

O controle do corpo inicia-se na infância, assim como explica João Batista 

Freire citado por Figueiredo (2007), que a criança cria e organiza atividades corporais, 

mas quando chega à escola sua corporeidade é proibida. “Ela passa a ser violentada, 

através das longas horas que fica imobilizada na sala de aula. Isto vai contra o processo 

de vida de experiências e de desenvolvimento até então vivido”, (FIGUEIREDO 2007, 

p. 13). O autor também complementa a ideia de João Batista Freire (1989), explicando 

“que fica extremamente difícil falar em educação quando o corpo está ausente, ou pior, 

quando é considerado um intruso, que deve permanecer quieto para não atrapalhar”, 

(FIGUEIREDO 2007, p. 13).  

Este controle corporal promove um significativo adestramento, levando nossos 

corpos à manipulação. Foucault (2009) já afirmava que um corpo utilizável, 

transformado e aperfeiçoado se torna dócil. Portanto, “o corpo está preso no interior de 

poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações”, 

(FOUCAULT 2009, p. 132).  

Philip Corrigan citado por Louro (2007) relata algumas de suas experiências 

escolares por meio de lembranças, consideradas pelo autor, como dolorosas e 

estritamente particulares, na qual descreve um processo de escolarização de seu corpo 

por meio de uma pedagogia da sexualidade que a escola pratica. Assim, “tal pedagogia 

é muitas vezes sutil, discreta, contínua, mas, quase sempre, eficiente e duradoura”, 

(LOURO 2007, p. 17).  

Os profissionais da educação exercida nas escolas públicas precisam de maior 

reflexão, precisam repensar atitudes e estudar novos caminhos. “Tem-se verificado de 

forma generalizada, nas diversas áreas de conhecimento, que os professores que 
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trabalham neste espaço não se interrogam sobre o que fazem, para que e a quem 

interessa essa educação”, (FIGUEIREDO 2007, p. 19).  

Neste sentido, encontro em Freire (2000) o entendimento de uma “educação 

bancária”, que leva os educandos a um processo educativo alienante, os quais são 

comparados a “vasilhas” que precisam ser docilmente “preenchidas” pelos/as 

professores/as. A educação torna-se um simples ato de depositar, como um ato de 

doação de “saberes” pelos que se julgam sábios àqueles que julgam nada saber, ou seja, 

trata-se de uma crítica dirigida à transmissão e imposição de conteúdos com a absoluta 

ausência do diálogo pedagógico. Assim,  

 

 

 

O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, 

invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão 

sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega a educação 

e o conhecimento como processos de busca. (FREIRE 2000, p. 58) 

 

 

 

O autor Paulo Freire ainda salienta a sedimentação da ideia de existência de 

uma dicotomia homem-mundo inexistente, pois o homem acaba assumindo uma postura 

de simples espectador do mundo, como se adquirisse uma consciência supostamente 

descompartimentada do seu próprio ser, ou seja, uma consciência “passivamente aberta 

ao mundo que a irá enchendo de realidade”, resultando em uma consciência como “algo 

espacializado neles e não aos homens como corpos conscientes”, (FREIRE 2000, p. 62 

e 63, grifos do autor).  

Portanto, estudar e dialogar sobre o corpo “torna-se bastante difícil (...), pois 

esquecemos ou fomos levados a nos esquecer que somos corpo, de que nossas 

comunicações cotidianas com o mundo ocorrem através dele e com ele”, 

(FIGUEIREDO 2007, p. 19). É necessário repensar a questão do corpo na educação, 

pois através dele emanamos nossas concepções de valores e, de acordo com Figueiredo 

(2007), podemos analisar os verdadeiros significados que estão implícitos nestas ações 

escolares. Todavia, Paulo Freire (1980) afirma que: 

 

 

 

A conscientização não pode existir fora da „práxis‟, ou melhor, sem o 

ato ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira 

permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza 
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os homens. (FREIRE apud FIGUEIREDO 2007, p. 19, grifos do 

autor).  

 

 

 

De acordo com Figueiredo (2007), foi a partir de Marx que o corpo começou a 

ser percebido em outras dimensões. Com a sua análise sobre o trabalho, Marx trouxe as 

questões do corpo à tona, revelando dramas estabelecidos da existência humana. Marx 

analisa o trabalho como uma atividade que nos faz humanos, desde que esteja adequada 

a um fim. “O trabalho é, portanto, uma atividade libertadora da humanidade, pois tem 

como característica propiciar a transcendência da condição natural”, (MARX apud 

ASBAHR E SANCHES 2006, p. 58).  

Na Idade Média, o feudalismo explorava o sujeito, ou seja, os trabalhadores 

eram vítimas do modo de produção e estavam presos à terra. Com o capitalismo, os 

trabalhadores foram libertados da terra, mas tornaram-se dependentes do capital e, como 

afirma Figueiredo (2007), ficaram “livres” para vender sua força de trabalho e ficaram 

subordinados ao comércio de produtos fundamentais para a sua sobrevivência. Neste 

instante, o homem ao vender sua força de trabalho, vende-se inteiro com seu corpo para 

o capitalista, recebendo determinados valores para repor suas energias e continuar no 

processo de produção.  

Desse modo, visão hegemônica produzida pela sociedade capitalista moderna 

foca a energia dos homens no trabalho, pois é necessário atingir suas metas. Esse modo 

de produção vai transformando o homem num ser inconsciente e 

 

 

 

(...) levando-os a tornarem-se alheios ao seu mundo, à natureza, às 

coisas e às pessoas que rodeiam, bem como a si próprios. O que 

interessa à organização industrial é um corpo com movimentos 

eficientes, úteis, funcionais, treinados e ritmados para a produção. É 

desinteressante como mostra Silva (1987), que o corpo fale, que se 

expresse, que se comunique, mas interessa que produza, obedeça aos 

ritmos que são impostos, adaptando-se às necessidades da produção, 

sem questioná-las. (FIGUEIREDO 2007, p. 23, grifos do autor) 

 

 

 

Analisando as atividades escolares e estabelecendo ligações com as teorias 

propostas por Marx (2006) e Figueiredo (2007), pode-se perceber que, em grande parte, 

os professores refletem ou reproduzem esses interesses do modo de produção 
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capitalista, pois, a maioria não consegue exercem um trabalho libertador, muitos 

mesmos sem perceber a finalidade de que o ser humano esteja no seu controle, visto que 

passaram por uma educação que impede a dúvida, a criatividade, a curiosidade. Uma 

educação que silencia o corpo. 

Essas limitações podem ser claramente compreendidas, de acordo com 

Foucault (2009), analisando os métodos utilizados para a investigação e vigilância 

constante do corpo: a disciplina. Estes métodos garantem um meticuloso controle das 

operações corporais, induzindo-o a certas dependências, obediências, constrangimento 

constante de suas forças, impondo-lhes à vinculação do corpo dócil e, ao mesmo tempo, 

útil a sociedade capitalista: 

 

 

 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 

„dóceis‟. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência). (...) Se a exploração econômica separa a 

força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar 

estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e 

uma dominação acentuada. (FOUCAULT 2009, p. 133 – 134, grifos 

do autor) 

 

 

 

Tal dominação impede a libertação dos homens. Porém, de acordo com Freire 

(2000), para alcançar esta liberdade é necessário que o sujeito torne-se ativo e 

responsável e, para tanto, faz-se necessário a existência de construção de um processo 

de desalienação dos homens. Nas palavras do autor: 

 

 

 

A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma 

coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, 

mitificante. É práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens 

sobre o mundo para transformá-lo. (FREIRE 2000, p. 67, grifos do 

autor) 

 

 

 

 Mas, o que se observa de modo geral, é que os professores não são ensinados a 

pensar, a agir de forma autônoma, construindo o conhecimento, pois também se educam 

na sociedade que aí está. Segundo Gamboa (2007), estes profissionais não utilizam a 

pedagogia da pergunta e da resposta, além de se referir o autor aos conhecimentos que 



37 

 

 

os professores têm de “saberes escolares”, pois, o professor aprendeu a decorar e 

acumular respostas prontas, respostas desligadas de novos questionamentos gerados no 

contexto escolar. Fato que o autor esclarece: 

 

 

 

O professor pode se caracterizar apenas, por acumular respostas 

prontas, ou saber onde procurá-las nos sistemas de informação, fontes 

bibliográficas ou informatizadas, ou por motivar os alunos a procurá-

las fazendo levantamento de fontes de informação, por conta própria 

(por exemplo, nas pedagogias do aprender a aprender). No entanto, as 

perguntas originárias dessas respostas serão ignoradas, esquecidas, ou 

distanciadas de tal maneira que perdem qualquer sentido, e se tornam 

inúteis e dispendiosas e que implicaria o difícil caminho da 

recuperação da história da evolução da pesquisa científica. 

(GAMBOA, 2007) 

 

 

 

 Assim, atitudes como questionar, refletir e criticar as resposta impostas pelos 

professores, na maioria das vezes, são vistas como atos de indisciplina. Segundo 

Figueiredo (2007) estes alunos são discriminados e acabam rotulados como alunos-

problema, maus-alunos. “O silêncio à pergunta, imposto em nome da ordem, significa 

afogar no aluno a capacidade de indagar”, (GAMBOA, 2007).  

Dentro da “educação bancária” não se faz comunicação. De acordo com Freire 

(2000) o professor faz “comunicados” além do ato de depositar, transferir valores e 

conhecimentos aos alunos, os quais pacientemente recebem, memorizam e repetem.  

Deste modo, “a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os 

depositários e o educador o depositante”, (FREIRE 2000, p. 58). E alunos se 

transformam gradativamente em seres passivos, onde só recebem os conteúdos, os 

conhecimentos, pois na educação bancária não há transformação, não há novo saber, 

não há criatividade e, consequentemente, se mantém a ingenuidade. O resultado desse 

processo é uma cidadania passiva, onde o educando não encontra oportunidade para 

construir-se como sujeito autônomo e livre.  Na contribuição de Figueiredo: 

 

 

 

Essa passividade se expressa, regularmente, também a nível corporal. 

É com o corpo que entramos em contato com o mundo, o 

experienciamos, conhecendo seus detalhes, possibilidades e limites. A 

escola, por meio do cerceamento das ações corporais e espontâneas e 

do desenvolvimento de atividades repetidas e rotineiras, busca a 
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disciplina e controle, impondo pensamentos, ritmos, posturas e 

movimentos padronizados. (FIGUEIREDO 2007, p. 20 e 21) 

 

 

 

Examinando criticamente todos estes conceitos, podem-se perceber os porquês 

de determinadas atitudes, gestos, posturas, expressões corporais e faciais adotadas por 

professores, pais e alunos. Durante conversas, reuniões ou comportamentos diante de 

situações definidas, percebe-se que o corpo faz parte do que Paulo Freire também citado 

por Figueiredo (p. 62, 1981) chamou de “cultura do silêncio” onde “o corpo segue 

ordens de cima. Pensar é difícil; dizer a palavra, proibido”, (FIGUEIREDO 2007, p. 

20, grifos do autor). A instituição escolar silencia qualquer ação corporal-verbal que 

esteja fora das normas estabelecidas, produzindo homens e mulheres passivos, para a 

submissão, sem se apropriarem da criticidade e da reflexão.  

Neste processo de alienação dos educandos é necessário uma educação 

libertadora que implique superar esta contradição educador-educando. Ambos devem se 

perceber, simultaneamente, educadores e educandos. Porém, dentro da educação 

bancária, torna-se improvável esta superação, visto que a “cultura do silêncio” mantém 

e estimula a existência desta contradição.  

A sociedade capitalista em que vivemos é sustentada há longo tempo por 

instituições ideológicas que moldam o indivíduo à ordem, reprimindo toda e qualquer 

manifestação tida como “anormal” e recompensando as “normais”. De acordo com 

Figueiredo (2007), a escola, como parte da sociedade onde se insere, está marcada por 

estas ações.  

 É desta forma que Louro (2007) explica que os corpos adquirem sentido 

socialmente, e que as inscrições dos gêneros masculinos ou femininos são feitos nos 

corpos no contexto de determinadas culturas, consequentemente, com as marcas desta 

cultura. “As possibilidades da sexualidade – das formas de expressar os desejos e 

prazeres – também são sempre socialmente estabelecidas”, (LOURO, 2007, p. 11).  

Dentro deste contexto, encontramos a sexualidade pretensamente ignorada, 

silenciada, reprimida em qualquer gesto ou insinuação de sua existência, 

particularmente, no contexto do mundo escolar. A análise destes autores nos permite 

compreender que os professores/as e profissionais trabalhadores da educação, em sua 

maioria, não passam por um desenvolvimento como pessoa plena, completa, absoluta, 

com a percepção de que o corpo é dotado de “sensações, percepções, razão, afetos, 
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sentimento, emoções, prazer”, (MELO 2004, p. 21). Elementos inseparáveis e que 

compõem a totalidade da estrutura do Ser humano.  

A análise de diferentes pontos de vista dos autores privilegiados neste capítulo 

leva a compreensão de que a percepção corporal é produzida socialmente. Portanto, a 

análise deste fenômeno deve se orientar por um olhar histórico-cultural crítico. A 

maneira de vivenciar a sexualidade e suas dimensões provém das experiências 

realizadas ao longo dos anos nas relações em família, na escola, e na sociedade como 

um todo.  

As transformações da educação bancária para uma educação libertadora ainda 

seguem um caminho longo e sinuoso. Afinal, “a questão está em que pensar 

autenticamente é perigoso”, (FREIRE 2000, p. 61), portanto, não há interesse do capital, 

ou seja, dos opressores, que os homens exercitem seu papel de agentes políticos no 

mundo, desenvolvendo uma consciência crítica e reflexiva, superando a contradição 

homem-mundo que rompe esta dominação e promove mudanças.  

Em síntese, no mundo globalizado, pode-se enfatizar que, de um lado, 

conforme viu-se em diferentes abordagens teóricas, as categorias que orientam o 

pensamento, acham-se constantemente em processos de reconfiguração ou 

ressignificação.  De outro, a escola é afirmada, pela maioria das teorias, como um lugar 

privilegiado para a construção do conhecimento de sujeitos críticos e reflexivos num 

mundo em que o movimento do local encontra-se imbricado com o global. Este 

processo pode gerar mudanças paradoxais e produzir novos valores, padrões de 

comportamento e estilos de vida que não podem ser ignorados nos processos 

educativos. O papel do professor não pode restringir-se ao ser mero transmissor de 

conhecimentos. Ele pode ampliar seus horizontes compreendendo-se um mediador da 

troca de saberes e fazeres. Um mediador de subjetividades, percepções e emoções. Aí, 

as temáticas de corpo, sexualidade, identidade ganham relevância se o profissional da 

educação transcender a racionalidade e colocar-se inteiro com suas experiências e 

vivências no movimento de sua ação pedagógica. 
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Capítulo II 

  

 2. SEXUALIDADE NO CURRÍCULO 

 

Neste capítulo buscar-se-á refletir acerca da sexualidade presente no currículo e 

no espaço escolar. Primeiramente, explana-se brevemente o caminho trilhado pela 

educação sexual no Brasil, suas lutas e conflitos em busca da inserção legal em políticas 

públicas. Analisa-se os termos Orientação Sexual e Educação Sexual. Reflete-se 

também a sexualidade e a educação sexual a partir dos documentos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN‟s) e a Proposta Curricular de Santa Catarina, confrontando 

lacunas, desafios e tensões referenciadas em alguns autores. Apresentam-se também 

perspectivas na área da sexualidade expostas na Conferência Nacional de Educação 

(CONAE), Eixo VI – Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e 

Igualdade. Por fim, é exposto o que preconizam os Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPP) das escolas objeto de investigação.  

 

2.1 Breve Histórico da Educação Sexual no Brasil  

 

A preocupação com a educação sexual no Brasil iniciou-se no século XX por 

forte influência européia, esta caracterizada por inserção de correntes médico-

higienistas que fizeram sucesso na Europa. Para estas correntes havia a necessidade de 

executar uma educação sexual eficaz na qual visava o combate à masturbação, bem 

como às doenças sexualmente transmissíveis (DST‟s), mais chamadas na época de 

doenças venéreas. Também preconizavam “o preparo da mulher para desempenhar 

adequadamente seu nobre papel de esposa e mãe”, (SANTOS e BRUNS, 2000, p. 27).  

Em 1928, foi realizada a II Conferência Nacional de Educação na cidade de 

Belo Horizonte. Ficava explícito a preocupação de educadores/as pela implantação da 

educação sexual nas escolas já naquela época. Conforme Bordini: 
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Essa preocupação se baseava na ideia de que a educação sexual 

deveria ser ministrada já na infância para esclarecer, desde bem cedo, 

qual era o "destino do sexo", a fim de regulamentar e administrar a 

sexualidade e fazer valer a norma da hierarquia do gênero masculino 

sobre o feminino. (BORDINI 2009, p. 31, grifos da autora) 

 

 

 

Entretanto, a proposta dessa conferência não refletia o pensamento de grande 

parte dos/as educadores/as da época, pelo fato que estes defendiam a educação sexual 

realizada exclusivamente pela família. Embora fosse uma iniciativa necessária, essa 

proposta firmava uma educação sexual atrelada apenas aos aspectos biologizantes, pois 

deveriam ser ministradas nas aulas de Ciências, cujos aspectos eram focados na 

anatomia sexual. Como afirma Bordini (2009), esse discurso reduzia a sexualidade à 

genitalidade, negando a constituição do sujeito como histórico-cultural, restringindo a 

sexualidade exclusivamente à reprodução.  

Outro fato importante na década de 20, século XX, dizia respeito à luta da 

feminista Berta Lutz, destaque mencionado por Carmem Barroso e Cristina Brusquini 

(1982) citadas por Bordini (2009). Esta feminista lutava pela implantação de uma 

educação sexual oposta à perspectiva da Conferência Nacional de Educação, pois 

preconizava um pensamento além das correntes médico-higienistas da Europa, 

caracterizando uma “resistência aos discursos médicos que advogavam sobre o destino 

natural do corpo das mulheres”, (BORDINI 2009, p. 32). Portanto, a educação sexual já 

vinha percorrendo caminhos distintos, apresentando diferentes opiniões que surgiam de 

diferentes práticas sociais.  

No Rio de Janeiro, durante a década de 30, século XX, o Colégio Batista 

implantou no currículo conteúdos voltados à evolução das espécies e educação sexual. 

Primeiramente, tratava-se da função feminina na reprodução e, somente depois, foi-se 

incluindo a função masculina. Porém, “o responsável pela iniciativa sofreu processo 

jurídico e foi demitido, apesar da linha de prudência e austeridade então proposta”, 

(SANTOS e BRUNS, 2000, p. 27).  

Outro fato considerável foi no ano de 1933 no Rio de Janeiro, onde se deu 

origem ao Círculo Brasileiro de Educação Sexual (CBES). De acordo com Bordini 

(2009), o médico José de Albuquerque, um dos fundadores do CBES, destacou-se pelo 

pioneirismo de levar a educação sexual à população e por produções bibliográficas 

sobre o tema. O CBES durou 6 (seis) anos e durante este período promoveu encontros, 
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cursos, palestras e conferências. Também publicou bimensalmente 47 exemplares do 

Boletim de Educação Sexual de distribuição gratuita e, produziu filmes, exposições e 

publicações de matérias em jornais sobre o assunto, realizando campanhas para que 

médicos, juristas e pedagogos incorporassem a educação sexual. Bordini (2009) avalia 

que 

 

 

 

A educação sexual estabelecida pelo CBES era considerada necessária 

à formação do médico, da pedagoga, dos juristas, educadores, entre 

outros profissionais, para habilitá-los a trabalhar com os „problemas‟ 

relacionados à sexualidade, como a masturbação, as doenças venéreas, 

a prostituição e a criminalidade em geral. (BORDINI 2009, p. 33, 

grifos da autora).  

 

 

 

Cabe ressaltar que o CBES considerava a sexualidade como um “problema” a 

ser tratado pela escola, por meio de intervenções preventivistas, higiênicas, 

preconizando a formação de comportamentos “normais” em crianças e adolescentes, 

pois se compreendia que “um dos objetivos da escola era produzir indivíduos sadios”, 

(BORDINI 2009, p. 33, grifos da autora). A divulgação dos materiais produzidos pelo 

CBES ocorria em várias partes do país por meio de jornais de grande circulação e, 

também para educadores/as, pais, mães estudantes.  

Mas, nas décadas de 40 e 50 do século XX, a intensa repressão da Igreja 

Católica inibiu as ações em educação sexual. Já década de 60 se caracterizou também 

por grandes instabilidade política, com presença das forças armadas no governo 

brasileiro e ao mesmo tempo por experiências de intervenções em educação sexual 

ocorreram nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, estas 

ações enfatizaram ainda uma concepção biologizante do tema além de reprimir as 

diferentes manifestações da sexualidade.  

No ano de 1968, no Rio de Janeiro, a deputada Júlia Steinbruk apresentou um 

projeto de lei que visava a introdução da educação sexual obrigatória nas escolas. “A 

comissão de Moral e Civismo do Ministério da Educação e Cultura, porém, rejeitou o 

projeto”, (SANTOS e BRUNS 2000, p. 28).  

Entre 1963 e 1968, iniciavam-se tentativas de projetos de educação sexual em 

escolas públicas de São Paulo. Segundo Santos e Bruns (2000), os projetos foram 
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executados no Colégio de Aplicação Fidelino Figueiredo, até 1970 quando o colégio foi 

fechado.  

Percebe-se que exemplos frustrados de iniciativas para implantação da 

educação sexual durante a década de 60 foram reflexos da grande repressão ocasionada 

pelo Golpe Militar de 1964 e as mudanças políticas drásticas presentes no país. Pois, 

segundo Rosemberg, (1985) citada por Bordini (2009), todas as iniciativas relacionadas 

à educação sexual foram extremamente censuradas, pois os processos educativos 

estavam sendo comandados por autoridades consideradas “guardiãs da moral” da 

juventude estudantil. Cabia à disciplina de Educação Moral e Cívica (EMC), criada pelo 

regime militar, incutir os valores e princípios da formação humana moral e cívica.  

Assim, Werebe (1998), citada por Bordini (2009) afirma que 

 

 

 

Nos anos finais da década de 1960, com a instauração do Ato 

Institucional número 5 e do Ato Institucional número 6, a ditadura 

militar tornou-se mais rígida e violenta, e os órgãos oficiais da 

educação assumiram uma postura ainda mais moralista e autoritária, 

proibindo qualquer ação que se referisse ao sexo e sua educação no 

âmbito da escola. (BORDINI 2009, p. 37).  

 

 

 

Em 1965 a Secretaria de Educação de São Paulo reforçava as abordagens 

médico-higienista e moral-religiosa sobre a sexualidade, ao direcionar os projetos de 

educação sexual para a maternidade/paternidade e aspectos biológicos do 

desenvolvimento humano. Isto ocorreu expresso pelo Diário Oficial de São Paulo que 

publicou o ato nº 9 de autoria do secretário da educação José Carlos Ataliba Nogueira, 

onde “ficava vedado aos professores de Biologia e Sociologia exporem ou defenderem 

na escola pública a limitação de filhos ou qualquer meio anticoncepcional, cabendo aos 

infratores suspensão das atividades”, (SANTOS e BRUNS 2000, p. 29).  

No início dos anos 70, ocorre um grande retrocesso na área da sexualidade, 

pois há uma retirada de projetos de educação sexual das escolas públicas. Mas, devido 

aos movimentos feministas, ao controle populacional e a transformação dos 

comportamentos juvenis da época, o interesse pela educação sexual reacende.  

Em 1971 as Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 5.692/71, estabeleceu 

diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus no Brasil. Esta lei não impôs nenhuma 
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proibição formal à educação sexual, mesmo não mencionando-a. Porém, em seu artigo 

sétimo, torna obrigatório a inclusão de programas de saúde no currículo escolar. “O Art. 

7º menciona que seria obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 

Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de 1º e 2º graus”, (BORDINI 2009, p. 37).  

Em agosto de 1974 o Conselho Federal de Educação (CFE) traz a educação 

sexual como um objetivo para ser desenvolvido nos programas de saúde do 2º grau. O 

Conselho Federal de Educação estabelecia:  

 

 

 

Levar a criança e o adolescente ao desenvolvimento de hábitos 

saudáveis quanto à higiene pessoal, alimentação, prática desportiva, 

ao trabalho e ao lazer, permitindo-lhes a sua utilização imediata no 

sentido de preservar a saúde pessoal e a dos outros. (...) Adquirir 

conhecimentos referentes à evolução puberal, educação sexual, 

gestação, puericultura e saúde mental, acrescentada às noções de 

doenças ou desvios dos padrões de normalidade, ações de tóxicos e 

venereologia e suas implicações. (CFE apud BORDINI 2009, p. 37) 

 

 

 

Após 1968, de acordo com Luiz Pereira de Lima Junior (2003) citado por 

Bordini (2009), houve solicitações de pais, mães e jovens para implantar a educação 

sexual na disciplina de Ciências Naturais. A população considerava estes/as 

educadores/as como “as pessoas mais esclarecidas”, (LIMA JR. apud BORDINI 2009, 

p. 38). Desta forma, desenvolver ou não um trabalho de educação sexual, ficava a 

critério dos/as “especialistas” da educação e da saúde. 

Estas ações desencadearam novamente iniciativas em educação sexual, como 

por exemplo,  

 

 

 

Em 1978, a Prefeitura Municipal de São Paulo implantou projeto de 

Orientação Sexual em três escolas, o qual, posteriormente, é ampliado 

para muitas escolas municipais, envolvendo orientadores educacionais 

e professores de Ciências e Biologia. Em 1979, a rede pública estadual 

paulista iniciou um trabalho de informação sobre os aspectos 

biológicos da reprodução, por intermédio da disciplina de Ciências e 

Programas de Saúde. (SANTOS e BRUNS 2000, p. 30) 
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Na década de 80 surgem a SBRASH – Sociedade Brasileira de Sexualidade 

Humana – e um grupo chamado GTPOS – Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação 

Sexual. A década de 90 também caracterizou por: surgimento de ONGs – Organizações 

Não Governamentais, como por exemplo, ABIA – Associação Brasileira 

Interdisciplinar de AIDS, o ECOS – Centro de Estudos e Comunicação em Sexualidade 

e Reprodução Humana; grupo GEDESH – Grupo de Estudos de Sexualidade Humana 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto; surgimento de 

várias iniciativas em Santos, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Recife, 

Florianópolis, Porto Alegre; além do surgimento de cursos de pós-graduação, de 

extensão, e de disciplinas oferecidas em cursos de pós-graduação e graduação.  

Ao final da década de 90, frente a tantos questionamentos que rondavam a 

prática escolar sobre as formas de se trabalhar a temática da educação sexual e em que 

espaço determinado ela ia ocupar no currículo, o Governo Federal propõe que a 

educação sexual deva ser tratada nas escolas “como um tema transversal, isto é, tal tema 

deverá ser tratado por quaisquer professores de todas as áreas dentro da grade curricular 

ou em horários extraclasse, desde que se sintam mobilizados para tal”, (SANTOS e 

BRUNS 2000, p. 30).  

A partir deste momento, a educação sexual teve sua inserção legal na escola, 

por meio de documentos chamados Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s) e, no 

estado de Santa Catarina, pela Proposta Curricular de Santa Catarina.  

Recentemente, a educação sexual teve um novo avanço legal por meio de um 

novo documento escrito no ano de 2010 – o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e 

Estratégias de Ação – durante a Conferência Nacional de Educação (CONAE).  

 

 

 2.1.1 Educação Sexual – Marco Legal Contemporâneo 

 

Cabe discorrer brevemente sobre os termos Orientação Sexual e Educação 

Sexual. Primeiro porque estes termos aparecem nos marcos legal e em alguns textos de 

autores. Segundo, porque estas expressões são aplicadas, significativas vezes, em 

determinadas situações, sem a preocupação de esclarecer e diferenciar seus conceitos – 

como se fossem sinônimos.   
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Muitos teóricos no Brasil apresentam divergências quanto a estes termos, 

porém, ao acessar diversas leituras e reflexões, percebo que o primeiro marco legal – 

Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 – utiliza o termo Orientação Sexual. 

Entendo que este documento, ao falar de Orientação não está se referindo a diversidade 

sexual e sim, a um processo de Educação. O processo educacional é um processo 

sistemático que se estabelece entre os seres humanos, e deste modo, neste trabalho e na 

minha vida como educadora, estou adotando o termo Orientação Sexual para se referir 

ao foco de desejos dos sujeitos, onde os seres humanos vivem seus desejos; e o termo 

Educação Sexual como um processo contínuo, permanente, sistematizado onde o sujeito 

é ativo na sua aprendizagem, sendo uma atividade que visa a formação de sujeitos 

críticos, reflexivos e autônomos diante da vivência de sua sexualidade e sua relação 

com o mundo.  

Deste modo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s), editados no ano 

de 1997, de âmbito nacional, representa o marco legal da educação sexual no Brasil e é 

um dos documentos mais analisados e comentados nos mais diversos estudos dentro do 

campo da sexualidade. Esquematizam os conteúdos a serem trabalhadas nas áreas do 

conhecimento (Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, Ciências Naturais, 

Arte, Língua Estrangeira e Educação Física) e, ainda, estabelecem os temas transversais 

(Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Trabalho e 

Consumo). Os PCN‟s preconizam a Orientação Sexual como tema transversal, ou seja, 

que deve ser executado por professores de todas as áreas do conhecimento.  

