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RESUMO 

As pesquisas sobre o ensino da sexualidade mostram que face às dificuldades 
dos(as) professores(as) em tratarem o assunto, estes(as) preferem abordar os 
aspectos biológicos com enfoque nas consequências do exercício da 
sexualidade, na regulação das ideias e atitudes e na relação saúde/doença. 
Considerando a relevância da abordagem desta temática na escola, no ano de 
2005, o município de Jequié/BA incluiu essas discussões como componente 
curricular obrigatório no núcleo diversificado do currículo do ensino 
fundamental enquanto disciplina intitulada Educação para Sexualidade. Esta 
disciplina foi o foco desta pesquisa que teve como questão norteadora: Quais 
princípios/ideias sobre o ensino da sexualidade norteiam as concepções e 
práticas pedagógicas dos(as) docentes ministrantes da disciplina Educação para 
Sexualidade? A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas 
semiestruturadas com 11 professores(as) que ministram a disciplina Educação 
para Sexualidade nas escolas da rede municipal de ensino e a interpretação 
baseou-se na análise do discurso. Constatou-se que a centralidade do discurso 
da disciplina Educação para Sexualidade está na redução da gravidez na 
adolescência e da incidência de DST/AIDS entre os jovens, embora este espaço 
curricular tenha possibilitado a entrada de questões que, historicamente, foram 
silenciadas, como gênero e diversidade sexual. A formação da(o) docente em 
Ciências Biológicas foi um critério importante para a atribuição da disciplina, 
embora haja docentes que a ministram em virtude dos cursos específicos sobre 
sexualidade que participaram. A principal vantagem da existência do 
componente curricular é o fato de a instituição escolar legitimar um lugar 
específico para o debate deste tema, por outro lado, isto restringe as discussões 
apenas a este momento, inclusive estes(as) professores(as) são vistos(as) como 
os(as) únicos(as) responsáveis por este trabalho. O maior apoio que os(as) 
docentes têm em relação à abordagem desta temática é o interesse e a 
motivação dos(as) discentes e, em alguns casos, o apoio da gestão escolar. Em 
suma, a pesquisa evidenciou a relevância deste espaço curricular e que isto tem 
possibilitado aos(às) discentes ampliarem sua visão sobre a sexualidade, 
embora haja pouco investimento do poder público para a consolidação destas 
discussões no ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Gênero, sexualidade e educação básica. 
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ABSTRACT 

Research on the teaching of sexuality show that the difficulties teachers face in 
addressing the matter, they prefer to address the biological aspects focusing on 
the consequences of sexuality, in the regulation of ideas and attitudes and the 
relationship between health and disease. Considering the importance of 
addressing this issue in the school, in 2005, the municipality of Jequie the state 
of Bahia included these discussions as required in the core curriculum 
component diverse curriculum of basic education as a discipline entitled 
Sexuality Education. This subject was the focus of this research was to question: 
What principles / ideas about teaching sexuality guide the pedagogical 
conceptions and practices of teachers ministering discipline Sexuality 
Education? Data collection was done through semi-structured interviews with 
11 teachers who teach discipline for Sexuality Education in schools of the 
municipal education and interpretation was based on discourse analysis. It was 
found that the centrality of the discourse of the discipline's Sexuality Education 
in reducing teen pregnancy and the incidence of Sexually Transmitted Diseases 
and AIDS among young people, although this has enabled the curricular space 
entry issues that historically have been silenced, as gender and sexual diversity. 
The training of teachers in Biological Sciences was an important criterion for the 
award of the course, although there are teachers that teach because of specific 
courses on sexuality that participated. The main advantage of the existence of 
the curriculum component is the fact that the school institution legitimizing a 
specific place for discussion of this issue, on the other hand, this restricts 
discussions only this time, even these teachers are seen as solely responsible for 
this work . The more support that teachers have about the approach of this 
issue is the interest and motivation of students and, in some cases, the support 
of the school management. In short, the research revealed the importance of this 
area and this course has enabled students to broaden their view of sexuality, 
although there is little investment from the government to consolidate these 
discussions in the school environment. 

 

Keywords: Gender, sexuality and basic education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A forma como ocorrem às discussões de gênero e sexualidade na escola é 

bastante diversificada o que a torna uma questão bastante instigante para os 

estudiosos dessas temáticas. A motivação para fazer essa abordagem na escola 

nasce, muitas vezes, da vontade dos(as) professores(as) que percebem o 

interesse e a necessidade dos(as) alunos(as) por essas questões. Este trabalho de 

pesquisa é fruto desse despertar, onde há uma motivação pessoal estimulada 

pelas ações que já realizo na Organização Não Governamental denominada 

Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS (GAPA-Itabuna) que trabalha com 

prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis/ AIDS e assistência às 

pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

 Ao ingressar na organização no ano 2000 como voluntária e durante 

quatro anos como dirigente, devido à minha formação acadêmica em Ciências 

Biológicas, fiquei responsável pela realização de palestras e oficinas sobre 

sexualidade e saúde sexual e reprodutiva nas escolas. A formação para atuar 

nessa área com segurança não me foi dada na graduação. Foi a identificação 

com a temática que me fez buscar mais informações por meio de leituras, 

cursos, seminários, oficinas e encontros, oportunizados pelo meu trabalho no 

GAPA-Itabuna. 

Vale ressaltar que ao longo de 22 anos de exercício da profissão como 

professora de Ciências e Biologia da educação básica, participei de muitas 

formações sobre diversos temas, porém, sempre senti falta de uma discussão a 

respeito de gênero e diversidade, temas que sempre despertaram a minha 

atenção. Todo o percurso construído ao longo desse período fez com que em 

alguns trabalhos relacionados às questões voltadas para a sexualidade nas 

escolas as pessoas buscassem a minha participação.  
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Por pertencer ao quadro de docentes efetivos da Rede Estadual de 

Ensino, com regência em Biologia, no ano de 2007, apresentei à Diretoria 

Regional de Educação-07 o projeto intitulado Gravidez na Adolescência: 

Capacitando Professores(as) da Rede Pública para trabalhar Sexualidade e 

Afetividade no Ambiente Escolar. Ele tinha como objetivo contribuir para que 

os(as) professores(as), em sua prática pedagógica, promovessem uma educação 

não sexista, possibilitando uma reflexão sobre sexualidade, vulnerabilidades e 

gravidez na adolescência e transformando a escola em um espaço de discussão 

das vivências de cada indivíduo e de desenvolvimento do seu potencial pessoal.  

Nesse ano fiquei à disposição da Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia (SEC-Ba) para o desenvolvimento desse projeto. O mesmo consistia em 

capacitar os(as) professores(as) da rede estadual por meio de um curso de 40 

horas e acompanhamento das ações desenvolvidas por eles(as) nas escolas. 

Nesse trabalho, junto com uma pedagoga também voluntária da instituição, 

formamos 04 turmas que passaram por esta capacitação, perfazendo um total 

de 150 professores(as).  

Com a realização desse trabalho, foi possível perceber a insegurança 

dos(as) professores(as) em lidar com o tema sexualidade mesmo após o curso e 

muitos professores(as) alegaram que consideravam o tema delicado e que não 

era abordado nos seus cursos de graduação. Esse fato levava os(as) 

professores(as) a buscarem parceiros para o desenvolvimento do trabalho com 

seus(suas) alunos(as). Essa visão dos(as) professores(as) me estimulou a realizar 

uma pesquisa, que fez parte da monografia para conclusão de uma 

especialização em Ensino de Ciências e Matemática, onde busquei investigar se 

esse tema encontrava-se inserido nos Projetos Político Pedagógico (PPP) das 

escolas. Nela verifiquei que o mesmo não fazia parte desse documento. Ao 

ingressar no mestrado, tive como meta dar continuidade às pesquisas 

envolvendo as discussões de gênero e sexualidade no ambiente escolar.  
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 O interesse por esta pesquisa parte da visão de que, na abordagem do 

tema sexualidade, a escola ocupa um espaço importante, embora não seja o 

único, para levar informações e promover reflexões e discussões que envolvem 

a vivência pessoal da sexualidade, especialmente dos jovens, mesmo havendo 

formas de controle dessa discussão. É importante entender que não cabe aos(às) 

gestores(as) e/ou professores(as) a decisão de abordar ou não questões 

relacionadas à sexualidade na escola, pois essas circulam espontaneamente 

dentro e fora da sala de aula.  

Na concepção atual de sociedade e de educação, faz-se necessário que a 

escola desenvolva nos(as) educandos(as) uma maior autonomia, levando-os(as) 

à reflexão e à tomada de decisões nos diversos aspectos de suas vidas, voltando-

se para suas necessidades e as necessidades da sociedade em que este(esta) se 

insere. O conhecimento, os saberes e as informações trazidos pela escola não 

podem ser alijados do cotidiano desses(as) educandos(as). Louro (2008b) 

explicita essa função quando diz que “a escola não apenas transmite 

conhecimentos, nem mesmo apenas os produz, mas ela, também fabrica sujeitos, 

produz identidades étnicas, de gênero e de classe”(p.85). Além disso, as escolas 

são espaços para promoção da cultura, do reconhecimento da pluralidade das 

identidades e dos comportamentos relativos às diferenças como um todo 

(BRASIL, 2007). 

As pesquisas sobre a abordagem da sexualidade na escola mostram a 

presença de um discurso biológico e higienista, desenvolvido, sobretudo, 

pelos(as) professores(as) de Ciências e Biologia. Esse discurso gira em torno 

daquilo que é considerado como consequência do exercício da sexualidade, a 

exemplo das doenças sexualmente transmissíveis, da gravidez não planejada e 

do aborto. Dessa forma, essas abordagens apresentam-se muito distantes das 

necessidades dos(as) estudantes, por ser limitado ao âmbito anatômico-

fisiológico, prescritivo e preventivo.  
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Essa visão é fortemente reforçada pela forma como as discussões de 

gênero e sexualidade se apresentam nos livros didáticos. É consenso entre 

os(as) autores(as) que, embora essas discussões devam ter uma abordagem 

interdisciplinar ou transversal, é nos livros de Ciências e Biologia que as 

mesmas aparecem, e a omissão acaba atribuindo ao professor desta área a 

responsabilidade de trazer o tema à sala de aula. É fato que comumente as 

questões relacionadas à sexualidade costumam ser incluídas ao final do livro, 

onde, normalmente, o professor não chega. Este material também sugere que a 

feminilidade está subordinada à dominação masculina reforçada, a partir das 

relações de gênero, as condições que legitimam as estruturas de poder 

existentes (LIRA e JOFILI, 2010; SANTOS et al., 2011; ALTMANN, 2003; 

SANTANA e WALDHELM, 2009; MARTINS e HOFFMANN, 2007). 

Isto nos leva a crer que há uma intenção em causar medo e tentar 

desvincular a sexualidade do prazer, não ocorrendo ainda abordagem sobre 

gênero, diversidade sexual, relacionamentos, homofobia e temas afins. 

Os estudos que analisam os componentes curriculares dos cursos de 

licenciatura mostram que essa temática só é tratada no curso de Ciências 

Biológicas, e de modo restrito às explicações biológicas e características 

anatômicas, fisiológicas e patológicas, sem sugerirem a abordagem 

sociocultural a respeito da sexualidade. Esse fato justifica a mesma forma de 

abordagem na educação básica, pois os(as) professores(as) terminam 

reproduzindo aquilo que é discutido na academia  (SILVA e MEGID NETO, 

2006; SOUZA e DINIS, 2010). 

Essa inserção da temática apenas no curso de Ciências Biológicas faz com 

que, tradicionalmente, seja atribuída a esses(as) professores(as) a função de 

trabalhar a sexualidade com os jovens na escola. Isto acontece porque cabe a 

essa disciplina a abordagem sobre os aparelhos reprodutores, métodos 

contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis etc, embora o trabalho 

envolvendo sexualidade seja muito mais amplo. 
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Apesar da temática encontrar-se inserida nas Diretrizes Curriculares 

Nacional do curso de Ciências Biológicas e fazer parte dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), integrando os Temas Transversais, se não 

houver a identificação do(a) educador(a) com esses temas, o trabalho não é 

realizado. 

Diante desta dicotomia entre o real e o ideal, é importante que o(a) 

professor(a) busque complementar a sua formação inicial, visando melhor 

preparação e mais segurança para a abordagem desses temas em sala de aula. 

Esta preparação pode acontecer ao longo do exercício da profissão por meio de 

cursos de educação continuada ou mesmo por interesse pessoal do (a) 

próprio(a) educador(a) que busca maiores informações quando se identifica 

com o tema. Ressaltamos que ambos os caminhos têm uma grande importância 

para a formação deste(a) educador(a) e ele(a) se sentirá muito mais 

estimulado(a) para este trabalho em sua sala de aula.  

Trabalhar com questões ligadas à sexualidade ainda põe o(a) professor(a) 

diante de vários desafios como a falta de segurança e formação limitada, além 

da necessidade de uma aprendizagem eficaz e significativa para o(a) aluno(a) e 

a opção de educação sexual que as famílias desejam para seus(suas) filhos(as).  

Diante dessas questões é importante que haja uma maior discussão entre 

os(as) estudiosos(as) nesta área sobre a abordagem da sexualidade enquanto 

tema transversal ou por meio de projetos interdisciplinares e a implantação de 

uma disciplina especifica que trate essas questões com mais responsabilidade e 

com a seriedade que ela merece.  

Nessa perspectiva, de acordo com levantamento realizado, o município 

de Jequié/Bahia incluiu na Matriz Curricular, desde 2005, as discussões de 

sexualidade como componente curricular em uma disciplina da parte 

diversificada intitulada Educação para Sexualidade, a ser ministrada no 8o e 9o 

ano do Ensino Fundamental.  
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O projeto de implantação da disciplina foi elaborado e enviado para 

análise do Conselho Municipal de Educação, de acordo com a LDB 9.394/96, 

que no seu artigo 11, assegura aos municípios autonomia pedagógica, podendo 

estes, autorizar, credenciar e supervisionar os Estabelecimentos do seu Sistema 

de Ensino e no artigo 26, diz que os currículos do Ensino Fundamental e Médio 

devem ter uma Base Nacional Comum, a ser complementada, em cada Sistema 

de Ensino e Estabelecimento Escolar, por uma parte diversificada,  exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade” (BRASIL, 1996). Fica evidente 

que as Unidades Escolares têm autonomia para definir as disciplinas que 

devem integrar a parte diversificada. 

As informações a respeito da implantação da disciplina foram obtidas no 

Conselho Municipal de Educação, onde entrevistei a presidente atual do órgão, 

que, na época da implantação, era Diretora da Educação Básica e, atualmente 

ministra aula em uma escola do município atuando na referida disciplina. 

Segundo suas informações, a decisão de incluir a disciplina no 8o e 9o ano do 

Ensino Fundamental deu-se pelo entendimento de que essa seria a faixa etária 

adequada para iniciar uma discussão sobre a temática, havendo também uma 

preocupação com o aumento do número de adolescentes grávidas no 

município.  

A implantação foi estimulada por uma Organização Não Governamental 

que realizou no município um projeto piloto envolvendo três escolas da rede 

municipal em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. De acordo com 

informações obtidas no Conselho Municipal de Educação, o projeto envolvia 

professores(as) e alunos (as) tornando-os(as) multiplicadores (as) de 

informações partir de oficinas de sexualidade para que estes(as) atuassem em 

outras escolas. Além da participação de professores(as) e alunos(as) nos cursos 

e oficinas, houve a participação direta também de técnicos(as) da secretaria de 

educação. O envolvimento desses atores da Secretaria de Educação foi 

imprescindível para estimular a criação da disciplina, uma vez que eles 
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perceberam a importância de um trabalho contínuo envolvendo as questões de 

sexualidade na escola. 

De acordo com o livro de atas do Conselho Municipal de Educação no 

dia 06 de outubro de 2005 foi encaminhado para votação o parecer no 008/05, 

elaborado pelas relatoras da comissão que avaliaram a proposta de Análise das 

Matrizes Curriculares/2005 sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Neste 

parecer, são garantidas as recomendações de que seja respeitada a autonomia 

da Unidade Escolar na escolha da parte diversificada, porém, é ressaltado que a 

unificação das disciplinas diversificadas facilitaria o fornecimento de material 

didático, a capacitação e formação continuada para os(as) professores(as). O 

parecer recomenda ainda que, no ensino Médio, Educação para Sexualidade 

deve ser eixo temático em Biologia, ficando evidente a relação entre ambas e, 

talvez, explicando a visão biologizante transmitida pela disciplina.  

Passados sete anos da implantação da disciplina, interessou-me realizar 

esta pesquisa que tem como questão de estudo: Quais os princípios/ideias  

sobre ensino da sexualidade norteiam as concepções e práticas pedagógicas 

dos(das) docentes que ministram da disciplina Educação para Sexualidade? A 

importância da pesquisa está em analisar se a temática Sexualidade, ao ser 

inserida como componente curricular, se configura como ruptura ou 

continuidade com o vínculo existente entre as questões de sexualidade e o 

estudo de Ciências e Biologia nas escolas de ensino fundamental e médio.  

É importante destacar que não estou desconsiderando a importância do 

trabalho voltado para saúde sexual e reprodutiva e conhecimento do corpo 

desenvolvido pelo(a) professor(a) de Ciências e Biologia, mesmo porque a sua 

formação acadêmica contempla esta abordagem. Porém, defendo que a 

discussão sobre sexualidade deve ser resignificada e ampliada. 

Outro argumento que justifica a relevância da pesquisa é o fato de trazer 

elementos que auxiliem na avaliação deste componente curricular e da 

formação dos(das) professores(as) para esta área. Isso contribui com novas 
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orientações para a abordagem da sexualidade na escola. Ressalto ainda que, na 

revisão bibliográfica feita para este trabalho, não foram encontrados em artigos 

publicados nas revistas da área de educação e de ensino de ciências, incluídas 

no qualis A e B no período de 1997 a 2011, estudos sobre a sexualidade como 

componente curricular, havendo controvérsias com relação a esta questão, visto 

que a temática é sugerida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como 

tema transversal.  

  Acredito que a ausência de pesquisas nessa área deva-se ao fato de que o 

município de Jequié é o único na Bahia em que existe a disciplina Educação 

para Sexualidade e, em se tratando de Brasil, também não foi identificada esta 

particularidade. Esta situação pode tornar a pesquisa até então inédita. 

Para trabalharmos a questão de estudo proposta aqui, serão elencados 

alguns objetivos que precisam ser atendidos ao longo da pesquisa. Dessa forma 

o objetivo geral foi: Investigar os arranjos e rearranjos da disciplina Educação 

para Sexualidade com base no perfil profissional dos(das) docentes e nos 

princípios norteadores das concepções e práticas educativas desses(as) 

professores(as) e como objetivos específicos: i) investigar o perfil do(da) 

professor(a) que ministra a disciplina Educação para Sexualidade, 

especialmente, no que diz respeito às suas ideias/concepções sobre sexualidade 

e à sua formação profissional para discutir a temática em questão; ii) identificar 

e analisar as vantagens e desvantagens ao se trabalhar a sexualidade em um 

componente curricular específico e iii) descrever e discutir as principais 

dificuldades e conquistas encontradas pelo corpo docente para o ensino da 

disciplina Educação para Sexualidade.  

Dessa forma, este trabalho apresenta no seu primeiro capítulo, discussões 

sobre as relações entre corpo, gênero e sexualidade, utilizando como referencial 

alguns teóricos da área. Inicialmente é feita uma descrição da visão que a 

sociedade, e nos mesmos, temos do corpo e o que ele representa. Em seguida é 

exposto como os(as) autores(as) definem das mais diversas formas o que se 
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entende como gênero. O capítulo é complementado com uma abordagem a 

respeito da sexualidade e tudo que a rodeia onde é feita uma relação direta 

entre gênero e sexualidade com foco na Teoria queer.   

No segundo capítulo, farei uma abordagem sobre a escola como espaço 

de discussão sobre gênero e sexualidade, apresentando também algumas 

pesquisas realizadas nesta área. 

No terceiro capítulo, descrevo o caminho metodológico percorrido, 

analisando cada instrumento utilizado na pesquisa explicando cada etapa do 

processo conceituando e explicando a escolha pela pesquisa qualitativa 

exploratória. 

No quarto capítulo apresento a análise dos dados obtidos, utilizando 

como aporte teórico a Analise do Discurso na perspectiva foucaultiana, onde, a 

partir de montagens discursivas, criei unidades de analise relacionadas aos 

objetivos propostos.   

Finalizando o trabalho faço algumas considerações sobre a pesquisa, 

discutindo alguns pontos que considerei de muita relevância e que não 

poderiam deixar de ser citados. Apresento também caminhos que devem ser 

percorridos em relação à disciplina Educação para Sexualidade e aponto 

algumas ideias para futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 1 

 TECENDO DISCUSSÕES SOBRE CORPO, GÊNERO E 
SEXUALIDADE 

 

Neste capítulo apresento algumas discussões entre corpo, gênero e 

sexualidade utilizando como referenciais alguns(algumas) autores(as) com uma 

visão pós-estruturalista, procurando enfatizar a relação direta entre esta 

discussões sem, no entanto, deixar que se percam os seus conceitos e 

significados individuais.  

 

1.1 Relações entre corpo, gênero e sexualidade 

 

Há muito tempo, somos identificados pelas formas como os nossos 

corpos se apresentam e essa identificação sofre alterações de épocas e de 

culturas, mas sempre produzem uma marca. A estrutura corporal da mulher já 

foi apreciada por ter curvas acentuadas e hoje a mídia impõe que esta não é a 

forma ideal e desejada. A aparência dos corpos, segundo Louro (2008a), indica, 

classifica, ordena, hierarquiza e define os sujeitos a partir de padrões e 

referências das normas, valores e ideais de cultura. As características físicas se 

tornam marcas de raça, de gênero, de etnia, até mesmo de classe e 

nacionalidade, podendo valer mais ou menos. 

Precisamos estar atentos para o caráter específico (e também 
transitório) do sistema de crenças com o qual operamos; 
precisamos nos dar conta de que os corpos vêm sendo “lidos” 
ou compreendidos de formas distintas em diferentes culturas, 
de que o modo como a distinção masculino/feminino vem 
sendo entendida diverge e se modifica histórica e culturalmente 
(LOURO, 2008a, p. 76). 
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 O corpo, portanto, não é algo natural e universalizado, modifica-se por 

meio das tecnologias modernas (plásticas, próteses etc.) ou simplesmente por 

alterações biológicas e anatômicas que acontecem com o passar do tempo e que 

podem deixar sinais.  

 Historicamente, segundo Louro (2000), os sujeitos tornam-se conscientes 

dos seus corpos na medida em que há um investimento disciplinar sobre eles e 

procuramos formas de respostas, de resistência, de transformação ou de 

subversão para as imposições e os investimentos disciplinares feitos sobre 

nossos corpos. Essa “disciplina” por exemplo, é relacionada pela autora à 

chegada da menstruação, fato importante para a vida das meninas, e que, por 

sua vez aumenta a vigilância sobre elas pela indicação da possibilidade de 

iniciar sua vida reprodutiva.  

Para Goellner (2010), um corpo não é apenas um corpo. É também seu 

entorno. 

Mais do que um conjunto de músculos, ossos, vísceras, reflexos 
e sensações, o corpo é também a roupa e os acessórios que o 
adornam, as intervenções que nele se operam, a imagem que 
dele se produz, a máquina que nele se acoplam, os sentidos que 
nele se incorporam, os silêncios que por ele falam, os vestígios 
que nele se exibem, a educação de seus gestos... enfim, é um 
sem limite de possibilidades sempre reinventadas e a serem 
descobertas. Não são, portanto, as semelhanças biológicas que o 
definem, mas, fundamentalmente, os significados culturais e 
sociais que a ele se atribuem (GOELLNER, 2010, p. 29).  

 

 A preocupação com a imagem produzida pelos nossos corpos, na 

atualidade, tem uma grande repercussão social, ocorrendo na maneira como 

nos vestimos, nos acessórios que usamos e na imagem transmitida pelo nosso 

corpo. Isso serve muitas vezes e para muitas pessoas como uma identificação da 

nossa classe social, profissional e até mesmo da nossa cultura, e isso nos é 

cobrado a todo momento. Essa questão tem uma grande influência em todos os 

âmbitos, pois nossa sociedade é capaz de colocar em dúvida o profissionalismo 

do indivíduo se esse não se apresenta da forma desejada e esperada.  



23 

 

 

 

Goellner (2010) afirma que o olhar sobre o corpo pautado na sua 

aparência não é recente, mesmo que o sejam algumas das intervenções que nele 

se operam. A sua cultuação, como hoje vivenciamos, inicia-se no final do século 

XVIII e se intensifica no século XIX. Nesse tempo o corpo adquire relevância nas 

relações que se estabelecem entre os indivíduos. Esse período, de acordo com a 

autora, é muito importante para o entendermos, na contemporaneidade, porque 

é aqui que se criaram e consolidaram algumas representações que ainda hoje 

marcam nossos corpos, com maior ou menor intensidade.   

A imagem produzida pelos nossos corpos também tem uma implicação 

política, como afirma Foucault (1992) ao dizer que o corpo é uma realidade 

biopolítica, pois foi no biológico, no somático e no corporal que a sociedade 

capitalista investiu. As análises de Foucault demonstram ser necessário e 

possível problematizar, estranhar e colocar o corpo em questão. É preciso 

problematizar a valorização e o significado atribuído por algumas culturas. Ele 

afirma que o corpo em si mesmo é uma construção social e histórica. 

As análises feitas por Foucault a respeito do corpo são reafirmadas por 

Felipe (2010) ao falar sobre a erotização dos corpos:  

 

Ao longo da história e nas mais diferentes culturas, o corpo tem 
sido pensado, construído, investido, produzido de diversas 
formas. Vários campos do conhecimento têm tomado para si, 
através de seus experts, a tarefa de falar sobre ele, descrevê-lo, 
conceituá-lo, atribuir-lhe sentido, ditar regras de modo a 
normatizá-lo. Por outro lado, não podemos deixar de 
considerar que o corpo tem sido dividido e demarcado através 
das expectativas que se colocam sobre ele, conferindo-lhe maior 
ou menor status, especialmente quando se trata de definí-lo e 
situá-lo em função do sexo. [...] Em nossa cultura os corpos 
constituem-se no abrigo de nossas identidades (de gênero, 
sexuais e de raça (FELIPE, 2010, p. 54-5). 
 

 Os corpos, de acordo com Louro (2000), ganham sentido socialmente. A 

inscrição dos gêneros — feminino ou masculino — nos corpos, é feita, sempre, 

no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com suas marcas.  
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As possibilidades da sexualidade — das formas de expressar os 
desejos e prazeres — também são sempre socialmente 
estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e sexuais 
são, portanto, compostas e definidas por relações sociais, elas 
são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade (LOURO, 
2000, p.6). 

 

A nossa sociedade, constantemente, vem ditando regras, vigiando, 

controlando e tentando fazer uma normatização em relação aos corpos, 

especialmente quando se trata da questão sexual. Inclusive a nossa sexualidade 

está diretamente relacionada à forma como nós percebemos o nosso corpo.  

Essa normatização é bem explícita quando, por exemplo, nos é transmitida a 

ideia de que, para ser sensual e despertar desejo, é necessário que seja seguido 

um modelo estabelecido e as pessoas que não apresentam esse padrão não são 

capazes de provocar desejo.  

Louro (2000) afirma que, de qualquer forma, investimos muito nos 

corpos e, de acordo com as mais diversas imposições culturais, nós os 

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

dos grupos a que pertencemos.  

 
As imposições de saúde, vigor, vitalidade, juventude, beleza, 
força são distintamente significadas, nas mais variadas culturas 
e são também, nas distintas culturas, diferentemente atribuídas 
aos corpos de homens ou de mulheres. Através de muitos 
processos, de cuidados físicos, exercícios, roupas, aromas, 
adornos, inscrevemos nos corpos marcas de identidades e, 
conseqüentemente, de diferenciação. Treinamos nossos sentidos 
para perceber e decodificar essas marcas e aprendemos a 
classificar os sujeitos pelas formas como eles se apresentam 
corporalmente, pelos comportamentos e gestos que empregam 
e pelas várias formas com que se expressam. É fácil concluir 
que nesses processos de reconhecimento de identidades 
inscreve-se, ao mesmo tempo, a atribuição de diferenças. Tudo 
isso implica a instituição de desigualdades, de ordenamentos, 
de hierarquias, e está, sem dúvida, estreitamente imbricado 
com as redes de poder que circulam numa sociedade (LOURO, 
2000, p. 8-9) 
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Essa normatização se torna muito visível quando nos remetemos à 

maneira como o corpo das crianças e adolescentes é trabalhado na escola, É 

comum nos depararmos com situações em que as crianças buscam se igualar a 

alguns ídolos evidenciados pela mídia e copiam sua forma de vestir, o corte do 

cabelo, os acessórios que usam e várias outras características. Por outro lado, a 

forma como o corpo é trabalhado na escola faz com que essas crianças e 

adolescentes não se vejam naquelas imagens retratadas e, comumente, não há 

um estímulo para que crianças e jovens explorem e conheçam seu próprio 

corpo.  

Eles(elas) são induzidos(as) a escondê-lo, não tocá-lo e não se deixar 

tocar talvez, pelo receio de que descubram que essas práticas podem provocar 

prazer. Desta forma, acredita-se que seja melhor não despertá-lo. 

