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RESUMO 
 
 

Este estudo objetivou compreender os discursos produzidos nas práticas 
educativas da disciplina curricular “Educação para a Sexualidade”, oferecida 
pela rede municipal de ensino na cidade de Jequié-BA a estudantes dos anos 
finais do ensino fundamental. O estudo tem como base teórico-metodológica os 
pensamentos de autoras/es da perspectiva pós-crítica, amparando-se 
especialmente nas ideias de Michel Foucault, Guacira Lopes Louro, Jimena 
Furlani, Mary Neide Damico Figueiró e Richard Miskolci. As pesquisas que se 
enveredam nesta vertente nos convidam a desconfiar de certezas definitivas e 
instabilizar verdades, entendendo-as como provisórias e situadas. Os sujeitos 
desta investigação foram as/os estudantes de uma turma de EJA (1º segmento, 
6º e 7º ano), de duas turmas de 8º ano e de uma turma de 9º ano do ensino 
fundamental, além da professora regente das classes. Para a produção dos 
dados foi realizada a observação participante das aulas durante o período de 
uma unidade letiva, além de entrevistas semiestruturadas com a professora. 
Nesta pesquisa, a docente da disciplina reconhece a sua não identificação com a 
temática e se sente, muitas vezes, encurralada diante de inúmeras situações 
ocorridas em suas práticas educativas, já que falar sobre sexualidade, para ela, é 
(des)confortante. Ela pensa esse espaço curricular como um local de 
direcionamento das/os alunas/os para o que ela considera “correto” e que 
nomeia de canalização para o bem, aproximando-se de uma prática regulatória 
da sexualidade. Sobre os discursos construídos nas práticas educativas da 
disciplina, percebeu-se a vinculação da sexualidade a um discurso biológico 
determinista e finalista articulado, algumas vezes, com o discurso religioso que 
negam outras possibilidades de expressão dos desejos afetivo-sexuais para além 
da heterossexualidade. A reiteração de modelos de masculinidades também 
esteve presente nessas práticas pedagógicas, advinda, na maioria das vezes, por 
parte de alguns garotos. Por outro lado, mesmo em momentos em que se 
buscou afirmar discursos controladores sobre a sexualidade, houve fugas que 
vieram por parte de alguns/algumas estudantes, como, por exemplo, as 
desconfianças em condenar o aborto e a mulher que o pratica e aposta na 
vivência das homossexualidades. Deste modo, embora a disciplina Educação 
para a Sexualidade tenha reiterado processos de normatizações e 
normalizações, também se configurou como importante espaço para deslocar 
certezas, questionar verdades cristalizadas e promover outros debates para 
além do discurso essencialista e naturalizante. Portanto, a pesquisa nos convida 
a pensar e, talvez, apostar neste espaço curricular como um lugar de 
reconhecimento das diversas expressões das sexualidades problematizando a 
ordem regulatória que insiste em padronizar e prescrever os nossos desejos. 
 

Palavras-chave: Educação básica, pós-crítica, gênero e sexualidade.  
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ABSTRACT 
 
 

This study aimed to understand the discourses produced in educational 
practices of the curriculum subject "Education for Sexuality", offered by 
municipal schools in the city of Jequié, Bahia, to students of the final years of 
elementary school. The study has as theoretical and methodological basis the 
thoughts of authors of the post-critical perspective, supporting especially on 
ideas of Michel Foucault, Guacira Lopes Louro, Jimena Furlani, Mary Neide 
Damico Figueiró and Richard Miskolci. The studies that are adopting this 
aspect invite us to distrust definitive certainties and unsettle truths, 
understanding them as provisional and situated. The subjects of this 
investigation were the students of a class of Adult Education (EJA) (1 segment, 
6th and 7th grade), from two 8th grade classes and a 9th grade class of 
elementary school, besides the regent professor of the classes. For data 
production, we performed a participant observation of the classes during the 
period of a school unit, as well as semi-structured interviews with the teacher. 
In this research, the teacher of the discipline recognizes her failure to identify 
herself with the theme and felt herself cornered on numerous situations that 
have occurred in her educational practices, as talking about sexuality, for her, is 
(dis)comforting. She sees this curricular space as a place to target the students 
to what she considers "correct" and what she calls channeling to the good, 
approaching a regulatory practice of sexuality. About the discourses built in the 
educational practices of the discipline, sexuality was linked to an articulated 
finalist and determinist biological discourse, sometimes with a religious 
discourse denying other possibilities of expression of the affective-sexual 
desires beyond heterosexuality. The reiteration of models of masculinities was 
also present in these pedagogical practices, arisen, in most cases, by some of the 
boys. On the other hand, even on occasions when seeking to state controlling 
discourses on sexuality, there were leaks coming from some students, such as, 
for example, the mistrust in condemning abortion and the women who practice 
it and the focus on experiences of homosexualities. Thus, although the 
discipline Education for Sexuality has reiterated processes of norms and 
normalization, it has also been seen as an important space to dislocate 
certainties, question crystallized truths and promote further discussions beyond 
the essentialist and naturalizing discourse. Therefore, this research invites us to 
think about and, possibly, see this curricular space as a place of recognition of 
the various expressions of sexuality, questioning the regulatory order that 
insists in standardizing and prescribing our desires. 
 
Keywords: basic education, post-criticism, gender and sexuality. 
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INTRODUÇÃO 

 

... 

 

Esclareço aqui a minha opção por utilizar, no decorrer deste texto, as palavras 
que sofrem variações que indicam gênero nas duas formas de escrita – feminino 
e masculino – entretanto, pontuo que farei o uso da palavra no feminino 
anteriormente à sua forma masculina, pensando na desconstrução dos padrões 
atuais de escrita. Em alguns momentos quando houver a necessidade de me 
referir a um homem e uma mulher ao mesmo tempo, farei a escrita optando 
pela forma feminina. Clarifico ainda não ser minha intenção criar novas 
normatizações, mas questionar uma forma única de se escrever sobre mulheres 
e homens, feminino(s) e masculino(s). 

                              

... 

 

Nos últimos anos, têm se proliferado os discursos sobre a sexualidade 

nas mais variadas esferas da sociedade. Contudo, apesar do aumento tanto das 

discussões, quanto dos espaços em que elas têm ocorrido, falar sobre 

sexualidade ainda é algo muito complicado, pois gera desconforto e 

controvérsia, especialmente na escola, tendo em vista a sua relação histórica 

com algo imoral e pecaminoso, como nos diz Jimena Furlani (FURLANI, 2007). 

Nesta perspectiva, poderíamos pensar o espaço escolar enquanto um 

lugar privilegiado para promoção da cidadania e que deveria contribuir para o 

questionamento e desconstrução de padrões e narrativas hegemônicas e 

normativas, entretanto, o que acontece muitas vezes é que acaba por reiterá-los, 

reforçando preconceitos e tabus. Guacira Louro (2000a) destaca a relevância de 

se discutir o ensino da sexualidade no ambiente escolar devido a sua 

importância na fabricação das identidades e reiteração ou desconstrução de 

normas e padrões sociais. Concordando com a autora, entendo que a 

sexualidade está presente no cotidiano da escola, seja nos corredores nas 

conversas das/dos adolescentes, seja nas salas de aula, fazendo parte do dia a 

dia e, consequentemente, do currículo, se o entendermos não só como uma lista 

de conteúdos a serem ensinados, mas em seu sentido mais amplo, considerando 

inclusive sua construção e interação social. Neste sentido, acredito que este 
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trabalho tem a força de mostrar o que está sendo produzido na escola. Nessa 

direção, Louro (1997) aponta ainda que: 

   

[...] a presença da sexualidade [na escola] independe da intenção 
manifesta ou dos discursos explícitos, da existência ou não de uma 
disciplina de “educação sexual”, da inclusão ou não desses assuntos 
nos regimentos escolares. A sexualidade está na escola porque faz 
parte dos sujeitos, ela não é algo que possa ser desligado, ou algo do 
qual alguém possa se “despir” (LOURO, 1997, p. 81). 

 

Contudo, é preciso lembrar que a educação sexual no âmbito da escola 

surge em uma perspectiva biológica e higienista, restringindo suas 

preocupações iniciais à prevenção de doenças e gravidez não planejada. Na 

contramão disso, Mary Neide Figueiró (1996) sinaliza o início da década de 

1980 como momento importante para o aparecimento de uma abordagem 

política da Educação Sexual no país, surgindo nesse período reflexões e 

publicação de trabalhos que passaram a entender a Educação Sexual como meio 

de transformação social e como uma atividade política. Apesar desse 

movimento de promover, na escola, reflexões acerca da sexualidade que 

estejam para além de uma abordagem essencialista e puramente biológica, isso 

não é observado no desenvolvimento de boa parte das propostas que buscam 

tratar dessas questões. 

Pesquisas sobre a abordagem da sexualidade na escola indicam que, na 

maioria das vezes, o trabalho tem se apropriado apenas do discurso biológico e 

higienista, em uma perspectiva prescritiva e normativa, como descrito por 

Helena Altmann (2005) em estudo realizado em escolas públicas no Rio de 

Janeiro, em que a autora aponta que a sexualidade é objeto de estudo apenas 

nas aulas de Ciências e Biologia e, quando discutida, o enfoque quase sempre se 

dá em uma perspectiva reducionista, baseando a abordagem em conteúdos da 

biologia como doenças sexualmente transmissíveis, contracepção, corpos e 

reprodução, despreocupado em promover discussões outras que 

problematizem a sexualidade, valorizando seus aspectos sociais, culturais e 

afetivos, o que dificulta um trabalho em educação voltado para as diferenças. 
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Em consonância com o observado por Altmann (2005), Figueiró (1996) 

aponta, ao analisar a produção acadêmica brasileira sobre educação sexual, que 

grande parte das/dos educadoras/es a encara como importante apenas para 

estudantes do ensino fundamental e médio, denunciando também a 

preocupação e cuidado das/dos adultas/os em relação às questões que 

envolvem o exercício da sexualidade das/dos jovens tais como: sexo antes do 

casamento, gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. 