A Proposta Curricular de Santa Catarina, datada no ano de 1998, de âmbito 

Estadual, também esquematiza fundamentos para embasar a ação pedagógica do(a) 

educador(a) nas diferentes áreas do conhecimento (acrescentando Educação Infantil, 

Literatura, Ciência e Tecnologia do Ensino Médio, Física, Biologia, Química e Ensino 

Religioso). Além da fundamentação teórica e metodológica, também disponibiliza 

sugestões bibliográficas para auxiliar no aprofundamento da concepção histórico-

cultural.  Este documento estabelece a existência de temas multidisciplinares, como por 

exemplo, Educação Sexual, Educação e Tecnologia, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Ambiental, Educação Especial, Educação Escolar Indígena, Educação e 

Trabalho. A Educação Sexual como um dos temas multidisciplinares requer a 

compreensão do ser humano multidimensional, isto é, que se constrói social, cultural e 

historicamente. 
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Entre os dias 28 de março à 1º de abril de 2010, realizou-se a Conferência 

Nacional de Educação (CONAE), em Brasília-DF, elaborada e realizada em parceria 

entre os sistemas de ensino, os órgãos educacionais, o Congresso Nacional e a 

sociedade civil, ou seja, constitui-se num espaço social para se discutir a educação 

brasileira em favor da construção de um Sistema Nacional de Educação como política 

de Estado. Este documento tem como objetivos apresentar diretrizes, metas e ações para 

a política nacional de educação, o que contribuirá para a operacionalização da educação 

básica e superior, garantindo também a efetivação do direito social à educação com 

qualidade para todos.  

Este evento contou com a participação da sociedade civil, agentes públicos, 

entidades de classe, estudantes, profissionais da educação e pais/mães/responsáveis de 

estudantes. Desta forma, 3.889 participantes estavam credenciados, sendo 2.416 

delegados(as) e 1.473 participantes distribuídos em observadores(as), palestrantes, 

imprensa, equipe de coordenação, apoio e cultura.  

O documento final desta conferência, resultado de uma construção coletiva, 

demonstra preocupação em conseguir articular os entes federativos e os setores da 

sociedade civil. Desta forma, o próprio documento traz a CONAE como um  

 

 

 

espaço democrático de construção de acordos entre atores sociais, que, 

expressando valores e posições diferenciadas sobre os aspectos 

culturais, políticos, econômicos, apontam renovadas perspectivas para 

a organização da educação nacional e para a formulação do Plano 

Nacional de Educação 2011-2020. (CONAE, 2010, p. 9) 

 

 

 

O documento final desta conferência estruturou-se em 6 (seis) eixos temáticos: 

I - Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: Organização e 

Regulação da Educação Nacional; II - Qualidade da Educação, Gestão Democrática e 

Avaliação; III - Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; IV - 

Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação; V – Financiamento da 

Educação e Controle Social; VI - Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, 

Diversidade e Igualdade. Dentro do eixo temático VI encontramos o subcapítulo 

relacionado ao Gênero e à Diversidade Sexual, o qual será a parte de enfoque para esta 

reflexão.  
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2.3 A Abordagem da Sexualidade nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na 

Proposta Curricular de Santa Catarina: Prescrições e Contradições 

 

Os documentos abordam o tema de diversas formas. Os PCN‟s e a Proposta 

Curricular de Santa Catarina fazem uma breve abordagem do conceito de sexualidade, 

sob um enfoque biopsicossocial.  

Nos PCN‟s a sexualidade é entendida como um tema de grande importância 

que se manifesta em todas as faixas etárias, não se limitando aos aspectos biológicos do 

desenvolvimento além de ser marcada pelas características histórico-culturais de cada 

sujeito, justificando, assim, sua singularidade. Além disso, este documento afirma que 

“cada sociedade cria conjuntos de regras que constituem parâmetros fundamentais para 

o comportamento sexual de cada indivíduo” e neste contexto a “sexualidade é, de forma 

bem mais ampla, expressão cultural”, (BRASIL 1998, p. 295). Ora, se a sexualidade 

correspondesse plenamente à expressão cultural de uma sociedade, não se justificaria a 

ampla diversidade sexual existente nos dias atuais, fato que vivemos em uma sociedade 

que rejeita esta diversidade e reforça um padrão de ser humano: o gênero masculino, 

branco, de classe média, heterossexual e ocidental.  

Em contrapartida, Louro (2007) traz a sexualidade como algo em movimento, 

algo dinâmico, oscilação que vai além da cultura, pois, “a sexualidade não segue as 

regras da cultura, mesmo quando a cultura tenta domesticar a sexualidade”, (LOURO 

2007, p. 89). Desta forma, a constituição dessa sexualidade seria o contato da própria 

existência com a existência do outro, as relações sociais, das interações com os outros 

sujeitos. A diversidade de gênero e diversidade sexual são pouco referenciadas ou 

aprofundadas neste documento.  

Entretanto, na Proposta Curricular de Santa Catarina, a abordagem sobre a 

sexualidade, além de relacionar ao aspecto biopsicossocial, aprofunda 

consideravelmente sua derivação histórica e cultural. Amplia a reflexão sobre a 

construção da sexualidade, as relações de gênero, dos sujeitos em construção, singulares 

e em contínua transformação. “O que hoje em nossa cultura parece óbvio, acabado e 

definitivo, continua em movimento”, (SANTA CATARINA 1998, p.17). Para 

corroborar esta visão, encontro também em Nunes (2005) uma compreensão mais 
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profunda sobre a sexualidade por meio de suas definições sobre as significações que a 

constituem, pois  

 

 

 

A sexualidade humana não está sujeita ao determinismo animal, 

restrita ao mundo natural. É uma esfera que passa além disso; ela 

contém a intencionalidade, no sentido de consciência e de experiência 

de sentido, no sujeito humano. É, portanto, dimensão existencial, 

original e criativa em sua expressão e vivência. E essa dimensão é 

dinâmica, dialética, processual. Não se pode reduzir a sexualidade a 

um substrato único, imitável, eterno. A sexualidade, isto é, as 

qualidades, formas e significações da atividade sexual são históricas, 

processuais e mutáveis. Isto significa que a sexualidade está sempre 

aberta a novas significações, novas experiências de sentido. (NUNES 

2005, p. 17 e 18)  

 

 

 

E enquanto produzida histórica, cultural e socialmente, a sexualidade está 

presente nos gestos, palavras, modos de se vestir, na linguagem, nos filmes, nas 

músicas, nas fantasias, embora estas representações e as formas de vivenciar os prazeres 

e desejos não nos são disponibilizadas, íntegras, naturalmente, “há toda uma complexa 

combinação de sentidos, de representações, de atribuições que efetivamente vão 

constituir aquilo a que chamamos sexualidade”, (LOURO 2000, p. 39).  

A Proposta Curricular de Santa Catarina entende que a Educação Sexual tem 

sido alvo de discursos preventivos voltados para a gravidez precoce e Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) e HIV/Aids. Desta forma, o documento expõe um 

breve caminho da Educação Sexual, salientando suas principais concepções de 

sexualidade e suas influências nas vivências dos sujeitos.  

Estas concepções permeiam muitas ações na área da educação, saúde, e 

influenciam na compreensão da caracterização da sexualidade na sociedade. A Proposta 

Curricular de Santa Catarina traz alguns exemplos de concepções de sexualidade, que 

podem ser descritas: 

 Concepção Médico-higienista: reduz a sexualidade aos órgãos genitais e 

é vista como um “problema” de saúde pública, visto que a ênfase se dá 

na prevenção no contágio de DST/Aids; linguagem clínica utilizada, o 

que dificulta a compreensão da população; o sexo é classificado pelas 

disfunções e pelas anomalias sexuais; as práticas fora da 
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heteronormatividade são consideradas patológicas; existe a negação do 

prazer pois a única função do sexo é a reprodução.  

 Concepção Moral e Religiosa: reduz a sexualidade ao sexo, vinculando-o 

apenas a procriação e ao matrimônio, descarta a possibilidade de se 

obter prazer e condena o desejo e a existência de relações sexuais fora 

da heteronormatividade. Preconiza um “amor fraternal” entre os 

cônjuges. Estabelece um viés repressor prevalecendo “os valores 

burgueses da moral e dos bons costumes”, (SANTA CATARINA 1998, 

p. 20).  

 Concepção Agropecuária: é frequente utilizar como recurso didático na 

educação infantil e adolescente o animismo, ou seja, empregar-se de 

seres inanimados, na maioria das vezes animais – gato, cachorro, 

galinha – para explicar assuntos relativos a sexualidade para satisfazer, 

principalmente, a curiosidade infantil.  

 Concepção Histórico-cultural: compreende a sexualidade como uma 

produção do contexto e das relações estabelecidas entre os sujeitos, ou 

seja, uma produção histórica e cultural onde está presente no sujeito 

desde o seu nascimento até a morte; compreende que somente o homem 

“produz significados e conotações valorativas à sexualidade que, por 

sua vez, se modifica e se diversifica no tempo e no espaço” (SANTA 

CATARINA 1998, p. 19).  

Nunes, referido por Figueiró (2006), também apresenta outras concepções de 

entendimento da sexualidade além da concepção médico-biologista – assim denominado 

pelo autor e presente na Proposta Curricular de Santa Catarina – a qual reduz a 

sexualidade somente ao campo biológico: 

 Concepção Terapêutico-Descompressiva: onde a sexualidade é 

compreendida dentro de uma visão subjetivista, psicologizante, única 

de cada ser, sua força estaria ligada ao instinto humano. Particularmente 

estaria focado como uma fonte única de “prazer e gratificação”.  

 Concepção Normativo-Institucional: a sexualidade é encarada como uma 

característica humana ligada “a um conjunto de comportamentos 

socialmente permitidos, por um lado, e proibidos, por outro” 
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(FIGUEIRÓ 2006, p. 43). Sugere a transmissão de regras normativas da 

sexualidade que sempre foram transmitidas pela família.  

 Concepção Consumista-Quantitativa: percebe a sexualidade como 

energia do ser humano, que pode ser regulada e controlada socialmente, 

sendo transformada em produtividade. “Nela está inserida, por 

exemplo, a ideia da instigação ao sexo quantitativo, da alienação do 

afeto e do apelo de venda e marketing”, (idem, ibidem).  

 Concepção Dialética e Política: compreende a sexualidade como “a 

dimensão mais ampla” do ser humano, construída individualmente e 

socialmente, onde o ser humano está sendo protagonista deste processo, 

pois “influencia na construção dos valores e normas sexuais e, ao 

mesmo tempo, é dialeticamente influenciado por eles. Implica que o 

indivíduo possa vir a ser sujeito de sua própria sexualidade”, (idem, 

ibidem).  

Desta forma, nota-se que a concepção de sexualidade como histórico-cultural e 

a concepção dialética e política possuem viés semelhantes, fato que preconiza uma 

sexualidade construída socialmente, histórica e culturalmente, onde normas e valores 

estão em constante transformação. São estes dois significados de sexualidade que 

norteiam as reflexões deste trabalho, uma vez que acreditamos e defendemos a 

Educação Sexual emancipatória.  

Entre tantos aspectos relacionados à sexualidade expostos nestes documentos, 

cabe salientar que espera-se uma determinada atitude dos(as) educadores(as), uma 

suposta  postura diante da execução do trabalho de educação sexual a ser realizado na 

escola. Os PCN‟s esperam que os(as) educadores(as) reconheçam a busca do prazer e as 

curiosidades que as crianças e os jovens manifestam como algo natural e verdadeiro, 

uma vez que é um processo inerente ao desenvolvimento do sujeito. Os(as) 

educadores(as) devem ter capacidade de desenvolver um processo de reflexão, um 

ambiente adequado para que o estudante possa emitir críticas, expor suas opiniões sobre 

valores, crenças e tabus e, dessa forma, conceber e construir sua autonomia enquanto 

sujeito. Uma vez que cada sujeito desenvolve uma expressão sobre a sexualidade, onde 

estão expressos seus valores, crenças, opiniões e sentimentos particulares, os(as) 

educadores(as) devem cuidar para não transmitir suas observações pessoais como 

verdades absolutas.  
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Os PCN‟s trazem pouca, ou quase nenhuma, reflexão histórico-cultural que 

proporcione uma breve leitura, tampouco apresenta as concepções que norteiam muitas 

atitudes dos sujeitos em relação a sexualidade, desta forma torna-se difícil para o(a) 

educador(a) manter determinada postura, primeiramente por não ter, na grande maioria 

das vezes, oportunidades de participar de processos formativos intencionais sobre 

educação sexual, seja inicial ou continuada; e segundo porque o outro fator que pode 

dificultar o processo é o desconhecimento da necessidade de se trabalhar educação 

sexual na escola, sua verdadeira importância, por meio de uma educação que vá além da 

preocupação e controle de gravidez precoce e contágios de DST‟s e HIV/Aids. É 

realmente necessário do ponto de vista da educação sexual: 

 

 

 

Fazer com que os educadores entendam que a principal razão para 

desenvolvê-la nas escolas é o direito que a criança e o adolescente têm 

de conhecer seu corpo e a sexualidade, com uma visão positiva dessas 

realidades, e a necessidade de rever e transformar as formas de relação 

afetivo-sexual entre duas pessoas, sejam elas de sexo diferente ou 

igual. (FIGUEIRÓ 2006, p. 58). 

 

 

 

A Proposta Curricular de Santa Catarina produz uma interessante reflexão no 

início do documento, mostrando a importância de se repensar o tema por meio de um 

pressuposto teórico mais amplo, condição para se compreender relações de gênero e 

percepções da sexualidade presentes nos dias atuais. Partindo do pressuposto de que a 

sexualidade é produzida histórica e culturalmente, o documento traz uma breve revisão 

histórica sobre as principais características dos relacionamentos entre homens e 

mulheres na Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, mostrando também, o 

caminho percorrido pela mulher em busca da condição como sujeito na sociedade. 

Logo, esta reflexão pode contribuir para o melhor entendimento do(a) educador(a) sobre 

a sexualidade. Este documento espera que o(a) educador(a) assuma uma postura de 

mediador entre o conhecimento e os estudantes, além de ser “fundamental a superação 

de tabus, preconceitos e crendices, impregnados de uma visão onde a sexualidade e o 

prazer são vistos com desconfiança, e como fontes do mal e do pecado”, (SANTA 

CATARINA 1998, p. 21).  

Entretanto, as concepções de sexualidade existentes permeiam nossas 

vivências, influenciam as relações familiares, sociais, afetivas-sexuais, ou seja, todos os 
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fatores determinantes que contribuíram para a nossa formação como sujeitos. Desta 

forma, ressaltar uma postura futura do educador, assegurando como deve-se encarar o 

tema dentro da escola e diante dos estudantes, subentende-se que estes documentos 

estão ignorando esta constituição do(a) educador(a) em uma sociedade patriarcal 

repressiva que também lhe ofereça uma formação pedagógica dita assexuada. Omite-se 

neste processo de educar professores sobre “a relação do educador consigo mesmo, 

entendendo-se como corpo-sujeito-no-mundo” (MELO 2004, p. 22 e 23), ou seja, não 

se trabalha como o(a) educador(a) percebe-se diante destas questões e se ele(ela) já 

vivenciou alguma reflexão crítica libertadora que lhe possibilitasse a exercer sua 

sexualidade de forma prazerosa e emancipatória. Assim, como salienta Barreto (2007), 

trabalhar o tema da sexualidade vai depender, pelo menos ao início, da afinidade 

deste(a) educador(a) com o assunto. Dito de outro modo, o educador não pode dissociar 

a vivência de sua sexualidade quando trabalha com o tema da educação sexual na 

escola. 

Ainda na Proposta Curricular de Santa Catarina, se expressa também a 

preocupação com o despreparo dos(as) educadores(as) ao tratarem o tema com a 

merecida importância, o que permite a possibilidade de uma “deseducação sexual”, pois 

existe  “a incompetência técnica da maioria dos educadores para lidar com a temática”, 

(SANTA CATARINA 1998, p. 29). Assim, o documento sugere que a escola deve 

organizar grupos de estudos e que este seja formado por educadores(as) de todas as 

áreas do conhecimento, desta forma, para discutir sobre o tema com a seriedade, 

cientificidade e o merecido respeito.  

Esta preocupação está afinada com a reflexão de Figueiró (2006), ao ressaltar 

que outros autores também têm inquietação quanto a possibilidade de professores(as) 

despreparados assumirem o trabalho intencional de educação sexual na escola. A autora 

cita Guimarães (1995), que alerta sobre a probabilidade da educação sexual na escola 

ser influenciada pela nossa ampla educação repressiva, moralista, valores esses que 

estão ainda muito presentes nas nossas vivências e, assim, “a educação sexual apresenta 

um grande risco de tornar-se essencialmente repressiva se oficializada ao acaso, isto é, 

sem o devido planejamento e preparo dos professores”, (FIGUEIRÓ 2006, p. 58).  

Contudo, agora a educação sexual está oficializada e, como afirma Aratangy 

(1998) também citado por Figueiró (2006), “tenho medo do que possa acontecer com a 

educação sexual nas escolas. Temo que aconteça (...) o que ocorreu com a literatura, por 
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exemplo – que pôs toda uma geração em risco de criar aversão aos livros”, (FIGUEIRÓ 

2006, p. 58 e 59). Entendo que ao trabalhar com a educação sexual, o(a) educador(a) 

precisa estar em reflexão e ressignificação constante, de si e do mundo onde vive. 

Concomitantemente, é importante que o(a) educador(a) tenha oportunidade de estar 

envolvido em cursos de formação inicial e continuada. 

É importante salientar que os PCN‟s e a Proposta Curricular de Santa Catarina 

consideram que os trabalhos de Educação Sexual devem ser desenvolvidos a partir da 

transversalidade, o que significa que esta temática não deve ser trabalhada como uma 

disciplina específica, mas sim, ministrado por todos os professores dentro de sua 

proposta de trabalho. Não resta dúvida que se trata de um grande desafio pedagógico, a 

compreensão e as implicações da execução do trabalho interdisciplinar conectado 

transversalmente pela educação sexual.  

Além disso, os PCN‟s entendem que o trabalho de educação sexual a ser 

realizado pela escola não irá substituir nem concorrer com a função da família, mas 

complementá-la. Esta pressuposição é contraditória, se pensada em nível de 

complementação de conhecimentos, pois em sua justificativa, este documento esclarece 

que muitos pais já compreendem a importância da Educação Sexual na escola, 

inclusive, porque reconhecem a dificuldade de abordar o assunto em casa. Ou seja, em 

muitos ambientes familiares não se aborda dialogicamente a educação sexual, 

transferindo para a escola esta responsabilidade.  

Autores como Figueiró (2006), Nunes e Silva (2000) apud Figueiró (2006), 

apontam sérias dúvidas quanto a viabilidade e eficácia da transversalidade. Expõem 

seus receios quanto à metodologia utilizada e ao embasamento teórico durante o 

desenvolvimento diário do assunto, além dos riscos ao executá-lo de forma 

improvisada, levando a banalização do tema. “O tratamento transversal do tema não 

exige que o trabalho seja assumido com o rigor científico necessário para a 

compreensão da abrangência da sexualidade na vida cultural e social do ser humano”, 

(FIGUEIRÓ 2006, p. 60 e 61).  

Os PCN‟s também salientam a existência de questões dentro do trabalho de 

educação sexual que nem sempre estarão vinculados com algumas áreas do 

conhecimento, necessitando desta forma de uma atenção e postura específica do(a) 

educador(a).  
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O trabalho de Orientação Sexual implica o tratamento de questões que 

nem sempre estarão articuladas com as diversas áreas do currículo – 

seja porque se trata de questões singulares que necessitam, então, de 

um tratamento específico, seja porque permeiam o dia-a-dia na escola 

das mais diferentes formas, surgindo de maneira emergente e 

exigindo, do professor, flexibilidade, disponibilidade e abertura para 

trabalhar estas questões. (BRASIL 1998, p. 309) 

 

 

 

De tal modo, os PCN‟s preconizam que os(as) educadores(as) devem 

aproveitar os sentimentos, dúvidas e emoções dos estudantes, que podem emergir a todo 

momento, para desenvolver um trabalho “extra programação”, e ainda afirmam que o 

professor precisa estar preparado, uma vez que terá de planejar anteriormente para 

trabalhar com essas situações no momento em que elas acontecerem. “A atividade do 

professor de acolhimento a essas expressões e de disponibilidade para ouvir e responder 

a questões é fundamental para o trabalho que aqui se propõe”, (BRASIL 1998, p. 309).  

 

 

 

O trabalho de Orientação Sexual deverá, portanto, ser de duas formas: 

dentro da programação, por meio de conteúdo já transversalizado nas 

diferentes áreas do currículo, e extra programação, sempre que 

surgiram questões relacionadas ao tema. (BRASIL 1998, p. 309) 

 

 

 

Porém, este mesmo documento, datado no ano de 1998, preconiza que o 

trabalho de educação sexual, a partir da 5ª série, deverá ocorrer num local determinado, 

onde os adolescentes possam refletir sobre “assuntos mais polêmicos”. O documento 

justifica que na puberdade os adolescentes apresentam mais dúvidas, mas 

consequentemente, melhores condições para debater o tema. Por conseguinte,  

 

 

 

Esse espaço pode ocorrer na forma de uma hora-aula semanal para os 

alunos (dentro ou fora da grade horária existente, a depender das 

condições de cada escola). (...) É importante que a escola possa 

oferecer um espaço específico dentro da rotina escolar para essa 

finalidade. (BRASIL 1999, p. 17; grifos meus) 
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Considero esta afirmativa muito importante, pois se percebe, embora 

discretamente, que o documento já admite a necessidade de um momento próprio, um 

espaço exclusivo para se executar o trabalho de educação sexual, mesmo há 12(doze) 

anos passados. Contudo, infelizmente, nada preconiza ainda sobre a atenção à formação, 

inicial ou continuada, deste(a) educador(a), só lhe atribui o trabalho.  

Pensar sobre uma postura “exigida” do(a) educador(a) diante da educação 

sexual, onde “as estruturas de toda a sociedade se vêem marcadas com o apelo a uma 

sexualidade consumista e hedonista” (NUNES 2005, p. 61), ou seja, onde valoriza-se a 

busca da felicidade na obtenção de um prazer imediato, individualista, implica no 

enfrentamento de muitos e grandes desafios para os educadores; a possível falta de 

preparação dos professores faz pensar realmente sobre viabilidade da Educação Sexual 

como tema transversal intencional, já que sempre está lá, na vida, fato que este trabalho 

pode ser dificultado e limitado “pela bagagem dos professores e a precariedade dos seus 

contextos de formação e de atuação profissional”, (FIGUEIRÓ 2006, p. 61).  

Portanto, um trabalho profundo em sexualidade, de maneira eficaz, 

significativa, que garanta dignidade, autonomia e humanismo para o sujeito em 

desenvolvimento necessita, segundo Nunes (2005), de uma verdadeira educação sexual 

que promova reflexão crítica sobre a cultura e as construções históricas e sociais.  

 

 

 

Educação sexual é abrir possibilidades, dar informações sobre os 

aspectos fisiológicos da sexualidade, mas principalmente informar 

sobre suas interpretações culturais e suas possibilidades significativas, 

permitindo uma tomada lúcida de consciência. É dar condições para o 

desenvolvimento contínuo de uma sensibilidade criativa em seu 

relacionamento pessoal. (...) a procura mesmo da beleza interpessoal, 

a criação de um erotismo significativo do amor. (VASCONCELOS 

apud NUNES 2005, p. 18 e 19).  

 

 

 

Consequentemente, se essa fosse a abordagem possibilitaria ao sujeito o 

desenvolvimento de pensamentos e atitudes mais libertárias, menos submissas, 

contribuindo na “produção de um novo tempo de produção de saberes que se efetivem 

por meio do desenvolvimento de práticas sociais diferenciadas”, (BARRETO 2007, p. 

59).  

 



57 

 

 

 

 2.4 Conferência Nacional de Educação – Documento Final: Educação Sexual e 

Suas Perspectivas 

 

Como mencionado inicialmente, a Conferência Nacional de Educação 

(CONAE) constituiu-se num espaço social para a construção de um Sistema Nacional 

de Educação Brasileira como política de Estado e apresenta diretrizes, metas e ações 

para a política nacional de educação numa perspectiva para os anos 2011-2020.  

O texto do Eixo VI – Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, 

Diversidade e Igualdade – não traz conceitos sobre determinados temas, como por 

exemplo, Orientação Sexual, Educação Sexual, concepções de sexualidade, já 

trabalhados neste capítulo, entretanto esquematiza reflexões centralizadas na concepção 

e uma Educação Democrática – que norteia este documento, considerando-o “o eixo 

político, prático e pedagógico das políticas educacionais, com mecanismos que 

assegurem a participação dos movimentos sociais e populares”, (CONAE 2010, p. 123). 

Almeja que assuntos relacionados à justiça social, ao trabalho e à desigualdade estejam 

presentes em todos os níveis e modalidades de educação, e consequentemente, dentro 

das várias instituições educacionais.  

Contudo, reconhece que este árduo trabalho necessitará de muito esforço: 

 

 

 

Em uma sociedade marcada por profundas desigualdades sociais, de 

classe, de gênero, étnico-raciais, geracionais, e de pessoa com 

deficiência, a garantia de uma educação pautada na justiça social, que 

considere o mundo do trabalho para além da teoria do capital humano 

e que reconheça e dialogue com a diversidade ampliando a noção de 

inclusão e igualdade social, constitui um desafio. (CONAE 2010, p. 

123) 

 

 

 

Este eixo VI da CONAE traz diversos temas: Relação Étnico-raciais; Educação 

Quilombola; Gênero e Diversidade Sexual; Crianças, Adolescentes e Jovens em 

Situações de Risco; Formação Cidadã e Profissional; Educação dos Pescadores/as; 

Educação em Direitos Humanos; Educação Religiosa. O documento destaca a 

importância de se compreender que cada tema possui características específicas, como 
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construção histórica, políticas, de lutas sociais, além de se realizarem de maneira 

diferenciada.  

As questões referentes à justiça social, inclusão, diversidade e igualdade, 

assumem uma posição de maior atenção neste momento histórico, onde tais assuntos 

são colocados em evidência na mídia, no meio social e político, no âmbito jurídico e na 

política educacional. Não obstante tais questões estivessem sempre presentes, fazendo 

parte do desenvolvimento da educação brasileira, “nem sempre elas foram reconhecidas 

pelo poder público como merecedoras de políticas, compreendidas como direito, ao qual 

se devem respostas públicas e democráticas”, (CONAE 2010, p. 124).  

Desta forma, as mudanças que assistimos neste terceiro milênio, devem-se  

 

 

 

À ação política dos movimentos sociais à luta dos/das trabalhadores/as 

em educação, que, aos poucos, conseguiram introduzir tais questões 

na agenda das políticas educacionais, transformando-as em leis, 

políticas e práticas, em diretrizes curriculares e em recursos 

financeiros e introduzindo-as, paulatinamente, na formação de 

profissionais da educação. (CONAE 2010, p. 124).  

 

 

 

É importante salientar que a articulação destes temas em um mesmo eixo, 

mostrou uma noção do “contexto de desigualdade historicamente construído no País. 

Eles dizem respeito aos sujeitos sociais concretos e não somente às temáticas sociais”, 

(CONAE 2010, p. 125), como por exemplo, mulheres e homens com diferentes 

orientações sexuais. Ainda, a Conae afirma que só se cumpre a existência de uma 

sociedade democrática, por meio da vivência em democracia, no exercício da cidadania, 

constituindo “uma democracia que não nega e nem se opõe à diversidade, antes, a 

incorpora como constituinte das relações sociais e humanas”, (CONAE 2010, p. 125), 

inclusive se opondo às relações de desigualdade considerando a diversidade existente 

durante a nossa construção histórica política, econômica e cultural:  

 

 

 

Um Estado democrático que tem como eixo a garantia da justiça 

social é aquele que reconhece o cidadão como sujeito de direitos, 

inserido em uma ordem política, econômica, social e cultural, 

colocando como norte da sua ação política a superação das 

desigualdades sociais, raciais e de gênero. (CONAE 2010, p. 126) 
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Concordo com o documento ao afirmar que a diversidade não deve ser 

problematizada a partir de um olhar homogeneizante, mas sim que ela faz parte de um 

processo de construção cultural, histórica, política e social, ou seja, ela é construída a 

partir das vivências dos sujeitos em meio social, num momento histórico e no contexto 

das relações de poder. Todavia, estabelecem estas relações de poder vinculadas entre os 

sujeitos, como a questão mais problemática, visto que “no contexto das relações de 

poder, os grupos humanos não só classificam as diferenças como, também, 

hierarquizam-nas, colocam-nas em escalas de valor”, (CONAE 2010, p. 128). As 

diferenças, consequentemente, são transformadas em desigualdade. Portanto, o 

reconhecimento da diversidade pode evitar tratarem-se erroneamente as diferenças de 

maneira discriminatória, fato que levaria a um aumento da desigualdade.  

Neste sentido, nos últimos anos vem sendo elaboradas políticas públicas que 

atendam os temas de gênero e diversidade onde devem garantir: direito à diversidade; 

formação inicial e continuada para os profissionais da educação básica com recursos 

públicos; pesquisas junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) voltadas as questões de gênero e orientação sexual; criação de linhas de 

pesquisa nos cursos de pós graduação do Brasil que visem o estudo de gênero e 

orientação sexual. 

A partir deste ampliado leque, mencionarei brevemente os tópicos existentes 

do eixo VI – Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade, 

mais condizentes com esta pesquisa, a respeito da operacionalização destas políticas 

quando ao gênero e à diversidade sexual: 

 Introduzir e garantir a discussão de gênero e diversidade sexual na 

política de valorização e formação inicial e continuada dos/das 

profissionais da educação nas esferas federal, estadual e municipal no 

currículo do ensino superior, levando-se em conta o Plano Nacional de 

Políticas para a Cidadania LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais) e o Programa Brasil sem Homofobia; 

 Desenvolver, garantir e ampliar a oferta de programas de formação 

inicial e continuada, extensão, especialização, mestrado e doutorado, 
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em sexualidade, diversidade e relações de gênero em instituições de 

ensino superior públicas;  

 Inserir os estudos de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, 

diversidade sexual e educação sexual, como disciplina obrigatória, no 

currículo da formação inicial e continuada, nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, nas licenciaturas e bacharelado, na pós-graduação, 

no ensino fundamental e médio, em todas as áreas do conhecimento de 

forma interdisciplinar, transdisciplinar e transversal, articulando-os à 

promoção dos direitos humanos; (grifos meus) 

 Ampliar editais voltados para pesquisa de gênero, diversidade e 

orientação sexual, dotando-os de mais financiamento; 

 

2.5 Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das Escolas  

 

Quando fui ao encontro dos PPP‟s nas escolas onde trabalham as professoras 

informantes desta pesquisa, deparei-me com uma realidade surpreendente: das cinco 

escolas, apenas em uma constava intencionalmente a educação sexual como tema 

transversal em seu PPP. Constatei também que os PPP‟s existem, mas na maioria das 

escolas estão “engavetados”, dando a impressão de que se trata de documentos secretos, 

ignorados ou ausentes na prática pedagógica cotidiana dos docentes. Isto permite 

afirmar que os PPP‟s são elaborados e tidos na maioria das escolas como documentos 

impostos de cima para baixo, servindo para o cumprimento de formalidades 

pedagógicas, pois são exigidos pelo sistema educacional público. A compreensão de sua 

utilidade pedagógica parece que não foi ainda alcançada. 