As discussões colocadas sobre o corpo não podem estar desvinculadas 

das questões de gênero e, consequentemente, de sexualidade, pois há uma 

inter-relação entre elas. De acordo com Nicholson (2000), se o próprio corpo é    

visto por meio de uma interpretação social, então o “sexo” não pode ser 

independente do “gênero”. 

Essa vinculação acontece quando se espera que o sexo biológico indique 

o gênero que a pessoa deve pertencer, e que esse gênero indique a orientação do 

seu desejo pelo outro sexo. Esta forma de olhar é considerada uma norma. 

O gênero, para Louro (2008b), pode ser entendido como constituinte da 

identidade e o seu conceito passa a ser usado como um forte apelo relacional, 

pois é no âmbito das relações sociais que se constroem os gêneros. Não pode ser 

entendido apenas como uma identificação do indivíduo como masculino ou 

feminino. Por ter surgido na época de efervescência do feminismo, quando nos 

referimos a questões de gênero, é comum se pensar que estamos nos referindo a 

estudos sobre a mulher, porém, é importante entender que os estudos de 

gênero dizem respeito às múltiplas expressões do ser homem e do ser mulher. 
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Essa construção foi bem definida por Beauvoir (1967), quando, no final 

dos anos 1960, em uma época em que ainda não se discutia questões de gênero 

disse que “ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. A autora diz ainda que: 

 

Entre meninas e meninos, o corpo é, primeiramente, a 
irradiação de uma subjetividade, o instrumento que efetua a 
compreensão do mundo: é através dos olhos, das mãos e não 
das partes sexuais que apreendem o universo (BEAUVOIR, 
1967, p. 9). 

 

A frase de Beauvoir, de acordo com Louro (2008c), pode ser tomada 

como uma espécie de gatilho provocador de um conjunto de reflexões e 

teorizações, exuberante, fértil, polêmico e disputado, não só no campo do 

feminismo e dos estudos de gênero, como também no campo dos estudos da 

sexualidade. Segundo Louro (2008c), a frase foi ampliada, é claro, passando a 

ser compreendida também no masculino, pois, fazer de alguém um homem 

requer, de igual modo, investimentos continuados. Nada há de puramente 

natural e dado em tudo isso: ser homem e ser mulher constituem-se em 

processos que acontecem no âmbito da cultura. 

 

Ainda que teóricas e intelectuais disputem quanto aos modos 
de compreender e atribuir sentido a esses processos, elas e eles 
costumam concordar que não é o momento do nascimento e da 
nomeação de um corpo como macho ou como fêmea que faz 
deste um sujeito masculino ou feminino. A construção do 
gênero e da sexualidade dá-se ao longo de toda a vida, 
continuamente, infindavelmente (LOURO, 2008c, p.18).  

 

A partir dessa ideia, diversos(as) autores(as) definem das mais diversas 

formas o que se entende como gênero. Nicholson (2000) descreve que o termo 

“gênero” tem suas raízes na junção de duas ideias importantes do pensamento 

ocidental moderno: a base material da identidade; e a construção social do 

caráter humano. Na época do surgimento da segunda fase do feminismo, final 

dos anos 1960, um legado da primeira ideia foi a noção dominante na maioria 
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das sociedades industrializadas, e a distinção masculino/feminino, na maioria 

de seus aspectos essenciais, era causada pelos “fatos da biologia", e expressada 

por eles. A autora segue dizendo ainda que: 

 
Essa noção se refletia no fato de que a palavra mais comumente 
usada para descrever essa distinção, "sexo", tinha fortes 
associações biológicas. As feministas do inicio dessa segunda 
fase viram corretamente essa noção como base conceitual do 
"sexismo" em geral. Por causa dessa assunção implícita no 
sentido de fincar na biologia as raízes das diferenças entre 
mulheres e homens, o conceito de "sexo" colaborou com a ideia 
da imutabilidade dessas diferenças e com a desesperança de 
certas tentativas de mudança. As feministas do final dos anos 
60 se valeram da ideia da constituição social do caráter humano 
para minar o poder desse conceito (NICHOLSON, 2000, p. 2).  

 

Desde o início dos trabalhos que envolvem as questões de gênero, os(as) 

estudiosos(as) do tema deram os mais diversos conceitos visando melhor 

defini-lo. Para Scott (1995),  

 

[...] o termo “gênero” torna-se uma forma de indicar 
“construções culturais” – a criação inteiramente social de ideias 
sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se 
de uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais 
das identidades subjetivas de homens e de mulheres. “Gênero” 
é, segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre 
um corpo sexuado (SCOTT, 1995, p. 75). 

 

 Para a autora, com a proliferação dos estudos sobre sexo e sexualidade, o 

termo “gênero” tornou-se uma palavra útil, oferecendo um meio de distinguir a 

prática sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens. 

Nicholson (2000) reforça a ideia de gênero como construção cultural e 

social ao afirmar que: 

 

“Gênero” é uma palavra estranha no feminismo. Embora para 
muitos de nós ela tenha um significado claro e bem conhecido, 
na verdade ela é usada de duas maneiras diferentes, e até certo 
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ponto contraditórias. De um lado, o “gênero” foi desenvolvido 
e é sempre usado em oposição ao “sexo”, para descrever o que 
é socialmente construído, em oposição ao que é biologicamente 
dado. [...] “gênero” e “sexo” são portanto compreendidos como 
distintos. De outro lado, “gênero” tem sido cada vez mais 
usado como referência a qualquer construção social que tenha a 
ver com masculino/feminino, incluindo as construções que 
separam corpos “femininos” de corpos “masculinos”. Esse 
último uso apareceu quando muitos perceberam que a 
sociedade forma não só a personalidade e o comportamento, 
mas também as maneiras como o corpo aparece (NICHOLSON, 
2000, p. 9).  

 

Nesse sentido, não há como desvincular o sexo do gênero, pois o conceito 

atribuído ao gênero, para Nicholson (2000), veio suplementar o conceito 

atribuído ao sexo e não substituí-lo. Mais do que isso, não só o “gênero” não era 

visto como substituto do “sexo” como também “sexo” parecia essencial à 

elaboração do próprio conceito de “gênero”.  

Ainda em relação ao conceito de gênero Louro (2008b) observa que: 

 

O conceito passa a exigir que se pense de modo plural, 
acentuando que os projetos e as representações sobre mulheres 
e homens são diversos. Observa-se que as concepções de gênero 
diferem não apenas entre as sociedades e os momentos 
históricos, mas no interior de uma dada sociedade, ao se 
considerar os diversos grupos (étnicos, religiosos, raciais, de 
classe) que a constituem (LOURO, 2008b, p. 23). 

 

 As discussões de gênero também estão diretamente ligadas às relações 

de poder e podem se expressar na nossa linguagem. Isso foi feito durante muito 

tempo sem que nos déssemos conta de que estávamos reforçando o sexismo na 

nossa sociedade. Pode-se perceber isso quando nos referimos sempre no 

masculino ao nos dirigirmos a grupos que tenham homens e mulheres, 

ocultando o feminino e isto sempre foi encarado de forma natural, visto que, 

este fato sempre foi aceito pelas mulheres e não abala as estruturas de poder 

existente do masculino sobre o feminino.  
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Sabemos que isto está incutido na nossa sociedade e ainda levaremos 

muito tempo para que ocorra uma mudança nessa linguagem, mas, podemos 

provocar essas mudanças, mesmo que de forma lenta. Por este motivo, neste 

trabalho, a partir deste momento usarei sempre à denominação feminina 

mesmo que a situação envolva o sexo masculino. Essa forma de linguagem não 

quer mostrar que houve uma inversão nesta relação de poder, mas, apenas 

indicar que é possível começarmos a evitar uma linguagem sexista na forma de 

escrever.  

 Essa hierarquização em favor do masculino tem uma explicação na 

história, Laqueur (apud Louro 2008a) relata que até o início do século XIX as 

sociedades ocidentais tinham um modelo sexual que hierarquizava os sujeitos 

ao longo de um único eixo, cujo vértice era o masculino. Entendia-se que os 

corpos de mulheres e de homens diferiam em “graus” de perfeição; a “verdade” 

era que as mulheres tinham “dentro de seu corpo” os mesmos órgãos genitais 

que os homens tinham externamente. Em outras palavras, afirmava-se, 

cientificamente, que “as mulheres eram essencialmente homens nas quais uma 

falta de calor vital – de perfeição – havia resultado na retenção, interna, de 

estruturas que nos machos eram visíveis”. (Louro, 2008a, p.77 ) 

Para Louro (2009), a substituição desse modelo (de um único sexo) pelo 

modelo de dois sexos opostos (que é o modelo que até hoje prevalece) não foi 

um processo simples ou linear. Essa transformação de ordem epistemológica – e 

também política, é claro – se deu com todo um conjunto de transformações. E, 

por um tempo, houve embate e disputa entre esses modelos. 

É importante observarmos também a estreita ligação que se faz entre o 

gênero e a sexualidade, fato muito presente quando nos referimos às 

identidades sexuais e de gênero. A identidade sexual, de acordo com Louro 

(2008b), define a forma como os sujeitos podem viver a sua sexualidade, com 

parceiras do mesmo sexo, do outro sexo, de ambos os sexos ou sem parceiras. A 

identidade de gênero seria a forma como o sujeito se identifica social e 
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historicamente, como masculino e/ou feminino, na sua fronteira ou em nenhum 

deles. A autora ressalta que essas identidades são sempre construídas: 

 

[...] elas não são dadas ou acabadas num determinado 
momento. Não é possível fixar um momento- seja esse o 
nascimento, a adolescência, ou a maturidade- que possa ser 
tomado como aquele em que a identidade sexual e/ou a 
identidade de gênero seja “assentada” ou estabelecida. As 
identidades estão sempre se constituindo, elas são instáveis e, 
portanto, passiveis de transformação (LOURO, 2008b, p. 27).  

 

 Nesse sentido, entende-se que o sujeito pode estar vivenciando em 

determinado momento de sua vida identidades que podem variar sendo 

importante que ela própria entenda tanto a dinâmica de gênero como a 

dinâmica da sexualidade e a relação que há entre ambas. Os próprios sujeitos, 

segundo Louro (2008a), estão empenhados na produção do gênero e da 

sexualidade em seus corpos. O processo, contudo, não é feito ao acaso ou ao 

sabor de sua vontade. Mesmo sendo participantes ativos dessa construção, os 

sujeitos não a exercitam livres de constrangimentos. 

 Essa discussão relacionada à identidade dos gêneros foi aprofundada e 

questionada por Bento (2003). A autora realizou uma pesquisa acompanhando 

transexuais que estavam inseridas em programas públicos para a realização da 

cirurgia de mudança de sexo e aquelas que desejavam fazer a cirurgia mas, não 

estavam associados aos referidos programas, pois, para serem inseridas tinham 

que apresentar sintomas e diagnóstico precisos de disforia de gênero. Nesse 

trabalho, com base na teoria queer a autora propõe a despatologização da 

experiência transexual, sugerindo, que essa experiência, tenha uma abordagem 

sob o paradigma das questões de gênero. Onde deixe de existir o paradigma da 

medicalização ou patologização- distúrbio psicopatológico que pode ser 

diagnosticado, para que se identifique o "verdadeiro transexual" (aquele que 

apresenta todos os sintomas e diagnóstico preciso de disforia de gênero) e 



31 

 

 

 

comece a ser vista como uma "questão" relativa às identidades, especificamente, 

paradigma das identidades de gênero- performances de gênero. 

 Ainda existe na nossa sociedade uma ideia de que as identidades sexuais 

e de gênero, quando não se adaptam às regras impostas, estão fugindo ao que 

se determina como “normal”. Esta é a idéia da patologização, como uma tentativa 

de “explicar” essas identidades consideradas como desviantes. 

 Em relação a esse padrão, Louro (2008a) afirma que: 

 

Uma matriz heterossexual delimita os padrões a serem 
seguidos e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, fornece a pauta 
para as transgressões. É em referência a ela que se fazem não 
apenas os corpos que se conformam às regras de gênero e 
sexuais, mas também os corpos que as subvertem (LOURO, 
2008a, p.17). 

 

A subversão aqui retratada se refere àquelas que fogem a regra 

estabelecida, segundo a qual o sexo determina o gênero que induz a uma única 

forma de desejo: o desejo pelo sexo oposto. Esta regra é denominada de 

heterossexualidade compulsória. De acordo com Miskolci (2009), Adrienne 

Rich, uma feminista norte-americana, foi a primeira teórica a empregar este 

termo em um ensaio publicado em 1986.  

Visando proporcionar uma visão diferenciada a essas discussões tem 

início os estudos de gênero e sexualidade a partir da teoria queer. De acordo 

com Miskolci (2009), a Teoria Queer emergiu nos Estados Unidos em fins da 

década de 1980, em oposição crítica aos estudos sociológicos sobre minorias 

sexuais e gênero. A escolha do termo queer, que significa, um xingamento que 

denotava anormalidade, perversão e desvio, serve para destacar o compromisso 

em desenvolver uma análise da normatização que, naquele momento, era 

focada na sexualidade. 
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[...] Teoria Queer mostra que identidades são inscritas através de 
experiências culturalmente construídas em relações sociais, e o 
êxito de investigações que busquem articular estas esferas 
dependerá do desenvolvimento de metodologias que não 
apenas permitam estudar cada um dos componentes dos 
processos sociais de constituição das identidades, mas, 
sobretudo, analisem as interdependências entre as categorias, 
de forma que não resultem na soma de opressões (MISKOLCI, 
2009, p. 175-6). 
 

Um dos primeiros problemas foi como traduzir o termo queer para a 

Língua Portuguesa. “Queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, 

excêntrico, raro, extraordinário”, diz Louro (2004, p. 38). A ideia foi trazer para 

o lado positivo essa conhecida forma de insultar os homossexuais. Segundo 

Butler (2002), uma das estudiosas da teoria queer, o termo tem operado uma 

prática linguística com o propósito de degradar os sujeitos aos quais se refere. 

“Queer adquire todo o seu poder precisamente através da invocação reiterada 

que o relaciona com acusações, patologias e insultos” (BUTLER, 2002, p. 58).   

Por esse motivo, a ideia é dar outro significado ao termo, entendendo 

queer como uma prática de vida que se coloca contra as normas socialmente 

aceitas.  

De acordo com Miskolci (2007), há muitas definições sobre o que seria a 

teoria, os estudos Queer e a política queer.  

 
O próprio termo queer não tem um único significado em inglês. 
Poderia ser traduzido como esquisito, estranho, excêntrico, 
anormal, como também por uma série de xingamentos 
dirigidos àqueles e àquelas que transgridem convenções de 
sexualidade e de gênero – expressões da linguagem comum 
que, conotando desonra, degeneração, pecado, perversão, 
delimitam o lugar social estigmatizado da homossexualidade e, 
por extensão, de tudo que venha representar alguma forma de 
desvio e ameaça à ordem social estabelecida. Se a linguagem do 
sexo é especialmente poderosa para expressar hierarquias e 
desigualdades sociais, essa força deve se tornar bem mais 
complexa e diversificada no cenário contemporâneo de 
"dispersão de sexualidades" de que fala Foucault. Desse modo, 
queer pode também designar alguém ou algo desestabilizador, 
num sentido mais amplo (MISKOLCI, 2007, p.1) 
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 Nesse sentido, um dos maiores esforços dessa teoria reside na crítica ao 

que se convencionou chamar de heteronormatividade, defendida por aquelas 

que veem o modelo heterossexual como único, correto e saudável. Por esse 

motivo, os primeiros trabalhos das teóricas queer apontam que esse modelo foi 

construído para normatizar as relações sexuais. Assim, as pesquisadoras e 

ativistas pretendem desconstruir o argumento de que a sexualidade segue um 

curso natural.  

 

Os estudos queer atacam uma repronarratividade e uma 
reproideologia, bases de uma heteronormatividade homofóbica, 
ao naturalizar a associação entre heterossexualidade e 
reprodução (LOPES, 2002, p. 24).  

 

Assim, quem ousa se comportar fora dessas normas que, quase sempre, 

encarnam determinados ideais de masculinidade e feminilidade impondo uma 

união heterossexual, acaba sofrendo com o preconceito e a discriminação. 

O foco queer na heteronormatividade, de acordo com Miskolci (2009), não 

equivale a uma defesa de sujeitos não-heterossexuais pois este foco é definidor 

do empreendimento desconstrutivista dessa corrente teórica com relação à 

ordem social e os pressupostos que embasam toda uma visão de mundo, de 

práticas e ate mesmo uma epistemologia.  

Todas as discussões a respeito da Teoria queer remetem-se diretamente a 

expressões da sexualidade que são analisadas e definidas por Foucault (1998) 

como: 

 

Dispositivo da modernidade constituído por práticas 
discursivas e não-discursivas que produzem uma concepção do 
indivíduo enquanto sujeito de uma sexualidade, ou seja, 
saberes e poderes que buscam normalizar, controlar e 
estabelecer “verdades” acerca do sujeito na relação com seu 
corpo e seus prazeres (FOUCAULT, 1988, p.68). 
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A construção da sexualidade ocorre ao longo da vida, por meio de 

aprendizagens, sofrendo influências de instâncias sociais e culturais. Hoje, essa 

construção sofre influencia da mídia, das novelas, dos filmes, da publicidade, 

das revistas, da internet, dos sites de relacionamentos e blogs, das músicas e 

coreografias. 

É comum presenciarmos a preocupação em tentar desvincular a 

sexualidade do sexo como se fossem distintos e como se não houvesse relação 

entre ambos. Entendemos que essa preocupação reflete a repressão ao qual 

ainda nos sujeitamos e à necessidade de superá-la, citada por Foucault (1998) ao 

dizer que, se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao 

mutismo, o simples fato de falar dele e da sua repressão possui como que um ar 

de transgressão deliberada. Para Foucault (1988), 

 
O próprio mutismo, aquilo que se recusa dizer ou que se proíbe 
mencionar, a discrição exigida entre certos locutores não 
constitui propriamente o limite absoluto do discurso, ou seja, a 
outra face de que estaria além de uma fronteira rigorosa mas, 
sobretudo, os elementos que funcionam ao lado de  (com e em 
relação a) coisas ditas nas estratégias de conjunto. Não se deve 
fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz; é 
preciso tentar determinar as diferentes maneiras de não dizer, 
como são distribuídos os que podem falar, que tipo de discurso 
é autorizado ou que forma de discrição é exigida e uns e outros. 
Não existe um só, mas muitos silêncios e são parte integrante 
das estratégias que apoiam e atravessam os discursos 
(FOUCAULT, 1988, p. 30) 

 

Trata-se de determinar, em seu funcionamento e em suas razões de ser, o 

regime de poder- saber- prazer que sustenta, entre nós, o discurso sobre a 

sexualidade humana. 

 

Daí o fato de que o ponto essencial (pelo menos, em primeira 
instância) não é tanto saber o que dizer ao sexo, sim ou não, se 
formular-lhe interdições ou permissões, afirmar sua 
importância ou negar seus efeitos, se policiar ou não as palavras 
empregadas para designá-la; mas levar em consideração o fato 
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de se falar de sexo, quem fala, os lugares e os pontos de vista de 
que se fala, as instituições que incitam a fazê-lo, que 
armazenam e difundem o que dele se diz, em suma, o “fato 
discursivo” global, a “colocação do sexo em discurso” 
(FOUCALT, 1988, p.16) 

 

A maneira de se discutir questões ligadas ao sexo vem se modificando 

historicamente, porém, ainda é muito presente as relações de poder e a pseudo-

liberação quando se estabelece o que se deve falar e onde podemos falar de 

sexo.  

 

Nos últimos séculos, a sexualidade tornou-se objeto 
privilegiado do olhar de cientistas, religiosos, psiquiatras, 
antropólogos, educadores, passando a se constituir, 
efetivamente, numa “questão”. Com base nas mais diversas 
perspectivas, desde então, ela vem sendo descrita, 
compreendida, explicada, regulada, saneada, educada, 
normatizada. Se, nos dias de hoje, ela continua alvo de 
vigilância e do controle, agora se ampliaram e diversificaram 
suas formas de regulação, multiplicaram-se as instâncias e as 
instituições que se autorizam a ditar-lhes normas [...] (LOURO, 
2008a, p. 27).  

 

Quanto a relação ao poder e à “colocação do sexo em discurso” 

Foucault(1988) diz que um ponto importante será saber sob que formas, por 

meio de que canais e de quais discursos o poder consegue chegar às mais 

tênues e mais individuais das condutas.  

 

Que caminhos lhe permitem atingir as formas raras ou quase 
imperceptíveis do desejo, de que maneira o poder penetra e 
controla o prazer cotidiano -tudo isso com efeitos que podem 
ser de recusa, bloqueio, desqualificação mas, também, de 
incitação, de intensificação, em suma, as “técnicas polimorfas 
do poder”. Daí, enfim, o fato de o ponto importante não ser 
determinar se essas produções discursivas e esses efeitos de 
poder levam a formular a verdade do sexo ou, ao contrário, 
mentiras destinadas a ocultá-lo, mas revelar a “vontade de 
saber” que lhe serve ao mesmo tempo de suporte e 
instrumento. (FOUCALT, 1988, p.17) 
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Há um discurso intencional que sempre relaciona o exercício da 

sexualidade ao medo, a doença, ao perigo e, até mesmo, à morte, tentando 

afastar a sua associação ao prazer e à vida e tentando normatizar e estabelecer o 

que é certo e errado. As normas e regras estão relacionadas a tudo que envolve 

a sexualidade, como as práticas sexuais, as identidades sexuais e de gênero.  

Essa intencionalidade tem a pretensão de tentar “frear” os desejos ou dar uma 

“direção correta”, isto é ainda muito presente nas discussões a respeito da 

diversidade sexual ao se estabelecer a “heterossexualidade” como sendo a 

norma e a “homossexualidade" como forma "anormal" de sexualidade, 

considerada uma “transgressão” ou um “desvio”.  

Nosso senso comum, segundo Weeks (2000), toma-se como dado que 

esses termos demarcam uma divisão real entre as pessoas, há "heterossexuais" e 

"homossexuais", havendo um outro termo para aqueles que não se ajustam 

exatamente nessa clara divisão: "bissexuais".  

Essa ideia de “desvio” faz com que surjam atitudes de homofobia que 

tentam justificar a eliminação dos sujeitos “desviantes”. Nesse contexto surge 

também o medo em mostrar uma identidade sexual considerada “anormal”. De 

acordo com Junqueira (2009), dependendo de como se delineiam as 

possibilidades de reconhecimento (entendido como aceitação e auto-aceitação) 

das diversas orientações sexuais e identidades de gênero, jovens e adolescentes 

poderão preferir atribuir-se ora uma ora outra identidade, inventar outras, 

recusar todas, ou aprofundar-se em um angustioso silêncio.  

Não surpreende que muitas poderão autodesignarem-se 

“heterossexuais” mesmo quando mantiverem somente relações  homoeróticas. 

Esta posição reforça a invisibilidade, ainda presente em nossa sociedade, das 

homossexuais, bissexuais e transexuais. 
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CAPÍTULO 2  
 GÊNERO E SEXUALIDADE: A ESCOLA COMO ESPAÇO DE 

DISCUSSÃO 

 

Dentre os locais onde devem ser abordados temas como gênero e 

sexualidade com adolescentes, a escola ocupa um lugar importante para esta 

discussão. Por meio de atividades formais desenvolvidas pelas educadoras e 

informalmente em rodas de conversas entre as adolescentes surgem com 

grande frequência discussões a respeito destes temas.  É importante lembrar 

que na escola as jovens passam a maior parte do seu dia e adquirem parte de 

sua formação como cidadãs além de ser um espaço de construção e 

desconstrução de discursos sobre gênero, sexualidade e temas afins.  

Para Louro (2008b), a escola é alvo de atenção dos religiosos, do Estado e 

das famílias, constituindo-se como necessária para a formação de meninos e 

meninas, ao mesmo tempo em que se deslocava a importância de outros 

espaços formadores. 

Mesmo não sendo o único espaço formador em que jovens ouvem e 

falam sobre sexualidade, a escola deve procurar ser um espaço em que essas 

questões sejam discutidas de forma espontânea, sem reforçar tabus, 

preconceitos, medos ou estereótipos. Não podemos negar que a família, de 

forma geral, transfere para a escola essa função. Essas discussões precisam 

deixar de ser uma opção. Elas devem ser vistas como importantes para as 

pessoas que se encontram na escola e para isso a escola não pode se fechar ao 

debate.  

Segundo Louro (2008b), embora presente em todos os dispositivos de 

escolarização, a preocupação com a sexualidade, geralmente, não é apresentada 

de forma aberta e sua presença independe da intenção manifesta ou dos 

discursos explícitos, da existência ou não de uma disciplina de “educação 

sexual” ou da inclusão ou não desses assuntos nos regimentos escolares. A 
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sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos. Ela não é algo que 

possa ser desligado ou algo do qual alguém possa se “despir”.  

De acordo com Foucault (1998), desde o século XVIII, os construtores e 

organizadores escolares haviam se colocado “num estado de alerta perpétuo” 

em relação à sexualidade daqueles que circulam na instituição escolar. O espaço 

da sala, a forma das mesas, o arranjo dos pátios de recreio, a distribuição dos 

dormitórios, os regulamentos elaborados para a vigilância do recolhimento e do 

sono, tudo fala de maneira mais prolixa da sexualidade das crianças.  

Louro (2008b) complementa que as preocupações e a vigilância em 

relação à sexualidade não estão restritas apenas às alunas, mas a todas as 

pessoas que convivem na escola. Dessa forma, todas as pessoas no espaço 

escolar são constantemente observadas, julgadas e, muitas vezes, “condenadas” 

pela forma como lidam com sua sexualidade. Esse “controle” da sexualidade 

das pessoas mostra que há um receio de que o desenvolvimento da sexualidade 

das alunas sofra influência, afastando-as do que foi determinado como norma, 

sobretudo no que se refere à diversidade de gênero e sexual.  

O envolvimento de toda a comunidade escolar em questões voltadas 

para gênero e sexualidade vai muito além do que simplesmente proporcionar 

espaços de discussão na escola e na sala de aula. Levando-se em conta que 

todas as pessoas presentes no espaço da escola são, de certa forma, educadoras, 

é necessário conhecer a forma como essas outras pessoas lidam com essas 

questões, visto que convivem com as crianças e adolescentes tanto quanto as 

professoras e, em algumas situações, conhecem particularidades de suas vidas 

mais do que as próprias professoras. Essa questão passa, muitas vezes, 

despercebida na escola e pode refletir negativamente quando, por exemplo, um 

adolescente homossexual é alvo de atitudes discriminatórias e preconceituosas 

por essas pessoas que “circulam na escola”.  

Louro (2008b) destaca a importância de levar discussões a respeito da 

sexualidade para a escola ao afirmar que: 
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Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar 
e incorporados por meninos e meninas, tornam-se parte de seus 
corpos. Ali se aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a 
falar e a calar; se aprende a preferir. Todos os sentidos são 
treinados, fazendo com que cada um e cada uma conheça os 
sons, os cheiros e o sabores “bons” e decentes e rejeite os 
indecentes; aprenda o que, a quem e como tocar ( ou, na maior 
parte das vezes, não tocar); fazendo com que tenha algumas 
habilidades e não outras (LOURO, 2008b, p. 61). 

 

Entendo que essa ideia deve servir de alicerce para demonstrar a 

necessidade de discutir questões de gênero e sexualidade no espaço da escola. 

Outro ponto bastante discutível em relação ao reconhecimento da escola como 

um dos espaços importantes para a abordagem da sexualidade é que levar 

discussões a esse respeito para a escola seria um meio de controle e de 

normatização, uma forma de saber o que está se falando a respeito da 

sexualidade e se o que está sendo abordado está “certo”ou “errado”.  

Foucault (1988), ao falar sobre a incitação aos discursos, afirma que o 

século XVII foi o início de uma época de repressão e, para dominar o sexo no 

plano real, foi necessário, primeiro, reduzi-lo ao nível de linguagem. Porém, nos 

três últimos séculos ocorreu um processo inverso e em torno e a propósito do 

sexo houve uma explosão discursiva, definindo-se, porém, onde e quando não 

era possível falar dele. Estabeleceu-se que entre mães, filhas, educadoras, e 

alunas podia-se falar de sexo com tato e descrição, diante disso, surge então, a 

família e a escola como espaços reconhecidos para se falar de sexo.   

É cabível observar que até hoje o debate sobre sexualidade na escola não 

se desvencilhou do propósito de controlar os impulsos e os discursos. Isso 

lembra o que aconteceu no século XVIII, quando o sexo se tornou, segundo 

Foucault (1988), uma questão de “polícia”, onde era necessário regulá-lo por 

meio de discursos úteis e públicos e não pelo rigor da proibição. 

Não se pode desconsiderar, porém, que, ao longo do tempo venham 

ocorrendo algumas mudanças significativas na sociedade as quais  influenciam 
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direta ou indiretamente nas discussões voltadas para sexualidade no espaço 

escolar. Louro (2008b) afirma que: 

 

As condições de existência das instituições escolares e 
acadêmicas estão, certamente, em transformação. A presença 
maciça das meninas e mulheres nas salas de aula; a maior 
visibilidade dos sujeitos homossexuais e bissexuais e seu 
reconhecimento pela mídia; a imposição das discussões sobre 
sexo e sexualidade, a partir da expansão da AIDS; o aumento 
das relações afetivas e sexuais fora do casamento formal; a 
extraordinária revolução das formas e meios de comunicação- 
todos esses e muitos outros processos estão atravessando a 
escola (LOURO, 2008b, p. 119-20). 