No âmbito da educação formal, a educação sexual é mencionada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como um tema transversal sendo que 

as discussões da temática da sexualidade no espaço da escola, objetivam, por 

meio de práticas pedagógicas sociais e políticas, criar um espaço de 

transformação na sociedade utilizando da prática educacional para construir 

uma realidade social, política e ambiental cidadã (BRASIL, 2001). Além dos 

PCN, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

(DCNEF) de 14 de dezembro de 2010 também constituíram um importante 

documento para valorizar as discussões de gênero e sexualidade na escola. 

Nessa resolução, o Conselho Nacional de Educação (CNE) fixou as diretrizes 

curriculares para todas as modalidades do ensino fundamental de 9 anos. Em 

seu artigo 16, o documento propõe a articulação entre as áreas do conhecimento 

para a abordagem do que chamou de “temas abrangentes e contemporâneos” 

como saúde, sexualidade e gênero, dentre outros. A resolução prevê ainda em 

seu inciso 3º que:  

Aos órgãos executivos dos sistemas de ensino compete a produção e a 
disseminação de materiais subsidiários ao trabalho docente, que 
contribuam para a eliminação discriminações, racismo, sexismo, 
homofobia e outros preconceitos e que conduzam à adoção de 
comportamentos responsáveis e solidários em relação aos outros e ao 
meio ambiente (BRASIL, 2010, p .5). 

 

No texto das Diretrizes Curriculares de 2010, apesar de trazer alguns 

aspectos relevantes para uma abordagem da sexualidade para além da 

perspectiva biológica, ainda percebemos uma abordagem tímida de questões 
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que envolvam a diversidade e aspectos sociais e afetivos da sexualidade, e que 

esta é feita de maneira pontual e bastante superficial. 

No documento, assim como nos PCN, a proposta é de que esses temas 

sejam discutidos por meio da interação de diferentes áreas de conhecimento. 

Desta forma, não são somente as/os professoras/es de Ciências e Biologia que 

devem lidar com o tema, mas a escola como um todo, se a proposta é de um 

trabalho transversal e articulado entre as diferentes áreas. Coadunando com 

esse pensamento, para Glauberto Quirino e João Batista Rocha (2012) a 

educação sexual e a sexualidade precisam ser alvo da atenção das diversas 

áreas do conhecimento que são ministradas no ambiente escolar, necessitando 

assim uma preparação do corpo docente como um todo a fim de contribuir na 

implementação de ações que resultem na construção dessa cidadania. Sobre 

esta questão, Figueiró (1996) afirma que não se pode delimitar quem deve atuar 

como educadora/or sexual ou a que área essa tarefa deve ser atribuída. Para a 

autora, a motivação para atuar como educadora/or sexual deve partir do 

interesse da/o profissional, desejo este que pode surgir por meio do contato 

com a realidade e no exercício profissional cotidiano. 

Diante desse contexto, interessei-me em estudar a existência de um 

componente curricular no município de Jequié implantado no ano de 2005 para 

a discussão das temáticas da sexualidade nos últimos anos do ensino 

fundamental. Esta pesquisa tem como questão de estudo: que discursos sobre 

sexualidade atravessam as práticas pedagógicas desenvolvidas em um 

componente curricular específico pensado para discutir temas relativos à 

sexualidade? 

O componente curricular Educação para a Sexualidade é oferecido 

às/aos alunas/os de 8º e 9º ano do ensino fundamental e da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) desde o ano de 2005.  Sobre essa questão destaco que a 

disciplina, logo no início de sua implantação, era oferecida apenas às turmas de 

8º e 9º ano. Entretanto hoje atende também as turmas de EJA, inclusive no 

segmento que corresponde ao 6º e 7º ano do Ensino Fundamental, oferecido 

pela escola no período matutino, no qual desenvolvi a pesquisa. Para a 
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professora participante desta pesquisa, incluir essas/esses jovens foi 

importante, principalmente pelas particularidades relacionadas à essa 

modalidade de ensino. Segundo ela, a inclusão das turmas de EJA parece então 

se vincular à ideia de que essas/esses alunas/os também estão em “faixa etária 

apropriada” para essas discussões e por se considerar, por exemplo, que elas e 

eles estejam vulneráveis à gravidez “indesejada”, DST’s, abuso sexual etc. Suse 

Azevedo (2013), em pesquisa onde investigou professoras que ministram a 

disciplina no município, nos fornece indícios que coadunam com essa ideia, a 

partir de informações que obteve em entrevista realizada com a diretora do 

Conselho Municipal de Educação: 

 

[...] a decisão de incluir a disciplina no 8º e no 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 (AZEVEDO, 2013, p. 17). 

 

Interessante notar como a inclusão das turmas de EJA ocorreu, ao que 

parece, pautando-se na ideia de que o público jovem presente cada vez em 

maior quantidade nessas turmas poderia participar das discussões ou, 

“deveria” ser incluído, afinal as/os jovens precisam de informações sobre como 

cuidar da saúde, especialmente no que diz espeito à questões voltadas para a 

sexualidade, como exposto por Azevedo na fala acima. As mudanças ocorridas 

com relação ao público presente nas turmas da Educação de Jovens e Adultos 

parece ter contribuído para esse entendimento. A “nova” EJA tem apontado 

para não mais pensarmos essa modalidade apenas enquanto lugar de pessoas 

que estão em “desacordo” na relação idade versus série. Percebemos em nosso 

contato com essas turmas que a constituição desses espaços tem se dado por 

número cada vez maior de jovens que trabalham em um turno e estudam em 

outro. Sobre esta questão Roberto Rafael da Silva (2008) nos convida a pensar 

essa nova EJA como um “espaço em trânsito”. Para ele, a Educação de Jovens e 

Adultos pode ser pensada como um campo fértil de possibilidades, escapando à 

ideia de fixidez à qual esteve atrelada. Deste modo:  
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Pensar a Educação de Jovens e Adultos como um “espaço em 
trânsito”, em permanente movimentação, poderia constituir-se como 
uma estratégia curricular que escapasse das metanarrativas 
pedagógicas inscritas nas teorizações predominantes naquela 

modalidade de ensino (SILVA, 2008, p. 54). 
 

Acredito que o movimento de inserção da disciplina Educação para a 

Sexualidade nas turmas de EJA diga um pouco desse processo se pensarmos na 

EJA por meio do olhar de Silva: “a partir desses cenários de mutações e 

incertezas que ora vivenciamos, novos currículos emergiram e vêm compondo 

o mosaico da educação contemporânea” (SILVA, 2008, p. 54). 

De acordo com Maria José Queiroz (2007), o projeto solicitando a 

inclusão da disciplina “Orientação Sexual” como obrigatória no currículo das 

escolas do município foi encaminhado como proposta à Secretaria Municipal de 

Educação no ano de 1998. Na ocasião, o Conselho Municipal de Educação foi 

contrário a criação do componente, sugerindo que as temáticas deveriam ser 

trabalhadas de maneira transdisciplinar, como proposto nos PCN”s. Porém, no 

ano de 2004, novamente em votação, a aceitação foi unânime entre as/os 

representantes da Secretaria. Inicialmente a implantação ocorreu no formato de 

um projeto piloto em apenas uma das escolas para que, no ano seguinte, o 

componente curricular Educação para a Sexualidade passasse a compor o 

currículo na parte das disciplinas diversificadas (QUEIROZ, 2007). A 

implantação ocorreu contando com algumas parcerias: 1) com a Secretaria de 

Saúde do município que disponibilizou profissionais da área para participarem 

das primeiras formações das/os professoras/es; e 2) com o Grupo de Apoio à 

Prevenção à Aids da Bahia (GAPA-BA) que ofereceu a formação durante os 

primeiros anos. No capítulo 2 discutirei de forma mais aprofundada acerca 

desses aspectos específicos do surgimento e implantação da disciplina no 

município.  

Continuando a discussão transversalidade versus disciplinarização, para 

Silvio Gallo (2002) como o saber e o poder possuem uma ligação muito íntima, a 

disciplinarização do currículo possibilita o controle sobre os processos de 
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aprendizagem e, consequentemente, também sobre o que, quando e como a/o 

aluna/o aprende. No nosso caso, é válido refletirmos acerca da seguinte 

questão: apesar de, no momento atual a sexualidade ser pensada como 

transversalidade, o que um espaço específico para a discussão dessas temáticas 

pode favorecer? Ou ainda, o que se deseja quando se propõe colocar a Educação 

para a Sexualidade como um componente curricular específico?  

Além disso, interessei-me também em compreender como uma 

professora lida com as questões da sexualidade no desenvolvimento da 

disciplina e como ocorrem os movimentos das ideias e pensamentos das/os 

alunas/os acerca dos temas abordados durante o trabalho.  