Algumas informações obtidas no trabalho de campo sobre os Projetos Políticos 

Pedagógicos merecem considerações: em uma das escolas, as funcionárias que me 

receberam não encontraram a cópia do PPP e as mesmas relataram incerteza se a 

educação sexual estava inserida intencionalmente nele, mais provável que não; seguindo 

elas, em outra escola, segundo a assistente técnica pedagógica, o trabalho de educação 

sexual está sendo executado, “além da transversalidade”, também em forma de palestras 

por profissionais indicados pela Secretaria de Educação; seu PPP estava em 

reconstrução a pedido da Secretaria Estadual de Educação e no momento não constava 

nada sobre a educação sexual. Em conversa com a funcionária de outra escola visitada, 
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fui esclarecida de que os trabalhos em educação sexual estão sendo executados na forma 

de palestras atribuídas a bolsistas e estagiários de cursos de ensino superior, como por 

exemplo, Enfermagem e Psicologia, além de estudantes do curso Técnico de 

Enfermagem. Isto é justificado pela falta de tempo e despreparo dos/as professores/as. 

Por último, em outra escola a administradora escolar apresentou-me o PPP onde 

constava a inserção da educação sexual como tema transversal, informando-me que a 

escola mantinha uma cópia impressa que circulava entre os docentes. Relatou ainda que 

os docentes se reuniam mensalmente para tratar assuntos pedagógicos e que a 

transversalidade era abordada e executada na escola. Embora o tema estivesse mais 

atribuído às áreas das Ciências Biológicas e à Sociologia, os/as outros/as professores/as 

de maneira em geral contribuíam e apoiavam as iniciativas, inclusive com a participação 

direta dos estudantes.  

Do ponto de vista da presença e influência dos PPP junto às escolas relatadas, 

pode-se notar que, primeiro, os PPP‟s, quando existem fisicamente, estão distantes da 

prática pedagógica, não são utilizados para referenciar e orientar a prática dos docentes. 

Por outro lado, quando existem de fato, não privilegiam a educação sexual no ambiente 

escolar. Ressalta-se que dentro das cinco escolas, apenas uma apresentou em seu PPP a 

educação sexual como tema transversal e demonstrou a sua relevância na prática 

pedagógica.  

Em síntese, de um lado, a iniciativas em prol de uma política educacional da 

sexualidade escolar efetiva e emancipatória encontra-se em pleno vigor com respaldo 

legal que garante o direito à saúde sexual e reprodutiva, o que representa um 

significativo avanço. De outro, ainda tem-se muito para avançar, principalmente no que 

diz respeito a qualidade da formação inicial e continuada do profissional da educação e 

sua prática pedagógica nas escolas.  

Este estudo demonstrou a abordagem da sexualidade em vários documentos e 

buscou um confronto teórico realizado com diferentes autores, o que revelou avanços 

substanciosos na área; todavia, grandes desafios ainda estão para serem vencidos. A 

trajetória da educação sexual se movimenta por tensões, dilemas e conflitos de ordem 

teórica, metodológica e epistemológica, inclusive normativa para as escolas 

pesquisadas. A inserção legal da educação sexual na escola, embora repleta de lacunas e 

tensões na ação pedagógica, representa a possibilidade de uma verdadeira ação de se 

pensar o sujeito na sua integridade, o que significa ser impossível descartar a dimensão 
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da sexualidade de sua vivência no ambiente escolar. Porém, para que esta práxis seja 

realmente alcançada, deve-se pensar na formação do educador, tanto inicial quanto 

continuada, superando as contradições e dilemas demonstrados na análise destes 

documentos.  
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Capítulo III 

 

 3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para auxiliar na escolha da prática metodológica, nortearei as reflexões por 

intermédio de autores como Goldenberg (2004), Minayo (2004) e Guber (2004). 

Primeiramente, referenciada pelas leituras destas autoras, entendo por metodologia a 

abordagem da realidade, um processo que ocupa o centro das teorias sociais, pois faz 

parte intrinsecamente da visão social de mundo propagado na teoria. “Em face da 

dialética, por exemplo, o método é o próprio processo de desenvolvimento das coisas”, 

(MINAYO 2004, p. 22). Desta forma, a definição de pesquisa se entende como uma 

atividade básica de indagação e descoberta da realidade.  

Entendo que a pesquisa na área da sexualidade deve ser planejada com 

prudência, pois, além de ser um assunto constante em debates, trabalha-se com 

vivências e experiências pessoais e profissionais. Minayo (2004) adverte que fazer 

pesquisa na área social é entrar num mundo polêmico, repleto de questões não 

resolvidas, no qual as discussões podem ser consideradas eternas e não conclusivas. As 

diversas áreas de conhecimento geram polêmica devido às metodologias aplicadas, visto 

que as ciências sociais se tornam específicas e se distinguem das outras áreas 

simplesmente por seu objeto de estudo ser histórico. A autora afirma também que o 

termo pesquisa social possui uma bagagem histórica que reflete posições frente à 

realidade, ou seja, momentos de desenvolvimento e dinâmica social, bem como, 

interesses e preocupações de classes e grupo determinados: 

 

 

Significa que as sociedades humanas existem num determinado 

espaço, num determinado tempo, que os grupos sociais que as 

constituem são mutáveis e que tudo, instituições, leis, visões de 

mundo são provisórios, passageiros, estão em constante dinamismo e 

potencialmente tudo está para ser transformado. (MINAYO 2004, p. 

20) 
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Dessa forma, pode-se dizer que o objeto de estudo das ciências sociais possui 

consciência histórica, sendo que “o pensamento e a consciência são fruto da 

necessidade, eles não são um ato ou entidade, são um processo que tem como base o 

próprio processo histórico”, (MINAYO 2004, p. 20). Assim, as ciências sociais são 

submetidas às problemáticas, a grandes questões que envolvem a época presente e, 

portanto, os pesquisadores, os grupos, indivíduos, são considerados dialeticamente os 

autores e os frutos do tempo histórico presente.  

Portanto, a pesquisa em sexualidade também pode tornar evidente as visões de 

mundo do momento histórico atual, mas concomitantemente analisadas através do 

processo histórico que as constitui, onde observam-se as bagagens teóricas responsáveis 

pela sua transformação ao longo dos anos, que refletem-se no presente.  

A área das ciências sociais também apresenta, segundo Minayo (2004), uma 

identidade entre o sujeito e o objeto de pesquisa, pois investigam seres humanos, que 

embora se diferenciem pela cultura, classe, faixa etária ou por diversas razões, “têm um 

substrato comum que os tornam solidariamente imbricados e comprometidos”, 

(MINAYO 2004, p. 21).  

Pode-se dizer também que o interesse da ciência social está na busca dos 

comportamentos significativos que os indivíduos desempenham na ação social, pois 

investiga a compreensão de sentimentos humanos, como valores e crenças e, esta 

compreensão só ocorrerá se esta ação estiver dentro de um contexto de significado 

(MAX WEBER apud GOLDENBERG, 2004). “Esta discussão filosófica mais geral, 

que diferencia as ciências sociais das demais ciências, contextualiza o surgimento e o 

desenvolvimento das técnicas e métodos qualitativos de pesquisa social”, 

(GOLDENBERG 2004, p. 19).  

Estes pontos salientam a importância da pesquisa em ciência social e o seu 

caráter qualitativo, pois, “a realidade social, que só se apreende por aproximação é mais 

rica do que qualquer teoria, qualquer pensamento que possamos ter sobre ela”, (LÊNIN 

apud MINAYO 2004, p. 21). A investigação qualitativa, menos se preocupa com a 

generalização e “mais com o aprofundamento e a abrangência da compreensão seja de 

um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma política ou de uma 

representação”, (MINAYO 2004, p. 102).  

Essencial na pesquisa qualitativa, o campo constitui-se como “o recorte 

espacial que corresponde à abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico 
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correspondente ao objeto da investigação”, (MINAYO 2004, p. 105). O trabalho de 

campo é a presença direta do investigador, normalmente individual e extensiva no 

ambiente onde estão os sujeitos de investigação, da área sociocultural que se deseja 

estudar. Guber (2004) estabelece que o trabalho de campo exige certa originalidade e 

define “campo” como  

 

 

 

Su referente empírico, lá porción de lo real que se desea conocer, el 

mundo natural y social en el cual se desenvuelven los grupos humanos 

que lo construyen. Se compone, em principio, de todo aquello com lo 

que se relaciona el investigador, pues el campo es una cierta 

conjunción entre un ámbito físico, actores y actividades. (...) El campo 

no es um espacio geográfico, un recinto que se autodefine desde sus 

límites naturales (mar, selva, calles, muros), sino una decisión del 

investigador que abarca ámbitos y actores; es continente de la materia 

prima, la información que el investigador transforma en material 

utilizable para la investigación. (GUBER 2004, p. 23 e 24) 

 

 

 

Desta forma, o diálogo com os participantes entrevistados no trabalho de 

campo teve o propósito de ampliar, aprofundar e refletir sobre a compreensão de 

sexualidade e prática docente relacionada à educação sexual. Ainda na perspectiva 

explicitada por Guber, pode-se definir o objeto de conhecimento como "una relación 

construida teóricamente y em torno de la cual se articulan explicaciones acerca de una 

dimensión de lo real", (ROSATO apud GUBER 2004, p. 33). Ou seja, ao ir ao encontro 

deste objeto de pesquisa, vive-se um movimento em que estão em tensão, a 

pesquisadora, seus informantes, as abordagens de diferentes autores, particularmente, o 

confronto realizado entre o marco legal relativo à educação sexual e a realidade 

pesquisada. 

De acordo com Minayo (2004), a entrevista é a técnica mais utilizada na 

pesquisa em campo. A partir desta técnica pode-se obter dados subjetivos, ou seja, 

informações relacionadas diretamente ao indivíduo entrevistado, como por exemplo, 

atitudes, valores, opiniões. Contudo, são dados que só conseguem ser obtidos com a 

contribuição dos entrevistados. Assim, a entrevista neste modelo é uma fonte de 

informação fornecedora de dados primários e secundários referentes a 
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Fatos; idéias, crenças, maneira de pensar; opiniões, sentimentos, 

maneiras de sentir; maneiras de atuar; conduta ou comportamento 

presente ou futuro; razões conscientes ou inconscientes de 

determinadas crenças, sentimentos, maneiras de atuar ou 

comportamentos. (JAHODA apud MINAYO 2004, p. 108).  

 

 

 

Consequentemente, o critério da pesquisa qualitativa não é numérico e pode-se 

considerar “uma amostra ideal aquela capaz de refletir a totalidade nas suas múltiplas 

dimensões”, (MINAYO 2004, p. 102). Ao se escolher o grupo de observação e 

informação para a entrevista, alguns critérios básicos a considerar, como por exemplo, 

determinar o grupo mais relevante, particularizando os sujeitos sociais que possuem as 

características que o investigador pretende investigar; “esforçar-se para que a escolha do 

lócus e do grupo de observação e informação contenham o conjunto das experiências e 

expressões que se pretende objetivar com a pesquisa”, (MINAYO 2004, p. 102).   

Em síntese, a presente pesquisa apresenta abordagem qualitativa sobre a 

compreensão e práticas pedagógicas de docentes licenciados em Ciências Biológicas 

acerca do tema da sexualidade no currículo escolar.  

 

 3.1 Coleta de Dados 

 

Primeiramente, entrei em contato com profissionais licenciados em Ciências 

Biológicas que já faziam parte de meu conhecimento. Posteriormente, realizei contato 

com alguns diretores, os quais forneceram telefones de alguns professores que 

ministravam as disciplinas de Ciências e/ou Biologia.  

Ao todo, foram convidados 10 (dez) profissionais para participarem da 

pesquisa, mas conseguiu-se efetivar a entrevista com apenas 6 (seis) professoras 

efetivas de escolas estaduais durante o período de novembro de 2010 a fevereiro de 

2011.  

Compreendo que o roteiro da entrevista (anexo 1) como um facilitador de uma 

“conversa com finalidade” (MINAYO 2004, p. 99), pois permite a ampliação da 

comunicação e contribuiu para a aproximação, fatores fundamentais para a “abertura, a 

flexibilidade, a capacidade de observação e de interação” entre os sujeitos (idem, p. 

101). Segundo Guber (2004), a primeira entrevista pode ter uma característica mais 

informal, um encontro, por exemplo, para se tomar um chimarrão e conversar de 
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assuntos mais irrelevantes. A autora ainda informa que “en la entrevista antropológica, 

el investigador formula preguntas pero lo que obtiene por respuestas se transforma en 

sus nuevas preguntas”, (GUBER 2004, p. 215).   

O período de coleta de dados coincidiu com o aumento da minha carga horária 

para 40 h/a semanais de trabalho profissional, o que acabava sobrecarregando o meu 

tempo. Durante todo este período vivenciei momentos ansiosos, de muita angústia, 

vontade de desistir, poucas horas de sono e muito trabalho. Algumas vezes ouvi, dentro 

de minha casa e de amigos, que estava “meio amarga” ou “com a cabeça na lua” ou 

“viu, foi procurar sarna pra se coçar?”.  Também presenciei algumas dificuldades – que 

contribuíram para o meu estresse emocional – para efetivar as entrevistas, fatos que 

possibilitaram que a pesquisa se concretizasse com apenas 6 (seis) professoras efetivas 

de escolas estaduais. As principais dificuldades foram: celulares que tocam até cair na 

caixa postal; as ligações da pesquisadora aos profissionais restringiam-se aos possíveis 

horários em que não estivessem em sala de aula; ligação em horário combinado, mas 

celulares desligados; celulares que tocam e depois são desligados; telefone residencial 

que ninguém atende; doenças; viagem de férias e, o principal: a excessiva carga horária 

dos/as profissionais.  

Após contato telefônico, marcou-se a entrevista em local de escolha da 

participante, na escola ou em sua casa. Inicialmente me apresentei e descrevi a origem e 

importância desta pesquisa e, neste momento lhes era solicitado a leitura e 

preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2). As 

entrevistas foram individuais, audiogravadas e transcritas literalmente. Algumas 

entrevistas ocorreram nas casas das próprias professoras, enquanto outras realizaram-se 

no ambiente escolar. O tempo de cada entrevista variou de acordo com a 

disponibilidade de cada professora, independente do ambiente onde foi realizado. 

Algumas professoras dispuseram de mais tempo, o que favoreceu em uma conversa 

mais calma, descontraída e, lógico, com maiores detalhes. Outras, o esforço para 

conseguir aproveitar uma “janela” em seu horário, foi extremamente grande. Todas as 

professoras são efetivas nas escolas onde trabalham, a maioria com regime de 40 h/a 

semanais. 

Percebi também que a indicação de um/a professor/a conhecido/a, no caso, 

diretores que passaram alguns contatos telefônicos, passava mais confiança na minha 

pessoa, abrindo mais possibilidades de horários. Em outros casos, a entrevista 
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restringia-se somente à escola, o que dificultava mais ainda conseguir uma “janela”. 

Muitas vezes passaram-se semanas para conseguir efetuar a entrevista, o que me 

deixava extremamente angustiada. Entendi que talvez, entre os/as professores/as com 

quem não realizei o encontro, possa ter havido situações de receio quanto ao assunto da 

entrevista. Tive promessas de retorno de ligações que nunca aconteceram. Mas são 

hipóteses que não posso afirmar se são verdadeiras.  

Outro ponto a ser levantado deve-se em questão ao acesso aos Planos Políticos 

Pedagógicos das escolas. Senti muita restrição por parte de alguns funcionários, 

ouvindo frases como “o que você quer com o PPP, hein?”. Em outros casos, outros 

funcionários me receberam incrivelmente bem. Mas, na maioria das escolas, o PPP (o 

original e inclusive, a cópia) encontra-se na sala ou em posse de determinada pessoa, o 

que dificulta muito o acesso. E este é um tema para outra pesquisa: o que é o PPP para 

cada profissional da escola? A partir deste momento, inicia-se o processo de análise do 

material.  

 

3.2 Análise dos Dados 

 

Apossei-me das entrevistas transcritas impressas e iniciei o processo de análise 

a partir do entendimento que o campo das investigações sociais compreende uma busca 

teórica e prática de determinado tema. Assim, optei por interpretar os dados desta 

pesquisa qualitativa por uma análise de conteúdo, visto que esta análise “diz respeito a 

técnicas de pesquisa que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados 

de um determinado contexto”, (MINAYO 2010, p. 303).  

Esta técnica busca a interpretação do material de caráter qualitativo, pois “é 

uma técnica de pesquisa para descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto das comunicações e tendo por fim interpretá-los”, (BERELSON apud 

MINAYO 2010, p. 304). Desta forma, a análise do conteúdo inicia-se por uma pré-

leitura das falas, de depoimentos e documentos, com objetivo de alcançar um nível mais 

aprofundado, além dos sentidos manifestados pelo material. 

Todavia, a análise de conteúdo apresenta ainda uma modalidade de análise, 

determinada por MINAYO (2010) como “análise temática”, considerada apropriada 

para as investigações qualitativas em saúde. Nas palavras da autora: 
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Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado. (...) Para uma 

análise de significados, a presença de determinados temas denota 

estruturas de relevância, valores de referência e modelos de 

comportamento presentes ou subjacentes no discurso. (MINAYO 

2010, p. 316, grifos da autora) 

 

 

 

Desta forma, os dados foram explorados principalmente numa operação 

classificatória, ou seja, o pesquisador procura encontrar categorias “que são expressões 

ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado”, 

(MINAYO 2010, p. 317). Portanto, os textos transcritos foram classificados e 

analisados em categorias e subcategorias estabelecidas a posteriori. A seguir, o quadro 

1 apresenta características das professoras participantes e o quadro 2 apresenta as 

categorias e subcategorias elaboradas.   

 Quadro 1: Caracterização dos sujeitos 

Participantes Sexo Idade Tempo de formação 

Rubi Fem 53 30 

Pérola Fem 49 28 

Zircônia Fem 42 22 

Diamante Fem 36 11 

Safira Fem 32 12 

Esmeralda Fem 31 10 

 

Quadro 2: Categorias e Subcategorias 

Categorias Subcategorias 

Compreensão da Sexualidade Formação Docente 

 

Transversalidade 

A Imagem do Profissional de Ciências 

Biológicas 

Encarando a Transversalidade: Tensões e 

Prazeres na Prática Pedagógica 

Diversidade Sexual na Escola  
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Durante as entrevistas comecei a descobrir pessoas fantásticas, algumas 

silenciadas pela repressão sexual que vivenciaram, outras por decidirem enfrentar 

fervorosamente esta realidade, buscando inconscientemente suas próprias liberdades. 

Descobri, no sentido literal da palavra, iniciativas profissionais fantásticas, o que me 

motivou a não deixar estas professoras sem “resposta” e a não desistir de continuar a 

pesquisa. A força de vontade, a paixão pela educação e a esperança de um mundo 

melhor emanaram destas pessoas e me contagiaram. Aprendi infinitamente com elas, 

espero continuar aprendendo, pois os contatos foram efetivados e propostas de parceria 

oferecidas.  

Por esta razão, utilizei nomes de pedras preciosas para identificar as 

professoras entrevistadas porque realmente acredito que elas são as “minhas jóias” que 

brilharam ao aceitar o convite para a pesquisa e me proporcionaram refletir, trazendo 

luz para minha vida e forças para seguir novamente. Sem elas, este trabalho não 

existiria. A seguir, meu diálogo com estas professoras, à luz das categorias.  
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Capítulo IV 

 

 4. COMPREENSÕES E PRÁTICAS DAS DOCENTES DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS ACERCA DA SEXUALIDADE 

 

Este capítulo reflete-se sobre as compreensões e práticas pedagógicas das 

docentes licenciadas em Ciências Biológicas entrevistadas acerca do tema da 

sexualidade. As entrevistas com as professoras foram entrecortadas, mantendo a fala 

original, respeitando suas pausas, bem como, o uso de parênteses para expressar 

emoções durante o momento da resposta.  

 

4.1 Compreensão da Sexualidade 

 

A construção da sexualidade ocorre ao longo de toda vida dos sujeitos, por 

meio de muitas formas, influenciando seu modo de pensar, sentir e agir, possuindo, 

portanto, características singulares. As concepções de sexualidade, apresentadas 

anteriormente, norteiam práticas e vivências dos sujeitos, seja em âmbito familiar, 

particular ou profissional.  

Pesquisar o que os sujeitos compreendem sobre sexualidade ainda causa 

reações e entendimento diversos. A partir dos dados obtidos por meio das entrevistas, 

pode-se notar na fala das professoras a intensa presença da concepção médico-higienista 

e moral-religiosa, as quais mencionarei mais adiante.  

O entendimento da sexualidade numa perspectiva mais abrangente, 

relacionando a forma de estar e se sentir no mundo, estão singelamente apresentados 

nos trechos a seguir:  

  

Sexualidade, nós temos desde que nascemos né? E...as vezes, muitas vezes, a 

gente pensa que está se tratando de sexualidade só o ato sexual em si. Mas 

não, sexualidade é... desde o momento que você nasce, como você vive, como 

você se comporta na sociedade, como você está agindo né... perante as 

pessoas, teu modo de ser, tudo isso é sexualidade. Então, a forma de falar em 

sexualidade, muitas vezes ela é confundida. Que não é o caso, o ato sexual em 
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si. Mas tudo relaciona com sexualidade. Então, essa é a visão que muitas 

pessoas não têm. (Diamante) 

 

Ah... vamos pensar um pouco! (risos) Mas a sexualidade, eu penso assim, que 

seja o dia-a-dia, você está tendo sexualidade o dia-a-dia, a TV, a 

comunicação, a maneira como se vestir, como se portar, acho que tudo isso 

envolve a sexualidade. (Zircônia) 

 

A partir destas compreensões, encontro no conceito da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) a percepção de sexualidade como parte integral de cada sujeito, a qual 

influencia todas as formas de ver e agir no mundo.  

 

 

 

A sexualidade forma parte integral da personalidade de cada um. É 

uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser 

separado dos outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de 

coito e não se limita à presença ou não do orgasmo. Sexualidade é 

muito mais do que isso, é a energia que motiva a encontrar o amor, o 

contato e a intimidade e se expressa na forma de sentir, na forma de as 

pessoas tocarem e serem tocadas. A sexualidade influencia 

pensamentos, sentimentos, ações e interações e tanto a saúde física 

como a mental. Se a saúde é um direito humano fundamental, a saúde 

sexual também deveria ser considerada como um direito humano 

básico. (OMS apud EGYPTO 2003, p. 15 e 16)  

 

 

 

Considera-se a sexualidade um fenômeno humano, pois se diferencia das 

demais espécies sexuadas que copulam apenas para procriar. Vilella (1999) aponta a 

ideia de que somente a espécie humana tem “relações sexuais” as quais significam 

apresentar “relações pessoais intermediadas pelo sexo, que atendem a múltiplas 

finalidades e sentidos, em função das circunstâncias temporais, históricas, inter e intra-

subjetivas em que ocorrem”, (VILELLA 1999, p. 310). Assim, a sexualidade, como 

afirma Cabral (1995), encontra-se na base das expressões humanas, de modo que é 

possível identificar no discurso das informantes, uma visão abrangente da sexualidade, 

constituinte da condição humana. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que o ser humano 

não “tem” sexualidade, ele “é” sexualidade. 

Contudo, a sexualidade humana não está isenta de possíveis mitos, tabus, 

construções e significações de modelos históricos e sociais, como pode-se perceber na 

seguinte fala: 
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A sexualidade humana é tudo que faz o homem ser homem e a mulher ser 

mulher. A definição de caracteres, de ações, enfim, que define e especifica 

cada um, os dois sexos. Na ação profissional, na ação familiar, na ação de 

casa, em tudo. Eu vejo assim, como uma coisa muito bonita, divina. Não 

consigo distanciar do divino. São dois seres que se complementam, que se 

completam, que estão aí com todas as armas para continuar a espécie.(Pérola) 

 

Percebe-se nesta fala a presença de uma concepção moral e religiosa, exposta 

anteriormente pela Proposta Curricular de Santa Catarina (1998) e Nunes citado por 

Figueiró (2006). A sexualidade é vista por esta concepção como uma finalidade de 

reprodução – “armas para continuar a espécie” –, exaltando o amor fraternal entre os 

cônjuges e descartando as discussões sobre o prazer – “algo bonito, divino”. Também 

cristaliza papéis sociais atribuídos aos homens e as mulheres – “tudo o que faz o homem 

ser homem e a mulher ser mulher”, além de estabelecer a heteronormatividade. O “não 

consigo distanciar do divino” demonstra a influência de valores e princípios religiosos 

relacionados à sexualidade. Nos casos em análise, pode-se identificar a força da tradição 

religiosa judaico cristã ocidental. A narrativa mitológica de Adão e Eva, enquanto os 

pais da humanidade e a exaltação da “Virgem Maria”, mãe de Deus, para tomar dois 

casos, são praticamente dogmas que continuam a operar como arquétipos religiosos-

ideológicos e a orientar condutas.   

Cabral (1995) salienta que ao falar de sexualidade não se pode esquecer sua 

dimensão social, fato que seu discurso confronta-se com aspectos conflitantes, pois 

englobam valores morais, religiosos e políticos.  

Em sua fala, Rubi responde inicialmente que entende sexualidade por 

orientação, aulas, termos, prevenção. Em suas palavras: 

 

Eu entendo, orientar...orientar, né? Eu não tive...eu não tive...nem de 5ª a 8ª, 

nem no 2º grau e muito menos na faculdade. Eu não tive essas aulas. Sei lá, 

mas no meu tempo não tinha. Se falavam alguns termos, em relação, por 

exemplo, assim...talvez...a evitar a gravidez. E um pouquinho que eu tive, a 

respeito de métodos contraceptivos, planejamento (familiar) um pouquinho... e 

algumas doenças sexualmente transmissíveis. Só o que eu tive no meu tempo, 

na escola. (Rubi)  

 

Sua fala remete uma sexualidade que está fora do sujeito, como se não fizesse 

parte nem influenciasse suas ações, seus pensamentos e comportamentos. Entendo que a 

sexualidade compreendida como uma dimensão humana, “não pode ser reduzida a um 
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objeto estranho, fora de nós, sobre o qual se faz um discurso técnico, frio, dogmático ou 

permissivo”, (NUNES 2005, p. 19). 

Como afirma Merleau-Ponty: 

 

 

 

A sexualidade não é nem transcendida na vida humana, nem figurada 

em seu centro por representações inconscientes. Ela está 

constantemente presente ali, como uma atmosfera. (...) A sexualidade 

é coextensiva à vida. (MERLEAU-PONTY 1999, p. 232 e 233) 

 

 

 

 Porém, durante o desenvolver da conversa, quando se pergunta novamente sua 

compreensão sobre sexualidade, Rubi responde:  

 

Olha, eu pessoal, eu pessoa... não sou muito chegada, não. Eu acho que é a 

pessoa mostrar o corpo, sua maneira de ser...atrair. Eu penso assim: sedução. 

Sexualidade pra mim é isso. E até... talvez até uma própria relação sexual. O 

sexo em si. Nunca gostei de falar isso para os alunos.(Rubi) 

 

Após sua segunda resposta, há indicativos da presença da concepção médico-

higienista, onde reduz-se a sexualidade ao ato sexual e a reprodução. Percebe-se em seu 

relato, sobre o contato com o tema na escola, que partiu de uma ideia preventivista, 

onde a sexualidade é vista como um problema de saúde pública, enfatizando a 

prevenção (métodos contraceptivos) e a abordagem de doenças sexualmente 

transmissíveis (DST‟s). Estamos diante da compreensão da sexualidade confundida com 

coito. Há possibilidades desta perspectiva epistemológica não estar acompanhada da 

motivação ou do prazer em ser trabalhada, tanto com os/as professores/as nem com os 

alunos. Ao contrário, a informante nos leva a pensar que “falar”'' de sexualidade é falar 

de prática sexual genital, próximo ao campo do erotismo e isto possivelmente pode 

gerar medo, vergonha e insegurança. 

Encontro em Richard Parker, citado por Paiva (2000) reflexões sobre a 

“sedução” mencionada por Rubi. Paiva (2000) descreve em sua obra subsistemas que 

coexistem e se articulam na construção social da sexualidade dos brasileiros. Desta 

forma, é a “ideologia do brasileiro erótico que nos define como um povo sensual e 

sedutor. (...) Um subsistema que surgiu com mais força na constituição dos grandes 
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centros urbanos no século XX mas que sempre esteve presente na História”, (PAIVA 

2000, p. 142).  

Esta análise singular do Brasil, segundo Parker, apresenta essa ideologia erótica 

por celebrar o Carnaval como “caráter nacional”, por meio da exibição corporal sensual 

de homens e mulheres e por uma sedução aberta. Durante as últimas décadas foi 

reforçada esta imagem dos brasileiros, visto que a mídia cobre o evento em rede 

nacional, em horário nobre e vende conscientemente para o exterior.  

Novamente, percebe-se indicativos da presença de uma concepção médico-

higienista no relato da professora Safira: 

 

Vamos ver... quando... toda vez... ah!... falar em sexualidade, uma palestra 

sobre sexualidade, por exemplo, o que eu entendo: vai falar do corpo humano. 