  

 Dessa forma, a escola não pode permanecer indiferente a essas questões. 

É importante que se realize um trabalho com planejamento e intensas 

discussões, com uma proposta transformadora e renovadora, pensando no 

bem-estar dos indivíduos que nela se encontram com base nos direitos 

humanos e no relacionamento de respeito e igualdade de direitos entre as 

pessoas.  

 De acordo com Louro (2008b): 

[...] se admitimos que a escola não apenas transmite 
conhecimentos, nem mesmo apenas só produz, mas ela também 
fabrica sujeitos, produz identidades étnicas, de gênero, de 
classe; se reconhecemos que essas identidades estão sendo 
produzidas através de relações de desigualdade; se admitimos 
que a escola está intrinsecamente comprometida com a 
manutenção de uma sociedade dividida e que faz isso 
cotidianamente, com nossa participação ou omissão; se 
acreditamos que a prática escolar é historicamente contingente 
e que é uma prática política, isto é, que se transforma e pode ser 
subvertida; e por fim, se não nos sentimos conformes com essas 
divisões sociais, então, certamente, encontramos justificativas 
não apenas para observar, mas, especialmente, para tentar 
interferir na continuidade dessas desigualdades (LOURO, 
2008b, p. 86). 
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Ao “fabricar” esses sujeitos a escola coloca na sociedade indivíduos 

críticos, políticos e comprometidos com uma sociedade mais justa e igualitária 

ou pessoas que não possuem nenhuma dessas características e em nada vão 

influenciar na construção de uma sociedade melhor. Essa é uma escolha que a 

escola faz ao planejar e cumprir a sua missão como construtora de sujeitos. A 

escola, porém, não pode esperar que esta missão construtora  ocorra a partir de 

ações macro e nem que venha de cima para baixo ou de fora para dentro. É 

urgente, segundo Louro (2008b), exercitar a transformação a partir de práticas 

cotidianas mais imediatas e banais, nas quais estamos todas irremediavelmente 

envolvidas, sem desconsiderar que os movimentos coletivos mais amplos sejam 

certamente importantes, no sentido de interferir na formulação de políticas 

públicas educacionais que permitam ver e lidar com as diferenças e a 

perpetuação das desigualdades sociais.  

 Para que a escola possa efetivamente atuar nesta intervenção e trabalhar 

com as diferenças, precisa oportunizar outras discussões envolvendo a 

sexualidade, a exemplo das múltiplas expressões de gênero, incluindo 

travestilidade, transexualidade e também a diversidade sexual.  

 

O processo de ocultamento de determinados sujeitos pode ser 
flagrantemente ilustrado pelo silenciamento da escola em 
relação aos/as homossexuais. No entanto, a pretensa 
invisibilidade dos/das homossexuais no espaço institucional 
pode se constituir, contraditoriamente, numa das mais terríveis 
evidências da implicação da escola no processo de construção 
das diferenças. De certa forma, o silenciamento parece ter por 
fim “eliminar” esses sujeitos, ou, pelo menos, evitar que os/as 
alunos/alunas “normais” os/as conheçam e possam desejá-los. 
A negação e a ausência aparecem, nesse caso, como uma 
espécie de garantia da norma (LOURO, 2001, p. 89).  

 

É evidente a importância de se promover uma mudança na forma como a 

escola lida com as questões de gênero e de diversidade sexual, pois o 

silenciamento citado por Louro (2001) estimula o preconceito e a homofobia, 
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pelo fato da homossexual ser visto como aquela pessoa que não pode falar na 

escola da sua identificação sexual e quando fala, é vista como a “diferente” e 

tudo que a mesma representa na escola de bom ou de ruim é atribuído sempre a 

sua identificação sexual. 

 

2.1 Abordagem histórica das discussões de gênero e sexualidade no      espaço 

escolar 

 

Para entender como acontecem e os propósitos das discussões de gênero 

e sexualidade no espaço escolar, é importante nos remetermos a história para 

que possamos conhecer o que contribuiu para que essas discussões 

acontecessem. 

 O debate sobre gênero e sexualidade, como denominamos atualmente, 

teve seu início utilizando-se a nomenclatura de educação sexual e/ou 

orientação sexual. Figueiró (1996), em um estudo realizado sobre a produção 

teórica no Brasil a respeito da educação sexual, propõe que seja padronizado o 

uso do termo educação sexual, por considerá-lo mais adequado, uma vez que, 

entre outros motivos, diferente dos outros termos, implica que o educando seja 

considerado sujeito ativo no processo de aprendizagem e não mero receptor de 

conhecimentos, informações e/ou orientações.  

No século XIX, a educação sexual teve uma grande influência médico-

higienista, ao mesmo tempo em que a sexualidade foi definida como sendo: 

 

[...] “por natureza”, um domínio penetrável por processos 
patológicos, solicitando, portanto, intervenções terapêuticas ou 
de normalização; um campo de significações a decifrar; um 
lugar de processos ocultos por mecanismos específicos; um foco 
de relações causais infinitas, uma palavra obscura que é preciso, 
ao mesmo tempo, desencavar e escutar (FOUCAULT, 1988, p. 
67). 
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 Havia então uma necessidade de falar sobre o sexo para tentar controlar 

o que se falava dele e desvendar os segredos escondidos daquilo que não se 

falava. 

 No Brasil, surgem preocupações em relação ao sexo das crianças e dos 

adolescentes no início do século XX. De acordo com Marques (1994), nos anos 

vinte e trinta do século XX, a educação sexual já era uma preocupação para 

médicas, intelectuais, e professoras que se encontravam no espaço da educação 

brasileira. Segundo a autora, no ano 1922, Fernando de Azevedo, importante 

intelectual e reformador educacional brasileiro, respondeu a um inquérito 

promovido pelo Instituto de Higiene da Faculdade de Medicina e Cirurgia de 

São Paulo sobre educação sexual. Naquela época, ele destacava a importância 

do ensino da matéria para o “interesse moral e higiênico do indivíduo” e para o 

“interesse da raça”. Surgia então, nas escolas a educação sexual como objeto de 

ensino voltado para o higienismo, que se preocupava em combater a 

masturbação, as doenças venéreas, e o eugenismo que almejava o 

aperfeiçoamento da raça (BARROSO; BRUSCHINI, 1982, p. 19).  

A educação sexual é definida por Werebe (1998) como “todas as ações, 

deliberadas ou não, que se exercem sobre um indivíduo, desde seu nascimento, 

com repercussão direta ou indireta sobre suas atitudes, comportamentos, 

opiniões, valores ligados à sexualidade” (p. 139). 

É importante observar que as questões envolvendo sexualidade desde as 

primeiras tentativas de inclusão no espaço escolar sempre vieram 

acompanhadas de preocupações de ordem moral e higiênicas. O sexo era visto 

como algo “sujo” que trazia problemas de diversas ordens. 

No ano de 1928, na II Conferência Nacional de Educação ocorrida em 

Belo Horizonte, já existia uma preocupação e o consentimento por parte das 

educadoras pela implantação da educação sexual nas escolas.  Para Lima Jr. 

(2004), 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 
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"destino do sexo", a fim de regulamentar e administrar a sexualidade e 

perpetuar a hierarquia do gênero masculino sobre o feminino. O sentido da 

reprodução e da maternidade eram atribuídas às mulheres, "cabendo-lhes a 

responsabilidade desde mister, sendo preparadas para a prática do 

matrimônio" (p. 27).  

O documento produzido nesta conferência cita que: 
 

A educação sexual pode e deve ser ministrada no Brasil. [...] Ela 
compreenderá três fases – uma preliminar, que se destina a 
preparar a infância para a compreensão esclarecida dos 
destinos do sexo; outra que se propõe a ministrar aos 
educandos, nas próprias aulas de ciências naturais do curso 
secundário, o conhecimento das personalidades fundamentais; 
e uma última, que proporcionará ao adolescente, fora de 
qualquer curso coletivo e especialização complementar, que 
constitui a educação sexual propriamente dita (SEGUNDA, 
37(265), nov.1928 apud VIDAL, 1998, p. 94). 

 

 É possível perceber, no documento que a educação sexual era pensada 

sobre uma visão anatômica, exclusivamente biológica e vinculada à reprodução 

que seria o “destino do sexo”. 

Vidal (1998) afirma que o documento produzido na conferência não 

refletia o que pensavam os professores e professoras daquela época. Médicos, 

juristas e professoras eram defensores da realização da educação sexual pela 

família, sendo atribuída aos familiares a função de falar sobre esses assuntos. 

Para reforçar os estudos sobre educação sexual, o médico José de 

Albuquerque, pioneiro da educação sexual no Brasil, se destacou por levar a 

educação sexual à população e pela produção bibliográfica sobre o tema. Em 

1993, no Rio de Janeiro, ele criou o Círculo Brasileiro de Educação Sexual 

(CBES). De acordo com Bordini (2009), o CBES era formado por intelectuais e, 

em seus seis anos de duração, promoveu diversas atividades ligadas à 

Educação Sexual como: publicação de 47 edições do Boletim de Educação Sexual, 

organização de reuniões culturais, cursos, palestras e conferências, filmes, 
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exposições, publicação de matérias em jornal sobre o assunto e campanhas pela 

incorporação da educação sexual por médicos, juristas e pedagogos. 

 
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. Seria especialmente importante para a 
formação das professoras, para assim habilitá-las a trabalhar 
com os problemas da sexualidade infantil, pois um dos 
objetivos da escola era formar indivíduos “sadios” (VIDAL, 
1998, p. 55). 
 

Ao citar a importância na formação das professoras para trabalharem 

com questões de sexualidade a CBES entendia a escola como esse espaço 

formalizado, onde as/os jovens deveriam tratar os seus “problemas” de ordem 

sexual e deveriam adotar comportamentos considerados “normais”. 

 Ao longo do século XX a instituição escolar se transformou. 

 
Ora conservadora, ora revolucionária, ora progressista, ora 
liberal. A partir dos anos de 1960, os movimentos pelos direitos 
civis, as lutas feministas, os movimentos gays e lésbicos, as 
reivindicações étnico-raciais e, na América Latina, as lutas 
contra os regimes ditatoriais, produziram marcas no discurso 
sobre a escola (CÉSAR, 2009, p. 40). 
 

 Embora tenha ocorrido esse processo de transformação ainda 

percebemos o surgimento de programas e projetos governamentais que dão 

continuidade a proposta higienista e medicalizante da sexualidade das crianças 

e adolescentes. 

 Ao relacionar o processo de escolarização à disciplinarização dos corpos 

de crianças e jovens, Costa (1983) observa que a educação do sexo encontrou 

seu lugar privilegiado na escola desde muito cedo, e que o “sexo bem educado” 

se apresentou como parte importante do processo de escolarização, mesmo que 

não tenha sido abordado em uma disciplina específica, pois a regulação do sexo 

das crianças e jovens nas instituições escolares foi uma tônica na conformação 
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da pedagogia moderna. Dessa forma, a fala da sexualidade e não o seu silêncio 

constituiu-se como fator importante no discurso educacional brasileiro. 

 César (2009), ao analisar os principais caminhos epistemológicos que os 

discursos sobre sexualidade e gênero percorreram na instituição escolar ao 

longo de quase um século, descreveu que um momento importante em relação 

à produção discursiva e as práticas pedagógicas da educação sexual no Brasil 

ocorreu nos primeiros anos da década de 1960. 

 
Pouco antes da ditadura militar, o Brasil vivia um clima de 
“renovação pedagógica”, as críticas sociológicas sobre os 
sistemas educacionais começavam a ser formuladas e aplicadas 
em escolas experimentais. Foi justamente nesse período que o 
tema da educação sexual retornou de forma mais sistemática ao 
discurso pedagógico. Nessa que podemos chamar de segunda 
onda da educação sexual brasileira, escolas de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte organizaram programas de educação 
sexual em conexão com as “novidades pedagógicas” e 
curriculares de então. Nas escolas paulistas destacaram-se as 
experiências desenvolvidas tanto na Escola de Aplicação da 
Universidade de São Paulo quanto no Colégio Vocacional e nos 
Colégios Pluricurriculares. Estas experiências específicas de 
educação sexual e todas as demais experiências pedagógicas 
originadas dessas instituições foram reprimidas e suprimidas 
pela ditadura militar (CÉSAR, 2009, p.40) 
 
 

 Neste clima de repressão, Werebe (1998) menciona uma portaria do 

secretário de Estado dos Negócios da Educação do Estado de São Paulo, de 

janeiro de 1965, que proíbe as professoras do ensino médio, em especial as de 

Biologia e Sociologia, de abordarem essas temáticas em escolas públicas e, 

menos ainda, a defenderem a limitação de filhos ou uso de qualquer meio 

anticoncepcional. A portaria prossegue dizendo que: “A violação deste preceito 

acarretará a suspensão do professor, apurada sindicância”. 

 Na tentativa de retorno do tema às instituições educacionais no ano de 

1968, a deputada federal Júlia Steimbruck apresenta um projeto de lei propondo 

a introdução obrigatória da educação sexual nas escolas primárias e secundárias 
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do país. O projeto foi rejeitado e as objeções expressas pela Comissão de Moral 

e Civismo do Ministério da Educação e Cultura revelam o caráter retrógrado e o 

excessivo moralismo das opiniões de seus autores em relação à sexualidade, em 

geral, e à educação sexual, em particular.    

 Para Werebe (1998), os argumentos dos membros da comissão foram 

absolutamente infundados, conservadores e retrógrados, mas foi preciso 

reconhecer que a introdução obrigatória da educação sexual em todas as escolas 

primárias e secundárias, na época, não seria viável pela falta de condições para 

preparar as educadoras.  

 César (2009) ressalta que, no fim da década de 1960 observou-se um 

recuo da educação sexual. Como a ditadura impôs um regime de controle e 

moralização dos costumes, especialmente decorrente da aliança entre os 

militares e o majoritário grupo conservador da igreja Católica, a educação 

sexual foi definitivamente banida de qualquer discussão pedagógica por parte 

do estado e toda e qualquer iniciativa escolar foi suprimida com rigor.  

 

Uma onda de puritanismo invadiu o país, da qual um dos 
indícios mais evidentes foi a intensificação do rigor da censura 
de obras teatrais e literárias, de filmes e programas de televisão. 
[...] Não se poderia, pois, esperar que o projeto da Sra. 
Steimbruck tivesse acolhida favorável por parte do governo 
(WEREBE, 1998, p. 174). 

 
 No ano de 1961 é fixada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n0 

4.024/61. Ela não cita, em nenhum de seus artigos, nada que se refira a 

Educação Sexual, nem em termos de proibição e nem de autorização para que a 

mesma seja desenvolvida. O Art. 1º diz que a educação nacional, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana tem por fim além 

de outras coisas, a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de 

convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos 

de classe ou de raça. Oberva-se que o tratamento desigual em decorrência da 



48 

 

 

 

identidade de gênero e sexual não tem visibilidade no ambiente escolar, pois, o 

mesmo nem sequer foi citado. 

 Nas décadas seguintes, a educação sexual foi tomada como um dos 

marcos educacionais das lutas pela democratização do país. O ano de 1968, 

segundo Louro (2008b), foi considerado um marco da rebeldia e da contestação. 

A referência é útil para assinalar, de forma concreta, a manifestação coletiva da 

insatisfação e do protesto que já vinham sendo gestados há algum tempo. Em 

vários países, intelectuais, estudantes, negros, mulheres e jovens expressaram 

sua inconformidade e desencanto em relação aos tradicionais arranjos sociais e 

políticos, às grandes teorias universais, ao formalismo acadêmico, à 

discriminação, à segregação e ao silenciamento.  

Nesse período, a educação sexual e os debates sobre gênero ou 

feminismo apareceram como parte de um projeto de escola e educação que se 

instaurou nas bases das lutas pela redemocratização do país. A educação sexual 

aparece como uma reivindicação importante no movimento feminista brasileiro, 

porém, os resultados para as práticas pedagógicas de educação sexual no Brasil 

foram sutis e logo desapareceram (CÉSAR, 2009). 

De acordo com Pereira (2006), em 26 de janeiro de 1970 foi publicado um 

decreto presidencial encarregando o Ministério da Justiça de proibir toda 

publicação contrária à moral e aos bons costumes, assegurando ao poder 

público a tarefa de proteção dos valores éticos indispensáveis à formação moral 

das jovens brasileiras. Com esse decreto, segundo Figueiró (1996), houve uma 

ausência significativa de trabalhos sobre educação sexual no Brasil na década 

de 1970. 

Em 1971 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),  

a Lei no 5.692/71 fixando diretrizes e bases para o então ensino de 1o e 2o graus, 

esta lei continua sem impor nenhuma proibição formal à educação sexual, nem 

tampouco mencioná-la. Esta mesma lei tornou obrigatória a inclusão de 

programas de saúde no currículo escolar.  
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O Parecer no 2.264 do Conselho Federal de Educação, aprovado em 

agosto de 1974, menciona que a educação sexual deve ser desenvolvida nos 

programas de educação da saúde para o 2o grau com o objetivo de: 

 
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 (CFE, 1974). 
 

 
Este parecer reforça, mais uma vez, a visão higiênica e patológica do 

exercício da sexualidade, como já citado diversas vezes ao longo desta 

abordagem histórica.  

Ao findar a década de 1970, Figueiró (1996), em uma pesquisa do estado 

da arte da produção teórica no Brasil sobre educação sexual, destaca que o 

início da década de 1980 foi um marco significativo do aumento de produções 

acadêmicas e científicas sobre o tema, indicando também um aumento de ações 

desenvolvidas nas escolas devido ao processo de abertura política. 

César (2009) relata que no início dos anos 1990 a escola foi tomada como 

um lugar fundamental para a propagação de informações sobre o “sexo 

seguro”, as quais incluíam, além do contágio do HIV/AIDS e outras DSTs, a 

“gravidez na adolescência”, que para os especialistas começou a ser tomada 

como um “problema pedagógico” importante. Nesta época, a epidemia de 

HIV/AIDS teve um grande impacto na educação, na medida em que crescia o 

paradigma da informação como “arma” contra a epidemia. 

 

A partir desse momento, o discurso da sexualidade nas escolas 
brasileiras foi definitivamente colonizado pela ideia de saúde e 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da 
gravidez na adolescência, tomadas como sinônimo de problema 
de saúde física e social. O tema da prevenção foi assumido de 
maneira tão definitiva que os programas estabeleceram uma 
conexão direta com outro problema que deveria ser debelado 
no interior da instituição escolar, isto é, o uso de drogas. Assim, 
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projetos como prevenção de DST/AIDS, gravidez e uso de 
drogas foram desenvolvidos com base na ideia de prevenção 
como paradigma do discurso sobre a educação sexual (CÉSAR, 
2009, p. 42). 
 

  Na segunda metade dos anos 1990, em meio a reformas educacionais, foi 

produzido pela Secretaria de Educação Fundamental/Ministério da Educação e 

Cultura/ - SEF/MEC - os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Este 

documento foi criado com o intuito de nortear o trabalho nas escolas 

envolvendo temas diversos considerados de urgência social, os temas 

Transversais. Na perspectiva de tentar não relacionar a abordagem de 

sexualidade apenas à disciplinas específicas como Ciências e Biologia, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental (BRASIL, 

1998) apresentam a Orientação Sexual como um tema transversal.  

A inclusão da Orientação Sexual nos PCN (BRASIL,1998) foi organizada 

em três blocos: Corpo- matriz da sexualidade; Relações de Gênero; e Prevenção 

das Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS. O bloco sobre o corpo busca 

construir noções, imagens, conceitos e valores a respeito do corpo, concebendo-

o como um todo integrado.  Quanto ao bloco de relações de gênero, a intenção é 

combater as relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta 

estabelecidos para homens e mulheres e apontar para sua transformação. Por 

fim, o bloco sobre prevenção às DST/AIDS visa levar informações sobre as 

doenças e as práticas de sexo seguro, além de discutir a discriminação e o 

preconceito às pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

Não é citado neste documento um ponto importante a ser discutido que 

são as mudanças ocorridas com os corpos das transexuais. Em relação à 

homossexualidade, o documento apenas diz que na puberdade os alunos já 

trazem questões polêmicas a serem discutidas, e a homossexualidade é citada 

como uma dessas questões, e fala que a aluna deve respeitar a diversidade de 

comportamentos relativos à sexualidade. Essa visão faz com que as discussões a 

respeito da homossexualidade na escola sejam tímidas. 
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A proposta dos Temas Transversais apontam para um compromisso a 

ser partilhado por professoras de todas as áreas, uma vez que é preciso 

enfrentar os constantes desafios de uma sociedade que se transforma e exige 

cidadãs capazes de tomar decisões em um meio de crescente complexidade 

social. A abordagem de gênero e sexualidade como Tema Transversal será 

discutida com detalhes em outro item deste capítulo. 

Apesar dos avanços que ocorreram o temor da proibição ainda parece 

estar incutido na cabeça das educadoras e nas ações desenvolvidas nas escolas 

até os dias atuais, percebe-se um certo receio em se falar abertamente de 

sexualidade no espaço escolar, não pelo mesmo temor do estado no período da 

ditadura, mas pelo receio de possíveis críticas dos familiares e da equipe 

dirigente da escola. Isso provoca uma insegurança e dúvidas em relação ao 

“momento certo” de abordar determinadas questões voltadas para sexualidade. 

De certa forma, isto pode ser considerado uma conquista pelo fato do temor não 

estar ligado aos conflitos existentes em uma educação sexual machista ou por 

preceitos religiosos, mas por estar ligado a questões internas da instituição ou 

questões pessoais. 

 

2.2  A inserção curricular da temática Gênero e Sexualidade na escola 

 

O papel da docência na atualidade é demasiado conflituoso em virtude 

dos desafios atuais, dentre os quais, as novas tecnologias de informação, a 

transferência de funções da família para a escola e a lógica da produtividade e 

do mercado que têm influenciado diretamente o ensino. Dessa forma, o 

contexto em que o professor trabalha tornou-se complexo e diversificado: 

 
A profissão já não é a transmissão de um conhecimento 
acadêmico ou a transformação do conhecimento comum do 
aluno em um conhecimento acadêmico. A profissão exerce 
outras funções: motivação, luta contra a exclusão social, 
participação, animação de grupos, relações com estruturas 
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sociais, com a comunidade... E é claro que tudo isso requer uma 
nova formação: inicial e permanente (IMBERNÓN, 2010, p. 14). 

 

Imbernón (2010) afirma que o processo educativo se transforma na 

possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para que as 

pessoas aprendam a conviver com a mudança e a incerteza.  

Nessa ótica, tem-se sugerido discussões envolvendo temas nomeados de 

transversais. A noção da transversalidade adotada pela educação, de acordo 

com Gallo (2002), foi desenvolvida por Félix Guattari para tratar das relações 

entre pacientes e terapeutas, substituindo a relação de transferência proposta 

por Freud. Para ele, a transferência é hierárquica e unitária, pois ocorre apenas 

entre o terapeuta e seu paciente, de forma individualizada. Preocupado em 

desenvolver uma terapêutica coletiva e não-hierárquica, Guattari propôs a 

transversalidade como forma de atravessar as relações entre as pessoas. Mais 

tarde este conceito foi estendido para o conhecimento, e alguns começaram a 

falar em saberes transversais, que atravessam diferentes campos de 

conhecimentos, sem identificar-se necessariamente com apenas um deles. 

 

A transversalidade implica possibilidades de escolas e de 
currículos em muito, diferentes daquelas que hoje conhecemos, 
novos espaços de construção e circulação de saberes quando a 
hierarquização já não será a estrutura básica, e situações até 
então insuspeitas poderão emergir (GALLO, 2002, p. 36). 

  
A discussão da transversalidade adentrou de forma mais intensa na 

escola com a proposição dos Temas Transversais feita pelo Ministério da 

Educação (MEC). Estes temas são entendidos como de urgência social e devem 

ser partilhados por professoras de todas as áreas: 

 
[...] por serem questões sociais, os Temas Transversais têm 
natureza diferente das áreas convencionais. Tratam de 
processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, 
pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores 
em seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços sociais, 
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em busca de soluções e de alternativas, confrontando 
posicionamentos diversos tanto em relação à intervenção no 
âmbito social mais amplo quanto à atuação pessoal (BRASIL, 
1998, p. 26).  
 

Para Moreno (1998), os temas transversais proporcionam união entre o 

científico e o cotidiano, desde que proponham como finalidade os temas 

levantados e, como meios, as matérias curriculares, que adquirem assim a 

qualidade de instrumentos, cujo uso e domínio levam à obtenção de resultados 

perceptíveis. 

Relacionando a origem da transversalidade com a proposta dos Temas 

Transversais propostos pelo MEC, Gallo (2002) faz um contraponto ao dizer 

que: 

Não se deve confundir a proposta original da transversalidade 
com aquela que o MEC vem desenvolvendo nos PCN para o 
Ensino Fundamental e Médio. A proposta do MEC representa, 
talvez, um certo avanço em relação à disciplinarização, mas de 
forma alguma um passo para sua superação. Propõe a 
organização do currículo em ciclos e não em séries e, para o 
primeiro e segundo ciclos, a organização em áreas e não em 
disciplinas; mas já nos ciclos seguintes processa-se a 
disciplinarização. A maior novidade está naquilo que 
denominam de temas transversais: assuntos de interesse social 
que devem permear, “atravessar” o conteúdo de todas as 
disciplinas (GALLO, 2002, p. 36). 

 

Nesse sentido, ao analisar cuidadosamente este contraponto com a 

realidade vivida nas escolas, os temas transversais podem ser vistos apenas 

como uma tentativa de mudança, visto que o currículo das escolas continua 

dividido em disciplinas com pouca ou nenhuma relação entre elas. Nesta 

discussão, Soares (2007) ressalta que não existe nenhum tipo de 

comunicação/diálogo/relação de conteúdo-conhecimento de uma disciplina 

com qualquer outra. 

O fato de a orientação sexual ter sido indicada como um dos temas 

transversais foi pautado na ideia de sua dimensão social, biológica, cultural, 
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política e econômica. Dessa forma, o trabalho voltado para sexualidade a ser 

realizado nas escolas encontra-se diante de vários desafios, pois, a professora, 

independente da disciplina que ministra, não tem momentos em sua formação 

para lidar com essas diversas dimensões tornando-se inseguro para abordagem 

dessas questões.  

Ressalta-se que, se no ensino fundamental orienta-se o trabalho com a 

sexualidade de forma transversal e no ensino médio há um retorno do tema 

para a disciplinarização, isso reforça o contraponto feito por Gallo (2002) ao 

comparar a proposta original da transversalidade com a proposta dos temas 

transversais nos PCN. Para a abordagem destes temas no ensino médio, no ano 

de 2006, foram publicadas pelo MEC as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio, complementando os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 

Médio (PCNEM), lançado no ano 2000. Embora, nesse documento as discussões 

sobre sexualidade estejam presentes na disciplina de Sociologia, reafirma que 

“compete ao ensino da Biologia, prioritariamente, o desenvolvimento de 

assuntos ligados à saúde, ao corpo humano, à adolescência e à sexualidade” 

(BRASIL, 2006, p. 24). 

Este fato é preocupante. Oliveira (2001) mostra que as professoras, em 

geral, apresentam uma resistência para assumirem, na prática pedagógica, um 

trabalho sistemático, que envolva os vários aspectos da sexualidade, 

procurando eximir-se dessa tarefa, e deixando a cargo das professoras de 

Ciências e/ou Biologia. 

Apesar da maioria das autoras defenderem o tema sexualidade como 

transversal, os PCN são contraditórios ao considerar o mesmo muito 

abrangente, dizendo ser restrito o enfoque transversal e sugerindo um espaço 

próprio para a discussão do tema:  

 

[...] a sexualidade se impõe, na sociedade contemporânea, como 
um dos maiores interesses dos adolescentes, exigindo 
posicionamentos e atitudes cotidianas. Temáticas como a 
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gravidez na adolescência, masturbação, homossexualidade, 
iniciação sexual, pornografia e erotismo, aborto, violência 
sexual e outras, são exemplos de questões que extrapolam a 
possibilidade da transversalização pelas disciplinas e 
demandam espaço próprio para serem refletidas e discutidas. 
São temas polêmicos, que envolvem questões complexas e 
demandam tempo para serem aprofundadas, com ampla 
participação dos alunos, além de exigirem maior preparo do 
educador (BRASIL, 1998, p. 331).  

 

Existem estudiosos que não acreditam na potencialidade dos temas 

transversais. Nunes e Silva (2000) duvidam da viabilidade e eficácia da 

transversalidade em geral, especialmente em relação à sexualidade. Eles 

afirmam que: “a preocupação é quanto à metodologia e ao suporte teórico para 

o trabalho cotidiano com o tema” (p. 67). Chamam a atenção ainda para os 

limites e riscos de sua aplicação, como o de incorrer numa atuação voluntária e 

de forma improvisada, que pode levar ao ecletismo e à banalização do assunto, 

pois, para eles, o tratamento transversal 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.  

A questão da atuação voluntária é um fato bastante preocupante quando 

falamos de sexualidade como tema transversal, pois a ninguém é atribuída 

diretamente a responsabilidade pela abordagem do tema, e sem isso, ninguém 

se sente diretamente responsável. 

Ao pensar sobre essa viabilidade, Figueiró (2000) sinaliza que a educação 

sexual é dificultada por vários fatores. Entre eles, incluem-se os limites 

impostos pela bagagem das professoras e a precariedade dos seus contextos de 

formação e de atuação profissional.  