Diante do que foi exposto, entendo que a investigação sobre o tema é 

relevante também pelo fato de que no Brasil são quase que inexistentes os 

estudos relacionados ao exercício da sexualidade e à abordagem da educação 

sexual nas escolas no que diz respeito a um componente curricular específico na 

educação básica. Somando-se a isso há também a relevância de se compreender 

como temas relacionados à sexualidade estão sendo discutidos no país e em 

disciplinas que são espaços singulares para essa discussão, como é o caso da 

disciplina Educação para Sexualidade, objeto de estudo desta pesquisa. 

Assim sendo, o trabalho está organizado em 4 capítulos. No primeiro 

procuro contar, a partir de minhas memórias, um pouco de como questões 

acerca da sexualidade estiveram presentes em minha vida e como ocorreu 

minha aproximação e interesse pelas temáticas envolvendo corpo, gênero e 

sexualidade, fazendo considerações sobre o que me moveu inicialmente a 

querer desenvolver uma pesquisa sobre o tema. 

No segundo capítulo trago contribuições de algumas/ns autoras/es para 

o diálogo na perspectiva pós-estruturalista. Este capítulo está organizado em 

três subtópicos, da seguinte forma: 1) discussões acerca da sexualidade; 2) o 

ensino da sexualidade na escola; 3) a disciplina Educação para a Sexualidade, 

formando assim o corpo teórico que embasa este estudo. 

O terceiro capítulo descreve os caminhos metodológicos trilhados e a 

perspectiva que utilizei para análise dos dados produzidos. 
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No capítulo 4 apresento a análise dos dados sob a forma de episódios 

que foram agrupados em categorias. 

Por fim, encerro o texto trazendo algumas palavras e considerações 

acerca do que foi produzido pela pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 

TRAJETÓRIAS E RELAÇÃO COM O OBJETO DE ESTUDO 

 

 

1.1 Minhas trajetórias  

 
Enquanto menina nascida e criada em uma cidadezinha no interior da 

Bahia e sendo a mais velha de três filhas/os, fui muito cobrada em como me 

comportar. Minha mãe e meu pai eram conhecidas na cidade, dentre outras 

coisas, como um exemplo de “conduta moral” a ser seguida. Ele, sempre muito 

sério e rígido naquela época, era um homem honesto, respeitado por todas/os. 

Ela era vista como uma “mulher exemplar” de acordo com o entendimento das 

pessoas da comunidade de que uma mulher casada, fiel e pertencente a uma 

religião cristã se enquadrasse nessa classificação. Eram protestantes e foi nesse 

cenário fortemente influenciado pela religião que eu, minha irmã e meu irmão 

passamos toda a nossa infância e adolescência. Lembro-me que durante a pré-

adolescência já não me interessava mais por frequentar os grupos da igreja e 

nem os cultos. Minha irmã e meu irmão, mais jovens, não se incomodavam, 

mas eu já queria frequentar outros ambientes como as/os minhas/meus colegas 

da escola, ir às festas e à pracinha da cidade, mas minha mãe e meu pai não 

permitiam.  

Os primeiros interesses pelos garotinhos da rua e da escola já 

começavam a surgir e eu tremia quando lembrava das muitas vezes em que 

meu pai dizia que namoro lá em casa só seria depois dos 18 e assim, qualquer 

manifestação minha que sugerisse algo nesse sentido era fortemente reprimida 

por ele. Certa vez, quando tinha entre 11 e 12 anos, saindo para a igreja, achei 

no banheiro um batom de minha mãe e passei nos lábios. Lembro-me como me 

senti com aquele batom vermelho ao me olhar no espelho, eu sabia que havia 

transgredido uma regra e mesmo sem compreender de maneira muito clara, 

talvez, sabia que o batom vermelho me tirava do lugar de uma suposta 

inocência esperada para uma criança. Eu desejava ficar mais bonita, afinal já 

surgiam as primeiras paqueras com os garotinhos da igreja e as preocupações 
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com a estética nessa época passaram a fazer parte do meu dia a dia. Saí feliz, 

todas/os já estavam me aguardando na garagem. Quando meu pai percebeu o 

batom ficou enfurecido, partiu em minha direção e com as próprias mãos o 

arrancou de minha boca. Minha mãe, não sei se por ser igualmente rígida e 

comungar do pensamento dele ou por sua submissão, nada fez. Lembro-me que 

chorei bastante e durante um bom tempo não tive mais coragem de usar batom. 

Não consigo me lembrar de outras experiências desse tipo antes da pré-

adolescência. É dessa época que me recordo de alguns acontecimentos.  

Sempre fui uma menina “durona”, não chorava com facilidade, gostava 

de me relacionar mais com os meninos do que com as meninas. Para mim, elas 

eram sempre chatas e com os meninos eu me sentia melhor. Jogava futebol na 

rua com eles e além de mim e da minha irmã, havia mais duas meninas que 

também participavam da brincadeira. Na escola, meu lugar era no fundo da 

sala, novamente com os meninos, escolha que me rendeu várias surras de 

minha mãe toda vez que acontecia a reunião escolar bimestral em que as/os 

professoras/es reuniam-se com as famílias e direção para analisar e discutir a(s) 

situação(ões) de cada estudante. Lembro que este era um dia de angústia, pois 

eu já sabia que minha mãe não se agradaria com o que ouviria lá e que, na volta 

para casa, ela exigiria que eu explicasse algumas condutas, dentre elas o fato de 

eu sempre estar envolvida nas brincadeiras e conversas com o grupo dos 

meninos, no fundo da sala. O que me salvava um pouco eram os meus 

resultados quantitativos. As notas elevadas importavam muito para meu pai e 

minha mãe.  

Guacira Louro (2000) nos ajuda a pensar acerca de como assumir 

posturas que estejam mais próximas do que é esperado para o “masculino”, e 

assim escapar às normas de feminilidade, nos coloca enquanto meninas e 

mulheres em determinados lugares de estranhamento. Analisando um trabalho 

realizado em uma escola pública em Porto Alegre por Rosimeri Aquino da Silva 

(1999 citado por Louro, 2000), a autora discute como garotas incomodam 

quando deslocam essa posição que tradicionalmente seria atribuída aos 

meninos. Penso que eu, ao me relacionar muito mais com eles do que com elas, 
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na escola, denunciava minha aproximação maior com o que os meninos 

“faziam”, falavam e pensavam e, deste modo, também incomodava. Essa 

insatisfação aparecia nas falas das professoras e diretora quando eu me 

envolvia em algum “problema” na escola e eram expressas em frases do tipo: 

“até você Suzane”, “mas você já está uma mocinha”, “isso é coisa de menino”, 

“só os meninos sentam no fundo da sala”. Sobre esta questão, Louro pondera 

ainda: 

 

Contemporaneamente, as fronteiras de gênero e de sexualidade são, 
mais do que antes, muitas vezes borradas, atravessadas e subvertidas; 
no entanto, a reiteração da norma, da classificação e do ordenamento 
continua sendo exercida. De algum modo “instalada” na instituição 
escolar, a norma anuncia-se nas falas e gestos dos adultos e das 
crianças (LOURO, 2000, p. 70). 
 
 

Meninas, como eu, que escapam às normas do ser mulher/ser feminina, 

ocupam um lugar de desvio da norma: as marcas que trazemos em nossos 

corpos, nossos gestos e falas ajudam a demarcar nossas diferenças e esse nosso 

lugar. Como ainda nos diz Louro (2000): 

 

[...] não é incomum atribuir-se uma sexualidade distorcida ou 
desviada àqueles grupos de garotas que se representam com 
“encrenqueiras” ou “indisciplinadas”, para usar o jargão escolar, e 
que desafiam as normas tradicionais de gênero (LOURO, 2000, p. 72). 

 

Nessa trajetória que venho lhes contando de construção de minha 

identidade, eu não tinha paciência para as meninas. As brincadeiras dos 

meninos me interessavam mais e naquela época eu não via nas minhas atitudes 

e preferências que estava fazendo algo proibido. Mas com a chegada da 

adolescência algumas coisas começaram a mudar, por exemplo, o futebol que 

antes me era permitido, agora passara a ser interrompido pelos chamados de 

minha mãe: “Vamos entrar” e quando entrava, contrariada, a justificativa que 

ouvia era a de que só haviam meninos na brincadeira. Meu irmão continuava 

no futebol e minha irmã e eu tínhamos que entrar, afinal “ali não era mais 

espaço para uma mocinha ficar”, segundo minha mãe. Foi nesse cenário que fui 
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me construindo e, ao mesmo tempo em que me afastavam do futebol na rua, na 

escola era sempre com os meninos e com as suas brincadeiras e resenhas1 que 

mais me aproximava.  

Hoje analiso como esse movimento teve influência marcante sobre quem 

eu sou, afinal, como dito por Louro (2008), a construção do gênero e da 

sexualidade dá-se ao longo da vida, é no âmbito da cultura e da história que 

construímos nossas identidades sexuais e de gênero, assim como nossas outras 

identidades sociais: marcas de raça, etnia, classe e nacionalidade. Assim, 

coadunando com o pensamento da autora, baseio-me na ideia de que a 

sexualidade se expressa nas singularidades dos sujeitos, nas marcas que cada 

um traz consigo e que são resultado de sua história de vida, cultura, crenças, 

valores e sentimentos. Em minha trajetória, o futebol e a resenha com os 

meninos, coisas que me faziam de certa forma assumir uma postura que 

estivesse próxima do “masculino”, me protegiam. Posso dizer que sinto que 

algumas coisas me protegem até hoje, e de forma marcante foram construindo 

minha identidade. Na escola tínhamos que ser duras, falar com firmeza, as 

meninas que não eram assim eram as choronas e eu não queria ser. Além disso, 

naquela época tínhamos uma vizinha que era colega de escola e que batia em 

todas as meninas e eu como tinha medo dela e não queria demonstrar, tinha 

que, ao menos, assumir também uma postura mais dura, mesmo que fosse só 

fachada, na verdade eu morria de medo.  