Começa falando assim... quando fala sexualidade vem na minha mente “ah, o 

corpo humano”. Aí, o que é o corpo humano? Ah tá, então, nós temos lá os 

sistemas e tal... quando fala em sexualidade pra mim, não sei se é essa coisa 

voltada à ciência, já vem mais é... aparelho reprodutor, homem, mulher, aí a 

gente começa a falar de fase de namoro e tudo aquilo dando exemplos né... que 

a gente deve saber preservar o corpo e tal. Eu entendo dessa forma. Não sei se é 

essa ligação com a ciência né, que quando fala em sexualidade, vamos falar 

sobre sexualidade, eu entendo isso, afeto, carinho, amor e até mesmo 

responsabilidade com o nosso corpo. (Safira) 

 

A falta de preparação dos professores, tanto na formação inicial quanto na 

continuada, unidos ao aspecto biologizante apresentado pelos livros didáticos, reforçam 

o enfoque anatômico, fisiológico e reprodutivo do corpo humano. Este relato sugere 

pensar que envolvimentos afetivos – namoro e sentimentos – tornam-se aspectos 

exclusivos da faixa etária reprodutiva do ser humano, obtendo como produto final a 

relação sexual, o que exclui a dimensão da sexualidade de todas as outras faixas etárias 

– infância e terceira idade. Esta compreensão faz-me ressaltar novamente os PCN‟s 

(1998) e a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998), pois estes documentos 

preconizam uma abordagem da sexualidade para além dos aspectos enfocados pela 

“ciência” – que remete uma sexualidade reduzida ao biológico –, e sim, uma abordagem 

que englobe o ser humano na sua totalidade – biopsicossocial.  

Já Esmeralda, com muito bom humor, define sexualidade como algo muito 

complexo, inclusive sente dificuldade em verbalizar o que compreende sobre o tema:  
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Sexualidade... desejo... algumas palavras assim, sei lá... desejo. E agora, você 

me pegou! (risos) Eu acho que é... de repente... escolhas que você faz... não só 

sexual... mas, sei lá... ficou bem complicado te responder. Me senti uma aluna 

agora! (risos) Acho que são escolhas que se faz realmente. (silêncio) E agora? 

Como é que vou te... (silêncio) Tu me pergunta, eu não consigo... não consigo 

te dar um...é uma coisa muito, muito... complexa assim... não consigo te definir 

sexualidade agora. Embora não consiga te definir o que é, mas está presente... 

na gente... é totalmente complexo... tem a ver com escolhas, como já te disse... 

desejo... alguma coisa assim, não só desejo sexual, sei lá... mas, assim... como 

é que eu vou te explicar... não só sexo. Acho que não envolve só isso. 

(Esmeralda) 

 

À primeira impressão poder-se-ia deduzir que a informante encontra-se 

desprovida de referenciais teóricos sobre a temática investigada. Contudo, a sua 

performance silenciosa, emocional e ansiosa pode estar demonstrando também o quanto 

a sexualidade é profundamente da condição humana. Por sua complexidade e enquanto 

uma tema transversal, demanda séria preparação dos profissionais da educação. Não 

pode ser tratado como objeto secundário, apenas complementando “a matéria” a ser 

ministrada conforme exigência do currículo.  

Quando lhe foi perguntado o motivo pelo qual a sexualidade não seria reduzida 

ao sexo, respondeu: 

 

Não consigo te explicar. Como é difícil! (risos) Não é só sexo... a sexualidade 

não quer dizer só isso... gente, como é difícil! Como você me pegou! Se você 

tivesse me dito antes, tinha dado uma lida! (risos) (Esmeralda) 

 

Há dificuldade de se compreender a sexualidade como algo mediado por 

fatores culturais, históricos e sociais. De acordo com Cabral (1995), a prática docente 

apresenta uma inquietação e dificuldade de diálogo sobre o assunto, como também, de 

relacionar a sexualidade ao prazer e a uma dimensão inerente ao ser humano. As 

concepções moral-religiosa e médico-biologista estão muito presentes nas interações 

dos docentes com a sexualidade, o que a reduz ao aspecto biológico, anatômico, 

fragmentado, excluindo a importância do conhecimento sobre a formação do homem, 

mas preocupando-se somente com a informação dada à população. (SANTA 

CATARINA, 1998) 

Apoio-me em Freud, citado por Merleau-Ponty (1999), que compreende o 

aspecto sexual não somente relacionado ao próprio genital. Nas palavras do autor: 
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A vida sexual não é um simples efeito de processos dos quais os 

órgãos genitais são o lugar, a libido não é um instinto, quer dizer, uma 

atividade naturalmente orientada a fins determinados, ela é o poder 

geral que o sujeito psicofísico tem de aderir a diferentes ambientes, de 

fixar-se por diferentes experiências, de adquirir estruturas de conduta. 

É a sexualidade que faz com que o homem tenha uma história. 

(MERLEAU-PONTY 1999, p. 219) 

 

 

 

Portanto, o ser humano projeta na sexualidade seu modo de ser a respeito do 

mundo, a respeito do tempo e também, a respeito dos outros seres. São construções 

existentes por meio de inter-relações estabelecidas, desta forma a sexualidade é a busca 

da existência. (NUNES, 2005) 

A sexualidade é construída de maneira singular em cada indivíduo, onde 

crenças, mitos e tabus podem ter significados diversos para cada pessoa. A contribuição 

da Psicologia Sócio-Histórica concebe a história do ser humano “como o movimento 

contraditório constante do fazer humano, no qual, a partir da base material, deve ser 

compreendida toda produção de ideias”, (BOCK, 2001, p. 17 e 18). Portanto, o sujeito é 

construído a partir das suas experiências no decorrer de sua vida, da sua relação com o 

meio e com os outros. Por isso, a maneira como estas professoras receberam educação 

sexual – repressora, omissa ou dialógica – na família, na sociedade ou por situações 

inter-relacionais pode contribuir para justificar suas compreensões de sexualidade nos 

dias atuais. 

 Logo, à medida que retomo nesta análise cada depoimento do campo de 

pesquisa, percebo a importância de contextualizar historicamente cada informante. A 

percepção de sexualidade da professora Pérola, tão fortemente ligada à “beleza divina”, 

pode ser justificada por sua escolaridade em colégios de freiras – tão requerida por sua 

mãe; também pode estar relacionada à posição de segredo que o assunto assumia na sua 

família – os rodeios que a família fazia para falar sobre o assunto. Sua primeira 

aquisição ao entrar no mundo do trabalho foi uma Bíblia e, logo após, uma enciclopédia 

de sexualidade, lançada na época. Estes foram os instrumentos iniciais que Pérola 

utilizou para buscar informações sobre sexualidade, os quais contribuíram também na 

sua construção como sujeito no mundo. Ela nos conta um pouco de sua história:  

 



78 

 

 

Lá quando pequena, bem pequena, a minha tia tinha esclarecido todas as 

coisas do desenvolvimento para as meninas... minhas primas... e as meninas 

riam daquilo. E resolveram me contar. Eu achei assim... aquele riso, aquela 

coisa me agrediu. Eu via que era uma coisa bonita, eu via minha irmã grávida, 

era uma coisa bonita. Era uma agressão (as risadas) assim... por que rir de 

uma coisa que era da natureza? Por que rir de uma coisa que o pai e a mãe 

faziam? Por que rir disso? Eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Eu devia ter 

aí... 8 para 9 anos... e desde menina tinha uns questionamentos, umas coisas 

assim. Eu olhava pra elas e pensava assim, que burras né? A tia foi querida 

contou pra elas. Por que elas riem disso? E eu pensava assim: se a mãe dela 

faz, porque teve os filhos... meu pai e minha mãe fizeram, porque tiveram nós... 

por que rir disso? Tudo era muito... a base também familiar que tenho... tudo 

que ia falar nesse sentido... fazia muito rodeio... todos faziam muito rodeio. A 

mãe tinha o pensamento assim: ela achava que ela não tinha competência para 

ensinar tudo o que ela deveria ensinar e poder ensinar para as meninas. 

Então, ela colocava no colégio de freira. Porque ela tinha certeza que lá elas 

tinham todo ensinamento da vida que precisavam. Quando eu estava no 1º ano 

(ensino médio, agora em colégio público), o professor E.D. que foi uma pessoa 

que marcou maravilhosamente na nossa vida. Ele passou uma orientação 

assim, sobre sexualidade, desenvolvimento, tudo né... E eu cheguei contando 

pra mãe, nas férias. Estava em casa e contando pra mãe. „Mãe, quando a 

gente se desenvolve acontece isso, isso e isso.‟ A mãe olhou pra mim... „Como 

é que tu sabe disso?‟ Eu disse: „Mãe, na escola a gente aprendeu!...é parte da 

matéria, não tem nada de errado.‟ Aí ela ficou parou e ficou me escutando... 

Me lembro até hoje a expressão que ela fazia. Ela parou e ficou me ouvindo 

assim... e eu continuei contando pra ela. Falando tudo, desde o bebê, quando 

havia fecundação... tal, tal e tal... quando nascia... tal, tal e tal... todo 

desenvolvimento. E a mãe ficou assim... engraçado, porque no primeiro 

momento ela perguntou como eu sabia e, daqui a pouco parecia que ela ficou 

deslumbrada... assim... sabe? Bem curiosa e bem atenta. Quando eu comecei a 

trabalhar, o ano que eu comecei a trabalhar, saiu no mercado uma 

enciclopédia da sexualidade humana. Que eu fiz? Uma das primeiras 

aquisições forte foi uma bíblia! (risos) Não me pergunte por quê... em sonho 

uma vez apareceu uma resposta de tanto eu perguntar o por quê eu quis 

comprar antes de tudo, uma bíblia. E a segunda compra efetiva, importante, 

foi essa coleção aí! Aí eu li inteira, de início ao fim. Então, tudo o que eu 

queria, que buscava, que pudesse me ajudar, estava ali. Então assim, foi uma 

coisa que busquei mais por mim, né?(Pérola) 

 

Muitas informações deste relato remetem-se ao entendimento da concepção 

moral-religiosa, muito presente da vida da professora: a influência da escola religiosa 

por anos em sua vida, a posição de segredo que o assunto assumia em sua casa, o que 

reflete em ser mais falado ainda, a primeira aquisição ser uma bíblia. O depoimento 

reflete a relação tensa e os papéis da família e da escola na constituição do sujeito em 

desenvolvimento humano. Ficou patente a consciência da mãe que transfere para a 
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responsabilidade da escola, os “assuntos”, as orientações nas quais não se sente 

devidamente competente para trabalhar no domínio familiar.  

Já a professora Rubi também relata alguns pontos de sua vida, mostrando que a 

educação familiar contribui na divisão dos papéis sociais entre homens e mulheres, 

refletido em alguns casos na submissão da mulher ao homem, vinculando as relações 

sexuais ao matrimônio e transportando a responsabilidade do uso de métodos 

contraceptivos, por exemplo, à decisão masculina. Desta forma, compete ao homem o 

poder de decidir sobre a sexualidade da mulher.   

 

Na minha casa nunca tive. Minha mãe e meu pai nunca... e quando eu comecei 

minha vida sexual, tanto é que não tinha muita... não sabia quase nada. Tanto 

é que engravidei né... eu era noiva, fazia seis meses que eu era noiva. E eu 

engravidei. Porque achava assim, que sexo só poderia ser depois... no 

casamento... então, não tinha aquela noção de que você poderia se prevenir, 

usar camisinha, usar anticoncepcional. Achava que se você tomasse, você era 

uma... uma pessoa que ia estar se prostituindo... ia estar... talvez tenha sido 

por esse motivo né... Casei daí... (risos) Já estava noiva mesmo. Mas isso aí 

atrapalhou né... se eu tivesse... um namorado, um noivo que dissesse „Não, 

vamos né... prevenir.‟ Ou ele, que era mais experiente... eu tinha 20 anos, ele 

tinha 28. Ele já era viúvo. Então, ele tinha por obrigação né! (risos) Não 

seria? Lógico! Entendeu? Na concepção dele, daqueles homens machistas, eu 

acho que ele não iria aceitar. Se eu tomasse pílula, usasse alguma coisa só pra 

tran... eu acho... pelo que conheço dele. Jamais eu acho que ele ia aceitar. Ah, 

eu acho que eu ia ser guria... de programa... de coisa assim... eu acho que ele 

nem iria casar comigo. (Rubi) 
 

O contexto das relações sociais, relações e papéis de gênero a que se refere a 

informante é um ambiente historicamente caracterizado por relações de 

dominação/submissão do homem sobre a mulher. Foi com a atividade econômica do 

troperismo que a cidade de Lages teve origem no século XVIII. A administração 

colonial luso brasileira precisava garantir carne e transporte de muares oriundos do Rio 

Grande do Sul em direção a Minas Gerais para manter o ciclo da exploração do ouro. A 

estruturação de grandes fazendas de criação de gado, uma estrutura social hierarquizada 

onde o fazendeiro era dono “de terra, gado e gente” persistiu por mais de dois séculos 

(1766-1970) nos campos de Lages. Constitui-se neste ambiente uma sociedade fundada 

nos valores do patriarcado
4
. As expressões de poder do mandonismo, coronelismo e 

                                                             
4
 Na sociedade serrana, sexualmente, ao homem tudo. Um menino aos doze anos era estimulado a 

conhecer a zona de meretrício para testar e provar que já era macho. À mulher, coube o espaço doméstico 

para cumprir seu papel social de mulher, esposa, mãe e ocupada com as lidas da casa. (GAIO, 1984) 
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clientelismo foram gerados pela lógica do patriarcalismo. (MUNARIM, 1990; LOCKS, 

1998; LOCKS, 2006) 

A estrutura familiar patriarcal reproduz esta desigualdade entre os gêneros desde 

a infância. Os meninos são educados para um nítido narcisismo fálico, ou seja, exibir 

seu sexo e ostentá-lo; enquanto as meninas são educadas para esconder seu sexo, mantê-

lo misterioso, em segredo, inclusive para elas mesmas. “Para um, o modelo patriarcal 

estimula e incentiva toda expressão sexual; para o outro, o domínio, a reclusão e a 

repressão”, (NUNES 2005, p. 75).  

Ainda, na fala da professora Rubi há indicativos da presença da concepção moral 

e religiosa, que nos leva a pensar o quanto a influência destes discursos podem gerar 

situações de vulnerabilidade para as pessoas – neste caso, expresso na dificuldade de 

negociar o preservativo e a pílula anticoncepcional com o parceiro. Assim: 

 

 

 

Vulnerabilidade pode ser vista como o produto da interação entre 

características do sujeito – cognição, afeto, psiquismo – e estruturas 

sociais de desigualdade – gênero, classe e raça – determinando 

acessos, oportunidades e produzindo sentidos para o sujeito sobre ele 

mesmo e o mundo. (VILLELA E DORETO 2006, p. 2469) 

 

 

 

Neste sentido, as pessoas podem apresentar-se menos vulneráveis se tiverem 

oportunidade e capacidade de ressignificar criticamente as mensagens sociais que as 

colocam em situações de desigualdade ou desproteção. Quando as mulheres não 

conseguem, por exemplo, negociar o preservativo com seus parceiros e, ainda colocam 

a responsabilidade desta decisão para estes parceiros, é possível pensar que esta ação 

está ancorada num discurso moral e religioso, pois estas mulheres podem apresentar-se 

numa posição de vulnerabilidade. A falta de diálogo sobre sexualidade também sugere a 

existência de situações de vulnerabilidade na vida destas professoras, por isso é 

relevante trabalhar esta questão nestes profissionais para que identifiquem isso nelas 

próprias, se sensibilizem e consigam se reconhecer como sujeitos sexuados no mundo. 

A possibilidade de identificar estes discursos que geram vulnerabilidade sugere a 
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probabilidade destas professoras diminuírem a vulnerabilidade para elas próprias, 

inclusive contribuir para a formação de seus estudantes.  

As interações, principalmente, das famílias em relação à sexualidade constitui 

uma rede de poder e controle sobre as pessoas. Apoio-me em Foucault citado por Nunes 

(2005), que o sexo é submetido a um segredo e, tal ação cria novas redes de poderes, 

onde se estabelece uma dominação de uns sobre outros. Foucault anota que 

 

 

 

O segredo do sexo não é, sem dúvida, a realidade fundamental em 

relação à qual se dispõem todas as incitações a falar de sexo – quer 

tentem quebra-lo quer o reproduzam de forma obscura, pela própria 

maneira de falar. Trata-se, ao contrário, de um tema que faz parte da 

própria mecânica dessas incitações: maneira de dar forma à exigência 

de falar, fábula indispensável à economia infinitamente proliferante do 

discurso sobre o sexo. O que é próprio das sociedades modernas não é 

o terem condenado o sexo a permanecer na obscuridade, mas sim o 

terem-se devotado a falar dele sempre, valorizando-o como o segredo. 

(FOUCAULT apud NUNES 2005, p. 43) 

 

 

 

Agora, encontro a professora Safira, que relata que em sua vivência escolar e 

familiar muito pouco se falava sobre o assunto. A sexualidade sempre foi considerada 

“um absurdo”. Como diz: 

 

Nossa, era um absurdo. Em casa também, isso era absurdo pros meus pais. 

Era uma coisa que não era legal, puxar esse tema, não era legal falar sobre 

isso. Fosse se descobrindo da forma que achasse melhor. Isso que minha mãe 

era professora. De 1ª a 4ª série. Mas mesmo assim, ela tem o contato com os 

alunos, ela sabe da necessidade que tem sobre conversar sobre isso. Mas 

não... A única vez que, na escola, foi falado sobre isso foi na 7ª série, porque 

estuda o corpo humano. Como o professor de Ciências. Um homem bem secão, 

nada descontraído, era tudo muito... não podia perguntar né... (risos)... porque 

ele não deixava a gente a vontade pra perguntar. (Safira) 

 

Apontar a presença de uma mãe professora neste relato supõe certa frustração 

da professora Safira, porque o trabalho de educação sexual poderia ter sido realizado 

também em casa, pela família, ao invés de ser um assunto reprimido – “não era legal 

falar sobre isso”. Contudo, não se pode omitir que a dificuldade desta mãe, (igualmente 

do professor de Ciências mencionado pela participante) de abordar a sexualidade, 

inclusive por ser pedagoga, pode ser o reflexo da maneira como ela se constituiu como 
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sujeito no mundo e da falta de uma formação inicial e continuada que possibilitasse uma 

auto-reflexão e uma reflexão de sua prática pedagógica. Cabe ressaltar que o currículo 

de formação de professores/as na maioria das vezes não contribui para a formação do 

professor/a consigo mesmo, auxiliando-o na sua compreensão como “corpo-sujeito-no-

mundo”, é como se fosse “uma relação assexuada, com a negação ou repressão dos 

corpos dos professores”, (MELO 2004, p. 23).  

Safira também pondera o contato da mãe pedagoga com os alunos, 

argumentando o reconhecimento desta sobre a necessidade de se abordar o assunto. 

Porém, Nunes (2005) anota que, ainda para muitos/as professores/as, a expressão da 

sexualidade infantil seriam atos de sem-vergonhice e indisciplina, o que comprometeria 

os possíveis trabalhos de educação sexual.  

Entretanto, a professora Diamante relata que sua relação familiar foi tranquila e 

dialógica. Mas percebeu que na escola existia muita resistência para se trabalhar a 

educação sexual. 

 

Foi bem tranquilo. Porque assim, dentro da minha casa a gente sempre teve 

bastante diálogo. A mãe me orientou sempre, bastante. Mas, ao mesmo tempo, 

eu também comecei a perceber que na escola não tinha. Entendeu? Era aquela 

coisa assim: „ah, fica pro ano que vem, fica pro outro ano...ah, vocês são 

muito novas.‟ Porque eu acho assim, o que eu acho errado também é achar 

que a criança é muito nova pra aprender aquele assunto. Ninguém vai 

ensinar... pra ela... transar, assim... não é isso. A gente vai passar orientação 

né. E muitos pais, eles acham que a gente explica de uma forma que o filho 

não poderia estar aprendendo agora, que é muito cedo. Mas não é assim, a 

gente não tá ensinando nada pra ele do que ele não deva saber né? (Diamante) 
 
 

 São inúmeros os subterfúgios criados para evitar ou transferir o trabalho 

intencional com a sexualidade na prática educativa escolar. É interessante pensar que 

nos diferentes processos, a família silencia e transfere o tema para a escola. Esta acaba 

transferindo novamente a questão para um futuro que não chega. Ou, então, a família 

enfrenta a formação da sexualidade porque sabe que a escola não cumprirá esta função. 

Em seu depoimento, a professora Esmeralda relata sobre as lembranças das 

aulas de Biologia que marcaram positivamente sua vida escolar. Também descreve o 

processo de sua construção como sujeito a partir das explicações que sua mãe lhe dava:  
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Eu tinha uma professora maravilhosa de biologia. E ela assim, dava 

oportunidade pra gente assim... não tanto também porque ela tinha aquela 

parte, que hoje eu sei, de cumprir toda a parte conteudista, que é importante. 

Ela falava um pouco sim. Mas assim, com os meus pais eu sempre tive uma 

relação muito boa. Sempre pude falar sobre tudo, principalmente com minha 

mãe. Sempre foi muito aberta a minha relação... nunca tive problema com isso 

uma coisa que... os meus pais foram assim: eu tinha muita liberdade, muita. 

Mas eu sabia que pra ter ela, eu tinha que ter responsabilidade. Meu pai e 

minha mãe nunca foram de dizer „Não! Tu não vais fazer. Tu podes, tu vais 

fazer, só que você sabe que vai ter uma consequência. Então, se você não 

chegar no horário...‟ Né? Você sabe que tem uma consequência. Então, eles 

explicavam muito isso, foi muito importante. E a abertura assim... sempre, 

sempre, sempre do que estava acontecendo. Minha mãe é minha melhor amiga. 

A gente sempre conversou. Sempre. Ela me pergunta assim... como é que 

estava a minha vida, assim... ela sabia das minhas paixões, ela sempre soube. 

A minha família, não sei se é diferente ou não, a gente sempre teve um vínculo 

muito grande, eu e meus primos e primas. A gente saía sempre em família. E 

isso também fazia com que minha mãe tivesse mais confiança né... porque a 

gente sempre, um estava cuidando do outro. E como foram pessoas mais 

velhas, eu aprendi muita coisa. As vezes até um pouco antes da minha idade. 

Mas eu sabia onde era meu limite. Sabia porque minha mãe me explicava. 

Então, foi bem jóia. Minha adolescência... comecei a namorar cedo, eu 

aproveitei muito, muito, muito. Eu comecei a namorar de 14 pra 15 anos. E 

minha mãe sempre soube dos meus passos. Onde eu ia, o que ia fazer, minha 

mãe sempre soube. Na minha primeira vez, ela soube o dia. Eu disse: “to indo 

pra fazer!”. Ela sabia né... (risos) Não fiquei com vergonha porque a gente já 

falava, sabe? Então, assim... eu me senti na obrigação de falar. Devo a ela 

tudo que eu sou e a meu pai também. Embora meu pai sempre mais durão 

assim... mas a gente sabe que... Tanto que, eu engravidei né... embora todas 

essas aberturas, eu engravidei antes de casar. (risos) E foi engraçado, porque 

foi uma situação que eu fiquei incomodada em contar pra minha mãe. Ela foi a 

primeira pessoa que eu contei, claro. E eu esperava que, do meu pai, meu 

Deus... eu ia ser... nossa... ele ia brigar muito. Já era formada, mas assim... foi 

engraçado a reação da minha mãe. Eu brinco como ela hoje, parecia que ela 

não tinha gostado, ficou brava comigo... e o meu pai quase morreu chorando, 

me abraçou... que era o presente de aniversário dele. Então, foi uma reação 

muito estranha da minha família. Que não entendi até hoje. Nem a mãe 

entende porque ela reagiu dela forma. (Esmeralda) 

 

O depoimento acima demonstra outra vez a complexidade da educação sexual 

no espaço familiar. Não obstante o estabelecimento do diálogo pedagógico, em um 

ambiente de confiança, relações transparentes relatado pela informante, as tensões e 

contradições não desaparecem. O campo da sexualidade parece ser um campo da vida 

social sempre minado e carregado de muita energia, pois se encontra a pessoa inteira. 

Além da racionalidade, o mundo das emoções, da afetividade, estão presentes e não 

podem ser subestimados quando há um empenho em decifrar este verdadeiro enigma.  
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A educação sexual relatada pela informante revela uma educação voltada para 

a autonomia, como afirma Freire (2000), uma educação para a liberdade, liberdade de 

escolha, onde se constrói um sujeito ativo e responsável. Desta forma, o sujeito é livre 

para fazer suas escolhas, inclusive, para assumi-las com suas consequências.  

A seguir, a professora Zircônia relata um pequeno momento em sua educação 

escolar, na qual participou de uma intervenção em sexualidade biologizante:  

 

Quando eu era estudante, eu acho que umas duas vezes no 1º... ensino médio 

assim... intervenção. Uma vez que eu lembro, eu acho que eu estava na 6ª ou 7ª 

série, foi um médico. E ele foi justamente falar só a parte biológica. Na minha 

sala, não foi assim... palestra pro colégio todo, pra escola toda. (Zircônia) 

 

Todas estas situações particulares relacionadas a sexualidade e vivenciadas 

pelas professoras foram importantes para a construção como sujeitos no mundo, pois a 

sexualidade “está ligada interiormente ao ser cognoscente e agente inteiro”, 

(MERLEAU-PONTY 1999, p. 218). Assim como afirma o autor: 

 

 

 

Existe osmose entre a sexualidade e a existência, quer dizer, se a 

existência se difunde na sexualidade, reciprocamente a sexualidade se 

difunde na existência, de forma que é impossível determinar, para uma 

decisão ou para uma dada ação, a parte da motivação sexual e a parte 

das outras motivações, é impossível caracterizar uma decisão ou um 

ato como “sexual” ou “não-sexual”. (MERLEAU-PONTY 1999, p. 

234 e 235) 

 

 

 

Como mencionado no início deste capítulo, a construção da sexualidade dá-se 

de forma singular em cada indivíduo, o que pode influenciar o sujeito, de forma 

potencializadora ou repressora, em sua prática pedagógica. Entendo que informações 

sobre a formação docente destas participantes, quanto à formação inicial e continuada, 

são importantes para refletir sobre as suas compreensões de sexualidade. 

 

4.1.1 Formação Docente 
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A formação inicial e continuada do docente também traz muitas informações 

sobre a forma como estas professoras foram se constituindo sujeitos no mundo e de que 

forma estas contribuições influenciam nas suas compreensões sobre sexualidade.  

As professoras Rubi e Safira relatam que nunca participaram de alguma 

formação, inicial ou continuada, sobre o tema.  

 

Não lembro, assim... eu não tive essa informação, eu não tive.(Rubi) 

 

Não, eu não... (Safira) 

 

Embora, apesar de todas elas relatarem não terem recebido formação específica 

para tratar o tema da sexualidade, algumas professoras apresentam vontade e disposição 

de procurar o conhecimento por conta própria. Como relatam as participantes Diamante 

e Esmeralda:  

 

Não, nenhuma. O que eu tenho a respeito do assunto é porque vou buscando. 

Mas, orientação assim que... por exemplo, que a entidade própria... entidade 

estadual, municipal... nunca. Nunca tive nenhuma orientação mesmo. 

(Diamante) 

 

Não, não tivemos. A gente teve as práticas (estágio em sala de aula), mas nada 

assim, no tema. A gente escolhia o tema, mas nada assim... na faculdade a 

gente não teve nada sobre o assunto. Eu sou formada há 10 anos. Acesso 

assim... a não ser quando a gente procura, só. Única forma.(Esmeralda) 

 

Em contrapartida, duas professoras, Pérola e Zircônia, relataram lembrar-se de 

algum momento em que participaram de formação continuada proporcionada aos 

professores. Pérola relata um evento de 1987 no município de Lages, no qual se lembra 

da presença de uma sexóloga a qual proporcionou um breve diálogo sobre a importância 

da educação sexual ser realizada nas escolas. Nas palavras da professora: 

 

Você sabe que eu tive uma situação bastante interessante durante minha 

carreira sobre isso? A gente teve uma vez, que a gente faz cursos na secretaria 

da educação e foi muito interessante. Tivemos dois momentos muito fortes, 

assim... fizeram a gente pensar, mas puseram a gente assim: “Oh!” 

(susto)...andando sobre ovos. Nós tivemos um encontro onde a gente recebeu 

uma sexóloga, nos dando toda uma orientação de como trabalhar na escola, 

do que fazer, de como fazer, inclusive ela trabalhou e passou uma parte do 

trabalho dela para o nosso individual, pro nosso particular. Enquanto nós, a 

questão sexualidade, trabalhando na gente. Elisabete... não sei de que... Foi 
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lá... deixa eu te dizer em que época foi isso: 1987. E na mesma época... foi 

assim, um período tivemos dois dias e meio com orientação dela e tal. E estava 

entrando também nos currículos a questão drogas. Tinha uma pessoa 

responsável, era J.B., por drogas. Chegou uma hora que também virou uma 

guerra de poder! Por que? Porque na palestra seguinte a dela, ele trouxe a 

questão drogas, orientando, falando, falando de todas as estatísticas até então, 

os dados, a condição do uso, consequência e tal. E afirmou com todas as 

palavras: “educação sexual é um dever da família! A escola não tem que fazer 

isto! Orientação sobre drogas é dever da escola.” E eu, contrapus! “Se 

educação para uso de drogas é um dever da escola, orientação sexual também 

é, senhor!” E ele: “Não!” E aí ficamos assim, iniciamos uma discussão meio 

acirrada e os professores questionaram de tudo quanto é jeito. Bom, nós 

estávamos com um trabalho naquela época ali na Uniplac. Quando ele fez essa 

afirmativa... o que tu vais trabalhar agora? Se nós estávamos no terceiro 

degrau da escada, nós caímos para o quinto, abaixo. E teve muita gente que 

concordou!... com a colocação dele e teve muita gente que, acho que não. 

Então, dividiu. Espoliou aquela tentativa sabe? Aí ela veio, fez um confronto 

com ele, tudo... tentou provar, assim né... argumentar e tal. Mas quebrou. 

Quem estava em dúvida... por que, qual é o maior problema do professor? 