O próprio MEC reconhece a precariedade da escola em concretizar com 

qualidade as propostas inseridas nos PCN, dizendo ser necessário: 

 

[...] uma política educacional que contemple a formação inicial e 
continuada dos professores, uma decisiva revisão das condições 
salariais, além da organização de uma estrutura de apoio que 
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favoreça o desenvolvimento do trabalho (acervo de livros e 
obras de referência, equipe técnica para supervisão, materiais 
didáticos, instalações adequadas para realização do trabalho de 
qualidade), aspectos que, sem dúvida implicam a valorização 
da atividade do professor (BRASIL, 2000, p. 38). 

 

Independente do tipo de política que o estado nos apresenta, é 

imprescindível, segundo Figueiró (2006), que as professoras atuem 

interdisciplinarmente, reúnam-se e planejem em conjunto, para dar conta de 

um ensino sistematizado das várias temáticas, pois, desta forma a viabilidade 

dos temas transversais serem inseridos efetivamente no processo de ensino será 

maior.  

 

2.3 Gênero e Sexualidade: multiculturalismo e currículo queer  

 

As discussões de gênero e sexualidade ganharam outros significados no 

currículo a partir da teoria pós-crítica utilizando-se do currículo 

multiculturalista, que destaca a diversidade das formas culturais do mundo 

contemporâneo e a necessidade de levar essas discussões para o espaço escolar.  

De acordo com Silva (2001), a teoria pós-crítica argumenta que nenhuma 

teoria é neutra, científica ou desinteressada e que sempre estão implicadas 

relações de poder. Nela, as bases para construção do currículo estão vinculadas 

ao conhecimento, identidade e poder com temas como gênero, raça, etnia, 

sexualidade e subjetividade.  

Candau (2010) destaca que o multiculturalismo não nasceu nas 

universidades ou no âmbito acadêmico em geral. São as lutas de grupos sociais 

discriminados e excluídos e dos movimentos sociais que constituem o lócus de 

produção do multiculturalismo. A penetração na universidade ocorreu em um 

segundo momento e até hoje sua presença é frágil e objeto de muitas discussões. 

 

[...] as questões relativas ao multiculturalismo só recentemente 
têm sido incluídas nos cursos de formação inicial de 
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educadores, e assim mesmo, de modo esporádico e pouco 
sistemático, ao sabor de iniciativas pessoais de alguns 
professores. Quanto à formação continuada, por iniciativas 
oficiais e de várias organizações não governamentais, algumas 
vezes em parceria entre organismos públicos e ONGs, várias 
experiências têm sido promovidas no sentido de favorecer a 
incorporação da perspectiva multicultural na educação básica 
(CANDAU, 2010, p. 19).  

 

O multiculturalismo surge então em oposição ao currículo tradicional 

que privilegiava a cultura masculina, europeia, branca e heterossexual.  

De acordo com Louro (2008a) nos programas multiculturais ditos bem-

intencionados, as diferenças (de gênero, sexuais ou étnicas) são toleradas ou  

apreciadas como curiosidades exóticas. Esse posicionamento porém, não é 

suficiente, uma vez que não abala o regime vigente. A questão da tolerância 

termina por reforçar que existe um determinado grupo que, por uma norma 

social, acolhe aquele que é diferente sendo esse grupo “acolhedor” superior ao 

que é acolhido. Na verdade, não é isso que realmente se espera, pois, nesse 

contexto continuam a existir grupos superiores e inferiores.  

É necessário empreender uma mudança epistemológica que efetivamente 

rompa com a lógica binária e com seus efeitos: a hierarquia; a classificação; a 

dominação e a exclusão. Esta mudança só acontece, segundo as teóricas e 

teóricos queer, a partir de uma pedagogia e de um currículo queer se 

distinguindo dos programas multiculturais:  

 

Uma pedagogia e um currículo queer estariam voltados para o 
processo de produção das diferenças e trabalhariam, 
centralmente, com a instabilidade e a precariedade de todas as 
identidades. [...] A diferença deixaria de estar lá fora, do outro 
lado, alheia ao sujeito, e seria compreendida como 
indispensável para a existência do próprio sujeito: ela estaria 
dentro, integrando e constituindo o eu. A diferença deixaria de 
estar ausente para estar presente: fazendo sentido, 
assombrando e desestabilizando o sujeito. Ao se dirigir para os 
processos que produzem as diferenças, o currículo passaria a 
exigir que se prestasse atenção ao jogo político aí implicado: em 
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vez de meramente contemplar uma sociedade plural, seria 
imprescindível dar-se conta das disputas, das negociações e dos 
conflitos constitutivos das posições que os sujeitos ocupam 

(LOURO, 2008a, p. 48-9). 

 
  

Em relação às discussões de sexualidade, as teorizações queer, além de 

questionarem uma normatividade para o desejo sexual, se atentam à construção 

das sexualidades e envolvem uma visão politizada neste campo. Na concepção 

de Louro (2001), o queer designa “a diferença que não quer ser assimilada ou 

tolerada, e, portanto, sua forma de ação é muito mais transgressiva e 

perturbadora” (LOURO, 2001, p. 546). 

Para Silva (2001), tal como a teoria queer, a pedagogia queer não se 

limitaria a introduzir questões de sexualidade no currículo ou a reivindicar que 

o currículo inclua materiais que combatam as atitudes homofóbicas. A 

pedagogia queer deseja estimular que a sexualidade seja seriamente tratada no 

currículo como uma questão legítima de conhecimento e de identidade.  

Sabemos que a sexualidade, mesmo fazendo parte do cotidiano escolar e 

das pessoas que nela se encontram, raramente faz parte do currículo formal. 

Normalmente são levadas informações do certo e do errado, ligada aos aspectos 

biológicos e reprodutivos, e não é essa a inclusão que se almeja. Em se tratando 

especificamente da homossexualidade no currículo, a pedagogia queer, de 

acordo com Silva (2001): 

 

Não quer simplesmente estimular uma atitude de respeito e 
tolerância à identidade homossexual. Ela tampouco quer 
estimular uma abordagem terapêutica, na qual a ênfase estaria 
no tratamento individual do preconceito e da discriminação. A 
abordagem baseada nas noções de tolerância e do respeito 
deixa intocadas as categorias pelas quais a homossexualidade 
tem sido definida histórica e socialmente, como uma forma 
anormal de sexualidade (p. 108). 
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 A inclusão, na escola, de temas como gênero e sexualidade, quando 

acontecem, é decorrente de inúmeras demandas que emergiram na sociedade, 

além de determinação governamental (FURLANI, 2010). Esse processo de 

inclusão não surgiu de uma intencionalidade por parte das educadoras e tão 

pouco da escola, mas por uma pressão feita pelos movimentos sociais,     

programas governamentais e omissão das famílias em discutir essas questões.  

Além disso levou-se em consideração o interesse, a curiosidade e a vontade de 

discutir temas envolvendo gênero e sexualidade cada vez maior das crianças e 

dos jovens, e a escola seria um espaço importante para essas discussões. 

 
A escola e o currículo devem ser locais onde os estudantes 
tenham a oportunidade de exercer as habilidades democráticas 
da discussão e da participação, de questionamento dos 
pressupostos do senso comum e da vida social. Por outro lado, 
os professores e as professoras não podem ser vistos como 
técnicos ou burocratas, mas como pessoas ativamente 
envolvidas nas atividades da crítica e do questionamento, a 
serviço do processo de emancipação e libertação (SILVA, 2001, 
p.54). 

 

 As práticas democráticas a serem desenvolvidas pelas crianças e 

adolescentes nas escolas devem ser exercidas por meio de um currículo que 

estimule a questionar, problematizar e contestar todas as formas de 

conhecimento e de identidade. Para isso, é importante que as crianças e 

adolescentes sejam estimuladas a discutir, participar e colocarem em questão 

práticas econômicas, políticas e sociais, sempre analisando o contexto em que 

essas práticas são exercidas. Dessa forma, estas poderão desenvolverão  

atitudes de emancipação, sendo imprescindível que a professora estimule cada 

vez mais a sua participação como sujeito ativo no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

2.4 Abordagem de gênero e sexualidade na escola: desafios e perspectivas 
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As ações desenvolvidas nas escolas envolvendo discussões de gênero, 

sexualidade e diversidade sexual, em diversas situações, caminham para uma 

normatização onde as estudantes precisam alcançar determinados objetivos 

planejados pela equipe pedagógica. Muito raramente encontram-se atividades 

que não tenham este planejamento e que se baseiem nas inquietações trazidas 

pelos principais envolvidos no processo – as alunas. Entendo que o 

planejamento precise considerar as inquietações, dúvidas e pensamentos das 

discentes evitando a regulação e normatização das suas ideias e atitudes. 

Neste sentido, Rosistolato (2009) evidencia que o investimento público 

para realização de trabalhos nessa área é uma tentativa de disseminar um 

controle da sexualidade e uma mudança nas representações das adolescentes 

em relação às suas vivências sexuais. De acordo com o autor, as professoras 

acreditam que o trabalho de orientação sexual deve “guiar” o amadurecimento 

das jovens e que é necessária uma mudança de comportamento. 

O discurso da necessidade de mudança já revela um juízo de valor e uma 

visão de que essas jovens estão a todo instante errando quando se trata do 

exercício da sexualidade e que esses erros precisam ser modificados. Nesse 

sentido, é importante que as intervenções desenvolvidas nas escolas não sejam 

prescritivas. Se possível, deve-se fazer essa abordagem baseando-a em conceitos 

de liberdade e autonomia. Para Altmann e Martins (2009), esses conceitos são 

contraditórios quando se diz, por exemplo, que não se deve engravidar na 

adolescência ou se deve usar camisinha em todas as relações sexuais. Isto deve 

ser uma escolha pessoal e não ser tratado apenas como problemas a serem 

resolvidos. 

A escola pode proporcionar espaços de discussão em que as jovens 

tenham liberdade de decidir o que lhes interessa discutir e até mesmo decidir 

que não querem, é esse o sentido de autonomia. O que se percebe, porém são 

imposições evidenciadas na escola quando esta planeja atividades como 

palestras sobre a prevenção às DST/AIDS e a gravidez na adolescência onde já 
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se estabeleceu o que vai ser abordado sem que as alunas sejam consultadas e 

sem um entendimento de que se isso não lhes interessar, não fará parte das suas 

vidas. 

Quando se trata de gravidez na adolescência, de acordo com Altmann 

(2006, 2009), há uma contradição no trabalho desenvolvido pela escola, pois a 

educação sexual é abordada com base na reprodução, terminando por ser 

enfatizada quando é a sua ocorrência que se deseja evitar. Por outro lado, a 

gravidez nessa etapa da vida tem sido equacionada como um problema social e 

isso influencia a maneira como é trabalhada na escola. Essa abordagem ressalta 

uma inadequação entre gravidez e adolescência, onde há uma forte evidência 

de que está se contrariando uma norma que aceita como natural, apenas a 

gravidez em mulheres adultas. Essa é, como já destacado anteriormente, mais 

uma tentativa de normatização. Essa contradição é notada ainda quando, ao se 

falar de métodos contraceptivos, se evidenciam os efeitos negativos da pílula 

anticoncepcional para as adolescentes e isto as afasta, dificultando o uso deste 

método contraceptivo. 

A discussão de gravidez na adolescência também aborda de forma muito 

enfática a questão de gênero, onde a responsabilidade da prevenção é cobrada 

apenas das meninas. Comumente a escola não abre espaço para esse debate, o 

que impossibilita a noção de emancipação. Conforme Maia (2010), uma das 

finalidades da educação na sua forma mais ampla e, em especial, da educação 

sexual é a emancipação das pessoas, fomentando discussões sobre 

relacionamentos eróticos, repressão sexual, prazeres e dificuldades relacionadas 

ao sexo e desenvolver valores como respeito à diversidade e aos direitos 

humanos. O autor destaca que é notório e confirmado na história o caráter 

repressivo e a visão meramente técnica da educação sexual que precisa ser 

esclarecido e criticado. 

A ênfase na gravidez também reforça, mesmo que não seja essa a 

intenção, a “normalidade” da relação heterossexual por ser apenas por meio 
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desse tipo de relação que a gravidez aconteça, havendo uma “fuga” na 

abordagem da homossexualidade e bissexualidade como outras maneiras das 

adolescentes se relacionarem. 

Quando a escola busca especialistas (médicos, enfermeiros, psicólogos, 

etc) para tratar de temas ligados à sexualidade, está reforçando essa visão 

técnica e medicalizante da sexualidade. Não temos a intenção de desconsiderar 

a importância de tais profissionais, porém, é importante que saibamos a sua 

linha de pensamento e a intencionalidade do discurso sobre sexualidade para 

que não se reforce o olhar prescritivo, punitivo, ameaçador e medicalizante com 

que a escola trata esses temas.  

Os conteúdos e valores transmitidos no campo da educação contêm 

estereótipos que precisam ser desvelados e refletidos, se não quisermos que a 

educação para a sexualidade se converta em mais uma ferramenta de 

moralização promovida pela educação que ocorre em nossa sociedade.  

Nesse sentido Maia (2010) aponta que: 

 
Os estereótipos, presentes no processo educativo formal e 
informal, não resultam necessariamente em um sujeito 
preconceituoso, mas contribuem para isso na medida em que 
não se dão aos sujeitos condições para refletir autonomamente 
sobre os valores que internalizam. Por essa razão, tais valores e 
estereótipos adquirem um caráter rígido, irrefletido e reativo, 
principalmente pela possibilidade de exclusão que ameaça 
todos os que não se adaptam (MAIA, 2010, p.28). 
 

  
Para que a formação desse sujeito preconceituoso citado por Maia não 

aconteça, é importante a educadora revisitar e transformar seus próprios 

valores, tabus e preconceitos que se encontram internalizados e arraigados. 

Figueiró (2006) destaca que ensinar sexualidade no espaço da escola 

envolve ensinar por meio da atitude da educadora compreendendo o quanto a 

sexualidade faz parte de todos nós e possibilita o direito a vivenciar o prazer. 

Portanto, a educadora deve lidar tranquilo e positivamente com as múltiplas 
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formas de manifestação da sexualidade. Para isso, é importante, que ela/ele 

entenda como sua a tarefa de discutir sexualidade a fim de que o trabalho seja 

feito com espontaneidade. 

Para a autora, a educação sexual formal deve estar ancorada nos 

seguintes princípios: 

 educar sexualmente é muito mais que ensinar os conteúdos 
de biologia e fisiologia da sexualidade; 

 educar sexualmente é criar oportunidades para o aluno 
expressar seus sentimentos, angústias e dúvidas, refletir 
sobre suas atitudes e rever preconceitos;  

 para educar sexualmente é preciso saber ouvir; 

 o aluno deve ser visto como sujeito ativo no processo 
ensino – aprendizagem e deve ter muito espaço para falar e 
ouvir seus colegas; 

 o professor deve ser a pessoa que cria as condições para o 
aluno aprender, ao invés de ser um simples transmissor de 
conhecimentos (FIGUEIRÓ, 2006, p.38). 

 

Ao analisar os princípios citados, observa-se nessa educação formal a 

importância do envolvimento da pessoa como uma participante ativa do 

processo e não apenas uma receptora de informações. E que a ela deve ser 

proporcionado um espaço para relatos e trocas de experiências se ela assim o 

quiser. Portanto, é importante trabalhar temas de interesse desses sujeitos 

fazendo com que se vejam no processo. 

Silva, Siqueira e Rocha (2009) destacam a inegável importância do 

investimento escolar na educação sexual. Porém, deve-se levar em conta que 

questões referentes ao exercício da sexualidade envolvem fatores mais amplos, 

de cunho sociocultural e econômico, extrapolando a responsabilidade escolar.  

Não podemos desconsiderar também o cunho político que envolve as 

discussões de sexualidade. Essas discussões vêm acompanhadas de decisões e 

escolhas pessoais assim como de questões voltadas para políticas públicas que 

são importantes visões críticas e um posicionamento político. Destacam-se aqui 

as discussões relacionadas ao aborto como problema de saúde pública e as 
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questões envolvendo as garantias dos direitos da comunidade LGBTT (lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transgêneros).  

É importante observar que nos trabalhos envolvendo sexualidade na 

escola, predominam aqueles realizados como forma de destacar o que se 

considera problema ou consequência do exercício da sexualidade. Não há um 

enfoque para o prazer proporcionado por uma vida sexual ativa. As 

abordagens se resumem no debate exaustivo sobre a melhor hora para iniciar a 

vida sexual, as formas de evitar doenças e a gravidez e o que é “correto”, 

inclusive em relação à com quem devemos fazer sexo.  

Para Meyer, Klein e Andrade (2007), o que se enfatiza, todo o tempo, é a 

relação entre sexualidade e perigo, entre sexualidade e doença, entre 

sexualidade e pecado ou culpa. E a única solução que se apresenta a elas, em 

tom normativo e categórico, é a mesma desde que a infecção ao HIV/AIDS se 

tornou um problema de saúde pública. “Só faça sexo com a ‘pessoa certa’, no 

‘momento certo’ e, independentemente de que seja com a ‘pessoa certa’ ou não, 

use preservativo, sempre, em todas as suas relações sexuais (genitais, anais e 

orais)” (MEYER; KLEIN; ANDRADE, 2007, p. 228). 

Esse discurso que associa a sexualidade com o perigo, a doença e a culpa 

só faz com que se torne mais difícil um trabalho efetivo voltado para a 

sexualidade em que as jovens se sintam inseridos, pois, enquanto o discurso 

ressalta as questões negativas, eles estão experimentando o grande prazer que o 

sexo proporciona e, para quem está vivenciando, esses prazeres não se 

relacionam com coisas negativas ou prejudiciais. 

Torna-se relevante discutir em uma dimensão afetiva e emocional, 

considerando a livre escolha de como cada pessoa quer exercer a sua 

sexualidade ou até mesmo se não quer se relacionar sexualmente com ninguém. 

Isto também é uma liberdade de expressão e de ação muitas vezes inaceitável 

pela sociedade. 
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Nesse contexto, não se pode deixar de destacar o que diz César (2009) 

sobre a dificuldade da escola em abordar questões ligadas à orientação sexual, 

sobretudo no que tange à homoafetividade e sobre o possível questionamento 

ao seu sistema heteronormativo. Para o autor, apesar de algumas experiências 

educacionais terem definido que questões sobre a homossexualidade requerem 

uma abordagem específica a respeito da diversidade sexual, o esforço para 

colocar perguntas sobre a heteronormatividade permanece um grande desafio 

ainda não contemplado. 

Para a escola, a forma mais tranquila de se trabalhar essas questões é 

negar a existência de alunas homo e bissexuais e difundir a ideia de que essas 

estão passando por uma transição e que se tiverem uma orientação adequada 

poderão se tornar pessoas “normais”. Essa negação pode ser um motivo para as 

jovens se sentirem discriminadas no espaço escolar em virtude da sua 

orientação sexual e pode ser também um elemento importante para a evasão 

escolar. 

Nota-se uma demanda muito grande que surge na escola envolvendo as 

questões de gênero e sexualidade. Mesmo que o sistema educacional veja essa 

discussão como biológica, prescritiva e normatizadora, é inegável a necessidade 

da discussão dessas questões e a escola não pode ser indiferente, embora, ainda 

hoje, haja uma dificuldade por parte das educadoras em trabalhar essas 

temáticas de forma diferente de como vem sendo abordada ao longo desses 

anos. Essas discussões precisam deixar de depender da vontade da professora e 

serem vistas como prioritárias. 

 

2.5 Formação inicial e continuada para a abordagem de gênero e sexualidade 

 

O trabalho voltado para abordagem de gênero e sexualidade na escola 

tem a professora como agente principal, pois, a ela cabe planejar e mediar as 

discussões, não desconsiderando o que interessa às discentes. Porém, para que 
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esta profissional possa efetivamente atuar com segurança e tranquilidade 

nessas discussões, faz-se necessário que a sua formação inicial e/ou continuada 

lhe forneça subsídios suficientes para não se esquivar de levar esses temas à 

sala de aula. 

Os trabalhos que versam sobre formação inicial e continuada mostram 

que a proposta de discussão da Educação Sexual nas escolas, por meio da 

portaria interministerial no ano de 1992, decorre da preocupação com o 

aumento de casos de AIDS entre adolescentes e não pelo interesse em discutir 

sexualidade. Embora essa intenção não tenha sido a ideal para se iniciar o 

trabalho envolvendo sexualidade na escola, podemos considerar como um 

passo importante. 

 No trabalho de Silva e Megid Neto (2006), é feito um levantamento de 

produções de pós-graduação brasileira sobre formação de professoras para o 

trabalho com educação sexual. As autoras compreendem que a preparação 

envolve a formação global da educadora e não só a aquisição de informações. 

Ressaltam ainda a importância de incluir a educação sexual em todos os cursos 

de graduação, com ênfase maior em Pedagogia e Ciências Biológicas. Isto 

mostra que ainda existe, mesmo por parte das pesquisadoras, a ideia de que 

esses temas devam ser abordados, prioritariamente, por docentes de áreas 

específicas.  

Também foi observado que os trabalhos analisados priorizam temas 

como gravidez e prevenção em DST/AIDS com enfoque na relação 

saúde/doença, numa concepção biologicista. É importante destacar que esta 

visão biologicista pode ser direcionada pela forma como a professora é 

orientada a trabalhar, pois, os estudos que analisam o currículo dos cursos de 

Biologia dizem que as suas ementas tratam o tema de modo restrito às 

explicações biológicas e características anatômicas, fisiológicas e patológicas, 

sem sugerirem em nenhum momento a abordagem sociocultural ou dar a 

amplitude que ela merece a respeito da sexualidade. 
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Silva e Megid Neto (2006) concluem que, em face às dificuldades das 

professoras em tratarem o assunto, devido a fatores pessoais, científicos, 

institucionais ou oficiais, abordam-se apenas os aspectos biológicos e, para isso 

atribui-se essa função a professora de Ciências e Biologia, sendo esta uma 

justificativa da professora das outras áreas para o não-envolvimento com o 

tema. 

As próprias educadoras, de acordo com o trabalho citado, concebem a 

escola como conservadora, repressora, sem abertura para ver, ouvir e 

compreender as educandas, não dando visibilidade à temática e perpetuando 

mecanismos repetitivos e controladores que colocariam em risco a abordagem 

adequada da educação sexual. 

 O envolvimento de professores de Ciências e Biologia com as discussões 

de gênero e sexualidade e a sua formação para a abordagem desses temas surge 

com muita frequência em pesquisas realizadas nessa área. Os trabalhos de 

Souza e Dinis (2010) e Barcelos e Jacobucci (2011) discutem as concepções sobre 

gênero e sexualidade em cursos de licenciatura em Ciências Biológicas. Elas 

destacam a visão de futuras professoras sobre homossexualidade e as 

possibilidades de mudanças curriculares das Ciências Biológicas para 

orientação às futuras docentes no trabalho de gênero, sexualidade e diversidade 

sexual. Souza e Dinis (2010) justificam a especificidade do curso escolhido pelo 

fato de ser difícil determinar a fronteira que separa os conceitos científicos das 

Ciências Naturais de um discurso moralizante em relação ao sexo, para crianças 

e adolescentes. 

Nos trabalhos citados foram investigadas alunas do curso de Ciências 

Biológicas de uma universidade a fim de observar a inclusão dos temas durante 

o curso e a importância para a sua prática docente. Após análise dos dados, as 

autoras concluíram que a abordagem dos temas na universidade não é uma 

determinação programática e está condicionada a opção da professora. 

Observa-se ainda que mesmo discutindo esses temas, as alunas não se sentem 
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confortáveis para falar deles com suas discentes e a maioria desconhece ou 

conhece muito pouco acerca dos Parâmetros Curriculares Nacionais no que 

tange à Educação Sexual. 

Um fato curioso apontado pelas alunas da graduação dos trabalhos de 

Souza e Dinis (2010) e Barcelos e Jacobucci (2011) foi em relação à professora 

homossexual. Elas apontaram o “perigo” que há quando se pensa na educação 

infantil, havendo uma aceitação maior quando as alunas são adolescentes, pois, 

elas receiam que essa professora influencie a criança a ser homossexual, visto 

que, para o grupo, a adolescente já está com sua sexualidade definida. 

Barcelos e Jacobucci (2011), em um de seus trabalhos relata o 

acompanhamento de uma prática docente no curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas utilizando estratégias didáticas com foco em temas polêmicos sobre a 

sexualidade humana onde as alunas participaram ativamente das atividades 

propostas. Os depoimentos das licenciandas, após as atividades, mostraram a 

importância de se trabalhar esses temas de forma interativa, por meio de 

estratégias didáticas que permitam o diálogo. Essas devem estar 

fundamentadas em subsídios teóricos, e apontam a necessidade de uma 

reflexão coletiva entre licenciandas e formadoras levando todo o grupo a 

repensar em suas próprias crenças e concepções já construídas. 

Para Pereira (2010), faz-se necessário um trabalho de reflexão sistemático 

e contínuo sobre a prática pedagógica, sendo este um dos principais elementos 

do processo de formação de professoras. Neste sentido, a autora afirma que: 

 

A integração entre a formação continuada do professor e a sua 
formação inicial em sexualidade humana auxilia no 
entendimento de que os estudos sobre a formação de 
professores devem associar as práticas acadêmicas e 
profissionais dos docentes com suas experiências pessoais, no 
sentido de apanhar como vão sendo construídos valores e 
atitudes em relação à profissão e à educação sexual. (PEREIRA, 
2010, p. 57). 
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Essa associação com as experiências pessoais é uma questão bastante 

delicada para a abordagem da sexualidade pelas professoras, pois, não se nega 

que a vivência da própria sexualidade tem uma influência sobre a forma como 

esta professora desenvolve o trabalho voltado para esta temática e ela deve 

estar preparada para lidar com questões não previstas e não-planejadas sobre 

sexualidade e temas afins e esta imprevisibilidade é um dos fatores que mais 

“assusta” a professora ao abordar essas temáticas. 

De acordo com Kawata, Nakaya e Figueiró (2010), para que essa 

abordagem seja positiva e humanizadora é importante que a profissional 

repense sua história de vida e, em especial, a história de sua Educação Sexual, 

revendo os tabus, os mitos e os preconceitos que trazem, sendo fator facilitador 

também que a professora conheça um pouco de cada aluna, já que, para falar de 

sexualidade, é preciso o estabelecimento de empatia. Essa aproximação 

necessária pode ser dificultada pelo grande número de alunas em sala de aula, 

fato que acontece em grande parte das escolas principalmente em se tratando 

da rede pública de ensino.  

Além da afetividade que deve envolver a relação professora/aluna, Lira 

e Jofili (2010) citam características apontadas pelos PCN como necessárias para 

o desenvolvimento do tema: “clareza”; sistematização”; “atitudes de 

acolhimento às expressões dos estudantes”; “domínio de conteúdo”; e 

“aspectos transdisciplinares”. Segundo as autoras, há um desconhecimento por 

parte das educadoras das recomendações dos PCN para a abordagem da 

orientação sexual, pois este documento não faz parte de suas práticas 

pedagógicas. Elas apontam como limitações para o trabalho com esses temas a 

ausência de políticas públicas de apoio à educadora, sobretudo, na esfera da 

formação inicial e educação continuada.  

Ao falar sobre formação, Rohden (2009), descreve um curso de gênero, 

sexualidade, raça/etnia para professoras e chama a atenção para uma tensão 

delicada que é a posição dessas professoras, variando entre debater teórica e 
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conceitualmente os temas propostos ou defender posições pessoais, de acordo 

com suas convicções de ordem privada, sendo frequente a menção aos dogmas 

religiosos ao tratar dos temas sexualidade e orientação sexual. Nesse sentido, é 

importante enfatizar a necessária separação entre as convicções pessoais e o 

papel da professora como formadora de cidadãs capazes de respeitar a 

diversidade e defender os direitos humanos. 

Essa formação emancipatória deve visar uma autoreflexão crítica, com 

posicionamentos políticos contrários a tudo que impede a formação de 

indivíduos autônomos e deve formar pessoas que sejam capazes de ajudar no 

desenvolvimento de uma sociedade livre e democrática. Se a formação no 

âmbito da sexualidade não ocorrer dessa forma, corre-se o risco de transformá-

la em uma ferramenta de moralização que estimula a discriminação e o 

preconceito. 

Dinis e Luz (2007) fazem uma crítica aos cursos de formação e de 

aperfeiçoamento da professora, quando se usa o discurso de que a professora 

deve “aprender a lidar com a sexualidade” associando o termo “lidar” a 

sentidos como “lutar”, “sofrer”, “sustentar”, “pelejar” e “labutar”. 

Analisando os trabalhos citados, colocamos uma questão que não temos 

a pretensão de responder, mas de trazer para discussão: se na formação das 

professoras de Ciências e Biologia, profissional que a escola entende como mais 

apto a discutir essas questões, mesmo em uma visão puramente biologicista, 

esses temas não fazem parte da sua formação inicial de que forma elas serão 

trabalhados por professoras de outras disciplinas como sugerem os PCN?  