 Passadas infância e puberdade, a chegada do final da adolescência e 

início da idade adulta também estiveram atravessadas por esses movimentos e 

hoje, mesmo sem o futebol, vejo que muitas dessas coisas ajudaram a construir 

minha personalidade e continuam até hoje fazendo parte de quem sou/estou. 

Todavia, admito que não é tranquilo assumir esse lugar de ser menina e escapar 

de certos padrões que me são impostos. Minha(s) postura(s) muitas vezes me 

coloca(m) na condição de ser questionada o tempo inteiro pelas pessoas e 

principalmente pela família. Cobranças por ainda não ter casado; para assumir 

                                                             
1 Diz-se de brincadeiras que têm um tom de fofoca, geralmente aquelas em que se contam os segredos 

que alguém do grupo gostaria de esconder para gozar da pessoa. 
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posturas de “mulher decente” e de “professora exemplar” para minhas/meus 

alunas/os (especialmente na escola particular onde trabalhei antes de iniciar 

carreira pública, onde essa era a fala explícita da gestão); cobrança para falar 

baixo, controlar a gargalhada e não beber sozinha. Sou cobrada até por não ter 

vontade de ter filhas/os, como se isso no imaginário de algumas pessoas me 

tornasse menos mulher que as outras; cobrança silenciosa por meio da 

vigilância das/os vizinhas/os, afinal mulher solteira morando sozinha é sinal 

de apartamento movimentado, certamente por vários homens, ou seriam 

mulheres? Melhor vigiar para ter certeza. Penso que essas cobranças sempre me 

perseguiram, mas incomodam hoje de forma mais intensa talvez por eu ter 

assumido uma postura de questionar determinadas normas e padrões, me 

perguntando sempre: “por que não posso?”, “por que não devo?” . 

 Hoje, a partir das leituras que tenho feito e de minha aproximação com 

esses estudos, percebo o quanto as questões de gênero e sexualidade estão e 

sempre estiveram presentes em minha vida de maneira tão forte, mesmo que eu 

não as tivesse percebido antes de forma mais clara e como a escola e minhas 

vivências de menina naquela rua, com aquelas pessoas e, especialmente com os 

meninos, deixaram marcas expressivas no meu corpo e me ensinaram a ser o 

que me tornei e, ouso dizer, o que posso vir a me tornar.  

Talvez, apesar de não ter sido isso o que me motivou a realizar esse 

estudo incialmente, pensar essas questões acerca da minha própria vida e de 

como me relaciono com minha sexualidade me ajudaram de maneira 

significativa a ampliar o leque das discussões para pensar “no outro”, aquele 

que escapa às normas e “nas outras”, mulheres como eu que também se veem 

vigiadas, controladas, quase que aprisionadas por discursos que querem lhes 

ditar regras de como “ser/não ser” e de como “agir/conter-se”.  

 

1.2 – Relação com o objeto de estudo: porque discutir sexualidade?   

 
 A sexualidade e as formas de abordar as suas temáticas na escola apesar 

de cada vez mais frequentes, ainda dependem da sensibilidade das/os 

professoras/es. O meu interesse particular inicial pelo tema nasceu de uma 
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preocupação com os índices de gravidez entre minhas alunas adolescentes. 

Como professora de Ciências e Biologia, meu olhar sobre sexualidade estava 

restrito ao trabalho que desenvolvia nas aulas de Ciências com as minhas 

turmas de 5º e 8º ano do ensino fundamental - e mais tarde de Biologia no 1° 

ano do ensino médio. O enfoque dado restringia-se apenas, e essencialmente, 

aos discursos da biologia, dos corpos, da prevenção e cuidados com a saúde. Eu 

ainda não conhecia outras formas de se pensar a sexualidade e de como as 

pessoas poderiam vivenciá-la.  

 Durante 7 anos estive à frente, em uma escola da rede privada em que 

trabalhei, de um projeto intitulado “O Milagre da Vida” idealizado pela 

professora que me antecedeu na disciplina de Ciências. O foco do projeto era 

desenvolver ações voltadas ao trabalho com sexualidade para crianças de 5° ano 

do ensino fundamental, na época alunos da antiga 4ª série, durante uma 

unidade letiva. Havia um objetivo no projeto que situava-se no seguinte 

entendimento: “através do desenvolvimento deste trabalho, propomos que as 

crianças possam esclarecer suas dúvidas, aguçar a curiosidade e diminuir o medo 

de falar sobre o tema enfocado, para que se tornem seres livre e felizes”(Trecho 

encontrado no projeto. Arquivo pessoal da pesquisadora, grifos meus).  Esse 

pensamento, veremos mais a frente nesse texto, parece também atravessar as 

práticas desenvolvidas pela professora participante do meu estudo: a ideia de 

que o trabalho objetiva sanar dúvidas sobre as quais meninas e meninos têm 

medo de falar. Discuto sobre esta questão no capítulo 4. A justificativa utilizada 

na época para o trabalho foi: 

 

É pertinente oferecer aos educandos um trabalho que, de forma 

agradável e esclarecedora lhes permita ampliar seus conhecimentos 
acerca do próprio corpo, assim, nos propomos a criar situações que 
favoreçam discussões referentes às transformações orgânicas, emocionais 
e sociais da adolescência e a relação de tais mudanças com a 
sexualidade dos indivíduos (Trecho retirado do texto do projeto 
Milagre da Vida. Arquivo pessoal da pesquisadora, grifos meus). 
 

 

 Aparece na redação do projeto a possibilidade de discussão de 

“transformações emocionais e sociais da adolescência” e sua relação com a 
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sexualidade. Gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão. Estive à 

frente do projeto durante 7 anos e pontuo aqui que a discussão desses aspectos, 

chamados no texto de transformações, direcionavam-se a discussão de mudanças 

de comportamento e humor ocorridas na puberdade e as relações das 

adolescentes com a família. Não havia nenhuma discussão que se aproximasse 

de uma abordagem da sexualidade em seus aspectos sociais e históricos. 

“Saltávamos” disso para discutir as alterações no corpo de meninas e meninos e 

depois, obrigatoriamente, a fecundação, a gravidez e o parto. Era como traçar 

uma sequência linear que parecia dizer: Está fértil, se tiver uma relação sexual 

vai engravidar e dará à luz! Destino inevitável para todas as mulheres.  

  No encerramento do projeto era organizado um momento com as 

famílias em que as crianças apresentavam alguns dos temas que haviam sido 

trabalhados durante a unidade, na forma de seminários. Como ações do 

Milagre da Vida, eu organizava aulas, exibição de vídeos, confecção de modelos 

das células e dos órgãos sexuais, convidava algumas/ns mães/pais médicas/os 

e psicólogas/os para ministrar palestras sobre alguns temas como mudanças 

decorrentes da adolescência, parto, inseminação artificial e gravidez. Realizava 

concurso para escolher, dentre os desenhos feitos pelas/os alunas/os, a 

logomarca do projeto que estaria presente em todos os materiais como 

atividades, folderes, cartões e convites para as apresentações, orientando as/os 

alunas/os a representarem, na forma de ilustrações, o que para elas e eles 

significava a expressão “milagre da vida”. Ao pedir para que elas/eles 

pensassem no significado deste termo eu acabava por relacionar o tal “milagre 

da vida” à reprodução, inclusive, todos os logotipos que foram escolhidos para 

representar o projeto baseavam-se nessa ideia. Recordo-me que a turma era 

dividida em grupos desde o início do projeto e eram esses mesmos grupos que 

trabalhavam durante todo o desenvolvimento das propostas até se 

apresentarem no seminário final. O material que servia como base era uma 

coleção de livros chamada “Sexo e Sexualidade” da autora Cida Lopes (2000), 

produzido pela Editora Brasileitura. Para Jimena Furlani (2007) esses livros 

paradidáticos se constituem como recurso imprescindível para o trabalho com 
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temas transversais no dia a dia da sala de aula, especialmente no contexto de 

uma temática que deva ser transversalizada nos diferentes conteúdos, como a 

sexualidade. No artigo que analisa um dos livros da coleção “Sexo e 

Sexualidade, que bicho é esse?”, a autora destaca o papel do livro paradidático 

no trabalho com crianças e sua importância na construção de verdades e 

produção dos sujeitos. Para ela: 

 
[...] esses livros não são somente integrantes curriculares... Eles são 
também artefatos culturais. Seu texto (verbal e ilustrativo) produz e 
veicula representações de gênero e sexualidade... “Ensina” modo(s) de 
“ser masculino” e de “ser feminino”, formas (ou a forma) de viver as 
sexualidades (FURLANI, 2007, p. 272).  

 
 Ao analisar o livro “Sexo e Sexualidade, que bicho é esse?”, Furlani 

(2007) tenciona o uso do termo “bicho” à intenção não só de associar o sexo e a 

sexualidade a ideia de “monstruosidade”, mas também de demonstrar como 

essas temáticas estão ausentes dos currículos escolares e que, ao mesmo tempo 

em que se constituem como temas de difícil abordagem, exercem certo fascínio 

sobre as/os educadoras/es tornando-se “verdadeiros bichos-de-sete-cabeças”. 