Como é que eu vou fazer um trabalho de educação sexual? Porque na verdade, 

é um tema que muita gente não se sente seguro, não se sente a vontade pra 

trabalhar isso. Como é que eu vou fazer? Você pode... eu vejo assim, trabalhar 

a questão educação sexual de uma forma onde você coloque a 

responsabilidade, a questão vida! Mostrando a beleza, sem entrar na questão 

sexo, sexo por si só. Mas como aí nessa época o pessoal estava muito preso a 

questão sexo, realmente é uma coisa que deixa inseguro. Você não vai ficar 

falando de sexo pra aluno. Aí, lava-se as mãos e deixa estar. E o resto? O 

resto não, a outra parte que é tão importante foi pra vala comum. Então assim, 

independente de qualquer situação, que eu procurei fazer diante disso? Que eu 

pensei e procurei fazer?... eu vou fazer aquilo que eu acho bem importante, eu 

vou trabalhar aquilo que eu acho bem importante. Só que é um trabalho 

pequeno, quase nada! Eu acho assim, que o fruto... tomara que aquelas 

palavras ali (da iniciativa dela), tenham resultado... tomara... vou ficar bem 

feliz. (Pérola) 

 

Primeiramente, cabe lembrar que os anos anteriores de vida do sujeito 

contribuem para a formação do/a educador/a. De acordo com Figueiró (2006), ao 

ingressar no curso de formação inicial, o sujeito já vem construindo seus modelos 

sociais, seu entendimento do que é a escola, a função do professor e do aluno, portanto, 

toda sua experiência de vida anterior e posterior à formação inicial influencia na 

formação deste profissional.  

Destaco a fala de Pérola – “para o nosso individual, para o nosso particular” – 

onde mostra que a atuação da sexóloga foi voltada, inclusive, para a constituição do 

sujeito, pois acredito que “para estudar a sexualidade humana, será necessário colocar 
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nossa história também em estudo”, (CABRAL 1995, p. 14). Este ato reflexivo pode 

possibilitar em uma maior compreensão de que os sujeitos e a sexualidade são 

construídos histórico-culturalmente, o que permite “confrontar nossos medos, 

vergonhas, resistências e preconceitos com suas respectivas origens, bem como suas 

formas de repasse através dos tempos”, (idem ibidem).  

O relato acima demonstra também o modo como o sistema educacional público 

tem trabalhado a formação continuada. A estratégia de repetidas palestras parece não ter 

expressiva eficácia, no caso relatado, gerou mal estar, pois foi negado o direito da 

educação sexual no espaço escolar. O grupo dividiu-se e instalou-se o caos, pois a 

orientação da conferencista não traçou uma política de ação comum a ser assumida 

pelos docentes.  

O trabalho sobre drogas seria outro ponto relevante. Muitas escolas ainda 

promovem intervenções em sexualidade juntamente com o tema das drogas. Com base 

em Figueiró (2006), considero esta atitude inadequada, pois há riscos de se relacionar a 

sexualidade ao perigo, ao proibido, ao errado, à violência e à morte, o que pode 

aumentar ainda mais a lacuna de relacionar a sexualidade ao prazer e à vida. 

(FIGUEIRÓ 2006)  

Na fala de Zircônia, inicialmente se esclarece sobre sua formação inicial 

relacionada a sexualidade: 

  

Especificamente não. Assuntos sexuais, voltados à sexualidade. Assunto né. 

Então, reprodução humana, genética, assuntos voltados ao sexo. Propriamente 

dito. Mas não a sexualidade em si. Algumas coisas, mas não foi muita ênfase 

não. Daí é mais leitura, de revistas... buscar informação da internet... essas 

coisas que a gente tá repassando (pros alunos). (Zircônia) 

 

Quanto à formação continuada, relembra um episódio remoto:  

 

Eu sou professora há 22 anos. Nesses 22 anos, que eu me lembre... acho que 

teve uma vez. Uma única vez. E foi assim, não foi específico o tema 

sexualidade. Foi dentro de um outro tema, que puxaram essa assunto. Eu não 

sei te dizer mais qual era o tema. Mas o que muita capacitação, que nós 

tínhamos e tem no Estado é assim, especificamente em Física, Química, 

Matemática né... na área do ensino fundamental. Mas específico sexualidade, 

não. Faz muito tempo viu, não consigo lembrar. (Zircônia) 
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O primeiro grande passo, segundo Cabral (1995), para propor uma educação 

sexual sistematizada, é reconhecer-se como sujeitos sexuados e educandos e, partir para 

uma reeducação da sexualidade. Assim, é necessário considerar que a formação 

continuada precisa ser desenvolvida como um processo, proporcionando tempo 

suficiente para que os/as educadores/as possam refletir sobre suas práticas pedagógicas.  

Em sua pesquisa, Figueiró (2006) comprovou que o desenvolvimento 

profissional e a prática pedagógica dos/as educadores/as melhoram a partir de 

oportunidades de se envolverem em processos de formação continuada embasados em 

uma prática reflexiva. Cabe salientar que a autora define o conceito de formação 

continuada como “propostas ou ações (cursos, estudos, reflexões...) voltadas, em 

primeira instância, para aprimorar a prática profissional do professor”, (FIGUEIRÓ 

2006, p. 91). A partir destes processos os/as educadores/as podem mostrar-se capaz de 

 

 

 

Conquistar, por meio desse trabalho, o crescimento da auto-imagem e 

da sua valorização profissional; exercer influência no meio escolar, 

auxiliando outros colegas de trabalho a desempenhar o papel do 

educador sexual e fazendo, no dia-a-dia, pequenos discursos que 

informam, conscientizam e envolvem outros no ensino da sexualidade. 

(FIGUEIRÓ 2006, p. 28) 

 

 

 

Desta forma, é necessário que este processo entenda o/a educador/a como 

construtor, como sujeito de sua maneira de ser e agir profissionalmente, assim, sua 

experiência de vida e de trabalho constituem elementos significativos. A formação 

continuada deve contribuir individual e coletivamente no desenvolvimento profissional 

dos/as educadores/as, garantindo desta forma, uma prática sócio-transformadora e a 

busca de uma escola renovada. Como afirma Freud citado por Cabral (1995), a 

compreensão de si próprio, o autoconhecimento defendido pelo autor, contribui para 

uma vida melhor, mais feliz e mais saudável.  

 

4.2 Transversalidade 

 

Outro questionamento feito às professoras refere-se às suas compreensões 

sobre a transversalidade da educação sexual, questão presente nos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais (1998) e na Proposta Curricular de Santa Catarina (1998). A 

professora Pérola diz: 

 

Transversal, transversal... sabe o que eu vejo no transversal? É pra todo 

mundo fazer e ninguém faz. Muito bom que está na transversalidade, eu não 

tenho compromisso, lavo as minhas mãos! Se surgir, alguém haverá de fazer. 

Quem? Eu é que não! Acaba caindo sempre pra matéria de ciências né... 

(risos) Acaba assim, já se olha... pro professor de ciências né? (Pérola) 

 

Ainda completa seu pensamento expondo a preocupação com os jovens diante 

da omissão da escola e também, da família:  

 

O que eu vejo hoje... a família acha que é a escola que faz: “Ai que bom, deixa 

lá.” A escola ainda acha que é a família que deve fazer. O que acontece? A 

juventude está estimada de uma omissão! Continua tudo igual. Ou até pior do 

que já foi. (Pérola) 

 

A compreensão da informante reitera uma constatação que estou cotejando ao 

longo desta análise, ou seja, a confusão instalada sobre os papéis da família e da escola 

relacionados à educação sexual. Quem faz o que? Nas duas instituições podem ser 

identificadas as fragilidades, a desrresponsabilização no que tange ao tema. A omissão 

da família e a biologização por parte da escola pode ser uma caracterização do que 

ocorre entre estes dois agentes de educação. 

A dificuldade do diálogo sobre sexualidade em âmbito familiar constitui-se 

ainda uma realidade, assim como afirma Pimenta et al (2002), PCN‟s (1998) e a 

Proposta Curricular de Santa Catarina (1998). Contudo, a escola ainda mantem-se muda 

e omissa para tratar do assunto, embora, ações como estas também constituem modos de 

“falar” e educar. Concordo com Nunes (2005) que a escola é um espaço em potencial 

para se executar intervenções em sexualidade, promovendo reflexões e críticas sobre a 

sexualidade estabelecida em sociedade, além de se tornar em um lugar para novas 

significações e vivências.  

Em relação ao conhecimento sobre os documentos que preconizam a 

transversalidade, a professora Rubi responde:  

 

Nada, nada! Já ouvi comentar, mas eu mesma assim, acesso direto, pra ler, 

não. Um dos motivos é porque eu não tenho esse tempo disponível. Aula! Não 

tenho hora vaga, eu trabalho de segunda a sexta, manhã, tarde e noite! (Rubi) 
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E em relação ao seu entendimento sobre o que significa a transversalidade, 

responde: 

 

Significa que os professores devem se reunir, cada um colocar sua opinião. 

Cadê o tempo? O conteúdo do livro que você tem que fechar... é isso aí, 

infelizmente não acontece. Tem que se preparar, realmente. Eu, pessoalmente, 

não gosto de falar sobre sexo. Não falo. (Rubi) 

 

Ressalto Figueiró (2006) sobre a necessidade de se lutar por uma renovação do 

ensino, inicialmente delimitando local e jornada de trabalho, para que “o professor 

possa vir a atuar em uma única escola, ou duas, no máximo, e passar nela(s) o tempo 

suficiente para desenvolver seu trabalho com qualidade e satisfação”, (FIGUEIRÓ 

2006, p. 62). Os/as educadores/as estão cada vez mais sobrecarregados em suas jornadas 

de trabalho, o que reflete em situações quase impossíveis de se organizar uma reunião 

entre o grupo docente para que se discuta a transversalidade da educação sexual.  

Como afirma Nunes (2005), a abordagem da sexualidade em uma proposta de 

educação sexual, por meio de uma dimensão pedagógica demanda o acesso à produção 

específica dos últimos anos, além de um entrosamento histórico e moral 

contemporâneo. Desta forma, como afirma Rubi, realmente é necessário a preparação 

do/a educador/a, fato que “sexualidade e educação sexual com vistas à transformação 

passa primeiro pela compreensão da nossa pessoa, como sujeito histórico e sexuado, 

entre outras inúmeras dimensões que somos”, (CABRAL 1995, p. 153).  

As professoras Diamante e Esmeralda também relatam não ocorrer grandes 

mudanças na escola e nas atitudes dos professores após a inserção da educação sexual 

como transversal nestes documentos.  E, também como a professora Pérola, relatam que 

este trabalho volta-se normalmente para o professor de Ciências:  

 

Assim, uma mudança geral, não teve. Tá, não teve. Algumas vezes a gente 

discute o assunto e resolve fazer um projeto, sabe? Um projeto de determinado 

assunto, mas são poucos os professores que pegam junto, entendeu? Então, 

não houve uma grande mudança, não. Infelizmente não. Deveria, mas não 

houve. Não vejo mudança nenhuma. Você acaba dizendo „vamos fazer isso?‟ e 

os professores dizem „ah, isso é que com a Biologia‟. Então né... de qualquer 

forma... entra também o professor de Química que consegue me ajudar 

bastante. É a única disciplina que consegue me ajudar neste assunto. 

(Diamante) 
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É aquela história: está no papel. Tá no papel né, como multidisciplinar não 

tem. Cai sempre pro mesmo professor. Mesma disciplina. Sempre. 

Multidisciplinariedade não tem. Por que não o professor de Geografia, de 

História né... embora seja multidisciplinar, tema transversal, não vejo isso 

acontecer. (Esmeralda) 

 

Os depoimentos reiteram o desconhecimento relativo do que implica a 

transversalidade; elencam outros motivos que dificultam o trabalho como: sobrecarga 

de trabalho, a visão conteudista que não permite eleger tempo para a temática da 

sexualidade; a transferência do tema para as Ciências Biológicas; o desinteresse ou até 

mesmo insegurança para tratar do assunto. É preciso problematizar esta realidade. Uma 

questão que salta à vista é a compreensão de que o conteúdo de determinada disciplina, 

por não constar o tema explícito da sexualidade, exige um espaço específico para tratar 

da mesma. Mas, não se tratam de objetos estanques. A informante permite pensar numa 

posição dual onde educação sexual e o conteúdo da disciplina acham-se dissociados. Os 

PCN‟s (1998) e a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998) afirma que o tema da 

sexualidade deve ser extraído e motivado a partir das relações que se estabelecem entre 

professor e estudantes e do próprio conteúdo refletido da disciplina. 

A professora Zircônia comenta sobre a importância da educação sexual ser um 

tema transversal. Afirma que as oportunidades em sala de aula devem ser aproveitadas 

para contribuir no crescimento do educando, não somente no aspecto biológico, mas no 

contexto biopsicossocial.  

 

Eu acho disso, uma importância que seja um tema transversal. Deve ser. 

Porque não é só o professor de Ciências que deve falar sobre isso. É 

oportunidade também. É também o que acontece na sala de aula. Porque 

educação não é só o conceito, digamos assim, só o conceito técnico, não 

vivencial, como eu falo. É a vivência né? Você pode aproveitar o que acontece 

na sala de aula pra poder ensinar também. Porque eu penso assim: eu sou 

professora de Ciências, mas não sou só professora de ciências, eu sou uma 

pessoa humana, sou mãe, sou mulher. Eu tenho que ensinar, para que aquela 

criança, aquele adolescente, seja melhor hoje do que ele foi ontem. Em vários 

termos, emocionais, psicológicos, entra até o psicossocial, entra até o 

espiritual. Eles precisam muitas vezes ter alguém com quem falar. (Zircônia)  

 

Quando lhe foi perguntado se as professoras e os colegas, que trabalham na 

mesma escola, conversam sobre educação sexual, a professora Zircônia responde 

acreditar que não, pois com ela pelo menos não conversam.  Porém, lembrou-se de um 
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episódio em conselho de classe onde foi discutido sobre uma menina de 12 anos que 

havia ficado grávida. Ela explica: 

 

Não sei te dizer, nunca ouvi falar nada. Não sei te dizer. Se reunir pra falar a 

respeito, especificamente, não. Mas tem momentos que sim, por exemplo, 

conselho de classe... eu havia esquecido dessa parte. Teve um conselho de 

classe em que nós tiramos algum tempo pra falar dessa menina. Porque surgiu 

o conselho também e o caso dela. Mas não que seja uma coisa assim, vamos 

prevenir. Foi porque estava no conselho e foi falado sobre ela. Aí surgiu o 

assunto. (Zircônia) 

 

Aliás, a maioria das professoras respondeu que o diálogo não está presente 

entre os/as professores/as das escolas onde atuam. Diamante explica que a conversa é 

muito mais agradável quando se reúnem colegas/amigas da área de Ciências Biológicas 

porque muitos professores de outras áreas têm atitudes a partir do preconceito e da 

discriminação, seja por não estar disposto ao diálogo ou por falta de oportunidade de 

reflexão sobre o assunto. Nas palavras da professora: 

 

Poucas vezes eu escuto falar, e quando eu ouço é meio que recriminando 

sabe? Meio que assim... quando eles (professionais de outras áreas) começam 

a falar, começam também a “tirar” o aluno. Tem alguns professores que 

acabam fazendo isso, aí a gente vai conversando, vai conversando, vai vendo 

que a opinião dele não é bem assim, só que também não é bem trabalhada essa 

questão com os professores. Infelizmente. Quando é da área é diferente! (risos) 

Tu entende? Tu entende né? Quando é da área, por exemplo, vou te dizer 

assim ó: quando estamos lá (no colégio) eu, a “fulana”, a “beltrana” né... que 

somos as professoras da área, o papo é totalmente diferente. Agora, entrou um 

professor de Geografia, entrou o de História, Matemática... já eles se 

esquivam e reprimem. Eles não conversam com os alunos. A gente vê que eles 

não conversam com os alunos, mesmo que o assunto surja, eles meio que... 

escapam né. Pelo menos é o que eu sinto sabe? Até assim, tirando os de 

Ciências e Biologia, o que ainda trabalha um pouco são os de Educação 

Física. Mas eu acho que também deveriam trabalhar mais. (Diamante) 

 

Fica patente nesta descrição como o olhar de um professor sobre os demais se 

circunscreve no horizonte de seu campo de conhecimento específico. O conhecimento, 

neste sentido, está estratificado e materializado na pessoa do professor. É o olhar que 

pode conter imediatamente o preconceito, a estigmatização, por sua vez a exclusão do 

diálogo que media a transversalidade. Será que pode-se fazer uma clivagem destacando 
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os professores que estão imunes dos mitos, tabus, preconceitos, estigmas e os que estão  

eivados de um olhar cultural anti-antropológico?   

Entretanto, a professora Safira relata que na escola onde trabalha existe muito 

diálogo entre os/as professores/as, embora não tenham muito tempo disponível, 

inclusive para elaborarem reuniões específicas para tratar o assunto. Em suas palavras: 

 

Aqui a gente conversa muito na sala dos professores. “Nossa, a gente tá 

sentindo necessidade disso, daquilo e tal. Acho que a gente vai ter que 

trabalhar com eles sobre isso e tal”. Eu entendo dessa forma: que deve estar 

na Matemática, deve estar no Português, deve estar no Inglês... eu entendo que 

é o que a gente faz, que a gente entra em contato um com o outro... vamos 

trabalhar naquela turma, a gente tá precisando trabalhar aquilo...eu começo, 

a tua matéria continua, vamos ver como é que vai... depois no final a gente 

conversa, vê se deu certo... os resultados. Nós temos pouco tempo, mas assim, 

quando a gente sente necessidade a gente pede na direção uns 15 minutinhos, 

vai lá e conversa na sala dos professores. Não é aquele tempo de fazer um 

estudo, planejado, tudo ali certinho. É tudo na correria! É tudo na hora que 

dá, na hora do recreio. Mas a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. 

(Safira) 

 

Percebe-se em seu relato, boa vontade, iniciativa e parceria por parte da 

maioria de seus colegas. A falta de tempo, como já mencionado por Figueiró (2006) 

prejudica as iniciativas e possibilidades de continuação dos trabalhos de educação 

sexual, além de inviabilizar a formação de grupos de estudos, como preconiza a 

Proposta Curricular de Santa Catarina (1998). Desta forma, os/as professores/as 

trabalham, realmente, “da melhor forma possível”, porém não exclui a preocupação 

apresentada por Nunes, citado por Figueiró (2006), quanto ao rigor científico ausente no 

tratamento transversal, uma vez que, “educar o outro é fundar a ação pedagógica na 

reflexão acerca da própria educação”, (CABRAL 1995, p. 153). Assim, sem o exercício 

da auto-reflexão como sujeitos no mundo, os/as professores/as repassam aos alunos seus 

próprios mitos, tabus e valores.  

A professora Zircônia também acrescenta em sua fala que acredita na eficácia 

da transversalidade, uma vez que aproveita os momentos das suas aulas para abordar o 

tema. Acrescento que, assim como essa participante, as professoras Pérola, Diamante, 

Safira e Esmeralda também inserem a educação sexual intencional em momentos 

oportunos durante suas aulas, questões que abordarei mais adiante:  
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Funciona. Eu penso que sim. Não sei se é o modo que eu encaro, o modo que 

eu converso com eles. Funciona. E quando eu posso, a todo instante, um 

conceito... o conhecimento conceito, eu estou colocando, inserindo a 

transversalidade.(Zircônia) 

 

Concordo com Figueiró (2006), que a transversalidade para ser cumprida de 

modo adequado, exige-se sistematização e implicação de um número maior de reuniões 

ou contatos entre os/as educadores/as de determinada escola. Inclusive porque 

 

 

 

Os conteúdos próprios da transversalidade só serão cumpridos em sua 

totalidade se os vários professores de uma mesma escola reunirem-se 

para planejar, dividir tarefas e fazer avaliações e replanejamentos em 

conjunto. (FIGUEIRÓ 2006, p. 64) 

 

 

 

No entanto, utilizar espaços de tempo exíguos de reuniões de conselhos de 

classe para discutir assuntos recorrentes de alunas grávidas, como o exemplo dado pela 

professora Zircônia, não garante a transversalidade da educação sexual. Faz-se 

necessário que os/as educadores/as compreendam a importância da educação sexual 

intencional na escola, inclusive que reconheçam e aceitem que uma das funções da 

escola é trabalhar esta questão. Desta forma, é necessário que o aluno seja visto como 

sujeito de direitos a receber este tipo de educação, pois “ninguém pode ensinar 

verdadeiramente se não ensina alguma coisa que seja verdadeira ou válida a seus 

próprios olhos”, (FORQUIN apud FIGUEIRÓ 2006, p. 66).   

As cinco professoras que relataram já tentar trabalhar a educação sexual a 

partir das dúvidas dos alunos que surgem em sala de aula ou por meio de intervenções 

mais sistematizadas em horário de suas aulas, afirmam que os documentos não 

interferiram na sua forma de trabalhar, ou seja, elas continuaram fazendo o que já 

faziam, mas agora com o apoio legal.  

Embora, a partir de uma inciativa isolada ou não, todas já passaram por 

questionamento dos alunos sobre sexualidade. As dúvidas são muitas, mas a 

credibilidade nas respostas e as características dos alunos contemporâneos são questões 

que causam bastante inquietação nas professoras.  

Quanto às respostas fornecidas aos estudantes algumas professoras têm o 

seguinte pensamento:  
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Quando eles me perguntam, faço questão de responder. Nunca deixo assim né? 

Sem uma resposta. Mas eu diretamente entrar no assunto, não. Não tenho esse 

hábito. (...) Mas respondo do modo científico. Daquilo que eu realmente 

aprendi. No livro. Talvez escutando algumas palestras, algumas coisas assim. 

Talvez não seja o correto a maneira como eu respondo, mas eu respondo. 

(Rubi) 

 

 Nós, profissionais, também temos que ter uma orientação pra trabalhar neste 

assunto. Tem muitas vezes, que a gente acha que sabe trabalhar, mas não 

sabe. (...) Não que eu ache que, o que eu faço em sala de aula é a melhor 

forma. Foi a forma que eu achei melhor de trabalhar. A gente aprende 

fazendo. (Diamante) 

 

Existe insegurança quanto às informações repassadas aos alunos. Os PCN‟s já 

alertam que na maneira de responder (ou não) as questões mais simples dos/as 

alunos/as, pode-se estar repassando, sem perceber, valores, crenças e tabus particulares 

do/a professor/a. Por isso, participar de processos de formação inicial e continuada 

podem ajudar o professor a exercícios de auto-reflexão e de reflexão da sua própria 

prática pedagógica. Figueiró (2006) esclarece que ter a paixão pela aprendizagem viva 

dentro de si, impulsiona os/as professores/as em busca de novos conhecimentos. 

Assumindo uma postura de desempenhar uma aprendizagem para a autonomia e 

criticidade, os/as professores/as conseguirão despertar essa mesma atitude nos seus 

alunos.  

Outro ponto importante observado pelas professoras a partir da 

transversalidade, diz respeito às características e comportamentos dos alunos, que 

podem ser refletidas por meio da concepção consumista-quantitativa da sexualidade. 

Como colocam as professoras Rubi e Pérola: 

 

Quando eles surgem com umas perguntas... assim né... fora da casinha, fora 

da ética lá, tento responder também. Mas não toco muito nesse assunto não. 

(Rubi) 

 

 Outra coisa importante que eu tenho observado, no dia-a-dia, na prática, nós 

já tivemos um grupo de alunos bem mais orientados nisso, hoje nós temos 

um grupo bem perdido. A gente percebe assim, lá antigamente, quando era 

proibido falar disso, tudo era feio, tudo era pecado, o que a gente percebia 

quando se falava alguma coisa neste sentido, aquele ar de maldade, malícia e 

isso era uma coisa que tinha sumido e, hoje eu to vendo de novo isso e isso 

me intriga muito. (Pérola) 
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Concordo com Nunes (2005) que, além da inquietação dos professores, há 

inquietações nas crianças, nos adolescentes e nos jovens. Atualmente, o apelo sexual ao 

consumo é irresistível. Tamanha a força com que a sexualidade é reduzida e tratada 

como um simples objeto que o consumismo e a pornografia estão fortemente presentes 

em todas as faixas etárias
5
. Como resultado deste processo há um desentendimento entre 

discursos e atos sexuais quantitativos confundidos com uma „libertação sexual‟.  

Nem o silêncio ou a repressão conseguem conter essa supererotização 

fornecida à população. Apoio-me em diversos autores que trazem esta questão para 

reflexão, como por exemplo, Nunes (2005), Paiva (2000), Cabral (1995), Melo (2004), 

Egypto (2003), Figueiró (2006), Santos E Bruns (2000).  

Destaco alguns trechos das falas das professoras Rubi e Pérola, onde ocorre 

uma comparação com adolescente de, pelo menos, uma geração passada e no 

entendimento como estes adolescentes expressam suas dúvida – “perguntas fora da 

ética”. Primeiramente, cabe salientar que “o adolescente hoje, independente de sua 

condição sócio-econômica e cultural, convive com as contradições de uma sociedade 

em crise, também de valores e de ética”, (SANTA CATARINA, 1998).  

Também trago novamente Nunes (2005), pois o autor afirma que muitos dos/as 

professores/as não compreendem que o apelo à sexualidade consumista está muito mais 

forte hoje em dia. Egypto (2003) acredita que nunca se fala tanto em sexo como 

atualmente, pois a excitação e o estímulo são exorbitantes, porém não há espaço para 

crítica e reflexão, o que pode refletir neste “grupo bem perdido” na fala da professora 

Pérola. Consequentemente,  

 

 

 

O que acontece com as crianças e adolescentes é que eles não 

conseguem se situar nesse emaranhado de coisas e ficam respondendo 

àquela sexualidade “sacana”, àquela coisa consumista. A sexualidade 

que é passada pelos meios de comunicação é consumo, é excitação, 

atrai e estimula crianças e adolescentes. Os índices de audiência de 

programas televisivos perversos, onde o sexo é escancarado, mostram 

                                                             
5
 Um exemplo significativo quanto ao grande apelo sexual existente em nossa sociedade refere-

se ao reality show Big Brother Brasil, em seu 11º programa, transmitido pela emissora Rede Globo com 

grande audiência. São onze anos de apelos sexuais consumistas e quantitativos consentidos em canais 

abertos para a família brasileira. Ali, vida privada, o erotismo, a banalização, a pornografia, são 

mercantilizados e oferecidos para consumo. 
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isso. Os jovens, e mesmo as crianças são plateia garantida. (EGYPTO 

2003, p. 17, grifos do autor) 

 

 

 

A sexualidade numa dimensão emancipatória supõe normas e limites – não 

preconceituosos, repletos de pecados e medos – mas como marcos de sujeitos plenos. 

De acordo com Nunes (2005), Freud já afirmava que a sexualidade sem uma 

normatização da sociedade seria uma força além do erotismo, mas também “tanática” – 

configurada a morte. Isto não significa que a exigência social desta normatização seja 

repressora, totalitária, unilateral como paradigma do patriarcalismo tem revelado. É 

necessário uma normatização equilibrada, como assegura Nunes,  

 

 

 

A normatização equilibrada e tolerante, o cuidado de si, a temperança 

nos assuntos do desejo recusam a anomia6
 e a heteronomia7

 parciais e 

propõem a busca coerente da autonomia8
 e o equilibrado conceito de 

compreender as contradições e superá-las dinâmica, arbitrária e 

drasticamente no cotidiano, nas condições reais do nosso viver. 

(NUNES 2005, p. 108, grifos do autor) 

 

 

 

Neste contexto apresentado, torna-se extremamente importante a necessidade 

da crítica à sexualidade consumista, pois também desumanizadora enquanto reduz 

corpos e sujeitos às experiências quantitativas e vorazes, “ao mesmo tempo frustrantes e 

compensatórias de grandes ausências de sentido”, (idem ibidem).  

Trabalho na perspectiva de Melo (2004) o destaque da fala da professora 

Pérola – “ar de maldade, malícia e isso era uma coisa que tinha sumido”. Concordo com 

a autora que a escola mantém um “currículo oculto”, ou seja, que mantém negada a 

sexualidade de alunos/as e professores/as por não saber como trabalhar com ela. 

                                                             
6
 Desorganização pessoal que resulta numa individualidade desorientadas desvinculadas do padrão de 

grupo social. (HOUAISS 2001, p. 226) 

7
 Sujeição à uma lei exterior ou à vontade de outrem; ausência de autonomia; sujeição da vontade humana 

a impulsos passionais, inclinações afetivas ou quaisquer outras determinações que não pertencem ao 

âmbito da legislação estabelecida pela consciência moral de maneira livre e autônoma. (HOUAISS 2001, 

p. 1523) 

8
 Capacidade de autogovernar. Direito de um indivíduo tomar decisões livremente; liberdade, 

independência moral ou intelectual. Segundo Kant, capacidade apresentada pela vontade humana de se 

autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator 

estranho ou exógeno. (HOUAISS 2001, p. 351) 
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Acredito que a sexualidade será sempre expressa, positiva e/ou negativamente, por 

gestos, ações, crenças e tabus; ainda a escola, consciente ou não, pretende “desconhecer 

tanto a corporeidade encarnada de seus alunos e alunas como a de seus professores e 

professoras por não saber como lidar com ela”, (MELO 2004, p. 206).  

Os meios de comunicação também são alvos de críticas, fala da professora 

Pérola: 

 

Falando em sexo... a televisão traz. Revistas... nossa! Elas ensinam tudo! 

Posições... mais prazer... todas... agora, saber o que é a sexualidade, o 

respeito por si, o amor próprio... saber a responsabilidade de uma gravidez, 

saber a importância de você ser pai, de você ser mãe, saber que quando você 

põe um filho no mundo não é um objeto que você expulsa. É um ser divido que 

tá ali e que pra você chegar a isso tem que ter uma caminhada de 

responsabilidade. (Pérola) 

 

Acredito na ampla possibilidade dos meios de comunicação – televisão, rádios 

locais, revistas – serem excelentes meios educativos humanizadores se produzissem e 

divulgassem programas que atingissem a população efetivamente dentro de uma 

concepção da sexualidade emancipatória. Mas, Santos e Bruns (2000) também apontam 

que os meios de comunicação deixam muitos espaços a ser ocupados por músicas, 

reportagens e propagandas onde vendem o corpo, enfatizando uma sexualidade 

genitalizante, o que caracteriza desde modo uma ação de deseducação sexual na 

perspectiva emancipatória.  