Percebe-se, a partir das pesquisas desenvolvidas com professoras da área 

de Ciências Biológicas, que, mesmo com os conhecimentos biológicos elas 

apresentam dificuldades em discutir as questões de gênero e sexualidade tanto 

quanto professoras de outras áreas pois, na sua formação, há poucos espaços 

propícios ao diálogo e a vivência de novas abordagens educativas para tratar 

desses temas considerados tão difíceis de serem discutidos.  
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Dessa forma é inegável a importância de discutir sexualidade na 

educação inicial e continuada ressaltando que isso não garanta que será 

abordada em sala de aula porém, fará com que a professora se sinta mais 

segura. 
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CAPÍTULO 3 
 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Na realização de uma pesquisa onde se aborda gênero e sexualidade, as 

questões individuais e subjetivas interferem no trabalho da professora em sala 

de aula e, portanto, nada mais adequado do que utilizar a pesquisa qualitativa 

exploratória como parte integrante deste processo.  

Flick (2009) aponta que: 

 

Os métodos qualitativos consideram a comunicação do 
pesquisador em campo como parte explícita da produção de 
conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como uma 
variável a interferir no processo. A subjetividade do 
pesquisador, bem como daqueles que estão sendo estudados, 
tornam-se parte do processo de pesquisa. As reflexões dos 
pesquisadores sobre suas próprias atitudes e observações em 
campo, suas impressões, irritações, sentimentos, etc, tornam-se 
dados em si mesmos, constituindo parte da interpretação 
(FLICK, 2009, p. 25). 

 

Para Bogdan e Biklen (1994), o estudo qualitativo apresenta 5 

características básicas: 1) Tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento; 2) A investigação é 

totalmente  descritiva; 3) A preocupação com o processo é muito maior do que 

com o produto; 4) O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são 

focos de atenção especial pelo pesquisador e 5) A análise dos dados tende a 

seguir um processo indutivo. 

 Nesse sentido, é importante que haja uma relação de confiança mútua 

entre a pesquisadora- como é o caso desta investigação- e as pessoas 

pesquisadas, pois se faz necessário que se atente para os detalhes que o sujeito 

transmite, por ser este o principal foco de análise dos dados.  

Considero ainda o tipo de pesquisa como exploratória, no sentido 

atribuído por Gil (1999) que o define como um trabalho envolvendo 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) 
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experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. Possui também este trabalho a finalidade básica de 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para a formulação de 

abordagens posteriores. Dessa forma, este tipo de estudo visa proporcionar um 

maior conhecimento para a pesquisadora acerca do assunto a fim de que se 

possa formular outras problemáticas, desdobrar outros questionamentos e criar 

hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores. 

Para a coleta de dados desta pesquisa foram utilizados 02 instrumentos: 

formulário de informações pessoais e profissionais das entrevistadas; e 

entrevista semiestruturada. 

Antes de iniciar a coleta de dados, a pesquisa foi submetida e aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) e todas as pessoas selecionadas para a entrevista foram 

informadas sobre o objetivo do trabalho e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) que encontra-se no Apêndice A. 

O formulário (APÊNDICE B) contém informações pessoais e 

profissionais consideradas relevantes para a pesquisa e, a partir desses dados, 

foi feita a seleção para as entrevistas. Esse formulário foi preenchido por 19 

professoras e 01 professor que trabalha com a disciplina Educação Para 

Sexualidade nas 12 escolas pesquisadas da rede municipal de ensino de 

Jequié/Bahia. Ressalto que existem 15 escolas onde a disciplina faz parte do 

componente curricular, porém, em 01 não foi possível contato com a professora 

responsável pela disciplina devido à dificuldade de acesso, pois, a escola fica 

situada na zona rural. Em outras 03 escolas a disciplina estava sem professora 

durante toda a fase de coleta de dados da pesquisa e por este motivo também 

foi excluída (Tabela 1). 

O fato de ter apenas 01 professor ministrando a disciplina me chamou a 

atenção e me fez indagar se isto tem alguma relação com questões de gênero e 

se há uma recusa dos homens em ministrarem a disciplina. Porém, não foi 
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possível responder a esta indagação, pois isso iria demandar uma outra 

pesquisa. 

Os dados do formulário preenchido pelas 20 pessoas que fizeram parte 

da pesquisa foram consolidados e estão no Apêndice C. O contato inicial para 

preenchimento do formulário foi bastante oportuno, pois criou uma relação de 

confiança entre mim e as entrevistadas e estas forneceram informações 

imprescindíveis para selecionar aquelas que participariam da entrevista. Todas 

aquelas que forneceram informações do formulário inicial ficaram cientes de 

que poderiam ser contatadas ou não para participar da entrevista. 

Para selecionar as pessoas que seriam entrevistadas, procurei escolher 

uma professora por escola, para que fosse possível obter uma visão 

generalizada da disciplina. Naquelas escolas com mais de uma profissional 

lecionando a disciplina os outros critérios utilizados foram: não ter a formação 

em Ciências Biológicas para justamente conhecer as razões que levaram essa 

profissional a trabalhar com a temática gênero e sexualidade; e o maior tempo 

de docência na disciplina Educação para Sexualidade. 

A escolha do professor que ministra a disciplina fugiu um pouco aos 

critérios, porém, entendi que seria interessante ter a visão de uma pessoa de 

sexo diferente da maioria. 

A relação das escolas participantes da pesquisa, bem como a quantidade 

de profissionais que ministram a disciplina encontram-se na Tabela 01. 

Após a escolha das pessoas que seriam entrevistadas procedi o contato 

com as selecionadas para a realização das entrevistas, as quais foram realizadas 

na própria escola ou na residência da entrevistada. Nesta etapa, foram 

realizadas 11 entrevistas. 

Em uma investigação qualitativa, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), 

as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas.  Podem constituir a 

estratégia dominante para recolha de dados ou podem ser utilizadas em 
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conjunto com a observação participante, análise de documentos e outras 

técnicas.  

 
Em todas estas situações, a entrevista é utilizada para recolher 
dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo 
ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 
maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). 

 

Tabela 01: Relação das escolas da rede municipal de Jequié/Bahia participantes da pesquisa. 
IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS QUANTIDADE DE 

PROFESSORAS/PROFESSORES QUE 

MINISTRAM A DISCIPLINA 

Escola Municipal Joaquim Marques 
Monteiro 

03 

Centro Educacional Ministro Simões Filho 
01 

Escola Municipal Adolfo Ribeiro 
01 

Colégio Municipal Stela Câmara Dubois 
03 

Colégio Municipal Professora Alírio 
Argolo Pereira 

01 

Centro Educacional Presidente Medici 
03 

Grupo Escolar Municipal Gercinio Coelho 
01 

ZONA RURAL 
 

Centro Educacional Leur Lomanto  01 

Escola Municipal Mauro Almeida  02 

Escola Municipal Corina Leal 01 

Escola Municipal Agnelo Teles de Menezes 02 

 

Neste trabalho, a entrevista foi a estratégia principal de coleta de dados e 

me permitiu obter os dados pertinentes para a minha pesquisa. Iniciei o 

trabalho de campo consciente de que teria que adquirir confiança das 

entrevistadas pelo fato de que falaríamos sobre o trabalho de sexualidade 

desenvolvido por estas pessoas na escola e seria importante que elas não se 

sentissem avaliadas por mim e nem se sentissem na obrigação de falar apenas o 

que elas acreditavam que eu queria ouvir. Também tive de considerar o fato de 
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que, ao falar sobre o trabalho de sexualidade, seria impossível a separação das 

questões pessoais ligadas à própria sexualidade dessas pessoas.  

 A entrevista utilizada foi do tipo semiestruturada que, segundo Ludke e 

André (1986), possibilita uma relação de interação onde há uma atmosfera de 

influência recíproca entre quem pergunta e quem responde, não havendo 

imposição de uma ordem rígida das questões,  

 

[...] o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas 
informações que ele detém e que no fundo é a verdadeira razão 
da entrevista. Na medida em que houver um clima de estímulo 
e de aceitação mútua, as informações fluirão de maneira notável 
e autêntica (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33-4). 

 

Este tipo de entrevista, em que a entrevistadora não segue um roteiro 

padronizado para todas as pessoas, possibilita o surgimento de outras questões 

para serem discutidas à medida que a entrevistada vai discorrendo sobre o 

tema pesquisado e a pesquisadora precisa ter a “capacidade de ouvir 

atentamente e de estimular o fluxo natural de informações por parte do 

entrevistado” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 35).  

Para a entrevista foi elaborado um roteiro com 18 perguntas abertas 

(APÊNDICE D) que foram gravadas e, em seguida, transcritas e analisadas.  

De acordo com Fraser e Gondim (2004), a entrevista na pesquisa 

qualitativa, ao privilegiar a fala dos atores sociais, permite atingir um nível de 

compreensão da realidade humana que se torna acessível por meio de 

discursos, sendo apropriada para investigações cujo objetivo é conhecer como 

as pessoas percebem o mundo.  

 

Em outras palavras, a forma específica de conversação que se 
estabelece em uma entrevista para fins de pesquisa favorece o 
acesso direto ou indireto às opiniões, às crenças, aos valores e 
aos significados que as pessoas atribuem a si, aos outros e ao 
mundo circundante. Deste modo, a entrevista dá voz ao 
interlocutor para que ele fale do que está acessível a sua mente 



77 

 

 

 

no momento da interação com o entrevistador e em um 
processo de influência mútua produz um discurso 
compartilhado pelos dois atores: pesquisador e participante 
(FRASER; GONDIM, 2004, p. 140). 

 
 

Esta relação entre a entrevista e a produção dos discursos me fez optar 

por utilizar como método de análise de dados a Análise de Discurso (AD), na 

perspectiva foucaultiana.  

Quando estudamos as linguagens, as concepções individuais e de grupos 

e os textos, que fazem parte diretamente dos discursos, é importante que se faça 

uma análise detalhada e profunda, considerando-se os vários tipos de discursos 

e a forma como estes são produzidos.  

Para Brandão (2002), a visão de linguagem em que o outro desempenha 

papel fundamental na constituição do significado, integra todo ato de 

enunciação individual num contexto mais amplo, revelando as relações 

intrínsecas entre o linguístico e o social. 

 

O percurso que o indivíduo faz da elaboração mental do 
conteúdo, a ser expresso à objetivação externa - a enunciação - 
desse conteúdo, é orientado socialmente, buscando adaptar-se 
ao contexto imediato do ato da fala e, sobretudo, a 
interlocutores concretos (BRANDÃO, 2002, p. 10). 

 

Nesse sentido, a Análise do Discurso assume o enfoque de que a 

linguagem, enquanto discurso, não é apenas um conjunto de signos verbais que 

atua como instrumento de comunicação ou expressão do pensamento do 

sujeito, a linguagem enquanto discurso passa a ser uma interação, ela relaciona-

se com o social e tem uma intencionalidade. Pêcheux (1975) explicita essa ideia 

ao dizer que: “as palavras, expressões, proposições mudam de sentido segundo 

posições sustentadas por aqueles que a empregam” (p. 144). 

Para Orlandi (2005), a Análise do Discurso não trata da língua ou da 

gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a 
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palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de 

correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática 

de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando. 

Dessa forma, neste tipo de análise, considera-se a relação que se 

estabelece entre a língua, os sujeitos que falam e as situações em que estes estão 

inseridos no momento que estão falando. 

 A Análise do Discurso, ainda de acordo com Orlandi (2005), tem como 

objetivo compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos, 

analisando assim os próprios gestos de interpretação que ela considera como 

atos no domínio simbólico, pois eles intervêm no real do sentido. 

 

A Análise do Discurso não estaciona na interpretação, trabalha 
seus limites, seus mecanismos, como parte dos processos de 
significação. Também não procura um sentido verdadeiro 
através de uma “chave” de interpretação. Não há esta chave, há 
método, há construção de um dispositivo teórico. Não há uma 
verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que o 
constituem e que o analista, com seu dispositivo, deve ser capaz 
de compreender (ORLANDI, 2005, p. 26). 

 

 Ao trabalharmos com este tipo de análise, não devemos nos prender ao 

que possa se encontrar por trás do que foi dito e sim devemos analisar o que foi 

posto, pois é isso que nos interessa analisar.  

Historicamente, de acordo com Mussalim (2003), não se sabe quem foi o 

fundador da disciplina da Análise do Discurso. Muitos atribuem sua origem a 

Jean Dubois e Michel Pêcheux, que partilhavam do Marxismo e da Política, das 

convicções sobre a luta de classes, a história e o movimento social.  

Segundo Brandão (2002), os anos 1950 foram decisivos para a 

constituição de uma análise do discurso enquanto disciplina. De um lado, surge 

o trabalho de Harris (1952) que mostra a possibilidade de ultrapassar as análises 

confinadas meramente à frase, ao estender procedimentos da linguística 

distribucional americana aos enunciados (chamados discursos), e, de outro 
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lado, os trabalhos de R. Jakobson e E. Benveniste sobre enunciação. Para a 

autora, esses trabalhos já apontam para a diferença de perspectiva que vai 

marcar uma postura teórica de uma análise do discurso de linha americana, de 

outra europeia. 

Nesse sentido, Brandão (2002) prossegue diferenciando os trabalhos 

desses autores. 

 

Embora a obra de Harris possa ser considerada o marco inicial 
da análise do discurso, ela se coloca ainda como simples 
extensão da linguística imanente na medida em que transfere e 
aplica procedimentos de análise de unidades da língua aos 
enunciados e situa-se fora de qualquer reflexão sobre a 
significação e as considerações sócio-históricas de produção que 
vão distinguir e marcar posteriormente a Análise do Discurso 
(BRANDÃO, 2002, p. 15). 

   

 Para a autora, Benveniste segue numa direção diferente ao afirmar que 

“o locutor se apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de 

locutor por índices específicos”, (BRANDÃO, 2002, p.15). Nessa fala, ele dá 

relevo ao papel do sujeito falante no processo de enunciação e procura mostrar 

como acontece a inscrição desse sujeito nos seus enunciados. 

 

Ao falar em “posição” do locutor, ele levanta a questão da 
relação que se estabelece entre o locutor, seu enunciado e o 
mundo; relação que estará no centro das reflexões da análise do 
discurso em que o enfoque da posição sócio-histórica dos 
enunciadores ocupa um lugar primordial (BRANDÃO, 2002, p. 
16). 

 

Podemos relacionar essa “posição” do sujeito que fala ao que Foucault 

(1988) chama de Ritual. Segundo ele, o Ritual define a qualificação que devem 

possuir os indivíduos que falam (e que, no jogo de um diálogo, da interrogação, 

da recitação, devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo 

de enunciados). 
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Define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o 
conjunto de signos que devem acompanhar o discurso; fixa, 
enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito 
sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de 
coerção. Os discursos religiosos, judiciários, terapêuticos e, em 
parte também, políticos não podem ser dissociados dessa 
prática de um ritual que determina para os sujeitos que falam, 
ao mesmo tempo, propriedades singulares e papéis 
preestabelecidos (FOUCAULT, 1998, p. 39). 

 

 Diante disso, é importante que, ao analisar um determinado discurso, se 

perceba o lugar de onde a pessoa que fala se situa para entender porque ela se 

expressou daquela maneira. Só assim poderemos fazer uma Análise de 

Discurso à luz da perspectiva foucaultiana. 

 Ainda em relação à história da Análise do Discurso, desde os anos 1980, 

os trabalhos nesta área centram mais a sua atenção sobre a articulação entre os 

modos de organização discursiva e organização social (Maingueneau, 2011). 

Segundo Mussalim (2003), há mais de um tipo de Análise do Discurso:  

 

Classicamente considera-se que, se uma delas mantém uma 
relação privilegiada com a História, com os textos de arquivo, 
que emanam as instâncias institucionais, enquanto uma outra 
privilegia a relação com a Sociologia, interessando-se por 
exemplo, têm-se duas “Análises do Discurso” diferentes: a 
Análise do Discurso de origem francesa, que privilegia o 
contato com a História, e a Análise do Discurso anglo-saxã, área 
bastante produtiva no Brasil, que privilegia o contato com a 
Sociologia (MUSSALIM, 2003, p. 113).  

 

Mussalim (2003), nesta mesma obra, diferença essas duas “Análises do 

Discurso”:  

 

O que diferencia a Análise do Discurso de Origem francesa da 
Análise do Discurso anglo-saxã, ou comumente chamada de 
americana, é que esta última considera a intenção dos sujeitos 
numa interação verbal como um dos pilares que a sustenta, 
enquanto a Análise do Discurso francesa não considera como 
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determinante essa intenção do sujeito; considera que esses 
sujeitos são condicionados por uma determinada ideologia que 
predetermina o que poderão ou não dizer em determinadas 
conjunturas histórico-sociais (idem, p.115).  

 

Nesse sentido, de acordo com a Análise do Discurso de linha francesa, 

nos remetendo aos métodos e conceitos formulados por Foucault em suas obras 

de referência para esta análise A Ordem do Discurso e A Arqueologia do Saber, para 

analisar determinado discurso é importante observar em que lugar a pessoa que 

fala se encontra. Os enunciados posicionam os sujeitos - aqueles que os 

produzem- mas também para aqueles que são dirigidos, não consistindo em 

analisar a relação entre o autor e o que ele diz, mas em determinar que posição 

pode e deve ser ocupada por qualquer indivíduo para que ela seja o sujeito 

deste lugar e deste discurso.  

Foucault (1998) diz que: 

 

[...] ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a 
certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-
lo. Mais precisamente: nem todas as regiões do discurso são 
igualmente abertas e penetráveis; algumas são altamente 
proibidas (diferenciadas e diferenciantes), enquanto outras 
parecem quase abertas a todos os ventos e postas, sem restrição 
prévia, à disposição de cada sujeito que fala (FOUCAULT, 1998, 
p. 37). 

 

Esta posição se estabelece porque o discurso não é algo desvinculado, 

que se encontra sem amarras à disposição de qualquer sujeito, mas por estar 

presente em lugar definido chamado de campo discursivo. Nesse campo, 

existem regras definidas, não podendo qualquer pessoa falar, em qualquer 

situação, mas, estabelecendo o que pode, o que não pode e o que deve e o que 

não deve ser dito. 

Para Foucault (1998), o discurso nada mais é do que a reverberação de 

uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos: 
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[...] e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso, 
quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a 
propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo 
manifestado e intercambiado seu sentido, podem voltar à 
interioridade silenciosa da consciência de si. O discurso nada 
mais é do que um jogo, de escritura, no primeiro caso, de 
leitura, no segundo, de troca, no terceiro, e essa troca, essa 
leitura e essa escritura jamais põem em jogo senão os signos 
(FOUCAULT, 1998, p. 49). 

 

 O pensamento ocidental, conforme Foucault (1998), tomou cuidado para 

que o discurso ocupasse o menor lugar possível entre o pensamento e a palavra; 

parece que tomou cuidado para que o discurso aparecesse apenas como um 

certo aporte entre pensar e falar; seria um pensamento revestido de seus signos 

e tornado visível pelas palavras, ou, inversamente, seriam as estruturas mesmas 

da língua postas em jogo e produzindo um efeito de sentido. 

Foucault faz um convite a trabalhar arduamente com o próprio discurso, 

deixando-o aparecer na complexidade que lhe é peculiar e afirma que “não há 

nada por trás das cortinas, nem sob o chão que pisamos”.  

 

Desaparece então essa camada uniforme onde se 
entrecruzavam indefinidamente o visto e o lido, o visível e o 
enunciável. As coisas e as palavras vão separar-se. O olho será 
destinado a ver e somente a ver; o ouvido somente a ouvir. O 
discurso terá realmente por tarefa dizer o que é, mas não será 
nada mais que o que ele diz (FOUCALT, 2000, p. 60). 

 

 Em uma Análise do Discurso, na perspectiva de Foucault não importa o 

que o sujeito quis dizer, pois não nos interessa interpretar e nem saber a sua 

intenção no que foi dito. O que importa verdadeiramente é o que ele disse. Esta 

forma de análise está relacionada ao que Foucault denomina como “análise do 

campo discursivo”. 

 Foucault (1987), ao falar sobre o campo discursivo, diz: 
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Não se busca, sob o que está manifesto a conversa semi-
silenciosa de um outro discurso: deve-se mostrar porque não 
poderia ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa no 
meio dos outros e relacionado a eles, um lugar que nenhum 
outro poderia ocupar (FOUCAULT, 1987, p. 31). 
 

  Em uma pesquisa qualitativa sobre sexualidade envolvendo professoras, 

como é o caso desse trabalho, é importante observar, também, a visão de  

Foucault a respeito das interdições que atingem o discurso da sexualidade. Para 

ele, seria difícil e abstrato empreender um discurso a respeito da sexualidade 

sem analisar, ao mesmo tempo, os conjuntos dos discursos literários, religiosos, 

éticos, biológicos, médicos e jurídicos igualmente, nos quais se trata da 

sexualidade, estando nomeada, descrita, metaforizada, explicada e julgada. 

 

Estamos muito longe de haver constituído um discurso unitário 
e regular da sexualidade; talvez não cheguemos nunca a isso e, 
quem sabe, não estejamos indo nessa direção. Pouco importa. 
As interdições não têm a mesma forma e não interferem do 
mesmo modo no discurso literário e no da medicina, no da 
psiquiatria e no da direção de consciência. E, inversamente, 
essas diferentes regularidades discursivas não reforçam, não 
contornam ou não deslocam os interditos da mesma maneira 
(FOUCAULT, 1998, p. 67). 

  

 Ainda em relação às interdições, Foucault (1998) afirma que, 

 

todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-
dito; e que este já-dito não seria simplesmente uma frase já 
pronunciada, um texto já escrito, mas um “jamais-dito”, um 
discurso sem corpo, uma voz tão silenciosa quanto um sopro, 
uma escrita que não é senão o vazio de seu próprio rastro 
(FOUCAULT, 1998, p. 28).  
 
 

 A questão da interdição em relação aos discursos quando se fala de 

sexualidade, voltada para o âmbito educacional, é muito presente e está muito 

relacionada à incitação ao discurso, já citada por Foucault, como forma de 
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controle sobre esses discursos. Esse controle diz respeito inclusive a quem tem 

autoridade para falar e o que pode falar. Sabe-se bem, de acordo com Foucault 

(1998, p. 9), que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de 

tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de 

qualquer coisa. 

 Nesse sentido podemos dizer que essa interdição no discurso da 

sexualidade é heterogênea e provoca efeitos diferentes nos sujeitos, 

dependendo de onde ele se situa. Quando a educadora discute com as alunas 

questões referentes a gênero e sexualidade, muitas vezes ela assume uma 

posição de quem está autorizada a falar “aquilo que é correto” e as alunas 

seriam aqueles que trazem sempre informações equivocadas. Isso reforça mais 

uma vez a escolha pela Análise do Discurso neste trabalho. 

  Ao remeter-me para a análise dos dados desta pesquisa, que será descrita 

no capítulo seguinte, é importante destacar que, pela amplitude do material 

obtido após as transcrições das entrevistas, construindo o corpus para a análise, 

não tive a intenção de esgotar todos os pontos observáveis e relevantes do que 

foi dito pelas entrevistadas. Pela riqueza do material obtido, seria quase 

impossível de ser esgotado em uma dissertação de mestrado. Para Orlandi 

(2005), nessa forma de análise, não se objetiva a exaustividade chamada de 

horizontal, ou seja, em extensão, nem a completude, ou exaustividade em 

relação ao objeto empírico. 

 

Ele é inesgotável. Isto porque, por definição, todo discurso se 
estabelece na relação com um discurso anterior e aponta para 
outro. Não há discurso fechado em si mesmo, mas, um processo 
discursivo do qual se podem recortar e analisar estados 
diferentes (ORLANDI, 2005, p. 62). 

 

 A autora segue dizendo ainda que: 
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A exaustividade almejada - que chamamos vertical - deve ser 
considerada em relação aos objetivos da análise e à sua 
temática. Essa exaustividade vertical, em profundidade, leva a 
consequências teóricas relevantes e não trata os “dados” como 
meras ilustrações. Trata de “fatos” da linguagem com sua 
memória, sua espessura semântica, sua materialidade 
linguístico-discursiva (idem, p. 63). 

 

 Diante destes apontamentos teórico-metodológicos, iniciei a análise 

fazendo uma primeira leitura do material transcrito, identificado pela Análise 

do Discurso como corpus, procurando situar cada sujeito falante e buscando 

eixos temáticos que atendessem aos objetivos da minha pesquisa, até atingir a 

exaustividade citada como vertical. 

 Orlandi (2005) aponta que, atualmente, considera-se que a melhor 

maneira de atender à questão da constituição do corpus é construir montagens 

discursivas que obedeçam critérios que decorrem de princípios teóricos da 

análise de discurso, face aos objetivos da análise, que permitam chegar à sua 

compreensão.  

 Não existe na Análise do Discurso uma regra única e nem uma 

nomenclatura específica para essas montagens discursivas. Neste trabalho elas 

foram nomeadas de unidades de análise, relacionando-as aos objetivos 

propostos pela pesquisa.   
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CAPÍTULO 4 
 ENTRE A “NORMATIZAÇÃO” E A “DESCONSTRUÇÃO” DO 
PENSAMENTO SOBRE CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE 

EM UM COMPONENTE CURRICULAR ESPECÍFICO 
 

Neste capítulo, farei inicialmente uma apresentação do perfil geral das 20 

professoras com base no formulário preenchido no primeiro contato e, em 

seguida, farei uma análise das entrevistas realizadas com 10 professoras e 01 

professor que ministram a disciplina Educação para Sexualidade estudada 

neste trabalho.  

 

4.1  Perfil das professoras entrevistadas 

 

Para traçar o perfil das professoras regentes da disciplina Educação para 

Sexualidade, elaborei um formulário onde obtive informações relevantes para 

selecionar aquelas que seriam entrevistadas seguindo critérios definidos e já 

citados em outro item deste trabalho. Dessa forma, fiz contato com 19 

professoras e 01 professor que atuam nas 15 escolas da rede municipal que 

possuem a disciplina e estas forneceram as informações descritas a seguir. 

Acredito que o primeiro contato feito para preenchimento do formulário 

com dados pessoais e profissionais fez com que as entrevistadas estabelecessem 

comigo uma relação de confiança, pois, foi possível perceber que elas ficaram à 

vontade pelas impressões transmitidas nos gestos, nas falas, nas histórias 

contadas e na nossa intimidade durante a entrevista.  

Sobre o perfil das professoras, é possível afirmar que há uma variação 

em relação à idade. A maioria 90% apresenta mais de 30 anos de idade e apenas 

02 tinham menos de 30 anos (figura 01). 

Em relação à formação acadêmica, 09 tem formação em Biologia, outra 05 

em Pedagogia. Das demais, 02 são formadas em Letras, 01 em História, 01 em 

Matemática, 01 em Química e 01 está cursando Pedagogia (figura 02).  
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O resultado demonstra a grande relação existente entre a disciplina 

Educação para Sexualidade e a área de Ciências Biológicas, reforçando as 

pesquisas na área que identificam a professora com esta formação como aquela 

mais preparada para tratar de questões relacionadas à sexualidade. 

 
Figura 01- Idade das entrevistadas 

 

 

Figura 02- Formação acadêmica 

 

 

Em relação à pós-graduação, 17 são especialistas em áreas diversas, 01 

está cursando especialização e 02 não tem nenhuma especialização. Entre as 
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especialistas, 01 está cursando mestrado em Educação Científica e Formação de 

Professores. Dentre os cursos de especialização 06 são da área de ensino em 

ciências e biologia, 02 em psicopedagogia, 02 em metodologia do ensino 

superior, 03 em educação especial, 01 em educação infantil, 01 em educação 

ambiental, 01 em Língua Portuguesa  e 01 em Matemática. 

Sobre a carga horária docente, 15 professoras trabalham 40 horas/ 

semanais, 03 trabalham 60 horas/semanais e 02 têm uma jornada de 20 

horas/semanais (figura 03). 

 

Figura 03: Carga horária de trabalho semanal 

 

 

O tempo de exercício da profissão varia entre 01 e 24 anos, como 

demonstra a figura 4. Um total de 17 trabalham há mais de 11 anos e o restante 

tem menos de 10 anos como docente. 

O tempo em que as entrevistadas ministram a disciplina varia de 03 

meses a 07 anos. Apenas 04 pessoas trabalham com a disciplina desde 2005, ano 

em que ela foi implantada, evidenciando uma rotatividade do corpo docente no 

ensino deste componente curricular. 

Em relação às outras disciplinas em que atuam, 09 disseram que 

ministram aula de Ciências e 11 atuam em outras disciplinas como: Cultura 

Afro-Brasileira (03), Geografia (03), Matemática (03), Educação Física (02), 
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Educação Artística (02), Religião (02), Língua Portuguesa (01) e Inglês (01) 

(figura 5). 

 
Figura 04: Tempo de exercício da profissão 

 

 

 

             Figura 05: Disciplinas em que atuam 

             

 

Ressalto que há uma divergência no número de professoras e de 

disciplinas pelo fato de algumas ministrarem mais de uma. Foi importante 
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observar, nesse item da análise, que apesar da grande maioria das professoras 

que trabalham com a disciplina atuarem na área de Ciências, existem 

professoras de áreas diversas trabalhando com a disciplina, servindo para 

desconstruir a ideia de que as professoras da área de Ciências e Biologia são as 

únicas capazes ou responsáveis por tal função. 

Visando preservar a identidade das entrevistadas, estas foram 

identificadas com nomes fictícios, onde optei por nomes da Mitologia Grega.  

Na tabela 1 (em apêndice) é possível visualizar o perfil completo das 

professoras citadas.  