Para ela: 

 
[...]‘sexo’, ‘sexualidade’ e ‘gênero’ podem ser pensados como 
monstros curriculares – assim como qualquer outro assunto marcado 
pela polêmica, pela provisoriedade, pela normatização, pelo olhar 
moral, pela regulação social (FURLANI, 2007, p. 276).  
 
 

 Cada livro traz um tema, constituindo no total 12: 1) Sexo e sexualidade, 

que bicho é esse?; 2) Porque é tão difícil falar sobre sexo?; 3) Adolescência: 

Feliz...Idade; 4) Puberdade: da lagarta à borboleta; 5) Fecundação: o casamento 

perfeito entre o óvulo e o espermatozoide; 6) Gravidez: a magia da vida; 7) 

Gêmeos: caixinha de surpresas; 8) Parto: na hora H; 9) Relação Sexual: quando o 

amor faz a diferença; 10) Perguntas e respostas: Quem pergunta quer saber; 11) 

Aparelho reprodutor: algumas semelhanças; e 12) Nem tão rosa, nem tão azul: 

ser menino e ser menina.  

 Logo em meu primeiro ano na execução do projeto, eu e a coordenadora 

ponderamos que talvez alguns dos livretos devessem ser retirados da lista dos 
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que seriam trabalhados na sala de aula. Assim, os temas “Relação Sexual: 

quando o amor faz a diferença”, “Perguntas e respostas: quem pergunta quer 

saber” e “Porque é tão difícil falar sobre sexo” foram desconsiderados, pois 

entendíamos que se tratavam de temas não autorizados socioculturalmente a 

serem trabalhados com crianças. Assim, prevaleceram temas relacionados a 

uma abordagem da sexualidade voltada para seus aspectos biológicos, embora 

tenha permanecido o título “Nem tão Rosa, Nem tão Azul” que questionava 

algumas normas esperadas para meninas e meninos.   

 No momento em que nós, a coordenadora e eu, enquanto escola, 

decidimos retirar alguns dos livros e manter outros, estávamos ditando o que 

poderia ser discutido com as crianças e aquilo que deveria ser suprimido. Ao 

abandonar o trabalho com alguns dos livros eu estava construindo uma ideia de 

quem eu penso que minha/meu aluna/o é, ou sobre quem eu desejo que elas e 

eles se tornem, refletindo naquilo que eu acredito que pode ou não ser discutido 

com elas/eles. Sobre esses emudecimentos já nos falara Michel Foucault (1998) 

que, a partir do século XVIII, o sexo foi levado ao lugar do privado, do segredo, 

cercado de proibições. Foucault nos fala de uma proibição não no sentido de 

não se poder falar sobre o sexo, pelo contrário, para o autor, o que ocorreu foi 

uma proliferação dos discursos em torno deste, entretanto, apesar de não se 

poder falar em proibição do sexo nessa época, o autor destaca que apenas 

algumas pessoas estavam autorizadas a falar sobre ele, sendo que este “falar” 

tinha como objetivo controlar o que estava sendo dito e o não dito. Nesse 

movimento a escola destaca-se como uma das instituições que assumiu para si 

uma certa autoridade para falar sobre o sexo em uma perspectiva de controle do 

que poderia ser falado, feito e até mesmo pensado pelos sujeitos. E eu, nessa 

época, também selecionei o que eu acreditava que “poderia” ser dito às crianças 

ao tempo em que excluía o que considerava como inadequado ou impróprio. 

Meu olhar sobre o sexo e a sexualidade estava impregnado da minha formação 

em Biologia e fechado apenas em suas abordagens. 

 Quando me submeti pela primeira vez à seleção do mestrado, enviei um 

projeto na área de Sexualidade sob um viés puramente biológico e de controle 
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da gravidez na adolescência e prevenção DST/AIDS. Na ocasião o projeto não 

chegou a ser selecionado. No ano seguinte, resolvi participar de uma formação 

oferecida pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), intitulada 

“Formação continuada de educadores e educadoras nas temáticas relativas às 

identidades de gênero e sexuais” idealizada e ministrada pelo professor e 

pesquisador Marcos Lopes de Souza que seria, mais tarde, meu orientador no 

mestrado acadêmico. Foi nesse curso de extensão que comecei a conhecer e 

refletir sobre outras formas de se pensar a sexualidade e suas manifestações 

para além do discurso da Biologia que, para mim, até então, era o único 

possível, pois em minha formação na área, e mesmo ao longo de minha 

trajetória de vida e escolar, as poucas vezes em que se tratou de temáticas que 

se aproximassem da sexualidade, a abordagem ocorria com relação aos 

processos exclusivamente relacionados à fisiologia dos corpos. Considero que a 

participação na formação foi um divisor de águas em minha trajetória de 

discussão e entendimento acerca da sexualidade e de seu trabalho na escola me 

possibilitando ampliar meu olhar e perceber o que me tocava e de que forma o 

fazia, não só nesse espaço, mas na vida. 

 Após minha vivência no curso de formação, passei a entender a 

sexualidade de uma forma diferente. As discussões, as leituras, os relatos de 

experiência me fizeram pensar coisas sobre as quais nunca havia pensando. 

Mais do que isso, o curso despertou em mim uma sensibilidade para olhar as 

outras pessoas e o mundo a minha volta, e, além disso, para olhar também pra 

mim mesma, de fora. Entrelaço aqui esses meus movimentos com o que nos diz 

Jorge Larrosa (2002) em seu texto Notas sobre a experiência e o saber da experiência. 

Penso que as questões da sexualidade sempre estiveram presentes em minha 

vida pessoal, escolar e mais tarde também na vida profissional. Entretanto, 

dialogando com Larrosa por meio do contato com seu texto, percebo como 

muitas coisas apenas “passaram” e outras me aconteceram, me passaram e me 

tocaram de maneira que, minhas experiências, no sentido que propõe o autor, 

foram me constituindo de modo diferente à medida que eu as vivenciava. Para 

Larrosa (2002):  
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É experiência aquilo que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos 
acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. Somente o 
sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria 
transformação (LARROSA, 2002, p. 25-26). 

 

 É como se as coisas ganhassem outros sentidos e eu passasse a enxergar 

algo que talvez existisse, mas que eu não via com minhas “lentes antigas”. 

Desta forma reflito sobre o que me provoca quando o que está em pauta é 

sexualidade. O que para mim é significativo pensar, discutir, contestar, 

ressignificar? A escrita deste texto talvez diga um pouco sobre essa questão: o 

que será trazido para o debate fala do campo, mas fala também de mim, ora 

enquanto pesquisadora, ora enquanto mulher, ora enquanto educadora, ora 

enquanto tudo isso junto. Reflete o que para mim foi significativo, marcante: 

aquilo que me passou, que me tocou, me fazendo ser outra, não a mesma. Assim, 

a produção deste texto traz a/ao leitora/or um pouco de mim e de minhas 

experiências a partir de meu contato com o campo da pesquisa. Deste modo, 

acredito que outra pesquisadora, embora pudesse realizar o mesmo estudo, nas 

mesmas condições e local, muito provavelmente não teria o mesmo olhar, não 

passaria pela mesma experiência. Sobre essa questão Larrosa (2002) afirma que 

“duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a 

mesma experiência” (LARRROSA, 2002, p. 27).  

 A minha maneira de olhar para o campo de pesquisa e para os dados 

produzidos nele diz muito a respeito de minhas subjetividades e de um 

processo de dessubjetivação quando me permito “me olhar de fora” e trazer 

esse olhar para o texto. Partindo desse entendimento e dialogando com Michel 

Foucault (2003), penso que a escrita deste trabalho tenha resultado em um 

“texto-experiência” quando me permito dar lugar ao meu processo de 

dessubjetivação. Deste modo, tento escapar da intenção de produzir de 

“verdades”, mas escrevo-lhes coisas que vi, a partir do que vivi e do que me 

atravessou, os seja, a partir das experiências que tive e que me levaram a fazer as 

escolhas que fiz e que serão apresentadas ao longo do texto. Sobre o que venho 

falando aqui, Foucault (2003) nos diz, quando questionado a respeito de alguns 
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aspectos referentes às seus interesses de investigação, um pouco sobre a relação 

que estabelece entre o seu processo de escrita e o conceito que traz de 

experiência. Deste modo, o autor afirma: 

 

[...]los libros que escribo representan para mí una experiencia que 
deseo que sea lo más rica posible. Al atravesar una experiencia, se 
produce un cambio. Si tuviera que escribir un libro para comunicar lo 
que ya sé, nunca tendría el valor de comenzarlo. Escribo precisamente 
porque no sé todavía qué pensar sobre un tema que atrae mi atención. 
Al plantearlo así, el libro me transforma, cambia mis puntos de vista 
[...] Cuando escribo, lo hago, por sobre todas las cosas, para 
cambiarme a mí mismo y no pensar lo mismo que antes (FOUCAULT, 
2003, p. 9).   

   

 Envolvida por esse pensamento de Foucault (2003), penso que esse texto 

de dissertação vem com a força de mudar-me, de transformar-me, me fazendo o 

mesmo que os livros fazem a ele quando diz: “cambiarme a mí mismo y no 

pensar lo mismo que antes”, (FOUCAULT, 2003, p. 9), uma experiência, como 

disse ele, que me permitiu emergir dela transformada (FOUCAULT, 2003, p. 

13).    