Igualmente, Carvalho (2009) afirma que a TV fornece informações sobre 

situações muito pouco discutida na rotina das pessoas, desta forma, concordo que 

poderá induzir a determinados comportamentos e formação de opiniões. De acordo com 

esta autora, incorporam-se na população dispositivos morais da sociedade brasileira, de 

representações estereotipadas e valores conservadores em cenas que expressam, como 

por exemplo, um triângulo amoroso, uma cena de nudez, romances heterossexuais, 

protagonistas brancos e heterossexuais, homossexuais afeminados, beijo gay censurado. 

Assim,  

 

 

 

A mídia reflete a média: a sociedade no Brasil é conservadora e faz 

com que a televisão tenha um projeto educacional conservador, cuja 

finalidade está longe de abalar, ou ao menos questionar, a norma eleita 

na sociedade. (CARVALHO 2009, p. 9) 
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Nunes (2005) assinala este atropelo consumista à globalização do mundo, da 

cultura e da economia, visto que esta ditadura do consumo invade nossos sentidos “aos 

múltiplos shopping centers, celulares, carros importados, impondo a vigência totalitária 

da mercadolatria de coisas e de corpos”, (NUNES 2005, p. 108 e 109) resultando na 

desumanização do ser humano e a vitória da sexualidade consumista.  

Busca-se a superação deste domínio do poder do consumo e da alienação do 

ser humano e da sua vontade, busca-se uma sociedade na qual a sexualidade refletir-se-á 

num espaço de encontros, desejos, afetividades, da plena erótica de seres humanos 

livres e de total superação da manutenção do patriarcalismo.  Uma sociedade onde os 

seres humanos possam superar o estado de necessidade por um estado da liberdade, a 

qual necessitaria de novos padrões de vivência em âmbito social, no trabalho e na 

racionalidade.   

 

4.2.1 A Imagem do Profissional de Ciências Biológicas  

 

A responsabilidade atrelada aos profissionais da área de Ciências Biológicas é 

muito enfatizada entre as entrevistadas. Carvalho (2009) afirma que muitas vezes, nas 

escolas, transfere-se a abordagem em sexualidade para esta área, pois entende-se que 

este espaço e seus profissionais constituem ambientes e agentes privilegiados e melhor 

preparados para a construção destes saberes e respostas sobre o tema.  

Alguns destes comentários já foram explanados pela professora Pérola, devido 

a transversalidade “cair” sempre para a mesma disciplina. A professora Rubi relata que 

não trabalha a educação sexual dialógica na sala de aula com seus alunos, trabalha 

apenas quando surgem perguntas, mas que particularmente, não se sente à vontade para 

tratar o assunto. Como afirma: 

 

Eu até falo alguns termos, cito alguns exemplos, principalmente na 7ª série, 

quando eles começam com a descoberta do corpo humano e adolescência. 

É...obrigação. Isso aí. Mas eu mesma, por minha livre e espontânea vontade, 

não dou muita expansão pra esse assunto. Eu não gosto de falar de sexo. 

(Rubi) 
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A forte presença da concepção médico-higienista expressa em muitas falas 

reduz a sexualidade a sexo, tratando o tema como um tabu e a partir apenas do aspecto 

biológico. O conteúdo da 7ª série refere-se precisamente aos sistemas do corpo humano, 

portanto as professoras de Ciências destas turmas se veem numa “obrigação” de 

trabalhar algumas questões referentes à sexualidade, tais como: sistemas reprodutores 

masculino e feminino, puberdade, menarca e semenarca
9
, transformações hormonais e 

físicas na adolescência, concepção, planejamento familiar, métodos contraceptivos, 

gravidez e parto. Geralmente, grande parte dos/as professores/as apresentam falsas 

informações científicas acerca da sexualidade (FIGUEIRÓ, 2006).  

Esta preocupação torna-se redobrada quando professores de outras áreas 

incorporam em seus discursos também a concepção médico-higienista, pois a tendência 

de explicar fenômenos humanos por meio de termos biológicos “é muito forte quando 

falamos de sexualidade, e define, muitas vezes, nossos entendimentos acerca das 

categorias como corpo, sexo, gênero e papéis sexuais”, (CARVALHO 2009, p. 2).  

Foucault, citado por Carvalho (2009), explica que essa tendência foi 

historicamente desenvolvida e enraizada, graças aos saberes médicos, isto é, no 

ambiente escolar as abordagens sobre sexualidade respaldam-se no discurso científico:  

 

 

 

As metodologias orientadas pelo discurso médico-biológico, 

(re)produzido na anatomia da reprodução humana, cumprem, portanto, 

a função de reger a sexualidade, através de conceitos, explicações e 

modos de disciplinarização, presentes na organização curricular. 

(CARVALHO 2009, p. 2) 

 

 

 

Isso não significa desconsiderar o conhecimento médico, mas sugerir a 

reflexão e crítica quanto ao seu discurso, visto que seu uso, em várias épocas e culturas, 

deixou certa disciplinarização para se abordar a sexualidade.  

Apesar disso, a professora Rubi acrescenta que o trabalho de educação sexual 

na escola é um processo válido, mas que deve ser executado por uma pessoa 

especializada. Em sua opinião, justifica que a transversalidade da educação sexual 

poderia estar voltada mais a área da Biologia, pois trabalhar a sexualidade não está na 

                                                             
9  Menarca refere-se a primeira menstruação da mulher. Semenarca refere-se a primeira ejaculação 

do homem.  
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responsabilidade de profissionais das outras áreas do conhecimento. Nas palavras da 

professora: 

  

Tem que ter alguém especializado nesta área. Mais na área de Biologia 

mesmo. Já vai ter que ensinar o ler e o escrever (utilizando como exemplo o 

profissional da área de letras), vai ter que ficar se preocupando em dar 

sexualidade? Por isso que tem que ter... eu, por exemplo, até cobro alguns 

erros de português, mas eu não vou ficar ensinando gramática pra eles. E daí 

o professor de português tem que ensinar, tem que ver o erro, acentuação, vai 

estar se preocupando em ensinar... claro, ele pode até, se um aluno chegar pra 

ele e perguntar, ele pode até orientar. Mas ele dar né... explicação, eu acho 

que não é obrigação do professor de português. Porque ele é especialista na 

área de língua estrangeira, gramática, letras. Então, eu penso assim. (Rubi) 

 

Os livros apresentam quase que exclusivamente uma dimensão biológica da 

sexualidade e somando a falta de formação dos professores tanto inicial quanto 

continuada, esta dimensão continua perpetuando-se, assim como a professora Rubi 

acrescenta: 

 

Fala de reprodução, tipos de reprodução... mas desse lado da sexualidade, 

não. Até mostra algumas partes né. Eu... quando tem, eu falo! Falo das partes, 

principalmente dos órgãos reprodutores, né... não da genitália externa, mas 

sim do órgão reprodutor. Quando eu falo, eu falo do ÓRGÃO né... do ovário, 

do testículo, do óvulo, do espermatozoide. Nesse sentido assim que eu falo. 

(Rubi) 

 

Praticamente todas as escolas trabalham o aparelho reprodutivo em Ciências e 

Biologia, perpassando quase que somente informações relativas à anatomia e fisiologia 

do corpo humano. O destaque da participante remete-se novamente a concepção médio-

higienista da sexualidade, visto que a linguagem usada, inclusive no livro didático, é 

estritamente anatômica, descaracterizando o prazer e “se retalha o corpo humano em 

órgãos e aparelhos cuja função é a reprodução”, (SANTA CATARINA 1999, p. 19). 

Inclusive, Louro (2007) observa que quando se insere a sexualidade no currículo, “a 

linguagem do sexo torna-se uma linguagem didática, explicativa e, portanto, 

dessexuada”, (LOURO 2007, p. 90).  

Além disso, ao se enfatizar em sala de aula apenas os aspectos trazidos pelos 

livros didáticos, me apoio novamente em Louro (2007), quando a autora cita em sua 

obra o pesquisador Robert Bastien de Montreal. Este pesquisador apresentou um estudo 
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em 1998, com foco na abordagem pedagógica utilizada por docentes de ensino médio 

ao se trabalhar algumas questões sobre sexualidade. Bastien afirma que os estudantes, 

racionalmente não tem escolha ao discutir questões sobre sexualidade com seus 

professores, a não ser de fornecerem as respostas esperadas, ao invés de se construir um 

espaço para diálogo porque, de modo geral, o ensino está ligado a alguma forma de 

avaliação. Isto nos enfatiza que  

 

 

 

A cultura da escola faz com que respostas estáveis sejam esperadas e 

que o ensino de fatos seja mais importante do que a compreensão de 

questões íntimas. Além disso, nessa cultura, modos autoritários de 

interação social impedem a possibilidade de novas questões e não 

estimulam o desenvolvimento de uma curiosidade que possa levar 

professores e estudantes a direções que poderiam se mostrar 

surpreendentes. (LOURO 2007, p. 85 e 86) 

 

 

 

Todo este contexto faz com que as questões relacionadas a sexualidade fiquem 

restritas a espaços de respostas certas ou erradas, consequentemente não há discussões, 

muitos menos compreensões sobre as dimensões psicossociais do sujeito.  

A professora Diamante acrescenta em seus comentários a ideia de 

continuidade, além de afirmar que o trabalho em educação sexual deve ser executado 

por todos os professores.  

 

O professor de Ciências ainda é o único que se diz apto a trabalhar, mas nem 

sempre é bem assim. Eu acho, que toda a equipe de trabalho da escola deveria 

trabalhar junto com este tema. E... isso é uma coisa que tem que ser 

construída no dia-a-dia, não é só um tema a ser trabalhado num 

determinado momento e deu. É uma coisa que a gente tem que ir trabalhando 

o ano todo, no próximo ano e assim por diante, porque só assim a gente vai 

conseguir realmente um resultado satisfatório: com os anos. (Diamante) 

 

Não somente no ensino fundamental, mas também no ensino médio, a 

abordagem sobre o desenvolvimento corporal é, na maioria das vezes, responsabilidade 

do professor de Biologia. O foco em apenas uma ótica – biologizante – pode ser capaz 

de restringir a sexualidade a uma abordagem direcionada aos aspectos biológicos, 

excluindo-se deste modo, a dimensão sociocultural e simbólica do sujeito. Assim, “os 

alunos crescem mergulhados em dúvidas e, o que é grave, desinformados, perpetuam 
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preconceitos, tabus e mitos acerca dos exercícios da sexualidade”, (SANTOS e BRUNS 

2000, p. 35).   

A professora Esmeralda também acrescenta uma importante informação sobre 

estratégias de alguns/mas professores/as de Ciências e Biologia – pode-se dizer, das 

escolas em geral – para conseguirem “ajuda” durante seus trabalhos:  

 

Onde eu trabalho sempre ficou na responsabilidade do professor de Ciências e 

Biologia. E onde eu já trabalhei, não só nessa escola. Sempre ficou pra esses 

professores. E a gente se vira como pode, às vezes a gente traz umas pessoas 

né... que sabem um pouco mais do assunto. Médicos, enfermeiros. Ano passado 

eu procurei bastante o pessoal do posto de saúde, as enfermeiras que 

ajudaram a gente... principalmente nesta parte de doenças. É isso que a gente 

faz. (Esmeralda) 

 

Indaguei a professora Esmeralda por que ela considerava que estas pessoas 

convidadas para palestrarem nas escolas estariam mais preparadas do que os/as 

professores/as. Ela respondeu:  

 

Ótima pergunta. De repente... por causa da credibilidade. O pessoal acredita 

mais em médicos do que no próprio professor. Isso é um preconceito né... 

nosso também. Preconceito de que eles seriam mais capazes. Eu encaro isso. E 

eu vejo que os alunos encaram melhor, quando é outro profissional do que 

quando é o professor. É a aula mais curiosa, é a melhor aula que eles recebem 

né... porque é uma pessoa de fora. Então, um médico, um enfermeiro... como se 

fosse um status. (Esmeralda) 

 

Igualmente, a professora Safira relata que na escola onde leciona é muito 

comum a abordagem da sexualidade por meio de palestras ministradas por pessoas 

convidadas. Embora argumente que esse profissional não irá falar nada mais do que os 

professores da escola já abordaram em sala de aula – transversalmente, acredita que o 

discurso científico dará mais credibilidade ao trabalho desenvolvido.  

 

Foram feito palestras, foi convidado um médico só que ele não pode vir e tal. 

Só que depois foi convidado uma enfermeira que tinha mais disponibilidade. 

Veio duas vezes trabalhar com eles... na verdade o foco era gravidez né... e as 

doenças. Então, foi trabalhado camisinha, foi trabalhado anticoncepcional, 

ela tem um material bem legal, ela trouxe um boneco mostrando o corpo  

humano, foi bem legal, foi bem interessante. Foi trabalhado tudo isso, como 

prevenir, que sexo não é proibido mas que também não pode ser banalizado. 

Ela também falava bastante sobre a responsabilidade de ser pai, de ser mãe. E 
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a gente percebia que aquilo tocava bastante eles. E quando a gente traz uma 

pessoa de fora, a gente traz uma pessoa diferente, que eles não conhecem, uma 

pessoa que venha falar tudo aquilo que a gente já falou. Mas você sabe que as 

vezes precisa vim alguém de fora, não tem aquele ditado que diz “santo de 

casa não faz milagre”? (risos) É verdade! Na verdade, ela veio e falou tudo 

aquilo que a gente já falou. Só que de uma maneira diferente. Então, traz uma 

pessoa diferente que fala a mesma coisa, eu acho que reforça, eu entendo que 

é melhor. (Safira) 

  

A abordagem da sexualidade por meio de palestras é muito comum nos 

ambientes escolares. Acredita-se que intervenções pontuais nos quais prevalece a 

transmissão de informações possam realmente ser eficazes no desenvolvimento do 

exercício do sexo seguro. A informação é importante, mas é uma passagem direta de 

conhecimentos e, isoladamente, não promove mudanças no comportamento dos 

sujeitos, pois não trabalha com emoções, com sentimentos. Concordo com Nunes 

(2005), que “toda educação sexual implica uma reeducação sexual, e envolve pessoa, 

valores e comportamento”, (NUNES 2005, p. 16).  

Dentro deste mesmo contexto, trago uma descrição curiosa da professora 

Zircônia, a qual vivenciou uma palestra executada na escola onde trabalha sobre 

sexualidade, mas enfatizando métodos contraceptivos e gravidez na adolescência: 

 

Eu vou te falar uma coisa. Teve uma época, um grupo que foi dar uma aula 

sobre educação sexual. Na verdade, eles levaram... é... como evitar a gravidez. 

Então, eles levaram camisinha, diafragma, essa coisa toda. Foi como se fosse 

uma aula expositiva. E falaram muito, muito, como se usava, mas eu sentia 

assim... não sei se eu posso ter interpretado errado, mas no sentido assim... de 

até um estimular, fazer um estímulo a ação de sexo. Entende? E eu acho que a 

essência, sabe... a essência de você... usar o teu sexo, o teu corpo, a tua 

sexualidade, enfim, pra uma coisa boa, não foi tocado nesse assunto. Sabe? 

Então, achei assim... meu Deus, me perguntei: “até que ponto essa aula foi 

válida pra eles? O que acrescentou de bom na vida deles?”...tudo bem, alguma 

coisa sim, claro, aprenderam a usar camisinha e tal né... mas, eu não sei sabe, 

fico assim, pensando... será que deveria ser daquela forma? Não atingiu tudo 

que deveria atingir né. (Zircônia) 

 

Grande preocupação se instalou nas expressões faciais de Zircônia ao relatar-

me esta palestra. O enfoque apenas biológico, normalmente relacionado às doenças e 

gravidez na adolescência, exclui em grande parte a possibilidade de uma intervenção 

dialógica em âmbito biopsicossocial. Acredito que o trabalho de educação sexual 

emancipatório pode e deve possibilitar ao sujeito o autoconhecimento e a reflexão de 
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sua própria sexualidade, o que favorece a vivência de uma sexualidade que valoriza-se o 

prazer, o respeito mútuo, assim, refletindo numa vida sexual mais feliz.  Todavia, o que 

se observa é que trabalhos de educação sexual, particularmente palestras, focam suas 

intervenções em problemas e consequências funestas, o que não sensibiliza os jovens. 

(SANTOS e BRUNS 2000) 

Consequentemente, pode-se dizer que este tipo de intervenção – palestras –  

não é um instrumento potencializador, que não gera “potência de ação”. Sawaia (2002) 

cita Espinosa para explicar este conceito:  

 

 

 
Ela fundamenta-se no conceito de potência entendido como o direito 

que cada indivíduo tem de ser, de se afirmar e de se expandir, cujo 

desenvolvimento é condição para se atingir a liberdade. (...) 

Potencializar significa atuar, ao mesmo tempo, na configuração da 

ação, significado e emoção, coletivas e individuais. Ele realça o papel 

positivo das emoções na educação e na conscientização, que deixa de 

ser fonte de desordem e passa a ser vista como fator constitutivo do 

pensar e agir racionais. (ESPINOSA apud SAWAIA 2002, p. 111 e 

113) 

 

 

 

Portanto, na perspectiva pedagógica de Freire (2000), a vida humana só tem 

sentido na comunicação. Porque o “pensar do educador somente ganha autenticidade na 

autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na 

intercomunicação”, (FREIRE 2000, p. 64). A simples transmissão de conhecimentos 

mantem os alunos no lugar de “receptor”, o que ignora a possível mudança de 

comportamento dos sujeitos e não gera autonomia. “Por isso, o pensar daquele não pode 

ser um pensar para estes nem a estes impostos. Daí que não deva ser um pensar no 

isolamento”, (idem, ibidem).  

Acredito que a escola é, e deve ser sempre, um espaço crítico e reflexivo 

constante sobre a sexualidade, podendo tornar-se um ambiente propício para novas 

vivências e significações. O trabalho de educação sexual pode e deve ter uma 

abordagem mais profunda e menos empirista, biologizante, informativas, superficial. 

Grande parte das escolas continua acreditando que se faz “educação sexual” 

promovendo alguns eventos durante o ano ou permitindo que alguém externo – seja um 

padre, médico ou psicólogo – fale sobre métodos contraceptivos, higiene, aparelhos 

reprodutores masculino e feminino ou sexo e amor. (NUNES, 2005; EGYPTO, 2003) 
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Uma ação pedagógica lúcida e emancipatória dos sujeitos em desenvolvimento 

integral, pressupõe diálogo com diferentes campos do conhecimento. Segundo Nunes,  

 

 

 

A abordagem da sexualidade humana numa dimensão pedagógica 

requer um entrosamento histórico e moral novo, o auxílio das ciências 

humanas e o acesso à produção específica dos últimos anos. (...) 

Significa, outrossim, superar o dualismo racionalista e tecnicista da 

escola atual e da intensidade tecnocrática e profissionalizante. 

(NUNES 2005, p. 17).  

 

 

 

Portanto, concordo com Mészáros (2008) que a verdadeira educação deve ser 

continuada e permanente, logo, o trabalho de educação sexual pode e deve ter um 

entendimento para além do sexo, não se limitando a um momento único e exclusivo, 

mas sim, durante todo o ano no ambiente escolar. Acredito que as palestras podem vir a 

serem instrumentos positivos de intervenções quando utilizadas na complementação de 

um trabalho de educação sexual, mas não como metodologia principal, pois devem 

envolver também questões referentes a “sentimentos, valores, atitudes e normas 

socioculturais ligadas à sexualidade, construídas e transformadas pelo homem ao longo 

da história”, (FIGUEIRÓ 2006, p. 262). Desta forma, o trabalho de educação sexual não 

deve se reduzir a aulas expositivas, mas sim, a situações em que se favoreça o diálogo, a 

conversa entre os alunos e entre os alunos e educadores, onde eles possam participar 

ativamente, adquirindo a posição de sujeito que pensa e se expressa, podem gerar ações 

críticas e reflexivas.   

A credibilidade na imagem do/a professor/a, mencionado anteriormente pelas 

participantes, refere-se a outro ponto de reflexão. Se o/a professor/a, de qualquer área do 

conhecimento, por meio de formações continuadas em sexualidade e tiver disposição 

para o processo de reeducação sexual, sugere a possibilidade de alcançar credibilidade 

perante os alunos.  

Acreditar que profissionais de fora da escola sabem mais do assunto ou que 

seriam mais capazes de trabalhar a educação sexual, diz respeito a outro subsistema 

exposto por Richard Parker na obra de Paiva (2000). No discurso da Ciência moderna, 

Parker destaca a informação científica que permite trabalhar com mais credibilidade a 
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sexualidade em espaços públicos por meio de uma concepção médico-higienista. Paiva 

(2000) explica: 

 

 

 

Discurso feito pela ciência moderna do sexo que enfatiza a 

informação cientifica, os valores e preferências sexuais individuais. 

Esse discurso não é sempre estável na vivência dos jovens, mas tem 

permitido o trabalho com esses temas em espaços públicos como a 

escola e legitimado o poder das informações científicas: explicações 

sobre o funcionamento do corpo e sobre os artefatos do sexo seguro, 

da contracepção etc. Em geral ele tem justificado a ilusão corrente de 

que psicólogos ou médicos sabem mais – são mais objetivos e estão 

mais confortáveis ao abordar a sexualidade. (PARKER apud PAIVA 

2000, p. 142, grifos do autor) 

 

 

 

Logo, assegurar a eficácia do trabalho em educação sexual apenas se executado 

por profissionais da área da saúde não descarta a preocupação com as intervenções 

desenvolvidas, pois conforme Santos e Bruns (2000) os profissionais da área da saúde 

também podem ser “frutos” de uma “má” formação em sexualidade, porque na maioria 

das vezes esta educação emancipatória também não existiu em suas vidas, o que realça a 

imensa lacuna na formação do ser humano. Consequentemente, essa carência de 

referenciais humanistas sobre a sexualidade causa uma inquietação, visto que a 

educação sexual pode ser desenvolvida sem o planejamento e a competência necessária.  

 

4.2.2 Encarando a Transversalidade: Tensões e Prazeres na Prática Pedagógica 

 

Frente às dificuldades de se elaborar um trabalho intencional em educação 

sexual realmente eficaz e com caráter emancipatório e, somando a inexistência de apoio 

em formação continuada no assunto por tantos anos, estas professoras poderiam 

apresentar diversos motivos para serem usados como “bengalas” na justificativa da 

ausência dos trabalhos. Mas, incrivelmente, fiquei surpresa com as iniciativas 

profissionais da maioria das professoras, demostrando força de vontade e disposição 

para aprender rumo à uma proposta de educação sexual a ser realizada na escola. 

Ressalto que estas iniciativas proporcionam aberturas as quais resultam em muitos 

prazeres, mas também em alguns conflitos durante a prática pedagógica, o que não as 

intimidou nem as levou a desacreditar na importância de suas intervenções.  
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A professora Pérola relata desenvolver um projeto nas turmas de 7ª séries sobre 

o desenvolvimento humano, da adolescência até a velhice. Utiliza os horários de suas 

aulas aliando o conteúdo já proposto nos livros didáticos de Ciências – o corpo humano.  

 

Eu trabalho um projetinho simplesinho na 7ª série de educação sexual. Eu 

posso te dizer que aquilo que eu fazia, continuei fazendo. Um projeto, passo a 

passo, olhar o desenvolvimento, o que acontece, adolescência, fase adulta, o 

idoso, ver todo o caminho que o ser humano passa né? Valorizando o 

envelhecimento né? Desde um namoro, a importância deste namoro, do 

conhecimento, depois do casamento, da concepção, tudo dentro dessa via né. 

Claro que ia passar nessa via né... até a pessoa bem idosa, por quê se 

envelhece, o que se guarda no envelhecimento, por quê se para de reproduzir, 

o que o velho contribui na família, na sociedade... tudo isso. (Pérola) 

 

 Destaco a fala da participante baseando-me nos PCN‟s para retratar novamente 

que os/as professores/as inclusive outras pessoas, mesmo sem perceberem transmitem 

seus próprios valores em relação à sexualidade no seu trabalho cotidiano. Porque, “se 

um professor disser que uma relação sexual é apenas a que acontece entre um homem e 

uma mulher após o casamento para ter filhos, estará afirmando valores específicos: sexo 

heterossexual após o casamento, com o objetivo da procriação”, (BRASIL 1999, p. 302 

e 303).  

Embora presente uma concepção moral e religiosa de sexualidade – “claro que 

ia passar nessa via” – que relaciona os envolvimentos humanos estritamente ao 

matrimônio, a inquietação sobre a formação do ser humano torna-se muito forte para a 

professora Pérola. Segundo Egypto (2003), o contexto social depara-se com tantas 

transformações de valores e comportamentos e que escola precisa desenvolver ações de 

interesse da vida dos estudantes. Mesmo com suas humildes palavras, ao referir-se ao 

seu “projetinho simplesinho”, o mesmo é de suma importância, pois procura sair da 

abordagem biologizante para atingir outros aspectos como os psicológicos e sociais, 

demonstrando sua valorização pela vida e pelo ser humano.  

Porém, durante o ano de 2010, a professora Pérola teve muitas frustrações, 

algumas licenças de saúde e resistências de profissionais da própria escola, o que 

inviabilizou a execução deste projeto neste período. Relata ter trabalhado com uma 

única 7ª série, mas repleta de problemas. Estava lutando para que trabalhos 

diferenciados fossem executados nesta turma, porém não obteve sucesso:  
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Eu vou te fazer uma confissão que me entristece muito. Esse ano eu tive uma 

única 7ª série. E com essa 7ª eu não consegui trabalhar nada que me satisfez. 

Nada! Posso ter falado algumas vezes... mas fazer aquele projeto...(...) Este 

ano eu não fiz, como nessa sequência. Pinceladas, ahãm, pinceladas... mas 

nada consistente. O que impediu? Eu saí, com duas licenças, que eu fiquei 

doente. Uma turma muito difícil, era a turma que eu briguei o tempo inteiro, 

que nós íamos trabalhar só com projetos com eles. Porque nós já tivemos uma 

situação de uma turma difícil assim. Foi uma turma que a gente brigou pra 

trabalhar com projetos. Mas este ano, inclusive a secretária da escola 

contrapunha e dizia “Que não, que não, que não!”. Mas gente, precisamos 

fazer isso com essa turma, já tivemos casos muitos sérios. Só que o trabalho 

diferenciado e efetivo em sala de aula que tinha que ter ocorrido, nunca 

ocorreu. Nem comigo. Algumas coisas, mas daí quando não tem aquela coisa 

de grupo né, não rende. (Pérola) 

 

É importante o reconhecimento e a aceitação dos/as professores/as e 

funcionários de que uma das funções da escola é desenvolver a educação sexual. Não só 

porque a família tem dificuldade de abordar o assunto ou por problemas sociais que 

precisam ser combatidos, mas porque é um direito dos estudantes de receber educação 

sexual, pois faz parte da sua formação integral como sujeito. (FIGUEIRÓ, 2006)  

Desta forma, a falta de sequência no trabalho, de apoio da escola e organização 

com o grupo de alunos também refletiu no desinteresse da turma, que, embora tratando 

temas de seus interesses, não lhes causou sensibilização, não viam significação para que 

participassem mais.  

 

“Eu tive alunos dessa turma que gazearam a aula o ano inteirinho. Até um dia 

me chamou muito a atenção, porque foi o dia que eu tive a sala mais cheia e, 

tive alguns... isso foi três ou quatro aulas, tive alunos participando, alunos que 

nunca punham o pé na sala. Então, eles queriam saber justamente sobre as 

questões da sexualidade, do desenvolvimento. Eu pensei... puxa, quem sabe eu 

levo mais praí, eu trabalho mais com isso, nós vamos ter um resultado maior, 

eles vão estar mais aqui, é interesse deles, eles querem saber. Nossa, eles me 

questionaram a aula inteira! Foram duas aulas que eu...af... (respiração de 

perder o fôlego) Mas deu uns dois dias, não estavam mais ali. Não teve nada 

que atraiu para a sequência. O meu trabalho ficou todo...” (Pérola) 

 

Todos estes eventos contribuíram para um grande desabafo da professora 

Pérola em comparação a execução deste projeto no ano de 2010 com anos anteriores:  

  

Eu me frustrei com meu trabalho. Talvez tiraram o que queriam de dúvidas (os 

alunos) e... isso... Eu sempre tive uma satisfação grande em fazer este 

trabalhinho e no final fazer questionamentos, do que eles pensavam de família, 
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de convivência, do sexo oposto, da escola em si, por que era importante saber 

sobre isso, de Deus, quem era Deus para eles, e o que eles pensavam de 

quando eles ficassem velhos. Nossa, eu fiz um debate de grupo depois (anos 

anteriores)... eu saía daqui, assim, nossa... (suspiro)... que delícia de trabalho! 

E aí (nesta turma de 2010) não efetivou nada! É um trabalho de formiguinha... 

(Pérola) 

 

Na perspectiva de Egypto (2003), é fundamental que a escola como um todo 

contribua nestas intervenções e que possa ajudar na formação de identidades na 

perspectiva emancipatória e, assim, possibilitar um desenvolvimento mais harmonioso 

dos sujeitos. Concordo com o autor que a educação sexual nesta abordagem contribui 

para minimizar as ansiedades das crianças, adolescentes e jovens, favorecendo o 

desenvolvimento e vivência da sexualidade com menos angústia. Iniciativas estas, como 

por exemplo, a da professora Pérola, ajudam na abertura de canais de comunicação e 

participação por meio de uma metodologia participativa, o que possibilita que os 

estudantes expressem suas opiniões e sintam-se também como protagonistas na 

construção do conhecimento.  