 A partir dos dados iniciais, selecionei 11 profissionais para a entrevista, 

segundo alguns critérios estabelecidos: estar há mais tempo atuando na 

disciplina, lecionar em escolas diferentes e ter formação em outras áreas além 

de Ciências Biológicas. Na tabela com os dados gerais (apêndice 1) foram 

selecionadas para entrevista aquelas com a seguinte identificação: Afrodite, 

Héstia, Circe, Hebe, Reia, Gaia, Tessala, Teia, Tetis, Astéria e Eros.  

Em relação à área de formação das entrevistadas temos os seguintes 

dados: 06 são formados em Biologia, 01em História, 01 em Letras, 01 em 

Química e 02 em pedagogia. 

As entrevistas realizadas foram transcritas e analisadas utilizando como 

base teórica a análise de discurso na perspectiva foucaltiana, já citada 

anteriormente no percurso metodológico. 

 

4.2 Unidades de Análise  

 

Para a análise, fiz um agrupamento de discursos correlatos organizando-

os em unidades de análise previamente estabelecidas. Para tal me baseei nos 

objetivos a serem alcançados pela pesquisa e em unidades de análise que 

surgiram nas entrevistas realizadas. Procurei problematizar e analisar as ideias 

das professoras entrevistadas sob a ótica das seguintes unidades estabelecidas: 
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a) Formação inicial e continuada das professoras e o trabalho com a disciplina 

Educação para Sexualidade; b) A disciplina Educação para Sexualidade como 

espaço curricular: potencialidades e limitações; c) Compreensões das 

professoras sobre a disciplina Educação para Sexualidade e d) Fatores que 

dificultam no trabalho da disciplina Educação para Sexualidade.  

 

4.2.1 Formação inicial e continuada das professoras e o trabalho com a 

disciplina Educação para Sexualidade  

  

 O interesse da educadora em trabalhar com sexualidade está relacionado 

a diversas questões. Esse desejo, porém, não é suficiente, precisa vir 

acompanhado de um embasamento teórico e uma reflexão sobre a forma como 

o trabalho envolvendo esses temas deve ser realizado. Essa preparação da 

educadora proporciona uma maior segurança para a abordagem de uma 

temática considerada por muitas educadoras tão delicada. 

 Para Figueiró (2006), porém, em relação ao trabalho com sexualidade, 

não basta apenas repassar-lhe as técnicas de ensino e os conhecimentos básicos 

necessários. É preciso despertar a educadora que existe em cada uma, para que 

haja além da competência técnica, comprometimento e paixão. 

 A formação da professora influencia, em grande escala, na aceitação 

e/ou rejeição para o desenvolvimento deste trabalho em sala de aula. De acordo 

com pesquisas citadas nesse trabalho, fica bastante evidente a vinculação desta 

temática com a formação inicial da professora da área de Ciências Biológicas, 

mesmo que estas declarem que, assim como nas outras áreas, esses temas 

também passem despercebidos. Ao se falar com educadoras das outras áreas, é 

possível perceber que estas destacam a importância da formação continuada 

para que elas possam realizar a abordagem dessas temáticas.  

Nas entrevistas realizadas, a formação inicial das professoras na área das 

Ciências Biológicas influenciou, segundo elas, na sua indicação para assumir a 
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disciplina Educação para Sexualidade. Porém, todas relataram que gostam do 

trabalho por verem que as alunas criam uma expectativa, tornando sua prática 

mais prazerosa e estimulante.  

Essa relação entre o ensino da sexualidade e a formação em Ciências 

Biológicas é evidenciada quando analiso os dados iniciais, pois das 20 

professoras que ministram a disciplina, 09 são da área de Ciências Biológicas e 

11 são de áreas diversas. As professoras com formação em Ciências Biológicas 

relatam que a sua formação foi o critério para que as mesmas fossem indicadas 

para ministrarem a disciplina.  

Quando perguntado a essas professoras se o fato de possuírem formação 

em Ciências Biológicas facilita o trabalho na disciplina, todas concordaram, pois 

elas já trabalham com estes assuntos nas aulas de Ciências e usam este 

conhecimento na abordagem da sexualidade. 

 

Eu acho que ajuda, na realidade, se você for estudar os temas 
transversais lá no PCN, fala que qualquer professor, ele pode trabalhar 
com a disciplina, porém, eu acredito assim, que professor da área de 
biologia, educação física, ele tem mais facilidade, porque ele já trabalha 
com a questão do corpo, ele já trabalha com a questão de reprodução, 
sistema reprodutor então ele já tem, assim, aquele conhecimento 
básico, e só vai estudar um pouquinho mais a questão da parte afetiva 
(ASTÉRIA). 
 
Ajuda sim porque se você trabalha com educação para a sexualidade 
tem a ver com sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor 
feminino, e aí vai algumas doenças, e a disciplina gira mais em torno 
disso, né? De hormônio também, sistema endócrino, então tem toda 
uma base, eu acho, né? (CIRCE). 

 

 Outra entrevistada, embora fosse formada em Pedagogia, assumiu a 

disciplina por ter iniciado um curso na área de Ciências Biológicas, como 

evidenciado em sua fala: 

Curso específico, não, mas sempre estou em discussões, eu tive essa 
disciplina no meu curso de Pedagogia, eu já tenho uma base por eu ter 
sido aluna do curso de Ciências, então você sempre tem um 
conhecimento da biologia, embora essa disciplina, ela não é voltada 
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apenas para os aspectos biológicos, o fato de ter esse conhecimento 
biológico ajuda significativamente, mas o professor, pra dar essa 
disciplina, ele precisa ter um conhecimento de conceitos além dos 
conceitos biológicos, né? Que vão envolver as questões psicológicas, as 
questões afetivas (TETIS). 

 

O principal argumento utilizado para referendar essa relação entre a 

disciplina Educação para Sexualidade a área de Ciências Biológicas é o 

entendimento de que falar de sexualidade ainda se restringe aos sistemas 

reprodutores do homem e da mulher, as doenças sexualmente transmissíveis e 

aos métodos contraceptivos. Este é um ponto que nos faz refletir diante da atual 

conjuntura educacional, quando as próprias entrevistadas relatam a ausência de 

trabalhos realizados por profissionais de outras disciplinas voltados para a 

temática. 

Por outro lado, as professoras graduadas em Ciências Biológicas 

entendem que o conhecimento biológico relacionado à sexualidade não é 

suficiente para dar conta do tema, deslocando o olhar da biologia como 

centralidade ao se falar sobre a sexualidade.  

O fato de todas as entrevistadas com formação em Ciências Biológicas 

citarem esta formação como critério para que assumissem a disciplina me fez 

indagar os motivos das outras professoras com formação em outras áreas 

ministrarem a disciplina. 

A entrevistada com formação em História disse ter assumido a disciplina 

pelo fato de ela e outra colega terem sido as únicas nas suas escolas a 

participarem de um curso de extensão em Gênero e Sexualidade, oferecido pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Para ela, foi este curso que lhe 

deu suporte para o trabalho, pois, na formação acadêmica estes temas nunca 

foram discutidos.  

Na verdade, assim, por a diretora saber que eu fiz o curso de extensão 
na UESB ela falou que eu já tinha um preparo, assim, pra trabalhar 
com a temática. A diretora falou que eu estaria ali como a pessoa mais 
preparada pra trabalhar com essa temática (HÉSTIA). 
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O curso citado pela entrevistada foi um curso de extensão denominado 

“Formação Continuada de Educadores e Educadoras nas temáticas relativas às 

identidades de gênero e identidades sexuais”, que teve como objetivo 

sensibilizar e motivar as educadoras para elaboração de práticas educativas que 

promovam o enfrentamento ao preconceito e discriminação de gênero e 

orientação sexual. O mesmo teve a duração de 10 meses e os encontros 

aconteciam sempre aos sábados sendo oferecido nos anos de 2009, 2010 e 2011. 

No caso da professora de Língua Portuguesa e do professor que ministra 

aula de Educação Religiosa, Educação Artística e Educação Física, ambos 

disseram terem sido “jogadas” na disciplina e que nunca tiveram nenhuma 

formação para ela. A professora de Língua Portuguesa, ao ser perguntada sobre 

o que a levou a trabalhar com essa disciplina nos respondeu: Me jogaram... falta 

de disciplina... completar a carga horária (Hebe), demonstrando, na análise de sua 

fala, uma grande insatisfação em trabalhar com estas temáticas, fato confirmado 

por ela durante a entrevista. 

Essa professora nos trouxe outra questão a ser analisada, o fato dos   

valores socioculturais das educadoras influenciarem nas suas percepções sobre 

gênero e sexualidade e, consequentemente, dificultarem o desenvolvimento de 

uma prática educativa que possibilite problematizar estas questões. 

 

Me sinto super constrangida, até porque essa questão de sexualidade é 
um tabu, pelo menos na minha família, certos assuntos de sexo até 
hoje não se comenta em casa, aí então é complicado chegar pra uma 
turma de pessoas estranhas e estar conversando sobre sexo, eu sou bem 
reservada em relação a isso, aí é como se fosse um tabu pra mim, estar 
trabalhando com os alunos esse temas (HEBE).  

 

 No caso do professor que ainda está cursando Pedagogia e que ministra 

aula de Educação Religiosa, Educação Artística e Educação Física, apesar dele 
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não ter tido nenhuma formação na área, demonstrou muita tranquilidade para 

trabalhar as questões referentes à sexualidade.  

 

[...] a turma que peguei esse ano do oitavo ano vieram da sexta série 
então assim eles não tinham conhecimento, o corpo formava, a 
menstruação vinha, já tinham ejaculação mas, eles não sabiam então 
depois da disciplina achei o desenvolvimento bom[...] As vezes 
perguntam, muitos tem vergonha de falar....  por causa dos colegas prá 
não ter uma vaia mas, as vezes no intervalo mesmo eu falo: gente se 
alguém quiser falar comigo no intervalo pode me chamar que eu to 
aqui e não pense assim, particular entre eu e você a sala não vai saber 
o que aconteceu é uma conversa particular se eu puder ajudar em 
alguma coisa estou aqui disponível (EROS). 
 

 Percebi que em algumas escolas investigadas não houve nenhum critério 

para a atribuição das aulas da disciplina de Educação para Sexualidade e, dessa 

forma, algumas professoras assumiram a disciplina sem terem afinidade ou 

interesse em trabalhar com as questões de gênero e sexualidade. 

As falas reforçam a importância tanto da formação inicial quanto da 

continuada para a abordagem da temática. Nessa direção, mesmo reconhecendo 

que a formação acadêmica facilita o trabalho na disciplina, todas as 

entrevistadas com formação em Ciências Biológicas ressaltaram que o curso não 

prepara para a abordagem da sexualidade para além dos aspectos biológicos, 

desconsiderando, muitas vezes, os valores sociais e culturais da sociedade.  

Tomando como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Ciências Biológicas, homologado no ano de 2001, é citado apenas a 

abordagem sobre gênero como umas das competências e habilidades da 

estudante do referido curso onde diz que a estudante deve: 

 

Reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, 
etc. que se fundem inclusive em alegados pressupostos 
biológicos, posicionando-se diante delas de forma crítica, com 
respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na 
bibliografia de referência (BRASIL, 2001, p. 3).  
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Ao se comparar as Orientações Curriculares para o Ensino Médio e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação em 

Ciências Biológicas, encontra-se certa incoerência, na medida em que é sugerido 

que a professora de Biologia trabalhe esses temas na escola, porém, na sua 

formação, estes não aparecem na organização curricular, ou, quando se 

apresentam, restringem-se às questões biológicas.  

Analisando outros cursos de licenciatura citados nesta pesquisa, foi 

possível identificar que as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Educação Física citam que: 

 
A formação ampliada devera contemplar as seguintes 
dimensões do conhecimento: 

 Relação ser humano-sociedade 

 Biológica do corpo humano 

 Produção do conhecimento científico e tecnológico 
(BRASIL, 2004, p, 12). 

 

Já nas diretrizes do curso de Pedagogia Art. 50 – Parágrafo X diz que: 
 

O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 
[...] 
X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as 
diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de 
gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, 
necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras (BRASIL, 
2006, p. 2). 

 

 Nota-se que a referência ao corpo no curso de Educação Física, entendido 

como aquele que trabalha diretamente com expressões corporais diversas, é 

muito ampla e voltada apenas para a questão biológica. Inclusive, para Louro 

(2008a), a Educação Física parece ser um palco privilegiado para manifestações 

de preocupações com relação à sexualidade das crianças.  

 

Ainda que, tal preocupação esteja presente em todas as 
situações escolares, talvez ela se torne particularmente explícita 
numa área que está, constantemente, voltada para o domínio do 
corpo (LOURO, 2008a, p. 74). 
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 Em relação à questão de gênero, no perfil acadêmico-profissional da 

graduada em Educação Física diz que: 

  

A finalidade é possibilitar que as pessoas, independentemente de 
idade, de condições sócio-econômicas, de condições físicas e 
mentais, de gênero, de etnia, de crença, tenham conhecimento e a 
possibilidade de acesso a prática das diferentes expressões e 
manifestações culturais do movimento humano, compreendidas, 
como direito inalienável de todo(a) cidadão(a) e como importante 
patrimônio  histórico  da humanidade e do processo de 
construção da individualidade humana (BRASIL, 2004, p. 09). 

  
 É possível perceber que as questões de gênero ainda são muito tímidas 

nas orientações para a formação da profissional em Educação Física, embora, 

ainda segundo Louro (2008a), se em algumas áreas escolares a constituição da 

identidade de gênero parece, muitas vezes, ser feita por meio de discursos 

implícitos, nas aulas de Educação Física esse processo é, geralmente mais 

explícito e evidente. 

 No caso da licenciatura em pedagogia ao falar sobre consciência da 

diversidade e respeito às diferenças é citado, entre outras coisas, o respeito às 

“escolhas sexuais” transmitindo a aluna do referido curso, ainda, a ideia de que 

o fato de uma pessoa se identificar como hetero, homo ou bissexual é algo 

opcional. 

Nas DCN dos cursos de graduação em História, Geografia, Letras, 

Química, Matemática e Educação Artística, citados na pesquisa, as discussões 

de gênero e sexualidade não surgem em nenhum momento ao longo do 

documento e esta ausência é refletida nas Instituições de Ensino Superior que 

ofertam estes cursos de graduação. 

Figueiró (1996), ao realizar estudo sobre o estado da arte da educação 

sexual no Brasil, no período de 1980 a 1993, destaca que alguns autores 

apontam diretamente a professora de Biologia como profissional adequado 
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para abordagem dos temas na escola, apesar de atribuírem a função às 

professoras de uma forma geral. Esta afirmação pode ser colocada sob suspeita, 

pois a formação nesta área não garante a esta educadora uma relação mais 

estreita com as questões de corpo, gênero e sexualidade. 

Acredito que, pela relevância das questões voltadas para gênero e 

sexualidade, estas deveriam se inserir em todos os cursos de licenciatura, pois, a 

abordagem em sala de aula depende muito mais da sua identificação com o 

tema do que da disciplina que ministra. 

É preciso destacar que, independente da motivação da educadora, é 

importante que a sua trajetória acadêmica forneça subsídios para que esta 

desenvolva o trabalho sobre gênero e sexualidade com menos amarras, com 

maior domínio dos múltiplos conhecimentos sobre esta área e com maior 

segurança, fato que, de acordo com os trabalhos produzidos nesta área, 

acontece esporadicamente nos cursos de licenciatura (SOUZA; DINIZ, 2010). 

 

4.2.2 A disciplina educação para sexualidade como espaço curricular: 

potencialidades e limitações 

 

Nas discussões sobre sexualidade, não se desconsidera a importância do 

trabalho de saúde sexual e reprodutiva e conhecimento do corpo, desenvolvido 

pela professora de Ciências e Biologia, visto que a sua formação acadêmica 

contempla o aspecto biológico do corpo do homem e da mulher. Porém, 

conforme reivindicações dos movimentos sociais de políticas afirmativas e de 

pesquisadores da área, as discussões sobre gênero, sexualidade e temas afins 

devem ter um enfoque muito mais amplo.  

Dessa forma, em relação às discussões sobre as temáticas foi perguntado 

se as professoras faziam esta abordagem nas suas aulas de forma transversal 

quando não existia a disciplina. Todas relataram que nunca fizeram e alegaram 

falta de tempo e excesso de conteúdos que “tinham que dar conta” nas aulas de 
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Ciências e Biologia e, por este motivo todas consideraram relevante a 

implantação da disciplina.  

 
Com certeza quando se tornou disciplina foi melhor, a gente 
trabalhava, assim, com coisa pontual, na questão biológica, mais 
biológica, aí você estava ali falando daquele determinado assunto, aí 
você fazia um gancho, agora que você tá trabalhando aí você só vê 
aquele dia específico, por exemplo, às vezes não tinha nem espaço para 
eles fazerem perguntas e agora com a disciplina há oportunidade para 
isso (TEIA). 
 
Eu acho que eles acabam falando mais, né? Expondo mais as ideias, se 
abrindo, por exemplo, quando questionam, talvez se não tivesse essa 
disciplina, talvez você não saberia o que o aluno estava pensando, 
como é que a sala toda se posiciona sobre o aborto, sobre gravidez, 
sobre como se pega ou não as DST’s, então você vê a curiosidade com 
relação a isso (CIRCE). 
 
Com certeza dá pra abrir mais um leque, um leque diferente. porque, 
por exemplo, devia ter matemática e geometria, porque a gente acaba 
deixando a geometria de lado e o aluno não vê geometria, já com essa 
disciplina não, a gente pode ver todos os assuntos numa turma, vamos 
dizer, mais aberta, mais abrangente, não é aquela coisa tão resumida, 
que tem um currículo a cumprir, uma carga horária a cumprir, não é a 
mesma coisa (REIA). 
 
[...] com a disciplina, a gente tem um ano todo pra falar, né, então dá 
pra abranger muito mais temas... quando é transversal, nem todo 
mundo fala, principalmente porque, sendo transversal, quem fala mais 
é o professor de ciências (ASTÉRIA).      
 

É importante perceber que as discussões sobre sexualidade, ao se 

configurarem como componente curricular, deixam de “disputar espaços” com 

outras questões. Esta disputa de espaço relaciona-se com as questões de poder 

inscritas nos currículos do qual fala Silva (2001). Para ele, existem diversas 

questões a serem respondidas ao se elaborar um currículo e uma delas é 

identificar qual conhecimento ou saber é considerado importante ou válido ou 

essencial para merecer ser considerado parte do currículo. 

Quando as discussões de gênero e sexualidade são feitas de forma 

transversal, de acordo com as entrevistadas, não se considera tão importante 
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pelo fato de existirem outros conhecimentos que competem com estes por 

espaços no currículo e, no final, estas questões ficam de fora.  

Os argumentos evidenciam a relevância da disciplina por proporcionar 

um espaço de discussão não encontrado em outro componente curricular e que 

não seria possível discutir os temas escolhidos de forma transversal. Este fato 

reforça o que diz o PCN, quando, de forma ambígua, considera as discussões de 

gênero e sexualidade muito abrangentes, dizendo ser restrito o enfoque 

transversal e sugerindo um espaço próprio para essas discussões (BRASIL, 

1998, p. 331). 

As ideias das entrevistadas em relação à importância deste espaço 

corroboram com a visão de Oliveira (2001), Nunes e Silva (2000) e Figueiró 

(2000), ao falarem da resistência das professoras de outras áreas e da 

inviabilidade dos temas transversais no que se refere à abordagem da 

sexualidade, especialmente devido à precariedade na formação e na atuação 

profissional .  

Para Figueiró (2006), o espaço da sexualidade enquanto tema transversal 

ocupa uma posição marginal no currículo e requer um envolvimento sério e 

real das profissionais de educação para sua efetivação. Essa posição marginal, 

citada pela autora tem sido caracterizada por diversas formas: 

 

 não é considerada uma questão prioritária na educação 
escolar; 

 não é colocada em prática na maioria das escolas 
brasileiras; 

 é praticada em um número restrito de escolas, por 
iniciativa de alguns professores, isoladamente; 

 é praticada em algumas escolas de rede pública, por 
iniciativa, principalmente, de órgãos oficiais da educação 
ou da saúde que, depois de um pequeno número de anos, 
interrompem o apoio efetivo; 

 é criticada por uma parcela pequena, porém relativamente 
significativa de professores e elementos da comunidade, 
como um trabalho não da escola, mas da família 
(FIGUEIRÓ, 2006, p. 38). 
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É importante perceber, nas falas de TEIA, CIRCE e REIA, citadas 

anteriormente, que este espaço delimitado pela criação da disciplina 

proporciona um protagonismo nas estudantes ao oportunizá-las questionarem e 

exporem os seus pensamentos, mesmo que seja, inicialmente, restrito aos 

aspectos biológicos e também, potencializa a abordagem de outras questões 

para além das discussões sobre gravidez na adolescência e doenças 

sexualmente transmissíveis. 

Contudo, em alguns casos, a existência da disciplina pode se tornar uma 

armadilha, pois as demais docentes não se sentem responsáveis por essas 

discussões, já que a abordagem da sexualidade é considerada difícil para muitas 

professoras e estas, em várias situações, terminam por se eximirem dessas 

discussões. Para algumas entrevistadas, a existência da disciplina, a legitima 

como o único espaço de discussão da sexualidade, desobrigando as demais 

professoras a falarem e debaterem sobre aspectos que envolvem esta temática.  

 

... e aí tem professor que não sabe trabalhar isso, lidar com isso, daí 
eles sempre empurram para a gente que trabalha com a disciplina, se 
tiver algum problema, quando esse aluno ou essa aluna causa algum 
problema eles empurram para você, “vá lá você que ensina sexualidade 
é que vai resolver” como se esse menino fosse uma coisa a parte 
(TEIA). 
 
Eu acho assim, que depois que passou a ter essa disciplina só o 
professor de orientação sexual acaba trabalhando esse tema, o que 
deveria ser um tema transversal, depois que colocou a disciplina, acha 
que é só obrigação do professor de sexualidade falar sobre a temática 
(HÉSTIA). 

 

Isso nos coloca diante de situações que dão margem a uma ampla 

discussão, pois, se por um lado percebemos que a implantação da disciplina, 

para as entrevistadas, configura-se como um espaço legítimo de discussão, por 

outro lado, pode aprisionar as discussões fazendo com que elas não se 

desdobrem em outros momentos. 
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Apesar das limitações e da crítica das entrevistadas em relação à 

delimitação do espaço que a disciplina provoca, podemos considerar um 

avanço e uma intenção de priorizar as discussões a respeito de gênero e 

sexualidade a partir do momento que essas são inseridas como componente 

curricular.  

 

4.2.3 Compreensões das professoras sobre a disciplina Educação para 

Sexualidade 

 

O “estado de alerta perpétuo”, a que Foucault (1998) se referiu em 

relação à sexualidade, fez com que, historicamente, a inserção dessas discussões 

no espaço escolar tivesse uma intenção de normatizar as práticas e colocar o 

sexo em discurso para tomar conhecimento do que estava se falando. 

 Nas entrevistas realizadas para este trabalho, foi destacado pelas 

entrevistadas a preocupação com este “estado de alerta” e com a relação entre o 

exercício da sexualidade e suas consequências. Isto foi demonstrado, inclusive, 

quando o professor entrevistado expressou certa preocupação em acompanhar 

as atitudes das estudantes fora do espaço escolar, por morar no mesmo distrito 

em que a escola está localizada. A sua fala destaca não só a preocupação com a 

postura da aluna como também certa inquietude no que se refere à imagem que 

suas discentes farão dele. 

 

[...] às vezes eu interfiro até na vida deles lá fora, eu falo estou de olho 
lá fora viu? Então já chega na sala assim: o professor está lá, sai daqui 
dizendo que está de olho em mim lá fora então eu tenho que passar 
para eles uma imagem (EROS). 

   

Autoras como Werebe (1998), Marques (1994), Bordini (2009) e César 

(2009) destacam a colonização do discurso da sexualidade na escola pela ideia 

de saúde e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez na 

adolescência. 
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Foi possível perceber essa visão biologizante, normatizadora e higienista, 

quando as entrevistadas respondem sobre o objetivo da disciplina, 

 
... aí teve todo um trabalho com os pais, para falar que não era que ia 
ensinar o filho a fazer sexo, que eles achavam que a disciplina ia 
ensinar, não, ia orientar, o aluno ia falar sobre sexualidade, que nem 
sempre sexualidade tem a ver com sexo, até os meninos, às vezes 
questionam muito “ah, professora mas isso não tem nada a ver com 
sexo”. Aí eu costumo falar direto “mas a disciplina não tem nada a ver 
com sexo, é pra falar sobre sexualidade”. Aí tem toda aquela discussão 
porque eles ainda associam sexualidade com a questão do sexo... Olha, 
o positivo da disciplina é: orientar o aluno, o aluno poder ter uma 
oportunidade de tirar suas dúvidas que, no caso ele não vai ter um 
esclarecimento, entendeu... porque se não fosse pela disciplina eu não 
sei como eles teriam esse esclarecimento, porque os pais não 
conversam. A comunidade é de zona rural... alguns ainda têm uma 
oportunidade de ir à cidade, de ter um contato com a internet, mas a 
gente sabe que não é a maneira certa de estar aprendendo as coisas... 
(HÉSTIA). 
 
Porque tira muitas dúvidas, ajuda muito os adolescentes, porque a 
maioria, em casa, eles não têm o acompanhamento da família, muitas 
vezes é porque não tem tempo. Outras vezes é porque o pai não tem 
essa formação, essa cultura de sentar para orientar o filho. Então a 
escola vê assim uma maneira mesmo de colaborar com eles, tirar 
dúvidas, de orientar mesmo, muitos vêm, quando chegam no oitavo 
ano, que é o primeiro contato que eles têm com a disciplina, e pensam 
que vai falar sobre sexo, o primeiro momento é esse... Mas depois a 
gente vai quebrando isso aí, e aí, pronto, é tranquilo, o trabalho... mas 
a gente vê que eles têm muitos, muitos questionamentos, que eles não 
têm coragem de fazer em casa... (REIA). 
 

Há aspectos importantes em relação à compreensão das professoras 

sobre a disciplina que podem ser evidenciados, especialmente, quando algumas 

entrevistadas colocam que na escola, a estudante pode se sentir mais livre para 

falar do que na família, como se houvesse, de certa forma, uma transferência de 

responsabilidade, pois se visualiza que os familiares não conseguem dar conta 

destas questões. 

 

[...]eles têm muitas dúvidas sobre essa temática e na maioria das vezes 
os pais não orientam em casa, então acaba que a escola tem que cumprir 
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esse papel, porque os pais, na maioria das vezes não têm... têm 
dificuldade de falar sobre sexualidade com os filhos (HÉSTIA). 

 

[...] ajuda muito os adolescentes, porque a maioria, em casa, eles não têm 
o acompanhamento da família, muitas vezes é porque não tem tempo, 
outras vezes é porque o pai não tem essa formação, essa cultura de 
sentar para orientar o filho, então a escola vê assim uma maneira mesmo 
de colaborar com eles, né, tirar dúvidas, de orientar mesmo... [...] eles 
têm muitos, muitos questionamentos, que eles não têm coragem de fazer 
em casa (REIA). 

 

Porque os jovens geralmente não têm maturidade pra conversar com os 
pais, e os pais também, pela criação, às vezes têm vergonha, não 
conversam sobre certos assuntos, com os filhos, então é importante que a 
disciplina seja desenvolvida pra que eles tenham informações que não 
encontram em casa (TESSALA). 

 

A afirmação de que as famílias não têm condições de falar sobre 

sexualidade e que a escola a substitui neste papel foi muito presente nas 

entrevistas. Não podemos, porém, generalizar essa ideia e atribuir essa 

“incapacidade” a todas as famílias como forma de justificar a importância da 

disciplina. A questão da família também é muito presente quando algumas 

entrevistadas destacam a preocupação em ter o aval da família para 

desenvolver o trabalho de sexualidade na escola. 

 

[...] quando a gente implantou logo aqui, a gente chamava os pais, dizia 
a eles o que era essa disciplina, qual era a importância de trabalhar essa 
disciplina, então nunca tive nenhum problema de nenhum pai dizer, 
“ah, professora, a senhora tá ensinando sexo a meu filho, meu filho tá 
ficando assim em casa”... Não, ao contrário, muitos já chegaram aqui e 
elogiaram que os filhos estavam mudando, que estavam com outra 
postura... (REIA). 
 

Nunca fui procurada por nenhum pai, nunca... Nem eles trazem nada 
de casa... Eu pergunto sempre, essa é minha preocupação, “e aí, teu pai e 
tua mãe falam o que?” (AFRODITE). 

 

[... ]eu já tive casos de pais que chegaram lá pro diretor e falaram que... 
“ah, por que essa disciplina”... aí perguntaram se essa disciplina não vai 
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acabar incentivando, né, o filho ou a filha dele a pensar nessas coisas 
antes da hora, né... Já teve casos assim, né... então, às vezes, o diretor, 
ele mesmo conversa, nem passa pra mim... ele explica que não... mas já 
chegou um caso em que a gente teve que conversar com os pais... já 
chegou um pai pra mim que disse que não achava que eu deveria ter 
abordado um certo tema, ... então eu falei assim com o pai, “oh, pai, se 
eu trabalhei algum tema que o senhor acho que tava muito além pra sua 
filha, você tinha que ter vindo aqui me falar, que aí eu poderia até tirar 
dessa turma... não falaria nessa turma, e também, ela não precisava 
pesquisar esse assunto... é um ou dois casos, mas a maioria dos pais 
nunca falaram nada não... Quando eu vou lá, eu converso com eles 
numa boa e eles vêem que os assuntos que eu trabalho não são nada 
demais não... porque eles são muito assim... têm muito tabu, muito 
preconceito ainda, então a maioria dos pais nunca... vão lá e nunca 
reclamaram não... teve só uns dois casos desse tipo aí... (ASTÉRIA). 