 Voltando a minha tentativa de explicar-lhes o caminho que fui 

percorrendo neste estudo, esclareço que a proposta inicial do projeto para o 

mestrado tinha como objetivo investigar o que pensavam as /os alunas/os 

acerca da sexualidade e minha intenção era realizar a investigação tendo como 

foco as aulas de Ciências do 8° ano do Ensino Fundamental. Após a aprovação 

no mestrado, em diálogo com meu orientador surgiu a ideia de realizar o 

trabalho com a disciplina Educação para a Sexualidade, oferecida pelo 

município de Jequié, o que para mim foi uma surpresa pelo desconhecimento 

de que existia na cidade um componente curricular específico para a discussão 

das temáticas da sexualidade. Com base nesse novo olhar, algumas mudanças 

foram feitas e o objetivo da pesquisa foi reformulado para tentar compreender o 

que tem acontecido sobre as questões da sexualidade na disciplina com relação 

às práticas pedagógicas desenvolvidas e os movimentos que as atravessam. 

 O caminhar pelos referenciais pós-estruturalistas e os diálogos com o 

orientador e com outras/os autoras/es me possibilitaram um novo olhar acerca 
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das questões da sexualidade. No capítulo seguinte trago alguns marcos 

referenciais que foram importantes nessa minha trajetória de entendimento da 

sexualidade não mais só pelo discurso da Biologia, ao qual hoje vejo que eu 

estava, de certa forma, aprisionada, mas para além dele, entendendo as 

questões socioculturais que permeiam a sexualidade como possibilidade de 

acrescentar outras abordagens à discussão. Nossa intenção não é a de negar a 

importância do estudo da biologia dos corpos, mas de revisitar esses discursos, 

questionando uma abordagem das questões da sexualidade feita unicamente a 

partir do olhar da biologia. 
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CAPÍTULO 2  
DIÁLOGOS COM ALGUNS MARCOS TEÓRICOS  

 
... 
 

Tendo como base teórica os pensamentos de autoras/es da vertente pós-
estruturalista, embaso-me, inicialmente, em Guacira Lopes Louro e Michael 
Foucault que trazem discussões acerca da histórica relação de poder que 
atravessou, e ainda atravessa, os discursos sobre sexo e sexualidade. Trago 
também neste capítulo, e nos próximos a partir dele, contribuições de outras/os 
autoras/es que nos ajudam a pensar sobre as questões que permeiam a 
sexualidade. 
 

... 

 

2.1 – A Sexualidade a partir dos estudos pós-estruturalistas: primeiras 

palavras  
 

Inicio as reflexões que pretendo fazer acerca da sexualidade, do gênero e 

da educação nesse primeiro momento a partir do pensamento pós-estruturalista 

discutido em Louro (1997; 2000; 2008) e Foucault (1988). As autoras 

supracitadas destacam a influência das diferentes instituições sobre a 

sexualidade dos sujeitos, ditando regras, padrões e determinando que tipo de 

discursos poderiam ser proferidos a respeito do sexo. Vistos sob essa ótica, 

especialmente escola, família e igreja, passaram a assumir para si a autoridade 

para falar sobre o sexo em uma perspectiva de controlar o que poderia ser dito, 

feito e pensado pelos sujeitos. Desta forma, podemos compreender que as ideias 

das autoras fundamentam-se no entendimento de que a sexualidade deve ser 

pensada considerando as relações de poder existentes nas interações entre os 

sujeitos. Deste modo, não podemos deixar de considerar a escola inserida nesse 

contexto, principalmente por entendê-la como um espaço social onde os sujeitos 

interagem com os seus valores e os das/os outras/os, constituindo aí um local 

potencializador tanto para reforçar princípios trazidos por elas/eles, quanto 

para modificá-los e/ou ressignificá-los. Esse aspecto assume papel relevante 

nas discussões sobre sexualidade produzidas neste estudo a partir do que 

pensam as/os participantes: questões sobre o que é visto como certo ou errado; 
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direcionar-se para o bem ou para o mal; entendimentos sobre pecado(s) e outros 

pontos acerca de como a professora e as/os alunas/os compreendem a 

sexualidade, como discutirei no capítulo 4.  

A sexualidade desde outras épocas, em diferentes períodos históricos e 

nas diversas sociedades, sofreu influência de diversas formas e formatos a 

partir de onde era vista, falada e/ou pensada. Foucault (1988) traça os 

atravessamentos que os discursos, pensamentos e abordagens da sexualidade 

sofreram ao longo do tempo e como foram se construindo socialmente. Para ele, 

foi a partir do século XVIII que a sexualidade passou a ser objeto de vigilância 

pelas mais variadas instituições. Nesse momento, ele afirma termos saído de 

uma época de maior liberdade vivida especialmente no século XVII para 

entrarmos em outro momento histórico em que o sexo passou a ser controlado, 

escondido, emudecido. Nesse período, ao qual chamou-se era vitoriana, ocorreu 

um silenciamento em torno do sexo, um mutismo, de acordo com o qual o sexo 

passaria a pertencer à esfera do privado, das proibições, do que deveria ser 

tolido, reservado, era o sexo colocado dentro das paredes do quarto do casal, 

um sexo pensado para a reprodução, onde, para Foucault (1988), a sexualidade 

“muda-se para dentro de casa. O casal legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se 

como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, 

reservando-se o princípio do segredo” (FOUCAULT, 1988, p. 9). Assim, de 

acordo com o autor, nesse momento, a sexualidade passou a ser objeto de 

vigilância e seu discurso direcionado para um modelo de reprodução. 

Pensando a partir dessa ótica foucaultiana, pessoas e comportamentos que 

escapam a esse modelo e a essas normas de sexualidade reconhecidas como 

legítimas são negadas, precisam ser escondidas, encobertas, recaindo sobre 

elas/eles o status de “anormais”. Segundo Foucault (1988): 

 

No espaço social como no coração de cada moradia, um único lugar 
de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos 
pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro das atitudes esconde 
os corpos, a decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril 
insiste, e se mostra demasiadamente, vira anormal: receberá esse 
status e deverá pagar as sanções (FOUCAULT, 1988, p. 10).  
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Desta forma, em diálogo com Foucault (1988) percebemos que houve um 

processo de nomeação das sexualidades que se afastam desse padrão normativo 

como sexualidades disparatadas, dissidentes, consideradas como abomináveis, 

colocando as pessoas que as praticam como desviantes. Nas palavras do autor: 

 

Até o final do século XVIII, três grandes códigos explícitos [...] regiam 
as práticas sexuais: o direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil. 
Elas fixavam, cada qual à sua maneira, a linha divisória entre o lícito e 
o ilícito. Todos estavam centrados nas relações matrimoniais [...] A 
relação matrimonial era o foco mais intenso das constrições [...] Estava 
sob estreita vigilância [...] O “resto” permanecia muito mais confuso: 
atentemos para a incerteza do status da “sodomia” ou a indiferença 
diante da sexualidade das crianças (FOUCAULT, 1988, p. 38).  

 

Louro (2000) nos alerta também que quando a heterossexualidade é vista 

como natural e normal, as outras formas de expressão da sexualidade que 

diferem dela passam a ser consideradas como antinaturais e anormais, por se 

afastarem da “norma” desejada. Louro (2008, p. 17) pontua, acerca desse 

pensamento, que “uma matriz heterossexual delimita os padrões a serem 

seguidos”. A partir daí, é preciso excluir todas as possibilidades que escapem a 

essa forma única de manifestação do desejo que é a atração pelo “dito” sexo 

oposto. 

Outro ponto interessante a partir do qual podemos ampliar a questão 

acerca dos discursos normativos se ampara no conceito da heteronormatividade, 

baseado na defesa de que a heterossexualidade deva ser compreendida como o 

modelo único e correto. Para Richard Miskolci (2007), a heteronormatividade 

refere-se à expressão de algumas obrigações e expectativas sociais derivadas da 

ideia da heterossexualidade como algo natural. O autor se baseia no conceito 

trazido por Lauren Berlant e Michael Warner, que definem a heteronormatividade 

como: 

 

[...] aquelas instituições, estruturas de compreensão e orientações 
práticas que não apenas fazem com que a heterossexualidade pareça 
coerente – ou seja, organizada como sexualidade – mas também que 
seja privilegiada. Sua coerência é sempre provisional e seu privilégio 
pode adotar várias formas (que às vezes são contraditórias): passa 
desapercebida como linguagem básica sobre aspectos sociais e 
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pessoais; é percebida como um estado natural; também se projeta 
como um objetivo ideal ou moral.” (BERLANT; WARNER, 2002, p. 
230 apud MISKOLCI, 2007, p. 5). 