A professora Diamante relata também algumas iniciativas de tentar trabalhar a 

educação sexual dentro da transversalidade, contudo a falta de tempo e a carga horária 

reduzida atrapalham significativamente a oportunidade de trabalhar o tema de maneira 

efetiva. A professora demonstra muita vontade, pois explica que busca informações por 

conta própria – livros, internet – mas encontra-se “sufocada” pelos conteúdos muito 

extensos no ensino médio e pela grande exigência do vestibular:  

 

Olha... em sala de aula, quando surge o assunto. Entendeu? Então, chega a 

parte do aparelho reprodutor, daí é trabalhado, a gente conversa e tal. Mas 

cada vez está diminuindo mais a carga horária de Biologia. Eram quatro 

aulas, a muito tempo atrás tá? Eram quatro aulas, passou para três, hoje são 

duas! O que tu faz com duas aulas? É muito pouco! E daí, o que a gente faz 

com duas aulas? A gente tem que se virar né... nos 30! Porque não dá tempo. 

Então, quando surge assim, o assunto, na sala de aula, às vezes até por 

brincadeira, muitas vezes é por causa de brincadeiras, mesmo que a gente 

converse, a gente conversa, esclarece algumas dúvidas né... Mas assim, não 

que... por exemplo, eu chegue na sala de aula, hoje eles perguntem assim “ah, 

professora...” e faz uma pergunta. Eles não fazem. Não fazem. É só quando 

surgem as brincadeiras que eles se soltam ou assistem algum vídeo. A gente tá 

passando algum assunto, que daí surge alguma coisa ali que chama a atenção, 

daí eles começam a conversar e daí, a perguntar. (Diamante) 

 



111 

 

 

As brincadeiras são muito relatadas pelas professoras entrevistadas. Quase 

todas as intervenções em sala de aula partem de brincadeiras. Como refletido 

anteriormente, vivemos atualmente num mundo muito mais erotizado e sexuado e, 

segundo Santa Catarina (1998), estas brincadeiras estão diretamente ligadas a este apelo 

consumista da sexualidade, principalmente no mundo infantil – brincar de papai e 

mamãe, imitar cenas de beijos, abraços e sexo explícitos na mídia ou qualquer jogo 

adulto.  

No entanto, embora imersa neste contexto conteudista, a professora Diamante 

diz sentir falta de tempo para trabalhar a educação sexual intencionalmente com os 

alunos, pois quando surgem as oportunidades de exporem suas dúvidas percebe a falta 

de conhecimento dos alunos. Ainda demonstra disposição para mudar o planejamento 

de uma aula para sanar as dúvidas emergidas:  

 

Eu sinto falta de tempo para trabalhar isso com eles e, quando trabalho, eu 

vejo que eles têm muitas dúvidas, eles realmente não sabem o que tá 

acontecendo. Entendeu? Eu não tenho uma opinião assim, formada pra ti dar, 

pra dizer assim... o que poderia ser feito. Mas, a gente tem que fazer alguma 

coisa e eu to tentando com as minhas aulas buscar uma forma de mudar isso. 

Assim, a mudança que eu digo é realmente no planejamento da aula. 

Entendeu? Porque eu chego lá com o assunto pronto: ah, hoje vou trabalhar 

célula. Mas, chega o momento em que muda o assunto e eu tenho que mudar o 

meu projeto né... o meu planejamento que fiz naquele dia. Então, eu não tenho 

medo de mudar. Se surge alguma mudança ali, que eles querem saber alguma 

coisa, eu páro a aula e vou tirar as dúvidas deles! É assim que eu tento fazer. 

(Diamante) 

 

Quando os alunos encontram-se muito envergonhados ou com medo de se 

exporem, é interessante ressaltar que a professora Diamante aplica a dinâmica da 

pergunta no papelzinho. E desta forma, esta prática auxilia o professor na resolução de 

algumas questões que os alunos tenham dúvidas, contribuindo para que o aluno não se 

exponha diante de assuntos que não tem coragem de perguntar. Nas palavras da 

professora: 

 

E sabe o que eu já fiz que eu acho que é interessante? Isso eu acho que é uma 

forma antiga já, de trabalhar, mas que eu acho que ainda dá certo até hoje. É 

tu sentar com eles e começar investigar né... perguntar coisas pra eles e eles 

vão se soltando devagarinho. Quando não acontece isso, pede pra eles fazerem 

a pergunta num papelzinho, escondidinho. Aí tu lê a pergunta e tu vai 

respondendo. É isso que dá mais certo, sabe? Porque muitos tem vergonha de 
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falar. Tem uns que não, que não tem medo de se expor. Estão perguntando, 

estão falando, “ai, comigo aconteceu isso”... eles falam, tem uns que falam. 

Mas a maioria não, a maioria tem vergonha. As vezes os que falam são os que 

menos sabem, os que menos fazem... e estão falando, estão querendo ser os 

maiores. Mas essa didática ainda dá certo sabe? Até hoje eu vi que ainda dá 

certo. É uma coisa antiga que no meu tempo de escola já tinha, mas que ainda 

dá certo. (Diamante) 

 

Além das tentativas de incluir a educação sexual na perspectiva de 

transversalidade em sala de aula, a professora Diamante relata um pedido da 

coordenação da escola para que ela desenvolvesse uma palestra sobre o uso de algumas 

pulseirinhas coloridas
10

 que se tornaram moda entre os adolescentes da sua escola no 

ano de 2010:  

 

Não sei se tu lembras, teve aquele esquema das pulseirinhas né? Ela 

(coordenadora) pediu pra eu fazer uma palestra com os alunos. 1º, 2º e 3º 

anos. Eu disse meu Deus, e agora? Como é que vou trabalhar esse esquema de 

pulseirinha? Nem eu sei qual é o significado que eles estão dando pra cada 

uma. Aí tive que ir atrás, tive que pesquisar. Mas foi bem legal sabe? Foi bem 

legal porque a receptividade deles foi bem interessante. Eles fizeram 

perguntas, tu quanto tá ali, tu acha que eles sabem!...pelo jeito deles se 

comportarem ou às vezes, quando você tá conversando na aula. Você acha que 

eles sabem tudo. Eles não sabem nada! Eles sabem o que eles veem na 

internet, na televisão e, pra eles, acham que sabem tudo. (Diamante) 

 

                                                             
10

 No Reino Unido estas pulseirinhas ganharam o nome de “shag brands” (pulseiras da transa ou pulseiras 

do sexo). Desta forma surgiu o jogo “Snap” (estouro), que funciona da seguinte forma: uma menina 

coloca diversas pulseiras de silicone coloridas no braço e um menino tenta arrebentar um dos adereços. 

Cada cor representa um “carinho”, que vai desde um abraço até sexo. Quem conseguir arrebentar receberá 

a “prenda” da dona da pulseira. A “brincadeira” virou febre nas escolas do Reino Unido e, por um tempo, 

também aqui no Brasil. Relação de cores e significados:  

Branca - menina escolhe o que quer fazer; 

Amarela – abraço; 

Laranja – “dentadinha do amor”; 

Roxa – beijo com língua (possível sexo);  

Rosa – a menina tem que mostrar os seios;  

Vermelha – tem que fazer uma lap dance (dança erótica); 

 Azul – menina tem que fazer sexo oral; 

Verdes – chupões no pescoço; 

Preta – sexo;  
Dourada – fazer todos citados acima. 

Em março de 2010, o deputado Narcizo Parisotto (PTB) deu entrada na Assembléia Legislativa de Santa 

Catarina um Projeto de Lei proibindo a distribuição e comercialização das chamadas pulseiras do sexo. 

Conforme Parisotto “esta moda é perigosa, pois põe em risco a integridade física e moral das crianças, 

sendo dever da família, da sociedade como um todo e do Poder Público a proteção integral da criança por 

ordem expressa do Estatuto da Criança e do Adolescente”. 

Disponivel em: http://www.adjorisc.com.br/jornais/obarrigaverde/variedades/dor-de-cabeca-colorida-

1.137510 Acessado em: 06/03/2011.  

http://www.adjorisc.com.br/jornais/obarrigaverde/variedades/dor-de-cabeca-colorida-1.137510
http://www.adjorisc.com.br/jornais/obarrigaverde/variedades/dor-de-cabeca-colorida-1.137510
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Cada cor da pulseirinha simboliza uma conotação erótica e sexual e a 

professora relata a experiência e o conteúdo da palestra: 

 

Primeiro eu passei um vídeo. No youtube a gente acha bastante coisa, se tu tá 

uma filtrada você acha bastante coisa interessante. Então, eu achei um vídeo 

bem legal que mostrava a sexualidade na adolescência, aí ia mostrando 

imagens até chegar no ponto que, de repente poderia acontecer uma gravidez 

na adolescência, que isso era uma coisa que poderia evitar, daí fui 

conversando com eles. No último pedaço dessa minha palestra, eu cheguei nas 

pulseirinhas. Porque eu quis deixar eles bem confiantes né... no que estava 

falando, pra daí chegar nas pulseirinhas e poder falar pra eles que, de repente 

era bonitinho, estar usando. Mas tinha um certo perigo porque... de repente ali 

com eles só no colégio, não tinha problema, mas se eles saíssem na rua, se 

uma pessoa desconhecida olhasse eles com as pulseirinhas e aí fizesse, 

obrigasse ele a fazer... Porque cada uma tem um significado, mas tem uns 

significados bem... né... pornográficos. Ah, mas daí foi bem interessante, eu 

tive um resultado bem legal. Durou 1h e 30min e eu acredito assim, que 

poderia ter sido mais, que não era assunto só pra um dia, mas foi o tempo que 

foi determinado pra eu trabalhar, entende? Então, eu tive que dar uma boa 

enxugada. (Diamante) 

 

Pondero duas questões frente a este relato: primeiro, embora a intervenção deu-

se com tempo reduzido – “durou 1h e 30min”, a abertura de um espaço para 

comunicação – “fui conversando com eles”: além dos conteúdos expostos por 

Diamante, proporcionou um breve diálogo que possibilitou aos estudantes a 

problematização da própria vivência, o que auxilia na libertação dos sujeitos, pois “a 

educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os 

homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com quem e em que 

se acham”, (FREIRE 2000, p. 72, grifos do autor). Segundo, a proximidade da 

professora com os estudantes, pois ela já é um profissional da escola, pode possibilitar a 

construção de vínculos e credibilidade, o que pode contribuir numa melhor participação 

destes estudantes – “a receptividade deles foi bem interessante”.     

Nesta mesma perspectiva, a professora Esmeralda expõe muita satisfação em 

contribuir para o crescimento dos estudantes por meio da educação sexual. Ela se diz 

aberta para conversar a qualquer momento e fica feliz com a confiança que foi 

adquirindo por parte dos estudantes. Lamenta-se por não ter conhecimento suficiente na 

área, mas que procura sempre fazer leituras. Gosta muito da sua profissão e esclarece 

que, o melhor de ser professor é o grande aprendizado proporcionado pelas relações 

estabelecidas com as outras pessoas. Em suas palavras: 
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Eu dou muita abertura, muita abertura pra eles. E eu adoro! Gosto assim... eu 

sinto que eles confiam na gente. É uma confiança assim que... né... eles sabem 

que o que eles falarem ali pra mim, não sai dali. É só entre nós. Eu me sinto 

muito feliz mesmo. Sinto que to fazendo meu papel. Não só enquanto 

professora de Biologia, mas assim, uma pessoa mais velha né... que pode estar 

orientando eles. Adoro fazer isso. Pena que ainda eu não tenha tanto 

conhecimento, embora a gente... assim, faço leituras, algumas coisas, mas não 

é o suficiente. É muita coisa. E eu aprendo muito com eles. Isso é incrível! A 

gente aprende muito, acho que o melhor de ser professor é isso, a gente é o 

que mais aprende. Aprende muito. E isso me faz muito feliz. Profissionalmente 

eu estou muito realizada. Gosto muito do que faço. Acho que não poderia ter 

escolhido coisa melhor. (Esmeralda)  

  

A professora Esmeralda procura trabalhar em suas aulas, tanto de Biologia 

como de Educação Sexual – a partir da transversalidade ou de projetos em execução na 

escola – por meio do diálogo, proporcionando ao estudante ser protagonista da 

construção do conhecimento. Seu comentário sobre suas aulas: 

 

Sempre é muito debatido. Eu digo que minhas aulas não são aulas em que eu 

falo. São mais perguntas, eles perguntam muito, muito. Então a gente faz 

debates sobre o assunto. Engraçado que a gente coloca um assunto, mas 

sempre acaba gerando outros. Um tem uma pergunta e a partir daquela 

pergunta os outros lembram que também tem. Então é assim, é muita conversa. 

Eu converso muito com meus alunos. E eu vejo que eles aprendem mais e 

gostam das aulas dessa forma. Daí não fica só aquela parte que o professor 

fala e o aluno escuta. Eu gosto muito de trabalhar com a vivência deles, deles 

me perguntando. Essa é minha prática. É o que eu gosto de fazer. E as aulas 

voam! Elas não passam, elas voam! (risos) Isso é o que eu escuto deles: 

“nossa, quando a aula é boa, acaba rápido”, porque a gente não vê o tempo 

passar. Eles gostam bastante dessa forma que eu trabalho, porque tem essas 

trocas. Não é só eu falando, falando, falando. E eu gosto de falar! (risos) Mas 

eles também falam bastante! Eles escutam (os outros) daí... porque só você 

falar, dá sono também né... tá só escutando uma pessoa e, se você não estiver 

tão interessado no assunto... mas quando você traz a responsabilidade para 

eles falarem, o interesse é outro. (Esmeralda) 

 

Perguntei a professora Esmeralda onde ela aprendeu a trabalhar de forma 

dialógica, aprendendo a escutar seus alunos e promovendo a construção do 

conhecimento em conjunto, pois também foi formada a partir de uma pedagogia 

tradicional. Ela respondeu que não aprendeu na graduação, mas na prática. Acredita que 

esse entendimento já “venha dela”, que esteja naturalizado nela. Afinal, gosta de ser 



115 

 

 

ouvida e percebeu que esta atitude gera mais resultados positivos, pois os seus alunos 

também gostam de serem ouvidos.   

Acredito na perspectiva de Freire (2000) que o processo dialógico rompe com a 

concepção bancária de ensino, promovendo assim, uma educação problematizadora 

como prática para a liberdade. Desta forma,  

 

 

 

O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 

educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem 

juntos e que os “argumentos de autoridade” já não valem. Em que, 

para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo 

com as liberdades e não contra elas. (FREIRE 2000, p. 68, grifos do 

autor) 

 

 

 

Se na educação bancária os/as professores/as “enchem” os estudantes com 

conteúdos impostos, na educação problematizadora e dialógica, os estudantes 

desenvolvem seu poder de crítica e compreensão do mundo, de suas relações com ele, 

percebendo-o não mais como uma realidade estática, mas sim, como uma realidade em 

transformação. Portanto, acredito que a educação “deva oferecer instrumentos, 

ferramentas, para que o educando possa com criticidade e criatividade superar-se, 

emancipar-se sobre as bases da consciência”, (SAVIANI apud BONFIM 2009, p. 18). 

A professora Esmeralda também afirma que a educação sexual desenvolvida 

por ela segue a mesma pedagogia, trabalhando a partir do que os alunos trazem para a 

sala. Em suas palavras: 

 

Dessa forma. É... assim... ali quando tu me perguntou sobre sexualidade, até 

tava lembrando de como eu trabalhei... é... te contar um pouquinho como foi. 

Eu lancei algumas palavras que a gente... que a gente ouve assim, dos alunos 

né... então eu coloquei  no quadro e pedi que eles me falassem sobre aquelas 

palavras. Uma das palavras que eu colocava ou até frases: „primeira vez‟... 

né... „preservativo‟, „to grávida, e agora?‟...assim... colocava algumas coisas e 

pedia que eles me falassem sobre aquilo. Não adiantava nada se eu chegasse 

com alguma coisa pronta e lançar pra eles. Eu queria ouvi-los. E a partir daí a 

gente foi montando alguns conceitos, conversando um pouco sobre o que 

acontecia na vida deles. Eles acabam falando coisas que a gente acha que 

nunca vai ouvir de aluno né... você acaba ouvindo. Meus Deus! Nunca que eu 

falaria isso! (risos) E eles falam, assim... sem preconceitos. Cada um ali quer 

ser ouvido, quer falar sua experiência. (Esmeralda) 
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Realmente, percebo que somente no diálogo, na comunicação, há a verdadeira 

educação, pois instala-se a capacidade de um pensar crítico e, consequentemente a 

capacidade de reflexão. Segundo Freire,  

 

 

 

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 

se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao 

mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um 

ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-

se simples troca de ideias a serem consumistas pelos permutantes. 

(FREIRE 2000, p. 79) 

 

 

 

Entendo definitivamente, a partir de Freire (1996), que o processo de ensinar 

não se limita ao simples ato de transferir conhecimentos, mas sim, de criar 

possibilidades para a sua construção ou condução. E esta ação concretiza-se a partir do 

diálogo. Contudo, concordo com Freire (2000) que o diálogo só instala-se na presença 

do amor ao mundo e aos homens. Pois,  

 

 

 

A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não 

têm humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não 

podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não 

é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe 

falta ainda muito que caminhar, para chegar ao lugar de encontro com 

eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios 

absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais. 

(FREIRE 2000, p. 81, grifos do autor) 

 

 

 

Por isso que ensinar exige o querer bem dos estudantes, é ter respeito mútuo, é 

ter vontade que o outro cresça em busca de autonomia, pois os sujeitos que dialogam 

crescem e aprendem na diferença.  

Mais adiante, quando questionada sobre algum assunto que se dizia não ter 

conhecimento, a professora Esmeralda não vê problemas em dizer quando não sabe 

responder, mas que vai em busca da informação para ajudar o/a estudante.  
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Já, já teve várias assim. Daí a gente recorre aquela „deixa eu parar, deixa eu 

pesquisar, não sei realmente‟. Porque a gente sempre fala né... a gente não 

sabe tudo, e como eu te disse antes, eu aprendo muito com eles. As vezes eles 

me fazem alguns questionamentos que „poxa, agora eu não sei! Me pegou 

realmente desprevenida‟. Vou ter que correr atrás né...e eu sempre faço isso. 

Vou atrás da informação. No próximo momento to repassando. E cada um 

quer falar um pouquinho... esses retornos assim pra gente, tu vê que eles 

mudam... de postura quanto pessoas. Eles são outros. Eles são outros. 

(Esmeralda) 

 

Proporcionar espaços de problematização significa criar espaços para possíveis 

mudanças. Promover o diálogo, a humildade, o amor e o respeito mútuo pode favorecer 

a mudança de comportamento dos sujeitos no mundo, os quais estão sempre em 

transformação. Na educação em busca de liberdade, entende-se realmente que 

 

 

 

Ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender 

não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical 

do professor. Ensinar e aprender têm que ver com o esforço 

metodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de algo 

e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando como 

sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o 

professor ou professora deve deflagrar. (FREIRE 1996, p. 118 e 119, 

grifos do autor) 

 

 

 

Penso que, nestas falas, as professoras estão colocando o diálogo, o valor da 

palavra, a condição do/a professor/a aprendiz/ensinando, a construção dos conceitos a 

partir da vivência, a participação, a leitura de mundo em suas práticas pedagógicas.  

Neste sentido, acredito que a educação sexual não é simplesmente uma questão 

técnica, mas “uma questão social, estrutural, histórica. Todos nós como sujeitos 

constituídos socialmente estamos submetidos a um processo de enquadramento sexual 

que é determinado, em última instância, com as estruturas sociais”, (NUNES 2005, p. 

14). Romper com tabus, mitos e crenças repressoras originadas de uma educação 

tradicional pode gerar medos e angústia, impedindo que o sujeito consiga refletir 

criticamente sobre essa sociedade indulgente, que promove o sexo consumista, 

quantitativo e obsceno. Consequentemente, a “busca de uma liberdade individual, 

autônoma e humana, frequentemente se torna presa do consumismo sexual capitalista 

que hoje está presente em tudo o que fazemos, vemos e ouvimos”, (idem, p. 15).  
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Logo, afigura-se irônica a proposta dos PCN‟s (1998) quando preconizam que 

o trabalho de educação sexual a ser realizado pela escola não irá substituir nem 

concorrer com a função da família, mas complementá-la. Acredito que “uma verdadeira 

educação sexual está implicada numa transformação social mais abrangente” (NUNES 

2005, p. 16).  

Finalmente, concordo com Bordini (2009) que o entendimento das concepções 

sobre a sexualidade como fatos históricos, variáveis no tempo e no espaço, pode 

possibilitar a desconstrução de verdades enraizadas, rompendo crenças, mitos e tabus 

que podem ainda estar fundamentando as práticas pedagógicas. Uma vez que as ações 

educativas emancipatórias em sexualidade, como refletido anteriormente, envolve 

emoções, sensibilizações, que podem ser capazes de promover mudanças nos 

comportamentos dos sujeitos, no caso, gerando “potência de ação”.  

 

 

4.3 Diversidade Sexual na Escola 

 

A escola é um espaço com grande potencial para se discutir sexualidade com 

seus alunos, professores e funcionários. Na contribuição de Egypto (2003), o ambiente 

escolar é um lugar onde está se discutindo o conhecimento, onde se produz diálogo e 

reflexão. A diversidade no espaço escolar encontra-se cada vez mais presente e, 

logicamente, é acompanhada por repressão, por censura, pela discriminação, seja por 

parte dos próprios estudantes ou de professores e funcionários. 

As professoras entrevistadas relatam grande preconceito presente na escola, 

inclusive por parte dos/as outros/as professores/as, principalmente por não estarem 

preparados para reconhecerem a diversidade, o que acaba resultando em muitas 

rotulações dos alunos, retraindo-os e prejudicando o iniciativas de trabalho. Além do 

mais, as participantes que procuram tornar a transversalidade em uma ação significativa 

nas suas aulas já presenciaram ou vivenciaram alguma situação em que se sentiram 

constrangidas, receosas, impotentes por não saberem que posturas adotarem ou o que 

pensarem, diante de alunos homossexuais e transexuais presentes nas suas aulas.   

Retomando reflexões já apresentadas neste estudo, trago novamente Silva 

(2008) onde a identidade é algo constituído pela diferença entre os sujeitos e, sendo a 

sexualidade mediada e construída por fatores culturais e históricos, concordo com 
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Louro (1997) que estas identidades são construídas e, consequentemente, instáveis e 

passíveis de transformação. A forma como o sujeito vivencia seus desejos e seus 

prazeres influenciam na sua identidade sexual, pois ela se constitui por meio das 

vivências sexuais, com parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto ou por não ter 

parceiros/as. Assim, “toda identidade sexual é um constructo instável, mutável e volátil, 

uma relação social contraditória e não finalizada”, (BRITZMAN apud LOURO 1997, 

p. 27, grifos da autora). E por sua vez, buscar sua identidade significa encontrar-se 

consigo mesmo, o conhecimento de si próprio como unidade pessoal e que, por 

conseguinte, se distingue dos outros indivíduos. (SANTA CATARINA, 1998)  

Embora admita-se que existem muitas formas de viver os gêneros e a 

sexualidade – homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade, transsexualidade 

– a escola acaba por nortear suas ações por meio de padrão dito adequado, dito legítimo 

e dito normal de feminilidade e masculinidade e que, prontamente define a 

heterossexualidade como a única forma sadia e normal de o sujeito vivenciar a sua 

sexualidade. Logo, “a heterossexualidade é concebida como natural e também como 

universal e normal”, (LOURO 2007, p. 17, grifos da autora).  

Neste sentido, retomo a fala da professora Pérola, agora sob outro olhar:  

 

Outra coisa importante que eu tenho observado, no dia-a-dia, na prática, nós 

já tivemos um grupo de alunos bem mais orientados nisso, hoje nós temos 

um grupo bem perdido. (Pérola) 

 

A sociedade atual, em sua maioria, ainda ancora-se em uma matriz 

heterossexual e este sistema delimita padrões/regras a serem seguidos. No entanto, 

Louro (2004) explica que existem aqueles e aquelas que transgridem estas regras, 

fazendo com que estas normas sejam desestabilizadas, deslocadas, proliferadas, ao invés 

de repetidas. Porém, ao aderir o movimento de afastar-se desse padrão, entende-se que o 

sujeito buscou um desvio, significa sair do centro, o que o torna excêntrico. No 

entendimento de Louro (2010) “ex-cêntrico” é o esquisito, aquela, aquele ou aquilo que 

está fora do centro, o extravagante, o que tem um centro diferente ou pode-se dizer, “o 

perdido”.  

Uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2004) com jovens de 15 a 29 anos revela um ponto 

extremamente polêmico: dos dez mil e cem jovens entrevistados no Brasil, 47% não 
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querem conviver com um vizinho gay. Mais, a rejeição ao homossexual é maior em 

jovens de escolaridade mais baixa. Tem-se aqui, um grande alerta, porque “se quase a 

metade de nossos alunos/alunas manifestam reações homofóbicas ou algum tipo de 

preconceito contra grupos sexuais diferenciados, queremos nós – 

professores/professoras – permanecer impassíveis?”, (CARVALHO 2009, p. 21). A 

inquietação desta autora remete a importância da educação sexual na escola não 

desenvolver, por finalidade, a normalização das identidades sexuais e de gênero e, 

tampouco a formação de juízos de valores. Mas sim, que seja um trabalho coletivo 

transdisciplinar e problematizador das representações e significações sociais, num 

mundo pleno de diversidade. 

Primeiramente, antes de refletir sobre algumas experiências das professoras em 

sala de aula, cabe discorrer brevemente sobre o termo “opção sexual” que ainda aparece 

em muitas falas de estudantes da educação básica, também nas falas de acadêmicos e 

profissionais da área da educação e saúde, inclusive em várias falas das professoras 

participantes. É necessário enfatizar que a homossexualidade não é uma opção, caso 

fosse, a heterossexualidade também deveria ser. “A homossexualidade é parte da 

personalidade do indivíduo, cresce e se desenvolve com ele, sendo ou não assumida ou 

expressa abertamente”, (SUPLICY 1999, p. 259).  

Ao dizer que os sujeitos fazem escolhas, indiretamente significa que pode 

existir uma desistência desta opção, o que me permite retornar à compreensão da 

sexualidade no entendimento médico e higienista, onde percebe a homossexualidade 

como um desvio, uma doença, algo a ser curado. E consequentemente, acredito que esta 

ótica pode vir a formar profissionais da área da educação e saúde dispostos a “descobrir 

a causa desse problema para corrigi-lo”, (LOURO 2004, p. 56, grifos da autora). Esta é 

uma possível realidade já que “uma infinidade de teorias médicas, psicológicas e 

religiosas é accionada para reconduzir essas mulheres e esses homens à posição 

correcta e sadia – a heterossexualidade”, (LOURO 2000, p. 41 e 42, grifos da autora). 

Por isso, apoio-me em Mott (2009) que explica:  

 

 

 

Simplesmente, a criança ou o jovem começa a sentir atração afetiva 

e/ou sexual por pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto, ou pelos dois 

sexos. Há um certo consenso entre os estudiosos da Psicologia infantil 

em situar entre os 5 e 6 anos a idade onde começa a se definir nossa 

orientação sexual - e se fosse possível isolar um grupo de crianças de 
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qualquer mensagem modeladora de seu papel de gênero – certamente, 

haveria um número equilibrado de homos, heteros e bissexuais. 

(MOTT 2009, p. 21) 

 

 

 

Portanto, como mencionado no capítulo dois, este estudo utiliza a palavra 

orientação sexual para se referir ao foco de desejo dos sujeitos. Logo, a orientação 

sexual é parte da personalidade dos sujeitos.  

As professoras entrevistadas relataram que a escola está hoje com “muita, 

muita, muita” diversidade e que o preconceito em relação ao diferente está presente 

tanto no corpo docente como no discente, em graus variados de intensidade/tolerância. 

Mott (2009) apresenta dados estatísticos que asseguram serem 10% da população 

masculina e 6% da população feminina predominantemente homossexuais.  Assim 

sendo, o autor faz o alerta para que familiares e profissionais da área da educação e 

saúde tenham em mente que nem todos os adolescentes, jovens e adultos com quem 

convivem, são “naturalmente” heterossexuais. Uma vez que,  

 

 

 

Pelo menos uma pessoa, entre dez, provavelmente manifesta tendência 

ou pratica o homoerotismo – no mais das vezes, secretamente, dada a 

intolerância e perseguição que ainda hoje pesam contra os 

homossexuais. Intolerância que tem um nome científico: homofobia – 

aversão doentia contra a homossexualidade. (MOTT 2009, p. 18, 

grifos do autor) 

 

 

 

Na contribuição de Louro (2007), a homofobia declara uma rejeição que se 

expressa àqueles e aquelas que apresentam interesses ou desejos distintos do padrão 

heterossexual.  

A partir deste contexto, Esmeralda relata que trabalhou em uma turma de 2º 

ano do Ensino Médio onde tinha um aluno homossexual. Ela relata a situação: 

 

Eu dei aula no 2º ano que tem um aluno que é... ele é... ele é totalmente 

diferente. Assim... e você acaba... assim... eu não me senti tão bem nessa 

turma, com medo de, de repente em alguma fala minha... é... eu sei lá... achar 

que ele fosse se sentir ofendido. Expor ele em algumas das minhas falas. 

Assim, eu não me senti tão bem. Pra ver como eu ainda trago um pouco de 

preconceito, de repente meu... não sei te dizer se seria bem preconceito, mas é 

que fiquei com medo da minha postura em relação àquela turma pela presença 
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desse aluno. Ele é homossexual totalmente assumido, características 

totalmente afeminadas, suas ações, sua voz, modo de andar. (Esmeralda) 

 

Permiti-me deixar tantas pausas e repetições entre sua fala, para que então, 

consiga-se notar a dificuldade e o receio de se abordar o assunto, fator este reconhecido 

pela professora. Esmeralda também levanta a noção do preconceito, fato real, pois como 

mencionado em questões anteriores, o/a professor/a transmite em sala de aula seus 

valores, mitos e tabus mesmo sem intenção. As características do aluno – afeminado, 

ações, voz, modo de andar – referem aos papéis de gênero, os quais a Antropologia 

explica como os comportamentos esperados de homens e mulheres em sociedade. 