 

[...] através de conversa de alguns pais que às vezes vinha na escola eu 
tentava conversar então assim eles aceitavam... [...] nenhum momento a 
gente dá camisinha por conta que eles são de menor então prá gente 
fazer isso tinha que dar para os pais, conversar com os pais primeiro... 
(EROS) 

 

 Essa preocupação em relação à aprovação ou não da família na realização 

do trabalho que envolve questões de sexualidade deve ser vista com muito 

cuidado, para que a escola não se torne refém, fazendo só aquilo que seja 

autorizado pela família. Vale ressaltar a questão da prevenção, em que uma das 

entrevistadas fala sobre a autorização da família para o recebimento de 

preservativos. Foi possível observar, ainda, que o questionamento da família 

em relação ao trabalho desenvolvido na escola não foi uma questão geral, 

apresentou-se como caso isolado e, atualmente, com menos ênfase do que no 

início da implantação da disciplina.   

 

[...] hoje a gente não vê mais casos, mas no início houve muitos pais que 
vieram aqui saber o que era isso de falar de sexo, porque achavam que a 
gente ia fazer sexo hoje não, até porque como já são sete ou oito anos a 
disciplina, acaba que eles foram vendo, né, o que é... [...]  no início, 
quando eles viam, eles achavam que era sexo vinham pra cá questionar, 
pra saber como é que era isso e foram entendendo hoje, eu desconheço, 

algum caso (TEIA). 
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[...] os professores têm assim dificuldade, têm vergonha de falar com os 
meninos, na verdade, assim eu acho que eles se preocupam com o que os 
pais vão achar, logo quando implantou a disciplina no Corina, por ser 
uma escola de distrito, teve que fazer reunião com os pais, e mesmo 
assim os pais ainda ficaram assim, “ah, vai ensinar sexo para meus 
filho?” aí teve todo um trabalho com os pais, para falar que não era que 
ia ensinar o filho a fazer sexo, que os pais achavam que a disciplina ia 
ensinar (HÉSTIA). 

 

Ainda em relação ao entendimento das professoras sobre a disciplina, a questão 

de orientar as alunas é sempre muito presente nas suas colocações, quando 

falam do objetivo da disciplina, havendo uma preocupação pela então, dita 

“desconstrução” das ideias que as alunas trazem, visando consertar o que elas 

pensam, já que muitas professoras entendem que as estudantes estão sempre 

equivocadas e que se deve, portanto, corrigir os seus comportamentos.  

É possível perceber que a ideia de “desconstrução” citada pelas 

entrevistadas possui uma conotação diferente daquela empreendida por Jaques 

Derrida, que busca desmantelá-la e reinscrevê-la, isto é, não destruí-la, mas dar-

lhe uma estrutura e funcionamento diferentes. Para as entrevistadas, a 

“desconstrução das ideias” evidencia o fato de que as estudantes trazem 

informações equivocadas, precisando ser eliminadas e modificadas na sua 

essência. 

[...] eu acho que a parte do “oba-oba”, eles aprendem lá fora... mas já que 
eles aprendem o “oba-oba” lá fora, como eu falei, de uma maneira 
deturpada, quando eles veem realmente como é a coisa, entendeu, aí pra 
a gente é um ponto positivo (AFRODITE). 

 
[...] o jovem tem muitas dúvidas, que às vezes ele tira esses dúvidas de 
maneira errada, com pessoas que não sabem explicar direito 
(TESSALA). 
 

[...] então tem uns que já estão além do esperado pra a idade, e eles 
querem ver coisas assim, que às vezes eu tenho que consertar, que estão 
equivocadas, tenho que tentar falar de maneira simples, pra eles, que 
aquilo ali tá errado... (ASTÉRIA). 

 



107 

 

 

 

A referência às conversas sobre sexo citada pela entrevistada como “oba-

oba”, reforça os interditos em relação ao sexo a partir do momento que a mesma 

não deixa claro o significado do termo, mas, sinaliza que é algo errado e que 

precisa ser esclarecido. 

Essa “desconstrução” ao qual algumas entrevistadas se referem também 

se apresenta, em determinados momentos, como algo que se quer alcançar 

quando se aborda a quebra de preconceitos e tabus, especialmente em relação à 

diversidade de gênero e sexual.  Isso se revela pelas respostas dadas ao se 

perguntar sobre o objetivo da disciplina. 

 
Eu acho que é desconstruir esses valores, porque minha grande 
preocupação é essa, por exemplo, se eu vou trabalhar com bullying, 
então para eles é normal sair colocando apelido, fazendo brincadeiras 
com o colega, então eu vou trabalhar com essa questão de gênero... Eu 
faço essa avaliação. “Será que consegui pelo menos plantar uma 
semente prá mostrar prá eles que ser homossexual não é uma doença, 
pra ele não achar que é homossexualismo”, tem que desconstruir isso, 
ele aceitar.  Eu sempre trabalho nessa linha de tentar desconstruir se 
eu conseguir dois ou três, eu já fico feliz porque eu sei que ele tá ali 
vendo e aceitando o outro, aceitando a diversidade, eu mostro pra eles 
que a gente vive em um mundo hoje em que a gente precisa aceitar as 
diferenças e não achar que todo mundo tem que ser igual a gente 
(TEIA). 

 
Eu gosto porque assim, eu acho que temos contribuído pra diminuir 
questões, riscar a escola, que antigamente muito aluno fazia, assim, 
rabisco de órgãos sexuais, escreviam palavrões e a gente tem observado 
que de quando essa disciplina foi implantada, isso tem diminuído 
bastante, e nas séries finais, a gente não vê isso, nas séries finais onde 
a gente trabalha, a gente não vê, então vê mais nas séries iniciais, que 
não têm a disciplina... a gente vê que os meninos são assim... falam 
mais de questões sexuais do que os de meninos da sétima e oitava, 
porque eles têm oportunidade de falar durante a aula, e os alunos das 
séries iniciais manifestam isso em paredes, falam palavrão, riscam 
cadeiras... então, eu gosto porque o alunos precisam... eu acho que o 
aluno precisa e eu posso contribuir (ASTÉRIA). 

 

Esta última fala novamente reforça a questão da incitação ao discurso 

citada por Foucault (1988), ao dizer que em torno e a propósito do sexo houve a 

explosão discursiva definindo onde e quando era possível falar dele, havendo 
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um estabelecimento de que se podia falar de sexo entre educadoras e alunas 

com tato e descrição. 

Percebe-se também que, ao se falar sobre os objetivos da disciplina, a 

necessidade de desvencilhar a sexualidade do sexo como se fossem coisas 

totalmente independentes e isto foi evidenciado por várias entrevistadas ao 

dizerem “quando falamos que somos professoras da disciplina eles pensam que vamos 

falar de sexo” (HÉSTIA, REIA, ASTÉRIA). Ao falar sobre esse ponto as 

entrevistadas sempre se referem que “eles levam logo para o outro lado”. 

 

[...] já acham que sexualidade é sexo... não é, aí a gente tem que ficar o 
tempo todo explicando, né, que não é assim, como é que a disciplina 
trabalha, o que é que são os objetivos... (TESSALA). 
 
[...] os meninos,  às vezes questionam muito “ah, professora mas isso 
não tem nada a ver com sexo”... aí eu costumo falar direto “mas a 
disciplina não tem nada a ver com sexo, é pra falar sobre sexualidade” 
aí tem toda aquela discussão, porque eles ainda associam sexualidade 
com a questão do sexo (HÉSTIA). 
 
[...] a primeira ideia que eles têm da disciplina é que você vai falar de 
sexo, a ideia que ele tem é que você vai ensinar ele a transar é 
impressionante isso. Por isso a necessidade de nós trabalharmos esses 
dois conceitos primeiro: o que é sexo e o que é sexualidade, pra que ele 
não se decepcione com a disciplina, porque se você não mostrar pra ele 
o que é sexo e o que é sexualidade e porque você vai trabalhar essa 
disciplina, ele leva a ideia de que ele vai aprender a transar (TETIS). 

    

Observamos nestas falas, certo medo de se falar sobre sexualidade e uma 

preocupação em não associar sexualidade a sexo.  

A preocupação em desvincular as discussões a respeito da sexualidade 

do “falar sobre sexo” é muito presente entre as entrevistadas, este fato 

demonstra uma negação e uma necessidade de demonstrar, a  todo momento,  

que a escola não é o espaço em que se permita falar de sexo. Diante disso coloco 

algumas indagações para serem pensadas: sexo e sexualidade são coisas 

distintas sem relação direta? porque não falar de sexo? se as alunas pensam que 

ao se falar de sexualidade vai se falar de sexo será que o entendimento que as 
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mesmas têm sobre este vínculo não está mais claro nas suas cabeças do que na 

cabeça das professoras? 

É preciso colocar em discussão que o fato de se falar sobre sexo não é a 

mesma coisa que fazer sexo, mesmo porque isso é uma escolha e direito de cada 

pessoa. Da mesma forma, muitas educadoras têm receios de, ao falar sobre 

sexo, estarem incentivando as estudantes a praticá-lo, o que, para os valores 

socioculturais judaico-cristãos, seria desviá-los. Conforme esses valores, há uma 

idade certa, um local certo e uma pessoa certa para a iniciação sexual. Quando 

isto não é cumprido, vem toda uma avalanche de preconceitos, discriminações e 

estigmatizações. 

Podemos relacionar este ponto aos interditos citados por Foucault (1998). 

“Não se tem o direito de dizer tudo, não se pode falar de tudo, não se pode falar 

de tudo em qualquer circunstância, qualquer um não pode falar de qualquer 

coisa” (p.9). 

É preciso pensar o discurso sobre sexualidade com seus interditos, pois, 

esses revelam uma ligação com o desejo e o poder. Ao falar sobre a interdição 

da linguagem referente à sexualidade desde o século XVI até o século XIX, 

Foucault (1998) vê não como o discurso sobre sexualidade se apagou, mas como 

se deslocou e se rearticulou a partir da confissão em que as condutas proibidas 

eram nomeadas, classificadas, hierarquizadas, se afirmando na medicina e na 

psiquiatria. 

Para Foucault (1998), “estamos muito longe de haver constituído um 

discurso unitário e regular da sexualidade; talvez não cheguemos nunca a isso 

e, quem sabe, não estejamos indo nessa direção” (p.67). 

Nessa discussão dos interditos percebe-se também a preocupação com 

questões de fórum íntimo não venham à tona para não constranger nem a 

professora e nem as estudantes, embora não tenha ficado suficientemente claro 

o que seriam essas questões.  
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Eu me sinto muito à vontade, só que eu deixo claro pra eles assim, no 
início do ano que a gente não vai falar nada pessoal, porque tem aluno 
que gosta de perguntar coisa pessoal do professor, as intimidades do 
professor... ou então quer falar deles, aí eu falo com eles assim, que eu 
estou ali dentro para orientá-los, porém a gente não deve falar questões 
pessoais, porque tem a intimidade deles nem minha, a gente deve 
colocar em discussão... Se algum deles tiver alguma dúvida que não se 
possa falar em público, aí vem me falar depois, em separado, porque se 
não fizer isso, eles vão falar coisas... por experiência própria...eles vão 
falar coisas que realmente fica constrangedor pra a turma, né... 
(ASTÉRIA). 
 

 

É interessante perceber que esta preocupação é maior em relação à 

intimidade da professora e, poucas vezes se fala das questões individuais das 

estudantes. 

 É muito evidente também, em várias falas das entrevistadas, a 

preocupação em corrigir algumas ações, especialmente, no que se refere à 

gravidez na adolescência. 

 

[...] mas antes era assim, a gente trabalhava, trabalhava, e a gente via 
que ainda acontecia tanta gravidez na adolescência... parecia que tava 
colocando água no cesto, como o povo fala... mas agora não, melhorou 
muito, muito, hoje tá aparecendo mais gente da quinta e sexta série 
grávida, do que da sétima e da oitava... (REIA) 
 
... até os índices de gravidez na adolescência, ... eu não posso 
comprovar, mas por experiência própria, nas nossas escolas, depois 
que essa disciplina foi implantada, diminuiu bastante o índice de 
adolescentes grávidas... esse debate que a gente faz dessa questão ajuda 
a diminuir essa questão aí, da  gravidez na adolescência... (ASTÉRIA) 
 
[...] a partir da disciplina Educação para a Sexualidade, eu passei a 
entender melhor, entendeu, que eles são receptivos, eles falam mesmo, 
eles conversam... pelo menos comigo, eles se sentem super à vontade 
pra falar,  apesar de que, tem muitas que engravidam, eu já tive alunas 
que engravidaram, mas eu ainda pego no pé, “menina, cadê as aulas, 
não serviram pra nada não?”, aí ela “oh, pró, na hora, pró, não 
lembrei”... (AFRODITE) 
 
[...] a gente percebeu que depois que essa disciplina foi implementada o 
número de adolescentes, de gravidez na adolescência vem reduzindo. 
(TEIA) 
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Essa mudança de pensamento e atitude relacionada à gravidez, tão 

almejada pelas educadoras ao trabalharem questões referentes à sexualidade na 

escola, é vista pela grande maioria das entrevistadas como uma meta a cumprir. 

Foi importante observar que a questão da gravidez foi citada por todas as 

mulheres entrevistadas, embora eu tenha destacado apenas a fala de algumas 

delas. Muitas delas acreditam que, havendo a redução da gravidez na 

adolescência, já indica que a disciplina teve um efeito positivo.  

Diante desta colocação das entrevistadas perguntei se era possível elas 

afirmarem que essa redução ocorreu devido ao trabalho na disciplina. Embora 

não quisessem afirmar categoricamente que sim, isso foi evidenciado nos seus 

discursos.  

Essa visão a respeito de mudanças de atitudes a partir das discussões 

surgidas na disciplina requer muito cuidado. Para Werebe (1998), a avaliação 

do impacto das intervenções sobre as atitudes e comportamentos das 

educandas é muito problemática, seja a curto ou longo prazo. São muitas as 

variáveis que intervêm na evolução deste impacto. 

De forma geral, há uma percepção da gravidez como problema e a 

discussão da sexualidade como uma alternativa para a sua resolução. Diante 

disso, fica uma pergunta: cabe a disciplina educação para sexualidade reduzir o 

número de adolescentes grávidas nas escolas?  

Para Castro et al (2004) é difícil considerar que, para a maioria das 

jovens, a adolescência seja uma etapa de transição e não momentos de definição 

ou de envolvimento em situações socialmente determinadas. O ter filhos pode 

então assumir, para muitos, expressão de poder, de virilidade, uma 

compreensão por outras faltas e exclusão. 

 

Tais discursos têm em comum a preocupação com interditos 
para o que é considerado um curso natural ou esperado do ser 
jovem, ou seja, um tipo ideal de juventude: um ciclo de vida 
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orientado para a diversão, para as relações sem compromissos 
de ordem econômico-familiar, para o estudar e para se preparar 
para os papéis de adulto (CASTRO et al., 2004, p. 130). 

 

Percebemos em algumas falas a “culpa” atribuída a adolescente por ter 

engravidado, mesmo tendo aulas de sexualidade e, em nenhum momento, é 

citado o fato de que a adolescente pode ter o direito de engravidar e que esta 

seja uma opção sua por diversos motivos, inclusive por esta adolescente ter 

idealizado a maternidade. 

 

[...] por ser uma comunidade de zona rural, começou a notar que já 
tem muita menina aparecendo grávida aí a diretora pediu pra a gente 
fazer um trabalho até pra ver se há essa conscientização essa questão 
de se prevenir, porque lá tem um posto médico, mas eu não sei se é 
essa questão de vergonha dos pais, que elas não estão... então são 

meninas de treze, quatorze anos engravidando (HÉSTIA). 
   

Fica também bastante evidente, no desenvolvimento da disciplina a visão 

higienista, vinculando as práticas sexuais a algo sujo e que traz como 

consequências as doenças sexualmente transmissíveis, como já destacado por 

César (2009), ao falar que os projetos de prevenção às DST/AIDS, desde o 

início, foram desenvolvidos como paradigma do discurso sobre a educação 

sexual. 

  

[...] porque às vezes eles têm dúvidas de relação sexual, dúvidas de 
como é que... assim, eles fazem, mas eles têm dúvidas, sexo oral, sexo 
anal, e eles querem saber isso, e a gente, infelizmente, a gente tem que 
expor os prós e os contras, né... Não é que a gente tá ensinando, a 
gente tá orientando, então muitos têm vergonha de falar sobre isso, o 
menino mesmo, que eu falo sempre da questão da higiene, porque os 
meninos de quinze, quatorze anos, eles têm já, relação sexual, mesmo 
que eles não tenham, mas eles têm com meninas que já tiveram ou 
então eles se masturbam, entendeu, então essa questão da higiene dele 
e da menina... (AFRODITE). 
 
[...] na segunda unidade a gente vai estar trabalhando, na sétima série, 
com a questão da homossexualidade, na terceira unidade a gente vai tá 

trabalhando sobre doenças sexualmente transmissíveis... (HÉSTIA). 
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Quando a gente diz que é professora de Educação para Sexualidade 
eles perguntam logo se a gente vai falar de sexo, ai a gente diz que o 
objetivo da disciplina não é esse e sim mostrar para eles o que devem 
ou não devem fazer para evitar gravidez indesejada e Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (ASTÉRIA). 

 

Esta unidade de análise proporcionou evidenciar diversos fatos 

importantes em relação à disciplina Educação para Sexualidade. Destacamos, 

porém, que chamou a atenção o fato de que, apesar das entrevistadas relatarem 

que a implantação da disciplina proporciona um espaço legítimo de discussões, 

essas terminam girando em torno do perigo como evidenciado por Louro 

(2008a) ao referir que: 

 

[...] hoje em dia as práticas de orientação ou educação sexual 
estão, muito frequentemente, relacionadas à prevenção da 
AIDS... [...] temos que prestar atenção se o cuidado com a 
manutenção da saúde não está sendo feito de modo a rodear o 
exercício da sexualidade de uma aura de perigo e doença 
(LOURO, 2008a, p. 140). 

 

 Mesmo tendo o perigo como foco principal das discussões, conforme 

relatado pelas entrevistadas, não se pode desconsiderar algumas questões que 

escapam a isso, e que foram identificadas nas diversas falas durante as 

entrevistas, como a abordagem das questões de gênero e de homossexualidade, 

sendo reforçado que algumas dessas discussões só são possíveis pela existência 

de um espaço próprio enquanto componente curricular. 

[...] quando a gente trata dessa temática mesmo de homossexualidade 
os meninos dão um show, claro que sempre tem um ou outro que vem 
ainda com aquela construção de homossexualismo, usando ainda o 
termo homossexualismo. Aí a gente mostra que é um termo que está 
em desuso[...] eu não tenho problema nenhum em trabalhar 
principalmente esses temas polêmicos, sobre aborto, esse temas que 
vem surgindo, essa questão mesmo de casamento gay, então tudo isso, 
a gente trabalha eu não tenho nenhum problema [...] às vezes a gente 
tem casos de alunos que você vê uma certa resistência quando a gente 
vai trabalhar essa temática mais com essa questão de gênero, né 
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quando você vai mostrar para ele qual a diferença entre  um travesti, 
um transexual o que é uma lésbica, o que é um homossexual (TEIA). 

 

[...] eles quiseram até porque tem um aluno na escola que é um 
homossexual assumido e aí os outros alunos questionam assim “mas 
ele é tão novo, por que...”, porque o menino tem quatorze anos então 
eles quiseram que a gente trabalhasse até o menino também, porque ele 
fala assim “ah, tem gente que acha que é “sem vergonhice”, aí eu tô 
fazendo todo esse trabalho, entendeu ? Com o material do curso, pra 
eles mesmos verem que não é, assim, “sem vergonhice” tem todo esse 
trabalho (HÉSTIA).  

 

[...] sem contar do próprio espaço que você tem, uma carga horária 
específica prá você trabalhar essas temáticas, essa questão de gênero, 
[...] nessa disciplina a gente acaba, por exemplo, quando a gente vai 
trabalhar questões de gênero você vai desconstruindo alguns conceitos 
(TEIA). 

  

 É importante perceber que quando surgem discussões a respeito da 

homossexualidade, estas são sempre vistas como algo a parte da sexualidade 

onde a abordagem é voltada principalmente para o respeito à diversidade, a 

questão da aceitação e do assumir-se são pouco considerados. Apesar disso, 

pode-se considerar um avanço o surgimento dessas discussões que até pouco 

tempo não adentravam a escola, que preferiam que fosse ocultado. Esse avanço 

vem corroborar com a ideia de Louro (2004) ao dizer que: 

 

Escolas, currículos, educadoras e educadores não conseguem se 
situar fora dessa história. Mostram-se, quase sempre, perplexo, 
desafiados por questões para as quais pareciam ter, até pouco 
tempo atrás, respostas seguras e estáveis. Agora, as certezas 
escapam, os modelos mostram-se inúteis, as fórmulas são 
inoperantes. [...] Não há como ignorar as “novas práticas” os 
“novos” sujeitos, suas contestações ao estabelecido (LOURO, 
2004, p. 28-9). 
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 Entende-se, a partir disso, o que significa quando as professoras se 

declaram não preparadas para as discussões que envolvem gênero e 

sexualidade. É possível perceber isso na fala de uma entrevistada: 

 

No início, a gente ficava um pouco acanhada pelas perguntas que iam 
sair, mas hoje não, eu já digo a eles, “olha, eu não sou doutora em 
sexualidade, é simplesmente uma disciplina que a gente agrega dentro 
do ramo das ciências, o que eu souber, eu respondo e o que eu não 
souber, eu vou procurar informação pra trazer pra vocês”, algumas 
vezes surge uma dúvida que eu não tenho assim, uma clareza do que 
eles querem saber, aí eu digo, “oh, eu vou procurar saber, vou 
pesquisar, e na próxima aula, eu trago isso aí pra vocês” (REIA). 

 

De certa forma ocorre uma desestabilização e um receio em não ter 

sempre as respostas corretas para todas as coisas, como nos fizeram acreditar 

que seria função da educadora. Discutir temas que foram citados nas falas 

acima como polêmicos, a exemplo do casamento entre pessoas do mesmo sexo e 

aborto, requer que a educadora esteja aberta e receptiva ao que é trazido pelas 

alunas sem emitir juízo de valor, respeitando as individualidades e evitando 

uma visão moralista, religiosa, familiar ou pessoal.   

 Surgem também outras questões consideradas importantes pelas 

entrevistadas para a adolescente. 

 

[...] trabalhamos com a questão da afetividade e a questão da auto-
estima e quando a gente trabalhou com a auto-estima, nós percebemos 
claramente uma mudança no comportamento desses alunos [...] 
Depois a gente trabalha com a questão da afetividade, porque não dá 
pra você falar de sexualidade, se o aluno não tiver consciência do que é 
afetividade, da importância da afetividade na vida dele pra que ele 
exerça a sua sexualidade com plenitude [...] Eu percebo claramente a 
diminuição da homofobia, a questão do bullying tem diminuído 
bastante [...] o trabalho com a questão da prevenção das drogas, porque 
a gente tem que trabalhar [...] (TETIS). 
 
[...] entro também na questão da pornografia, do erotismo, a questão 
da influência da mídia, a questão da prostituição, a valorização do 
corpo, drogas, e aí... a gente vai dando sequência nisso aí [...] a gente 
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faz, assim, um trabalho voltado pra a questão do ficar, do namorar, a 
diferença (REIA). 
 
[...] e agora a gente tá trabalhando com masturbação, virgindade, essas 
questões (TESSALA). 

 

Percebemos, pelos discursos das entrevistadas, que a entrada desses 

outros temas só é possibilitada a partir do momento em que a sexualidade 

passa a fazer parte do currículo. Foi possível identificar o surgimento desses 

temas nas discussões, porém, não foi propósito deste estudo acompanhar a 

forma como os mesmos são discutidos.  

Ao falar sobre sexualidade no currículo, Silva (2001) diz que ao incluí-la, 

é tratada simplesmente como uma questão de informação certa ou errada, 

sendo relevante falar sobre sexualidade associada a uma pedagogia queer, não 

objetivando simplesmente incluir no currículo informações corretas sobre a 

sexualidade; ela quer questionar os processos institucionais e discursivos, as 

estruturas de significação que definem o que é correto e o que é incorreto, o que 

é moral e o que é imoral, o que é normal e o que é anormal.  

Mesmo sabendo a importância do surgimento desses temas que 

escapam, é preciso que se atente para que os mesmos não carreguem consigo, 

novamente, a intenção de normatizar questionada pela pedagogia queer. Ao 

falar sobre a teoria queer Louro(2008b), diz que, quando se pretende “estranhar 

o currículo” (torná-lo queer), “o nosso movimento seria para desconfiar do 

currículo ( tal como ele se apresenta), tratá-lo de modo não usual ; seria um 

movimento para desconcertar ou transtornar o currículo” (p.64).  

Louro (2008b) continua afirmando: 

Penso que é este o espírito de queering o currículo: passar dos 
limites, atravessar-se, desconfiar do que está posto e olhar de 
mau jeito o que está posto; colocar em situação embaraçosa o 
que há de estável naquele “corpo de conhecimentos”; enfim 
fazer uma espécie de enfrentamento das condições em que se 
dá o conhecimento (LOURO, 2008b, p.64). 
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Nesse sentido não há lugar nessas discussões a respeito da sexualidade, 

nem nas questões consideradas usuais e nem naquelas que escapam, para 

normas ou regras estabelecidas. 

 

4.2.4 Fatores que dificultam no trabalho da disciplina Educação para 

Sexualidade 

 

 A criação da disciplina Educação para Sexualidade, como já evidenciado 

na história da sua implantação neste trabalho, veio acompanhada de uma 

preocupação com o suporte material e com a formação das professoras para 

ministrarem a disciplina, além de alguns fatores que dificultam o trabalho com 

a mesma. Na fala das professoras entrevistadas foi possível perceber 

dificuldades comuns a todas as entrevistadas e algumas dificuldades mais 

específicas.  

 A falta de material específico sobre os temas escolhidos a serem 

trabalhados na disciplina foi citado por todas as entrevistadas, quando 

perguntadas sobre as dificuldades encontradas em trabalhar a disciplina. 

 

Falta de material, porque a escola não disponibiliza, entendeu? O 
professor tem que realmente se virar pra trazer o material pra 
trabalhar em sala, porque a escola não disponibiliza nada e, assim pra 
trabalhar essa disciplina (HÉSTIA). 
 
[...] o que dificulta é porque a gente não tem material, a gente não 
tem... a própria Secretaria de Educação, né, o próprio sistema nada pra 
a gente, um suporte, nada, não dá nada... a gente entra de mão 
abanando... (AFRODITE). 

 
É... material... pra trabalhar em sala mesmo... às vezes a gente quer 
cartolinas coloridas e tudo, e aqui na escola mesmo, a gente não tá 
tendo material... então se for pra dar uma xerox, uma coisa, a gente 
tem que bancar tudo... então a nossa dificuldade, por enquanto... sabe, 
não dar o texto que o aluno tá lendo... sabe, porque o aluno às vezes 
não pega já, então tem que ter em mãos... (TESSALA). 



118 

 

 

 

 
[...] a dificuldade é na questão de material, porque eu... como não tem 
livro, eu pego material... imprimo a maior parte aqui em casa... eu peço 
as folhas na escola e, às vezes como eu esqueço de pedir as folhas, eu 
uso as minhas folhas... na maioria das vezes, eu uso as minhas folhas 
de ofício... mas, assim... cartazes, quando tem, eu peço uma parte na 
escola, pra fazer o cartaz, e a outra parte, eu levo... às vezes eu peço aos 
alunos, também... quando é pra fazer cartaz, eu peço aos alunos pra 
levarem pra sala, o material, porque a escola, infelizmente, não tem 
disponibilidade... (ASTÉRIA). 

 

 As entrevistadas foram bastante incisivas em ralação a ausência de 

material para se trabalhar na disciplina Educação para Sexualidade. Os próprios 

livros didáticos não fazem uma abordagem das questões de gênero e 

sexualidade de forma a abrirem espaço para discussões, mantendo a visão 

apenas biológica e mostrando apenas as consequências do exercício do ato 

sexual, sem colocar em discussão o prazer proporcionado. 

Corroborando com o que já foi destacado no início desta análise, a falta 

de capacitação para o trabalho com a disciplina também é um fator que dificulta 

a abordagem.  

 

[...] o município deveria dar um preparo maior um exemplo, o 
município nunca fez um curso de capacitação pra preparar esses 
professores pra trabalhar com essa temática ele só deu esse livro e 
pronto, não dá preparo, e a gente sabe que tem que ser um preparo 
contínuo, deveria ter, né, um curso uma capacitação todo ano, pra 
preparar esse professor, mas e pelo fato de o município sempre estar 
mudando de professor, então deveria ter uma capacitação 
continuamente da disciplina (HÉSTIA). 

 

[...] a gente não tem curso, não tem como discutir com outros 
professores o que deu certo, o que não deu (AFRODITE). 

 

Todas as entrevistadas que mencionaram ter participado do curso de 

extensão promovido pela universidade disseram que se sentiam mais a vontade 

para o trabalho com a disciplina do que aquelas que não tiveram oportunidade 

de participarem do referido curso. É importante destacar, inclusive que, em 
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algumas situações, a participação no curso foi utilizada como critério para 

ministrar a disciplina.  