  

Ademais, dialogando com Miskolci (2013), podemos pensar que as 

relações, tanto aquelas entre pessoas de “ditos” sexos opostos, como as entre 

pessoas de mesmo sexo são, muitas vezes, também pensadas com base nas 

relações heterossexuais. Deste modo, mesmo entre casais gays, como nos fala 

Miskolci (2013), ocorre uma cobrança em atender a uma heteronormatividade, 

como quando esses casais tentam se adaptar a algumas regras do universo 

heterossexual, como é o caso do casamento e da adoção de filhas/os. Para o 

autor, essa tentativa de adotar um padrão heterossexual para os relacionamentos 

“é clara expressão da vigência da heteronormatividade, dentro da qual uma 

relação só é reconhecida socialmente se seguir o antigo modelo do casal 

heterossexual reprodutivo” (MISKOLCI, 2007, p. 45). De mesmo modo casais 

heterossexuais também são cobrados com relação às formas de se comportar e 

de viverem sua sexualidade baseado em uma norma de heterossexualidade, 

sendo consideradas como desviantes se não se adequarem às regras impostas, 

colocando quem optou por viver sua sexualidade de maneira não normativa, 

nesse lugar de estranhamento. Sobre essas questões, Miskolci (2007) pontua: 

 

Como um conjunto de prescrições que fundamenta processos sociais 
de regulação e controle, a heteronormatividade marca até mesmo 
aqueles que não se relacionam com pessoas do sexo oposto. As formas 
de definir a si mesmo de várias culturas sexuais não-hegemônicas 
seguem a heteronormatividade, o que é patente na díade 
ativo/passivo dos gays, a qual toma como referência a visão 
hegemônica sobre uma relação sexual reprodutiva para definir 
papéis/posições sexuais. Assim, a heteronormatividade não se refere 
apenas aos sujeitos legítimos e normalizados, mas é uma 
denominação contemporânea para o dispositivo histórico da 
sexualidade que evidencia seu objetivo: formar a todos para serem 
heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo 
supostamente coerente, superior e “natural” da heterossexualidade 
(MISKOLCI, 2007, p. 5-6). 
 
 

Assim, aquelas e aqueles que ousam escapar às normas, sofrem sansões, 

preconceitos e discriminações.   
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Voltando ao que nos dizia Foucault (1988) acerca das interdições em 

torno do sexo, nos séculos seguintes, após a era vitoriana, houve uma 

proliferação dos discursos, não se podendo mais falar em proibição do sexo 

nessa época. Entretanto, destaca-se que apenas a algumas pessoas e instâncias 

estava autorizado o “falar” sobre ele, sendo que este “falar” tinha objetivo de 

controlá-lo (FOUCAULT, 1988). A explosão discursiva sinalizada por Foucault 

(1988) não significou dizer então que estávamos em uma época de maior 

liberdade para falar, viver, sentir ou expressar a sexualidade, o que ocorreu foi 

uma pseudoliberação, visto que essa proliferação de discursos parece ter tido o 

objetivo de controlar o que estava sendo dito, ou não dito, sobre o sexo.  

Louro (2008) também tenciona essa questão acerca da vigilância em torno 

da sexualidade quando afirma que “ela tornou-se objeto privilegiado do olhar 

de cientistas, religiosos, psiquiatras, antropólogos, educadores, passando a se 

constituir, efetivamente, em uma questão” (LOURO, 2008, p. 27).  Para a autora 

ainda: 

 

[...] ela vem sendo descrita, compreendida, explicada, regulada, 
saneada, educada e normatizada.  Se, nos dias de hoje, ela continua 
alvo de vigilância e do controle, agora se ampliaram e diversificaram 
suas formas de regulação, multiplicando-se as instâncias e as 
instituições que se autorizam a ditar-lhes normas [...] (LOURO, 2008, 
p. 27). 

 

Pensando assim, é válido refletirmos que apenas algumas pessoas ou 

instituições estariam autorizadas a falar. Essa fala ocorre a partir de um 

determinado lugar. A partir daí precisaríamos imaginar que instituições 

estariam autorizadas para tal tarefa? A que sujeitos a palavra seria franqueada?  

A partir desses questionamentos, somos levadas/os a pensar na escola e 

em suas atrizes e atores sociais: quem, de fato, neste espaço está autorizada/o a 

falar sobre o sexo e, mais do que isso, o que deve ser dito e silenciado?  Para 

além disso, se entendemos a escola como um importante espaço de interação 

entre as/os crianças e adolescentes e relevante tanto na produção das 

identidades como na construção e desconstrução dos discursos de gênero e 

sexualidade, precisamos compreendê-la também como um lugar importante 
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para as discussões que atravessam a sexualidade das/os jovens. Nesse 

movimento e dialogando com a ideia em Foucault (1988) da incitação dos 

discursos em torno do sexo a partir do século XVIII, penso que a escola 

constituiu-se como uma instância reguladora, autorizada a educar as/os 

adolescentes. Discutirei mais a frente como neste trabalho o discurso da 

professora, enquanto parte da instituição escolar, está entremeado desta ideia. 

 Em diálogo com Louro (2000), reforçamos também esse pensamento 

quando a autora afirma, em consonância com o que pretendia Foucault (1988) 

ao nos falar sobre o controle, que a escola desenvolveu estratégias de vigilância 

sobre os corpos daquelas e daqueles que circulam em seus espaços, tanto 

estudantes quanto professoras/es e demais membros. Louro (1997) pondera 

ainda que: 

 

[...] Homens e mulheres certamente não são construídos apenas 
através de mecanismos de repressão e censura, eles e elas se fazem, 
também, através de práticas e relações que instituem gestos, modos de 

ser e de estar no mundo, formas de falar e de agir, condutas e posturas 
apropriadas (e usualmente diversas). Os gêneros se produzem, 
portanto, nas e pelas relações de poder (LOURO, 1997, p. 41). 

  

Acredito que utilizar as “lentes” pós-estruturalistas contribui de maneira 

significativa a essa discussão, pois esses estudos nos permitem pensar a 

sexualidade sob um novo ângulo, que não só a partir de um olhar da biologia 

dos corpos. Nesse sentido, articular um currículo a partir de pressupostos pós-

críticos implica, para Thomaz Tadeu da Silva (2001), admitir a construção de 

suas bases valorizando e incluindo temas como sexualidade, gênero, raça, etnia 

e subjetividades. Assim, de acordo com esta vertente, precisamos extrapolar o 

discurso biológico e compreender a sexualidade também em seus aspectos 

sociais e históricos. Ademais, os estudos pós-críticos ampliam os entendimentos 

da teoria crítica de que somos sujeitos sociais e de classes para entender que 

somos também sujeitos de raça, de gênero e de sexualidade. Baseando-nos 

nesse pensamento, as perspectivas pós-estruturalistas buscam não o abandono 

ou negação do viés biológico, quando o questionam, mas a problematização de 

discursos que se amparem apenas na atenção às suas características, 
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associando-a(s) também a sua construção social e histórica. Visto desse modo, a 

sexualidade e seus desdobramentos passam a ser compreendidos também no 

âmbito da cultura, já que é nas relações sociais que se constroi. Para além disso, 

Dagmar Meyer e Rosângela Soares (2005) afirmam acerca das abordagens pós-

estruturalistas que: 

 

Um processo de pesquisar que assume esses pressupostos é, então, 
construído por referências e ferramentas que deslocam certezas, 
invocam multiplicidades e operam com provisoriedades e, 
exatamente por isso, nos colocam o desafio de estarem 
profundamente ancoradas em um campo teórico e, ao mesmo tempo, 
admitirem sua contingência e sua transitoriedade (MEYER; SOARES, 
2005, p. 41).  
 

 

 Meyer (2014) aponta que as abordagens pós-estruturalistas estão 

centradas na linguagem e é a partir dela que atribui significado ao mundo 

“apontando para a inseparabilidade entre linguagem, cultura, verdade e poder” 

(MEYER, 2014, p. 52) contestando perspectivas teóricas que se amparem na 

tentativa de explicar a realidade com base em uma visão totalizante.  

Desta forma, a defesa de um referencial pós-crítico justifica-se também 

pelo entendimento de que no tocante à sexualidade e à educação sexual 

desenvolvidas especialmente na escola, essa abordagem nos permita questionar 

normatizações e padrões rígidos muitas vezes reforçados pelos discursos 

biológicos, e mesmo da medicina, duvidando também de ideias outras como a 

de que as identidades, comportamentos e escolhas sejam fixas e imutáveis. Meu 

pensamento se nutre do que diz Jimena Furlani (2011) quando a autora afirma 

que não somos apenas “sujeitos de classes”, mas possuímos outras múltiplas 

identidades que nos formam. Esse deslocamento do entendimento de 

diversidade centrada na classe social, originada na teoria crítica, para o que se 

entende por diversidade e diferença com base nas abordagens pós-críticas, 

aponta para a defesa dessa corrente teórica nas abordagens das questões de 

gênero e sexualidade, quer seja na escola, quer seja em outras instituições 

sociais. Outro ponto que justifica a defesa das perspectivas pós-estruturalistas 

reside no seu papel de questionar certezas, de colocar em dúvidas certas 
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verdades, de instabilizá-las. Admite-se assim que essa vertente possibilita a 

valorização das singularidades a partir de uma visão capaz de problematizar 

discursos rígidos e hegemônicos, sem, entretanto, criar novas normatizações. 

Guacira Lopes Louro (2007) amplia essa discussão quando nos fala 

acerca do fazer pesquisas pós-estruturalistas. Para a autora, “abraçar” essa 

perspectiva em nossas pesquisas não significa apenas escrever um texto que 

esteja em coerência com ela, mais do que isso, dialogando com Guacira penso 

que fazer uma pesquisa ancorada nessa perspectiva implica também em olhar o 

mundo de uma maneira pós-estruturalista, o que acabada por dizer muito a 

respeito da pesquisadora, como acredito que esse trabalho diga muito a meu 

respeito e a respeito de como enxergo o mundo. Para a autora: 

 

Conhecer, pesquisar e escrever nessa ótica significa resistir à 
pretensão de operar com “a verdade”. Implica entender que qualquer 
verdade ou certeza (incluindo, obviamente, as nossas) está ancorada 
no que é possível conhecer num dado momento, portanto é 

provisória, situada (LOURO, 2007, p. 241, grifo da autora).  
 