(GROSSI, 1998). Reproduzimos estes papéis impostos pela sociedade e percebe-se que 

comportamentos que saem desses padrões de masculinidade e feminilidade causam 

incomodações.  

Esmeralda também não se sentia confortável na turma e tinha medo de falar 

alguma coisa que viesse ofendê-lo. Relata: 

 

Tinha um menino (na mesma turma) muito, muito, muito, assim... inquieto e 

inoportuno. E eu fui fazer um comentário e na hora que eu fiz o comentário 

assim, pra ver se o menino parava, eu: “Puxa vida!”... sabe, quando eu olhei 

pra ele... e pensei: “Nossa, esse menino tá aqui, eu não podia ter falado isso, 

como eu fui infeliz nessa fala”. E eu me senti mal com isso. Eu fiquei com 

medo de de repente ter ofendido sem ter intenção. Então, a gente não tá tão 

preparado às vezes para algumas situações né... assim... nessa diversidade. 

(Esmeralda) 

 

Destaco também, no relato da participante, que o aluno é descrito como uma 

pessoa “diferente”, e acredito, logicamente, foi descrito desta forma devido às suas 

características mais “afeminadas”. Já dizia Louro (2004) que tudo que é estranho, 

esquisito e raro, é Queer. É o excêntrico, como descrito anteriormente, mas que não 

deseja nem pretende ser “integrado”, muito menos “tolerado”. Queer é o sujeito que 

possui jeito de pensar e agir que não aspira o centro, inclusive, não o quer como 

referência. Ou seja,  

 

 

 
Um jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias da 

sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do “entre 
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lugares”, do indecidível. Queer é um corpo estranho, que incomoda, 

perturba, provoca e fascina. (LOURO 2004, p. 7 e 8, grifos da autora) 

 

 

  

E por causar este incômodo, devem-se esclarecer aos pais e aos professores/as 

que os adolescentes e os jovens têm direito à livre orientação sexual. É um direito 

humano fundamental, garantido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pela 

Constituição Federal e por documentos internacionais de Direitos Humanos. (MOTT, 

2009) 

Igualmente, a professora Zircônia relata que teve há 6 (seis) anos atrás, um 

aluno homossexual de 15 ou 16 anos numa 7ª série. Zircônia disse que no início das 

aulas ficou muito confusa, pois não identificou o aluno, o qual parecia uma menina. 

Frente à pergunta da “aluna” sobre a possibilidade de ser mãe e, concomitantemente a 

gargalhadas da turma, Zircônia encontrou-se em uma situação bastante embaraçosa. Em 

sua fala: 

 

Nós tínhamos um menino homossexual. E ele até deixava bem claro que ele 

era. Só que no início, como eu não conhecia a turma, eu pensei que fosse uma 

menina. Até o dia que ele veio perguntar pra mim se ele poderia ser mãe. Aí eu 

disse: “Por que você não pode ser mãe?”, daí a turma começou a cair na 

gargalhada porque eu não havia percebido né... ele pintava as unhas, assim... 

como menina. Aí eu disse: “Agora você vai ter que me dizer uma coisa, pra eu 

poder te responder. O teu órgão genital é masculino ou feminino?” Aí ele 
contou que ele era masculino. Eu disse que não era possível ele ter um filho, 

que ele não abrigava um útero né... pra criança e tal... E assim, eu fiquei muito 

assustada até no momento, porque ele ficou muito decepcionado, ele chorou. 

Ele queria que Deus desse um útero pra ele porque ele queria ser mãe. Então, 

aquilo me deixou extremamente chocada. Eu disse, quando eu conversei com 

ele: “Olha, você ganhou esse corpo que é um presente pra você”. “É 

professora, mas eu não sou homem. Eu sou mulher”. E eu disse: “Olha, isso 

não é nenhum defeito. Se você se sente assim, quem sabe você procura um 

psiquiatra, pra te ajudar pra responder respostas que você ainda não 

encontrou.” Alguma orientação assim, eu pedi pra ele. Você consegue 

psicólogos... E eu disse, biologicamente falando, falei pra ele mesmo assim, de 

uma célula masculina e feminina pra ser implantada num útero, você não tem 

útero. Impossível. Aquele menino me dizia assim: “Professora, eu nasci 

mulher com sexo diferente”. (Zircônia) 

 

Além do constrangimento sentido por Zircônia, este relato expressa também o 

sofrimento que aquele aluno sentia.  Mott (2009) alerta que 10% da população infanto-

juvenil passam por constrangimento sexual por meio de violência psicológica. Os risos, 
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as gargalhadas, ou seja, a discriminação com que é tratado pelos colegas podem causar 

sérios danos psicológicos nos sujeitos que quebram o padrão heteronormativo. Este 

autor, ao relatar sua própria história de vida, lembra que foi emocionalmente torturado 

todos os dias, várias vezes ao dia. E, acrescenta que “o pior de tudo, é que pessoa 

alguma jamais manifestou o menor apoio, solidariedade ou compaixão”, (MOTT 2009, 

p. 21).  

A professora Zircônia relata que sentia muita pena, “muito dó” deste aluno. 

Quando lhe foi perguntado sobre o apoio oferecido, ela respondeu que não faltou 

acolhida por parte da escola, mas que sim, da família dele. Diz também que ele queria 

se exibir bastante em sala de aula e mudou-se de colégio quando foi para o Ensino 

Médio. Desde então, a última notícia que teve deste aluno foi por parte de outra 

professora, que o viu numa noite na rua trabalhando como garota de programa.  

Cabe destacar uma breve análise sobre as palavras deste aluno citado pela 

professora Zircônia: “Eu sou mulher. (...) Nasci mulher com sexo diferente”. De acordo 

com Costa (2005), sugere um possível caso de transexualidade, pois este relado indica a 

possiblidade de que este menino sente-se assim por toda a vida, já que “desde a 

infância, os transexuais se sentem como uma pessoa que nasceu com o corpo trocado. 

São almas femininas, aprisionadas em corpos masculinos”, (COSTA 2005, p. 205, 

grifos do autor). Assim sendo, o autor salienta ainda que “não são homens que desejam 

se tornar mulheres. Eles, psicologicamente falando, são mulheres”, (COSTA 2005, p. 

206, grifos do autor).  

Diante da delicada pergunta feita por seu aluno: “Eu posso ser mãe?”, 

possivelmente esta situação colocou a professora Zircônia novamente em uma situação 

constrangedora, visto que, ainda tinha que “enfrentar” os risos e o preconceito da turma. 

Em vários países o casamento homoafetivo está sendo uma realidade com respaldo 

legal, inclusive em país vizinho, a Argentina.  

No dia 05 (cinco) de maio de 2011, o Brasil apresentou um exemplo de luta 

pela igualdade e cidadania: o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a união 

estável de homossexuais. Desta forma, os homossexuais podem ter os mesmos direitos, 

assegurados por lei que os heterossexuais, como por exemplo: herança, comunhão 

parcial de bens, pensão alimentícia e previdenciária, divisão da guarda e sustento dos 

filhos, entre outras. O caminho para garantir os direitos humanos ainda continua em 

razão da conquista pelo casamento civil. Além da inseminação in vitro, a adoção de 
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crianças pode ser uma alternativa para casais homossexuais terem filhos, como também 

para transexuais, embora ainda por intermédio judicial.  A fala do Ministro Luiz Fux 

ressalta a importância desta decisão pelo STF em razão aos direitos humanos: “A 

Suprema Corte concederá aos homoafetivos mais que um projeto de vida, um projeto de 

felicidade”
11

. De acordo com o Censo Demográfico 2010, existem mais de 60 mil casais 

homossexuais no Brasil, e assim, estes casais poderão a partir de agora oficialmente 

reconhecer a união homoafetiva.  

Todavia, “desprezar o sujeito homossexual era (e ainda é), em nossa sociedade, 

algo comum, compreensível, corriqueiro”, (LOURO 2004, p. 57, grifos da autora). 

Contudo, destaco a informação de Mott (2009) que desde 1970, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Medicina e 

as principais Associações Científicas brasileiras e internacionais não consideram mais a 

homossexualidade como uma doença ou um desvio, mas sim, como uma orientação 

sexual tão saudável e normal quanto a heterossexualidade e a bissexualidade. Já 

afirmava Freud, citado por Grossi (1998), sobre a hipótese de que todos os indivíduos 

nascem portadores de uma bissexualidade psíquica, o que consequentemente reflete na 

possibilidade de se desejar tanto indivíduos do mesmo sexo quanto indivíduos do sexo 

oposto.  

Nunes (2005) privilegia algumas reflexões sobre homossexualidade e 

características físicas, como algumas relatadas por Esmeralda e Zircônia – unhas 

pintadas, voz, modo de andar. O autor expõe que pesquisas mostram que a 

homossexualidade não se difere da heterossexualidade por diferenças físicas, como por 

exemplo, rótulos de “afeminados” para os homens e “mulher macho” para as mulheres. 

Em grande parte as vezes, “os desajustes de comportamento dos homossexuais, 

exibicionismo, imaturidade ou a própria violência, são reações às formas de 

discriminação e preconceito com que a sociedade e a família tratam a sua condição”, 

(NUNES 2005, p. 78).   

Portanto, é tempo de se estancar tamanha violência e preconceito contra os 

homossexuais. Mott (2009) afirma que a homossexualidade não sendo crime ou doença, 

questiona-se por que ainda se impede de jovens homossexuais vivenciarem o livre 

                                                             
11 Notícia extraída do site http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/05/supremo-reconhece-uniao-

estavel-de-homossexuais.html Acessado em 22/05/2011.  

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/05/supremo-reconhece-uniao-estavel-de-homossexuais.html%20Acessado%20em%2022/05/2011
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/05/supremo-reconhece-uniao-estavel-de-homossexuais.html%20Acessado%20em%2022/05/2011
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exercício de sua identidade existencial?! Concordo com o autor que ao almejar “curar” 

um jovem gay ou uma jovem lésbica, está ferindo o direito humano fundamental da 

livre orientação sexual. O artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina 

que “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, atemorizante, vexatório ou 

constrangedor”, (MOTT 2009, p. 24).  

A inquietação entre os professores diante destas questões ainda é muito grande. 

O desconhecimento e as dúvidas quanto às suas atitudes e/ou quanto ao diálogo em sala 

de aula, são constantes. Trago novamente Mott (2009), pois em seu artigo o autor 

fornece subsídios que contribuem na interação com jovens homossexuais. Os quais 

descrevo brevemente: evitar escândalos ou expressões de surpresa, pois a 

homossexualidade sempre existiu, inclusive nesta faixa etária; procurar ganhar a 

confiança destes jovens, assim ele sentirá em você um aliado que poderá contar se 

sofreu atos de discriminação; oferecer apoio e solidariedade. O autor descreve que 

 

 

 

Tais jovens, geralmente, vivenciam profundos conflitos pessoais e 

sociais, pois costumam ser rejeitados pela família e pelos colegas. Ser 

gay, lésbica, travesti ou transexual não é um problema em si, nem 

reflete necessariamente transtornos familiares ou desajuste 

psicológico. O problema é a intolerância dos outros - que como os 

racistas e machistas, oprimem quem não é igual a si. (MOTT 2009, p. 

26) 

 

 

 

Finalmente, é importante que a escola, professores/as e pais conheçam contatos 

de entidades e organizações gays para apoio aos jovens. Entretanto, em muitos casos, o 

acompanhamento psicológico é mais necessário aos familiares, inclusive os mais 

velhos, do que os próprios jovens. Faz-se necessário uma reeducação para a sexualidade 

no ambiente escolar, porém, como afirma Nunes (2005), não se trata de uma educação 

voltada à repressão, cura ou camuflagem da homossexualidade. Neste contexto, faz-se 

necessário educar para que o sujeito conheça seus desejos e, independente de sua 

orientação sexual, vivencie sua sexualidade de modo gratificante e realizadora.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho, de modo geral, permitiu problematizar a relação corporeidade, 

sexualidade e educação no mundo da vida escolar contemporânea por meio do 

confronto dos marcos legais com um campo empírico específico: a prática pedagógica 

de professores de Ciências e Biologia da rede pública estadual na cidade de Lages/SC. 

Os depoimentos das professoras informantes foram instigantes e fizeram emergir uma 

realidade na qual é possível detectar uma grande distância entre o que preconiza o 

conjunto dos marcos legais nacionais e estadual e as práticas educacionais no que 

concerne à educação sexual escolar. A pesquisa demonstrou que os desafios a serem 

enfrentados pela ação pedagógica persistem, são extremamente maiores e mais 

exigentes. Ao mesmo tempo em que concepções, métodos ativos de aprendizagem, 

modernização tecnológica de informações são incorporados em projetos pedagógicos e 

entram na vida escolar, temas antigos como corpo e sexualidade permanecem como 

tabus, ocultados ou silenciados na prática educacional.  

Grandes tensões foram evidenciadas ao longo deste trabalho, as professoras 

informantes demonstram, de modo geral, inseguranças quanto ao trabalho intencional 

do tema com os estudantes, receio quanto as suas condutas e a veracidade das 

informações transmitidas, dificuldade em ampliar a compreensão da sexualidade 

humana reduzindo-a frequentemente ao biológico. Relataram também que sentem 

necessidade de cursos de formação continuada específicos na área. Este investimento no 

profissional pode refletir em um crescimento da sua autoimagem e contribuir para 

ampliar os trabalhos intencionais em educação sexual nas escolas.  

Todavia, muitos avanços foram desvendados durante esta pesquisa. Os 

trabalhos executados por estas professoras, com o apoio de outros profissionais ou 

mesmo em iniciativas solitárias, demonstraram muita força de vontade, preocupação 

com a saúde sexual dos/as estudantes, anseio em aprender cada vez mais, inclusive em 

diálogo com seus/suas estudantes. Estas intervenções revelaram inclusive para as 

próprias professoras, a importância de se perceber que não se pode excluir a sexualidade 

do currículo escolar.   



128 

 

 

A análise das entrevistas sugere que a sexualidade no ambiente escolar ainda é 

vista sob uma ótica extremamente biologizante, apoiada nas concepções médico-

higienista e na moral religiosa, principalmente nas professoras com maior tempo de 

formação. Trabalhar uma educação sexual preventivista, a partir de aspectos funestos da 

sexualidade, descarta a possibilidade da vivência ao prazer e ignora a construção dos 

sujeitos dentro da dimensão biopsicossocial.  

A concepção de sexualidade consumista e quantitativa tem lugar proeminente 

no ambiente escolar, pois atualmente, conforme dos depoimentos ouvidos, o apelo 

consumista a uma sexualidade banalizada e quantitativa é muito mais forte nos meios de 

comunicação que chegam antes, durante e depois da educação escolar. O resultado mais 

abrangente desta pesquisa foi a constatação de uma sociedade que se mantém 

conservadora, preconceituosa e homofóbica.  

Este contexto acaba focando a responsabilidade do trabalho em educação 

sexual apenas para um profissional: o/a professor/a de Ciências e/ou Biologia. A cultura 

escolar ainda reproduz a “obrigação” do trabalho neste profissional e, inclusive, ainda 

exclui a noção e possibilidade de outros/as professores/as notarem-se como sujeitos 

construídos historicamente e socialmente, com grande potencial de contribuir para a 

ressignificação da sua própria sexualidade e dos/as estudantes. Desta forma, sendo uma 

dimensão ontológica humana, a abordagem intencional da sexualidade não pode estar 

restrita a área das Ciências Biológicas. 

Dos depoimentos também emergiram contribuições importantes no 

desvelamento que estas professoras de Ciências e Biologia são maravilhosamente 

humanas, sujeitos históricos, constituídos em tempos de repressão da sexualidade, 

repressão essa em vários vieses: do silêncio omisso na nossa educação ao modelo de 

uma pretensa liberação, ambos danosos na emancipação do sujeito. As análises das 

situações particulares relacionadas à sexualidade e vivenciadas pelas professoras 

constituem fator importante na construção e entendimento como sujeito no mundo, pois 

a sexualidade está ligada ao ser humano por inteiro.  

O entendimento da transversalidade ainda apresenta-se distorcido, pois em 

grande maioria dos casos, as professoras tratam o tema da sexualidade humana em seus 

horários de aula, mas é um assunto inexistente em suas reuniões pedagógicas. Os 

profissionais que dialogam entre si sobre o tema normalmente são da área das Ciências, 

o que apresenta uma lacuna por parte dos profissionais das outras áreas do 
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conhecimento. Diante disso, muitas escolas apresentam como estratégia a execução de 

palestras nas escolas, de preferência por profissionais externos. Estas ações são 

pontuais, restritas a uma época determinada durante o ano, contrariando a educação 

sexual processual, efetiva, vivenciada, refletida a partir de intervenções pedagógicas 

planejadas e sistemáticas. 

Uma parcela significativa dos cursos de licenciaturas ainda apresenta uma 

formação desumanizadora destes profissionais, visto que a sexualidade permanece num 

currículo oculto da omissão, onde os/as professores/as são expropriados do 

entendimento desta dimensão e alienadamente restituídos a partir de uma técnica. 

Podem-se observar situações de professores da área de Ciências que não conseguem 

simplesmente falar do aparelho reprodutor ou professores, incluindo os profissionais das 

outras áreas do conhecimento, que justificam não conseguir trabalhar este tema 

transversal, mas não percebe que está se vivendo este tema, pois a vida é transversal e a 

sexualidade nunca esteve fora dela.  

Essas professoras entrevistadas enfrentam de cabeça erguida a expropriação da 

sexualidade que sofreram, sujeitos esses que com beleza e humildade, assumiram suas 

falhas, lacunas, medos e perplexidade frente à temática, pois generosamente 

participaram desta pesquisa sem medo de dividirem suas aparentes fraquezas que, na 

verdade, são sua força: estão fazendo algo muito humano e educativo, estão com o 

coração aberto para a busca e para a mudança. 

A falta do PPP na maioria das escolas, também contribui para o descaso do 

tratamento da educação sexual. A ausência do tema em suas reuniões pedagógicas 

afasta a responsabilidade dos docentes na garantia do acesso dos/as estudantes a esse 

tipo de educação, o que fere um direito humano essencial.  

As professoras informantes desta pesquisa apresentaram, de maneira geral, 

grande frustração com o sistema escolar. Entendem que uma educação 

significativamente eficaz deve preparar para a vida, mas afirmam que a escola não está 

mais correspondendo às necessidades dos estudantes, pelo contrário, está cada vez mais 

proporcionando uma educação bancária que garante assim, a manipulação e alienação 

do ser humano.  

As entrevistas demonstraram que a homofobia, inclusive o preconceito à 

diversidade, ainda estão muito presentes na sociedade. A livre orientação sexual 

infanto-juvenil também é direito humano fundamental e é necessário uma educação 
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diferenciada, que respeite as especificidades étnicas e a livre orientação sexual das 

crianças e adolescentes. Afinal, as crianças, adolescentes e jovens homossexuais 

também nasceram para ser felizes, para crescerem sem crueldade, sem serem 

humilhadas, castigadas e violentadas, física e psicologicamente,  

Porém, entre tantas inquietações e dificuldades presentes durante as atuações 

pedagógicas, as professoras entrevistadas não almejam desistir de suas iniciativas em 

educação sexual. Embora, muitas vezes sintam-se de “mãos atadas” e aleguem trabalhar 

o tema da melhor forma possível, dentro dos seus limites, elas acreditam na importância 

da educação sexual e na possível mudança de comportamento dos estudantes enquanto 

cidadãos de direito a uma sexualidade livre e feliz. Isto mostra, contraditoriamente, uma 

luta pelo rompimento de uma educação bancária e uma determinação a uma educação 

humanizadora, pela desalienação do ser humano. 

Do ponto de vista da educação sexual escolar, a análise das entrevistas sugerem 

que seja retomada com urgência a avaliação dos currículos escolares em que se expresse 

uma visão do corpo, identidade e sexualidade, uma educação numa perspectiva 

identidária e existencial. Uma formação do profissional contemporâneo capaz de 

permitir-lhe a libertar-se das armadilhas da “disciplina”, para praticar a filosofia da 

suspeita, isto é, a problematização constante, para assumir o seu e os corpos com que se 

relaciona e trabalha como mediação de pessoas e da vida social, tomando-os também 

como objeto/sujeito de conhecimento. Praticar a filosofia da suspeita neste contexto 

implica em todo tempo e lugar desnaturalizar conceitos, valores, visão de mundo e 

condutas que mantém olhares e práticas pedagógicas de caráter essencialistas para 

traduzi-las numa perspectiva existencialista, ou seja, pensadas, reconstruídas ou 

ressignificadas cotidianamente. É nesta perspectiva que se torna relevante trabalhar a 

educação sexual emancipatória visando autonomia e respeito aos direitos humanos.  

Todas estas questões aconselham cumprir o que preconiza a CONAE (2010), a 

inclusão da sexualidade humana como disciplina obrigatória nos cursos superiores, 

particularmente, os que lidam com a educação e saúde, como por exemplo, as 

licenciaturas, Enfermagem, Medicina, Psicologia, Serviço Social. Ação esta que poderá 

promover a construção de profissionais capazes, com senso crítico, reflexivos, 

engajados na promoção do desenvolvimento humano e da cidadania. Profissionais estes 

que se orientem pela busca de uma outra sociedade, uma sociedade capaz de delinear 
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cenários para a retomada de valores humanos, para além dos reflexos da globalização 

perniciosa que cultua uma sexualidade consumista e quantitativa.  

Igualmente, como concebe a CONAE, sugere-se a implantação da educação 

sexual como disciplina obrigatória também na educação básica, visto que a 

transversalidade, da maneira como tem sido entendida, não exige o rigor científico 

necessário para a compreensão da dimensão da sexualidade humana na vida cultural e 

social do ser humano. Cabe ressaltar que ao propor esta disciplina, está se 

recomendando somente mais um espaço de sensibilização, no qual seja trabalhado 

dentro de uma concepção de sexualidade histórica e cultural e numa perspectiva 

emancipatória dos sujeitos. 

Para que isso se concretize, é necessário que as Universidades, juntamente com 

o Estado, assumam a responsabilidade de contribuir para a formação continuada dos/as 

professores/as que atuam na rede pública de ensino, de forma regular e sistemática, 

numa tentativa de reeducar sexualmente estes profissionais. Esta é uma tarefa a que as 

universidades não podem mais se esquivar.  

Almeja-se a implantação de uma educação sexual emancipatória que forneça 

alicerces aos educandos para vivenciarem a sexualidade de maneira positiva, saudável e 

feliz. Uma educação com vistas ao desenvolvimento dos estudantes como cidadãos 

conscientes, autônomos, tanto moral como intelectualmente, engajados nas 

transformações sociais, inclusive, ligadas à sexualidade.  

Todos somos educadores/as sexuais, conscientes ou não disso, e que este 

desafio possa inspirar os/as professores/as à troca de experiências com outros 

profissionais e à busca do conhecimento científico nesta área. Para isto, devem estar 

cientes que estão pautados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, pela Proposta 

Curricular de Santa Catarina, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pela 

Conferência Nacional da Educação, para a realização do trabalho de educação sexual 

intencional nas escolas.  

Esperamos que este estudo contribua para a reflexão dos profissionais da 

educação e saúde, no que diz respeito ao enfoque biologizante da sexualidade e a 

resistência diante da reeducação sexual, para que possam desenvolver competências e 

habilidades no desenvolvimento da educação sexual emancipatória.  

Que este estudo sensibilize acadêmicos e professores para se construir uma 

cultura profissional onde sejam sujeitos-sexuados-no-mundo, possam contribuir 
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positivamente em suas práticas pedagógicas; e que oportunizem aos profissionais 

incentivo a atualizações em capacitações continuadas na área da sexualidade e 

promovam cursos junto a comunidade acadêmica.  

Inspiro-me no relato da professora Pérola, diante do seu desabafo à crise 

educacional, mas posicionando-se diante de sua determinação profissional: 

  

“Um dia eu ouvi a história do beija-flor. Deu um incêndio na floresta e os 

bichos corriam desesperados. E o beija-flor ia lá no laguinho, enchia as 

peninhas das asinhas de água, vinha aqui e... os outros bichos disseram: “mas 

o que tu tá fazendo? Olha bem, isso não é nada!” E ele disse assim: “se todo 

mundo fizesse como eu, a sua parte, apagaríamos o incêndio”. Então pensei, 

vou-me embora, fazer o trabalho do beija-flor!” (Pérola) 

 

Finalmente, nossa expectativa é de que esta consciência se dissemine e se 

perpetue entre todos os profissionais da educação. A começar por se assumir os Projetos 

Políticos Pedagógicos, eles são verdadeiras bússolas a serem assumidos na condução da 

ação pedagógica. Eles precisam ser produzidos coletivamente e assim, vivenciados. 

Devem ser feitos para nortear os trabalhos, retirados das gavetas e vivenciados na 

prática educativa. Só assim, o marco legal relativo à educação da sexualidade escolar, 

que apresenta avanços significativos, pode ganhar concretude e contribuir para que 

crianças e adolescentes tenham oportunidade de uma educação integral, solidária e 

sexualmente feliz.  

Por último, compartilho com Nunes a busca da construção de uma abordagem 

de educação sexual emancipatória, que não é simplesmente uma mera questão técnica, 

mas com certeza, uma questão social, estrutural e histórica. A compreensão 

emancipatória não diz respeito apenas a um egocêntrico direito de decisão subjetivista, 

muito pelo contrário, por isso concordo com o autor que a emancipação só será 

realmente possível no mundo de homens e mulheres livres, sendo capazes de trocas 

gratificantes e (re)significativas, onde  compreendam a dinamicidade do seu ser, nos 

quais se empenham e se reconhecem nos outros, na alteridade, na amplitude da vivência 

coletiva e ampliada.  
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UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE 

CEP – COMITÊ DE ÉTICA ME PESQUISA COM SERES 
HUMANOS 

 
 

TERMO  DE  CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO  -  TCLE 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa 

que está sendo realizada. Sua colaboração neste estudo é muito importante, 

mas a decisão em participar deve ser sua. Para tanto, leia atentamente as 

informações abaixo e não se apresse em decidir. Se você não concordar em 

participar ou quiser desistir em qualquer momento, isso não lhe causará nenhum 

prejuízo. Se você concorde em participar basta preencher os seus dados e 

assinar esta declaração. Se você tiver alguma dúvida pode esclarecê-la com o 

responsável pela pesquisa. Obrigado(a) pela atenção, compreensão e apoio. 

Eu,____________________________________________________ residente e 
domiciliado _________________________________, portador da Carteira de 
Identidade, RG ____________, nascido(a) em ____/____/________, concordo de livre 
e espontânea vontade em participar como voluntário da pesquisa A EDUCAÇÃO 
SEXUAL NA ESCOLA: TENSÕES E PRAZERES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA. Declaro que obtive todas as informações 
necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por 
mim apresentadas. Estou ciente que: 

1.  O estudo se refere a um estudo para a Conclusão de Curso de Mestrado 

apresentado como requisito parcial para a obtenção título de Mestre junto ao 

Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade do Planalto 

Catarinense.  

2. A pesquisa é importante de ser realizada. Com a realização desta pesquisa 

espera-se ampliar o debate sobre a importância da Educação Sexual e suas 

políticas educacionais e gerar informações que possam contribuir com para a 

formação de professores da cidade de Lages, SC.  

3.  Participarão da pesquisa alguns professores de Ciências e Biologia, de escolas 

municipais e estaduais, do município de Lages SC. 

4. Para conseguir os resultados desejados, a pesquisa será realizada a partir de 

entrevistas semi-estruturas que buscam compreender a percepção da 

sexualidade destes professores da cidade de Lages – SC. 
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5. Para isso os riscos da sua participação são mínimos, podendo gerar certo 

desconforto em dispor de algum tempo para responder entrevista. 

6. Se, no transcorrer da pesquisa, eu tiver alguma dúvida ou por qualquer motivo 

necessitar, posso procurar o professor responsável pela pesquisa: Dr. Geraldo 

Augusto Locks no telefone 99768028 ou a mestranda responsável pela pesquisa 

Yalin Brizola Yared, no telefone 99511750, ou no endereço UNIPLAC: Avenida 

Castelo Branco, 170 –Lages SC - Telefone para contato: (49) 3251-1022. Tenho 

a liberdade de não participar ou interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.  

7. As informações obtidas neste estudo serão mantidas em sigilo e; em caso de 

divulgação em publicações científicas, os meus dados pessoais não serão 

mencionados. 

Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos 

resultados ao final desta pesquisa buscando estas informações junto a 

Coordenação de Pós-graduação/UNIPLAC onde os mesmos estarão 

disponíveis. 

DECLARO, outrossim, que após convenientemente esclarecido pelo 

pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente em 

participar desta pesquisa e assino o presente documento em duas vias de igual 

teor e forma, ficando uma em minha posse.  

 

Lages, _____ de _________________ de________ 

 

 

_____________________________________________ 

(nome e assinatura do sujeito da pesquisa e/ou responsável legal) 

 

Responsável pelo projeto: Geraldo Augusto Locks- Endereço para contato:  

UNIPLAC: Av. Castelo Branco, 170 –Lages SC - Telefone para contato: (49) 3251-1022 
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Roteiro de Entrevista com os Professores: 

 

1. O que você compreende sobre as políticas educacionais relacionadas às 

questões de gênero e diversidade sexual tratados nos PCNs, na Proposta 

Curricular de Santa Catarina e na Conferência Nacional de Educação 2010?  

 

2. O que você pensa sobre a temática curricular que trata da Educação Sexual 

na Escola? Isto é discutido entre seus colegas de trabalho?  

 

3. Quais os reflexos das diretrizes sobre Educação Sexual na sua prática 

pedagógica? 

 

4. Na disciplina que você leciona em sala de aula como percebe e vivencia 

estas questões? 

 

5. Pode descrever alguma prática ou experiência vivida com seus alunos a luz 

desse tema?  

 

6. Você recebeu alguma formação específica para tratar de educação sexual 

com seus alunos? Se sim, descreva-a.  

 

7. Como você percebe a relação entre identidade, corporeidade, sexualidade e 

a sua ação pedagógica oferecida a partir de sua disciplina? 

 

8. Deseja acrescentar alguma informação que considere importante para este 

trabalho? 

 

 

 

  

  