Ao perguntar para uma das entrevistadas, com formação em história o 

que a levou a trabalhar com a disciplina, obtive a seguinte resposta: 

 

Na verdade, assim, por a diretora saber que eu fiz o curso do professor 
Marcos [coordenador do curso de Extensão Gênero e Sexualidade 
promovido pela universidade], ela falou que eu já tinha um preparo, 
assim, pra trabalhar com a temática a diretora falou que eu estaria ali 
como a pessoa mais preparada pra trabalhar com essa temática 
(HÉSTIA). 

 

Ficou também bastante perceptível a influência de questões pessoais no 

desenvolvimento do trabalho com a disciplina. Tardif (2002) destaca que as 

questões culturais estão na escola de muitas formas e a professora, pela 

condição histórica de sua existência, saberes, formação e conceitos (e 

preconceitos), e por ser sujeito histórico-cultural e integrante ativo desse espaço, 

torna-se um dos grandes veículos de disseminação de tais valores. Essas 

questões culturais podem influenciar a prática docente em geral e podem, 

dentre outros, limitarem as discussões sobre gênero e sexualidade na escola.  

 

É, meu tabu familiar em estar falando esses temas, porque pra mim, é 
complicado... então assim, eu sinto que não to preparada para estar 
trabalhando (HEBE). 

 
[...] eu tenho uma colega mesmo, que ela esse ano foi dar aula, e ela é 
super tímida, aí ela veio pra mim, “pelo amor de Deus, me ajuda... 
como que eu vou falar sobre sexualidade se eu tenho tabu sobre 
sexualidade? Eu sou casada, mas eu nunca falei de sexualidade com 
ninguém, nem com minha mãe, nem com ninguém” (AFRODITE).  

 

Percebemos, pela fala das entrevistadas, a grande relação existente entre 

as questões pessoais e a disciplina, por este motivo a educadora deve ter 

consciência de que, ao abordar essas temáticas em sala de aula, ela deve 

assumir uma postura de rompimento em relação a hábitos restritivos e que 
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dificultam este debate, pois, é nesse espaço de diálogo que se pode promover o 

conhecimento de si e do outro, a partir das próprias emoções e valores. Essa 

dificuldade em relacionar as discussões a respeito da sexualidade com as 

questões pessoais também se revela na dificuldade em lidar com os 

questionamentos das alunas. 

 

[...] a sexualidade é um tema delicado, né... o que acontece: os gaiatos, 
que não querem nada, sempre aproveitam dessa disciplina pra fazer 
gracinhas, tipo... “professora...”, e eu não sei até que ponto é 
curiosidade e até que ponto é malícia... “professora, se eu fizer sexo 
anal, eu pego doença?... e aí, não se estava ainda falando sobre as 
DST’s, e aí eles vêm como um assunto assim... e a turma toda fica 
esperando a minha resposta... (HEBE). 

 

É no conviver com essas alunas que a educadora a reconhece e possibilita 

que ela se revele como pessoa de conhecimento histórico e essas jovens têm 

necessidade dessa liberdade de diálogo. Devemos considerar porém que esse 

rompimento com as questões culturais, religiosas e pessoais não é tão fácil e a 

educadora também tem o direito de não querer, neste caso é mais positivo que a 

mesma não se proponha a realizar tal trabalho, se esta escolha for possível. 

Por fim, a falta de apoio da coordenação pedagógica e a falta de tempo 

para discutir com a coordenação também foram sinalizados como fatores 

dificultadores do trabalho com a disciplina. 

 

[...] quando não tem esse apoio pedagógico, quando você tem um 
coordenador que não tem muita... motivação, sei lá, afinidade com o 
tema, então aí fica difícil, porque você não consegue fazer nada no 
geral [... ] (GAIA). 

 

[...] assim eu não tive AC esse ano de 2012 então assim a dificuldade 
minha foi essa, porque, às vezes eu precisava passar para ela 
[coordenadora],  algumas coisas, material que precisava para ser 
trabalhado então assim de certa forma foi muito complicado, eu me 
senti com muita dificuldade no começo do ano mas aí, foi tanto que ela 
falou assim mas você é capaz, busque seu plano de aula, vá buscar 
suas pesquisas suas entrevistas então assim prá mim a minha 
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dificuldade foi essa. Foi não ter apoio diretamente da coordenadora, 
assim especifico, sentar fazer AC [...] (EROS). 

  

As dificuldades apontadas nas entrevistas realizadas corroboram com o 

que foi dito por Figueiró (2000), ao sinalizar que a educação sexual é dificultada 

por vários fatores incluindo os limites impostos pela bagagem das professoras e 

a precariedade dos seus contextos de formação e de atuação profissional. 

O MEC também reconhece a precariedade da escola em concretizar com 

qualidade a abordagem da sexualidade dizendo ser necessário uma estrutura 

de apoio que favoreça o desenvolvimento do trabalho (acervo de livros e obras 

de referência, equipe técnica para supervisão e materiais didáticos  

adequados(BRASIL, 2000). 

É importante que a escola repense a atuação da coordenadora 

pedagógica no apoio ao trabalho com a disciplina para que a professora não se 

sinta solitária e sem ter com quem discutir os rumos do seu trabalho visando 

alcançar os objetivos almejados pela própria educadora, pela escola e pela 

disciplina enquanto componente curricular.  
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Considerações Finais 

 

Nos últimos anos, para a nossa sociedade, a sexualidade, especialmente, 

em se tratando de adolescentes, além de ser vista pelo viés da moralidade, é 

identificada como um problema de saúde pública em que se faz necessário um 

olhar voltado para a prevenção de tudo que seja consequência do exercício da 

sexualidade. A escola, por ser o local onde as adolescentes passam a maior 

parte do seu tempo e onde são construídas diversas relações, é indicada como 

um local privilegiado para se discutir sexualidade e todas as outras questões do 

seu entorno como também para implantação de políticas públicas que 

promovam a saúde de crianças e adolescentes. 

No espaço da escola a sexualidade é encarada como resultante da ação 

dos hormônios sexuais, ou seja, é discutida pelo viés da disciplina de Ciências  

sendo considerada como a reunião de diferentes saberes científicos vindos, 

sobretudo, da medicina e da biologia. Por essas razões, há uma preocupação em 

torno da gravidez na adolescência e das DST/AIDS que servem para justificar a 

inserção da temática da sexualidade nos currículos e projetos escolares visando 

a incorporação da perspectiva preventiva. 

Com base no pressuposto de que o espaço escolar é relevante para as 

discussões a respeito da sexualidade, me propus a realizar essa pesquisa em 

Jequié-BA, município onde essas discussões se configuram como componente 

curricular específico da base diversificada nos anos finais do Ensino 

Fundamental em todas as escolas da rede municipal, sendo denominada 

Educação para Sexualidade.  

Ressalto não ter a intenção de legitimar e nem formular opiniões 

defendendo ou não a implantação de uma disciplina em que sejam discutidas as 

questões referentes à sexualidade, porém, quero destacar que, independente da 

forma como isso aconteça, é importante que a escola proporcione esse espaço de 

discussão. 
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Ao utilizar a análise do Discurso na perspectiva foucaultiana para 

explorar as entrevistas busquei compreender como a sexualidade tem sido 

tratada na prática a partir das falas das professoras entrevistadas. Destaco que a 

análise feita nas entrevistas não foi exaustiva para não perdermos o foco da 

investigação, portanto ela foi feita com o intuito de responder aos objetivos e a 

questão de estudo proposta neste trabalho. 

Foi demonstrado na pesquisa que, na prática de sua execução, a 

disciplina Educação para Sexualidade tem como objetivo principal, para as 

professoras que a ministram, a redução da gravidez na adolescência e da 

incidência de DST/AIDS entre os jovens. Essa intencionalidade surge desde o 

início da criação da disciplina quando, segundo informações obtidas no 

Conselho Municipal de Educação, houve uma preocupação com o grande 

número de adolescentes grávidas no município e uma visão de que o trabalho 

sistemático de sexualidade na escola pudesse reverter essa situação.  

É interessante perceber a forte relação da sexualidade com o tema 

reprodução humana quando ao mesmo tempo é a ocorrência da gravidez entre 

as adolescentes que se pretende evitar. Nessas discussões em relação à gravidez 

na adolescência pode-se observar uma contradição quando se afirma que, nesta 

etapa da vida, isto se apresenta como um problema sendo um direito apenas 

das mulheres adultas engravidar, mas, por outro lado discute-se o tempo todo 

com as adolescentes o não direito ao uso de métodos devido a pouca idade. 

Não posso deixar de considerar também que a criação de um espaço 

próprio de discussão, pode ser uma forma de controle daquilo que está sendo 

trabalhado na escola em termos de sexualidade, regulando-se as experiências 

sexuais das estudantes não pelo rigor das proibições, mas por meio de 

instruções e prescrições daquilo que é certo ou errado. Evidencia-se que a 

disciplina vai corrigir o que as alunas trazem. 

Esta questão nos remete a visão da incitação ao discurso citada por 

Foucault (1988), em que o sexo é incitado a confessar-se e a manifestar-se por 
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meio de múltiplas estratégias nas quais proliferam discursos que nos convidam 

incessantemente a falar sobre ele, utilizando a escola, a igreja, a família, o 

consultório médico e saberes da biologia, da psicologia, da medicina, da 

psiquiatria e da pedagogia. Saberes e poderes que, intensificando o desejo de 

saber mais sobre o sexo, impõem o lugar e o regime específico de verdade a 

partir de uma multiplicidade de discursos.  

Diante disso, a disciplina visa proporcionar uma maior discussão sobre 

as temáticas da sexualidade, porém, com discursos pautados em temas, lugares 

e regimes de fala previamente concebidos e já formatados. 

Foi possível perceber também que o discurso das professoras revela que, 

para falar de sexualidade na escola é imprescindível primeiro conhecer o corpo 

anatômica e fisiologicamente. Esse discurso e a história da implantação da 

disciplina Educação para Sexualidade, foco de estudo neste trabalho, 

demonstram que é visto como natural a vinculação das discussões de 

sexualidade à área de Ciências, onde argumenta-se que o fato da disciplina 

tratar de questões referentes ao corpo biológico configura-se como um caminho 

para que as estudantes sanem suas dúvidas e busquem esclarecimentos sobre o 

assunto.  

Diante disso, a profissional com formação na área de Ciências assume o 

lugar de autoridade científica para discutir essas questões, por ser ela quem 

possui esse conhecimento específico a respeito do corpo.  

Com essas informações, percebe-se que, mesmo existindo uma disciplina 

específica para tratar as questões de gênero e sexualidade ainda é muito 

presente na escola a visão biologicista e nota-se a cristalização da concepção de 

que as profissionais da área de Ciências Biológicas são as “mais adequadas” ou 

“mais autorizadas” para falar sobre sexualidade, como apontados em trabalhos 

como de Altmann (2003); Silva e Megid Neto (2006); Souza e Dinis (2010) e 

Barcelos e Jacobucci (2011). 
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Apesar de a disciplina Educação para Sexualidade ter como foco a 

prevenção à gravidez na adolescência e às DST/Aids, há escapes que 

proporcionam o debate de outras questões que fogem a estas normatizações 

como gênero, diversidade sexual, homofobia, afetividade, auto-estima, 

prostituição e aborto, mesmo que ainda de maneira tímida. É interessante que 

essas “outras discussões” se ampliem evitando juízos de valor e conceitos 

morais e religiosos como acontece, por exemplo, quando se discute o aborto e a 

prostituição, onde as alunas normalmente são levadas a assumirem uma 

posição contrária desconsiderando os múltiplos fatores que envolvem essas 

situações. 

Diante da falta de abertura para essas discussões as alunas que tenham 

vivenciado alguma situação de aborto ou de prostituição, por receio das reações 

que possam acontecer, não declaram isso de forma transparente o que poderia 

ser uma oportunidade de abertura para este diálogo. 

Em relação à abordagem da diversidade sexual, a discussão gira em 

torno, especialmente, do respeito às diferenças e contra a homofobia, 

estabelecendo-se uma relação de poder quando se levanta a bandeira de que 

deve haver “tolerância” com a população LGBTT sem que se tratem as relações 

homoafetivas como possibilidades. Isto demonstra que a escola reproduz e 

produz, semelhante a vários outros espaços, um discurso heteronormativo onde 

se ensina que a pessoa homossexual deve ser respeitada, mas que a forma como 

a mesma vive a sua sexualidade é algo “diferente” e fora dos padrões normais. 

 Quando abordamos no trabalho a formação inicial e continuada foi 

possível perceber a sua importância para que as professoras possam trabalhar a 

sexualidade de forma mais segura. Constatei também ao pesquisar nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais de diversos cursos de graduação que esta 

temática não é evidenciada nos mesmos não preparando as profissionais para 

abordagem dessas questões, ficando a cargo do interesse pessoal em participar 

de cursos ofertados por instituições diversas. Ressaltamos que, ao participar 
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desses cursos de formação, a professora consegue ampliar as discussões para 

além da visão biológica e do enfoque preventivo que normalmente é trabalhado 

na disciplina. 

Ao identificar e analisar as vantagens e desvantagens em trabalhar a 

sexualidade em um componente curricular específico ficou visível que o fato da 

disciplina proporcionar um espaço de discussão mais amplo, inclusive para 

abordagem de outras questões que escapam ao que é comum, pode se 

configurar como uma vantagem, pois essas outras discussões geralmente não 

ocorrem quando o assunto é pensado sob o viés de um tema transversal.  

O que vejo, no entanto é que, ainda não temos uma política educacional 

concreta que atenda as necessidades básicas das professoras para o trabalho 

com os temas transversais e lidamos o tempo todo na escola com programas e 

projetos governamentais eventuais que, na maioria das vezes, são encerrados 

ou substituídos antes mesmo de se conseguir algum resultado. 

Por outro lado, identifiquei que este espaço fica delimitado no ambiente 

escolar como se fosse dever apenas da professora da disciplina a abordagem da 

sexualidade fazendo com que as demais se eximam desta responsabilidade; isto 

pode ser configurado como uma desvantagem da existência da disciplina. 

Nessa direção, é necessário o planejamento de ações que possam ofertar 

oportunidades para se discutir essas questões nas escolas, sendo ampliadas as 

responsabilidades dessas discussões para toda a escola e não para professoras 

específicos. 

Durante a pesquisa também busquei descrever e discutir as principais 

dificuldades e conquistas encontradas pelo corpo docente para o ensino da 

disciplina Educação para Sexualidade. Com relação às dificuldades identifiquei 

a falta de cursos ofertados pela Secretaria Municipal de Educação; a ausência de 

materiais para o trabalho com a disciplina; as questões pessoais da professora 

relacionadas à sua própria sexualidade; a sua formação religiosa; a maneira 
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como essas questões eram discutidas na sua família e a falta de apoio das 

professoras de outras disciplinas. 

Não se pode deixar de destacar que o interesse das alunas pela 

disciplina, o apoio da direção e coordenação da escola e a relação de confiança 

estabelecida entre as professores que ministram a disciplina e as alunas, são os 

fatores importantes considerados como conquistas por todas as entrevistadas. 

Em suma, o processo de construção desta pesquisa me faz pensar que a 

sexualidade pode ser trabalhada na escola como prática de liberdade de 

expressão em que a aluna veja na professora muito mais do que alguém que lhe 

trará apenas informações relacionadas às questões de sexualidade, mas a pessoa 

com quem elas possam ter abertura para abordar as mais diversas questões 

referentes a esta temática. 

O fato de temas ligados à sexualidade fazerem parte de algumas 

atividades da escola não é garantia de que os mesmos sejam abordados de 

maneira participativa e aberta. O ato de educar não se restringe simplesmente a 

informar ou transmitir conhecimento, mas preparar as pessoas para serem 

cidadãs, se relacionar com o mundo e viver da melhor forma possível o que a 

vida lhe apresenta. É importante não vermos o trabalho na escola voltado para 

sexualidade como uma forma de normatizar e ditar regras, mostrando o que se 

deve ou não fazer, mas um espaço de pluralização de ideias, sentimentos e 

ações. 

É inegável que diante de todas as dificuldades apresentadas, para que as 

discussões de sexualidade aconteçam realmente, faz-se necessário que se 

busquem alternativas que tornem viáveis este trabalho na escola, seja como 

tema transversal ou na forma de componente curricular específico. É 

importante o reconhecimento das dificuldades encontradas pelas professoras, 

mas, é também necessário que esta percepção impulsione ações concretas e 

efetivas visando minimizá-las, principalmente em relação às condições do 

trabalho docente e à formação inicial e continuada.  
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Este trabalho também poderá suscitar outras pesquisas na área, onde 

seria interessante analisar as concepções das alunas das turmas que possuem a 

disciplina Educação para Sexualidade e a visão delas sobre a existência da 

disciplina. 

O resultado obtido a partir da análise das entrevistas poderá servir para 

uma revisão da proposta pela Secretaria Municipal de Educação onde se busque 

sanar as dificuldades, sendo necessário que a disciplina seja vista como 

importante para o desenvolvimento pessoal das alunas e, dessa forma, seja feito 

um maior acompanhamento buscando dar um maior apoio em termos de 

material e de formação das professoras para que as mesmas se sintam 

amparadas no trabalho com a disciplina.   
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

O presente termo em atendimento à Resolução 196/96, destina-se a esclarecer 
ao participante da pesquisa intitulada “ESTUDO INVESTIGATIVO DA 
DISCIPLINA EDUCAÇÃO PARA SEXUALIDADE EM ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE JEQUIÉ/BA”, sob responsabilidade dos pesquisadores Suse 

Mayre Martins Moreira Azevedo e Marcos Lopes de Souza, do curso de Pós-
Graduação (Nível de mestrado) em Educação Científica e Formação de 
professores, Área de Concentração em ensino de ciências e matemática, 
campus de Jequié Bahia, do Departamento de Ciências Biológicas, os seguintes 
aspectos: 
 
Objetivos: Investigar os arranjos e rearranjos da disciplina Educação para 
Sexualidade com base no perfil dos(as) docentes e nos princípios norteadores 
das concepções e práticas educativas desses(as) professores(as). Também 
teremos como objetivos: Investigar o perfil do/da professor/professora que 
ministra a disciplina Educação para Sexualidade; Verificar os conhecimentos 
conceituais, procedimentais e atitudinais priorizados pelo corpo docente no 
desenvolvimento da disciplina a partir das propostas pedagógicas elaboradas 
pelos(as) educadores(as); Identificar e analisar os materiais didáticos e 
princípios metodológicos e avaliativos utilizados pelo/pela 
professor/professora no trabalho desta disciplina; Descrever e discutir as 
principais dificuldades encontradas pelo corpo docente para o ensino da 
disciplina Educação para Sexualidade. 

 

Metodologia: O projeto de pesquisa será apresentado e desenvolvido no 
município de Jequié, no estado da Bahia e os sujeitos participantes do estudo 
são: professores da rede municipal de ensino fundamental II que ministram a 
disciplina Educação para Sexualidade. O projeto pretende entrevistar todos os 
professores das 19 escolas com esta característica. Será realizado um primeiro 
contato com a escola e com os professores e em seguida realizaremos as 
entrevistas. Após as entrevistas será feita uma pesquisa documental nos planos 
de curso da disciplina utilizados pelos professores para o trabalho nesta 
disciplina.  

Para análise de dados, inicialmente será realizada a transcrição das 
entrevistas e em seguida realizaremos uma leitura criteriosa dos planos de 
curso utilizados pelos professores na disciplina Educação para Sexualidade. 

 

Justificativa e Relevância: No sistema educacional brasileiro, a Orientação 
Sexual surge como um tema transversal. Essa proposta aponta para um 
compromisso a ser partilhado por professores de todas as áreas e não apenas 
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por disciplinas específicas. Diante dessas questões os estudiosos nesta área 
dividem as opiniões entre a abordagem da sexualidade enquanto tema 
transversal e a implantação de uma disciplina específica que trate essas 
questões. 

  Nessa perspectiva, de acordo com levantamento realizado, o município 
de Jequié/Bahia incluiu desde 2003 as discussões de sexualidade como 
componente curricular em uma disciplina intitulada Educação para 
Sexualidade. Esta pesquisa pode trazer elementos que auxiliem na reavaliação 
deste componente curricular e da formação dos professores para esta área e 
poderá contribuir com novas orientações para a abordagem da sexualidade na 
escola.  

Ressaltamos que não foram encontrados estudos sobre a sexualidade 
como componente curricular e que a ausência de pesquisas nesta área deva-se 
ao fato de que o município de Jequié é o único na Bahia em que existe a 
disciplina Educação para Sexualidade e em se tratando de Brasil, também, 
ainda não identificamos esta particularidade. Esta situação pode tornar a 
pesquisa, até então inédita. 
 

Participação: A participação neste estudo se dará por meio de uma entrevista 
semi-estruturada e da análise do plano de curso da disciplina que os 
professores ministram. 

 

Desconfortos e riscos: Os pesquisadores se comprometem a evitar qualquer 
tipo de desconforto que possa surgir em ocasião da entrevista e de outras etapas 
da pesquisa, ressaltando que o entrevistado irá manifestar o desejo ou não de 
participar da entrevista. O mesmo pode se recusar a responder qualquer 
questão sem que ocorra qualquer tipo de constrangimento referente a esta 
recusa. Quanto aos riscos, toda pesquisa confere ao indivíduo um certo grau de 
risco, porém, enquanto pesquisadores, assumimos a responsabilidade em 
realizar intervenções visando  minimizar a ocorrência desses riscos e se os 
mesmos acontecerem tomaremos todas as providências necessárias para 
resolve-los. Ressaltamos, porém, que os resultados das pesquisas compensam 
os riscos que porventura venham a ocorrer. 

 

Confidencialidade do estudo: Visando garantir a confidencialidade os 
participantes serão identificados por códigos ou números que impossibilite 
estabelecer a sua identidade. No trabalho será citado apenas o nome das escolas 
que ofertam o Ensino Fundamental II sem descrever quais professores 
participaram da pesquisa. A transcrição das entrevistas será realizada pela 
própria pesquisadora como forma de garantir o sigilo. 
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Benefícios: A referida pesquisa pode trazer elementos que auxiliem na 
reavaliação da disciplina Educação para Sexualidade e na formação dos 
professores para esta área e poderá contribuir com novas orientações para a 
abordagem da sexualidade na escola.  

 

Dano advindo da pesquisa: As pessoas participantes da pesquisa não terão 
dano de nenhuma ordem 

 

Garantia de esclarecimento: Será garantido o esclarecimento, antes e durante a 
pesquisa, sobre a metodologia e estratégias aplicadas ao projeto, informando a 
possibilidade de inclusão em qualquer outra atividade do grupo, garantindo o 
sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais 
envolvidos na pesquisa. Enfatizando que os sujeitos da pesquisa devem ser 
resguardados nos seus direitos, quando submetidos a qualquer tipo de 
procedimento que envolva sua participação. 

 

Participação Voluntária: Asseguro a minha participação na pesquisa, sabendo 
que é absolutamente voluntária, e que estou livre para interromper a 
participação a qualquer momento. Tendo consciência das perdas e benefícios 
que tenho direito. 

 

Consentimento para participação:  

Eu,_____________________________________________, estou de acordo com a 
participação no estudo descrito acima. Eu fui devidamente esclarecido quanto 
os objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os 
possíveis riscos envolvidos na minha participação. Os pesquisadores me 
garantiram disponibilizar qualquer esclarecimento adicional que eu venha 
solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em 
qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer 
prejuízo à minha pessoa ou à minha família, sendo garantido anonimato e o 
sigilo dos dados referentes a minha identificação, bem como de que a minha 
participação neste estudo não me trará nenhum benefício econômico. 

 

Eu,____________________________________, aceito livremente participar do 
estudo intitulado “ESTUDO INVESTIGATIVO DA DISCIPLINA 
EDUCAÇÃO PARA SEXUALIDADE EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 
DE JEQUIÉ/BA”, desenvolvido pela mestranda Suse Mayre Martins Moreira 
Azevedo, sob a responsabilidade do Professor Marcos Lopes de Souza da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 
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Nome da Participante: _______________________________. 

Nome da pessoa ou responsável legal:______________________________. 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É 
minha opinião que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações 
relacionadas a esta pesquisa. 

 

________________________________________Jequié, Data: __/__/__ 

  Assinatura do Pesquisador 

Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

Marcos Lopes de Souza (Orientador). Fone: (73) 8827-8361 

Suse Mayre Martins Moreira Azevedo (Orientanda). Fone (73) 8827-4973 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO- DADOS INICIAIS 

DADOS PESSOAIS 

1-Nome:______________________________________________________________ 

2- Idade: __________         3- Telefone: (  )___________  4- E-mail: ______________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

5- Curso: ______________________________________  6- Ano de conclusão: _____ 

7- Instituição: __________________________________________________________ 

8- Especialização:   (   ) Sim       (   ) Não.   Se sim qual a área? ______________________ 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

9- Há quanto tempo exerce a profissão? ____________________________________ 

10- Qual a sua carga horária de trabalho? ___________________________________ 

11- Quais as escolas em que atua? ________________________________________ 

12- Em quais outras disciplinas você atua ? __________________________________ 
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APÊNDICE C- Quadro com dados Gerais dos professores acessados 
Identificação Idade  Formação Ano 

conclusão 
Especialização? Área Tempo de 

profissão 
Carga horária 
de trabalho 

Outras disciplinas que atua 

Hera 38 Pedagogia 2008 Sim. Psicopedagogia 13 anos 40 hs Ciências e Religião 

Afrodite 47 Biologia 2010 Sim. Educação Ambiental 14 anos 40 hs Ciências 

Atenas 34 Letras 2008 Sim. Língua Portuguesa 17 anos 40 hs Cultura Afro e Geografia 

Héstia 24 História 2012 Sim. Metodologia do Ensino Superior ( 
Cursando) 

5 anos 20 hs Cultura Afro 

Circe 41 Biologia 2002 Sim. Ensino de Biologia e Ecossistema 
Caatinga 

10 anos 40 hs Ciências 

Hebe 32 Letras 2008 Sim. Educação Especial 12 anos 40 hs Língua Portuguesa e Ciências  

Reia 38 Biologia 2012 Não 19 anos 40 hs Ciências 

Íris 41 Pedagogia Cursando Não 20 anos 40 hs Educação Física 

Nix 50 Pedagogia 2008 Sim. Educação Infantil 24 anos 40 hs Cultura Afro e Geografia 

Gaia 31 Química 2004 Sim. Ensino de ciências e Gestão e 
Educação ambiental 

12 anos 40 hs Inglês 

Hemera 42 Matemática 2006 Sim. Matemática 22 anos 60 hs Matemática 

Tessala 43 Biologia 2002 Sim. Educação Especial 20 anos 60 hs Ciências e Matemática 

Teia 38 Biologia 1999 Sim. Ciências Biológicas e Gestão e 
Educação Ambiental 

18 anos 40 hs Ciências 

Tetis 51 Pedagogia/Ciência 
Incompleta 

2001 Sim. Metodologia do Ensino Superior e 
Gestão e Planejamento Escolar. 

15 anos 40 hs Atualmente nenhuma outra 
 ( já atuou em ciências) 

Eris 44 Biologia e Quimica 1999 e 2003 Sim. Educação em Ciências 17 anos 40 hs Ciências e Matemática 

Astéria 36 Biologia 2002 Sim. Ensino de ciências 12 anos 60 hs Ciências 

Selene 37 Pedagogia 2005 Sim. Psicopedagogia e Gestão Escolar  12 anos 40 hs Ed. Artística e Geografia 

Têmis 44 Biologia 2000 Sim. Educação Especial 18 anos 40 hs Ciências 

Métis 55 Biologia 2005 Sim. Biologia 23 anos 40 hs Ciências 

Eros 25 Cursando pedagogia 2014l 
 

Não 01 ano 20 hs Ed. Religiosa, Ed. Física e Ed. 
Artistica 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

1- Há quanto tempo trabalha com a disciplina Educação para Sexualidade? ________ 

2- Você considera a disciplina importante? (   ) Sim      (   ) Não     Por que? _________ 

3- Você gosta de ensinar essa disciplina? (   ) Sim      (   ) Não     Por que? _________ 

4- Você já fez algum curso que o orientasse a trabalhar esta disciplina? (   ) Sim     (   ) Não 

Se sim.  Qual: ____________________  Carga horária: __________Onde:_________ 

5- Em quantas turmas você leciona essa disciplina? _______________________________ 

6- Como foi o impacto para a escola em ter esse tema como componente curricular?  

7- O que o levou a trabalhar com essa disciplina? 

8- Quais os temas que normalmente são abordados por você na disciplina Educação para 

Sexualidade? 

9 – Por que você escolheu esses temas para serem trabalhados e não outros? 

10- Você se sente a vontade para discutir esses temas com os alunos? 

11- Qual o objetivo principal da disciplina Educação para Sexualidade para você? 

12- Qual a sua opinião sobre a existência dessa disciplina nas escolas? 

13 – Quais estratégias didáticas você utiliza para a discussão dos temas? 

14 – Que referências/materiais subsidiam seu trabalho com a disciplina? 

15- Quais as dificuldades e facilidades que você encontra em trabalhar com essa disciplina? 

16- Quais os pontos positivos e negativos da disciplina? 

17 – Qual a receptividade dos discentes em relação à disciplina? E os familiares como reagem? 

18 - Qual a avaliação que você faz da disciplina? 