Penso que foi isso que tentei fazer neste texto: duvidar do óbvio, 

questionar “certezas”, desestabilizar “verdades”, ou seja, mais do que escrever, 

uma tentativa de um olhar pós-estruturalista! 

No tópico a seguir, tentarei trazer o enfoque para o espaço escolar, 

discutindo como gênero e sexualidade se inserem no contexto da sala de aula 

de uma maneira global e local, destacando aspectos referentes à 

disciplinarização das temáticas da sexualidade ocorrida no município de Jequié 

a partir da criação do componente curricular Educação para a Sexualidade, foco 

de estudo desta pesquisa. 

 

2.2 – Ensino da Sexualidade na Escola 

 
Ao tentar contar a história de como a sexualidade foi sendo introduzida 

nos espaços formais de ensino podemos perceber que inicialmente essa entrada 

ocorreu fortemente marcada pelo enfoque dado aos aspectos biológicos da 

sexualidade humana. Desde as primeiras tentativas de inserção desses temas 
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nos currículos, as preocupações eram com a moral, a higiene e a saúde. Desse 

modo, a sexualidade não poderia ser discutida na escola, a não ser para se dizer 

o que se podia ou não ser feito. Sob esse entendimento, podemos dizer que a 

inserção das temáticas da sexualidade no espaço escolar ocorreu sob uma 

perspectiva higienista, pautada principalmente nos cuidados com a saúde, 

baseados na prevenção às chamadas doenças venéreas e em preocupações em 

regular as práticas sexuais dos indivíduos, estabelecendo aquelas que eram 

corretas e saudáveis enquanto nomeava as que não eram.  

O autor Jurandir Freire Costa (1989) nos ajuda a refletir sobre esses 

aspectos nos levando ao seguinte questionamento: que discurso seria esse 

nascido na saúde capaz de invadir o espaço da família e, para além dele, o 

escolar? Costa (1989) vem nos falar em seu livro Ordem Médica e Norma Familiar 

a respeito de como, nos séculos passados, as preocupações com higiene e saúde 

passaram a impor-se às famílias e como isso teve influência no entendimento de 

que deveria existir uma família nuclear e conjugal, que seria a representação de 

uma “família burguesa” da época e, para além disso, uma família 

“higienicamente tratada e regulada”(COSTA, 1989, p. 13). Esses movimentos 

contribuíram historicamente para montar as bases do que seria uma norma 

médica em torno da sexualidade dos indivíduos, em um jogo político e social 

que se configurou em um modo de regulação da vida privada, que se refletiu 

mais tarde também na escola. Jurandir situa historicamente essa regulação 

higiênica como resultado da união médico-estatal, o que implicou na chamada 

“medicina moral” que passou a requerer para si os direitos sobre a moral 

privada e pública dos indivíduos. Para ele, a medicina se aliando aos interesses 

do Estado, consegue sair da condição de desprestígio que ocupava no período 

colonial para assumir uma posição de respeito e “poder”. Passa assim a 

interferir nas famílias e nos cuidados para com sua saúde, especialmente mais 

tarde, para com a saúde das crianças, que precisavam ser ensinadas e 

protegidas. Essa visão elaborada e sustentada pelos médicos higienistas chegava 

aos colégios na intenção de prepará-los para “agir sobre o corpo das crianças” 

(COSTA, 1989, p. 184). Surgia na escola, assim como no seio das famílias, a 
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intenção de educar as crianças para o higienismo, preocupado em combater a 

masturbação e as doenças e pregar a “geração eugênica” por meio do 

embranquecimento da população pela chegada cada vez mais numerosa de 

imigrantes europeus (COSTA, 1989). 

 Continuando essa discussão, ao fazer uma síntese dos movimentos da 

Educação Sexual no Brasil, Figueiró (1998) também destaca o crescente interesse 

em se educar para a sexualidade as/os jovens na década de 1990. A autora faz 

um resgate histórico dos atravessamentos, rejeições, desafios e possibilidades 

enfrentados pela temática e sua abordagem na educação escolar ao longo dos 

anos, afirmando com relação a essa história que “os primeiros trabalhos desse 

gênero se deram [...] mais especificamente, nas décadas de 20 e 30” (FIGUEIRÓ, 

1998, p. 124). Figueiró (1998) e Maria José Garcia Werebe (1978) relatam a partir 

daí como ocorreu a transição de um período considerado como favorável ao 

trabalho com a Educação Sexual, no início da década de 1960, para um período 

onde o processo passou a sofrer influências negativas decorrentes do 

movimento político que o país atravessou durante o regime da ditadura militar, 

iniciada com o golpe de 1964, “fazendo mudar o rumo que vinha tomando a 

história das experiências de implantação de programas de Educação Sexual no 

país, como um todo” (FIGUEIRÓ, 1998, p. 125). A ditadura militar trouxe 

entraves para as propostas que começavam a ser desenvolvidas, baseando-se 

essas proibições em argumentos essencialmente morais (WEREBE, 1978).  A 

autora afirma ainda: 

 

Nos primeiros anos da década de setenta, observou-se um certo recuo 
em matéria de educação sexual, sobretudo em alguns estados onde 
esta prática começava a se desenvolver mais: não apenas as 
experiências deixaram de se multiplicar, mas até mesmo várias das 
que vinham se realizando com sucesso foram interrompidas 
(WEREBE, 1978, p. 22). 

  

Fúlvia Rosemberg (1985) extrapola essa questão, afirmando que, para 

além do enrijecimento político advindo da ditadura militar, a ausência dos 

programas de educação sexual residia também no fato de não existir no Brasil 

uma valorização do tema e no entendimento de que não era prioritário discuti-
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lo na escola, argumento inclusive defendido pelo Ministério de Educação e 

Cultura no ano de 1979. 

Importante destacar também que essas proibições não ocorreram de 

forma tranquila, mas geraram tensões, o que não eliminou completamente a 

prática da educação sexual já em curso nas escolas brasileiras, que continuaram 

acontecendo em algumas delas na “semi-clandestinidade”, como afirma Werebe 

(1978). Posteriormente a esse período, em 1978, segundo Figueiró (1998), com a 

pequena abertura política ocorrida neste cenário de proibições, há novamente 

uma reconquista de espaço, mesmo que tímida e não homogênea, para as 

temáticas da sexualidade e algumas propostas começaram a ser novamente 

implementadas nas escolas.  

Figueiró (1996) nos situa nessa discussão a partir de um estudo de estado 

da arte que realizou acerca dos trabalhos acadêmico-científicos sobre Educação 

Sexual, produzidos entre os anos de 1980 a 1993 no Brasil. A autora sinaliza 

para uma produção científica que indica um movimento da educação sexual no 

país voltada para abordagens variadas das temáticas como “religiosa católica, 

religiosa protestante (ambas podendo ser tradicional ou libertadora), médica, 

pedagógica e política” (FIGUEIRÓ, 1996, p. 51). O estudo de Figueiró nos indica 

a forma não homogênea como as propostas foram sendo desenvolvidas no país. 

A autora, entretanto, buscou identificar nos trabalhos analisados que tipo de 

abordagem predominava na produção científica brasileira nos anos 

investigados, destacando a década de 1980 como período fértil para essas 

publicações, especialmente em decorrência da abertura política (re)conquistada 

nos anos finais da ditatura militar no Brasil, como  já discuti aqui em diálogo 

com Figueiró (1998).  

Retomando Figueiró (1996), gostaria de destacar que a autora sinaliza 

para quatro abordagens da educação sexual a partir dos levantamentos que 

realizou em publicações como livros, teses, dissertações, artigos em periódicos, 

pesquisas e trabalhos divulgados em eventos científicos e que podem sugerir 

algo a respeito do trabalho que vinha sendo realizado no país. A primeira diz 

das abordagens religiosas, com menor (tradicionais) ou maior abertura 
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(libertadoras). Essas abordagens se baseiam na submissão às normas religiosas, 

podendo até certo ponto questioná-las, no caso das libertadoras. O segundo tipo 

elencado pela autora está pautado na abordagem médica fundamentada na díade 

saúde-doença e preocupada com o fornecimento de informações vinculadas à 

“programas preventivos de saúde pública, para assegurar a saúde sexual do 

individuo ou da coletividade (FIGUEIRÓ, 1996, p. 52). A terceira seria a 

abordagem pedagógica, preocupada principalmente com o processo 

ensino/aprendizagem por meio do fornecimento de informações para “levar o 

indivíduo a viver bem a sua sexualidade” (FIGUEIRÓ, 1996, p.52, grifo da 

autora). Por último Figueiró (1996) sinaliza para uma abordagem política da 

educação sexual preocupada em acrescentar outras discussões como prazer, 

questões de gênero e relações de poder, a fim de promover uma transformação 

social por meio destas discussões. A gênese dessas reflexões e publicações 

científicas de caráter mais político se deu a partir da década de 1980 

(FIGUEIRÓ, 1996). Entretanto, os achados da autora indicaram um predomínio 

das abordagens pedagógicas nas produções científicas sobre Educação Sexual 

durante todo o período analisado.  

Ainda historicizando a implantação da educação sexual no Brasil, a 

partir das décadas de 1980/1990, retoma-se a preocupação com a educação 

sexual por conta da explosão de casos de pessoas com o vírus da AIDS, como 

apontado por Márcio de Oliveira e Eliane Maio (2012). Durante este período, o 

enfoque dado às discussões na escola ocorria então a partir do viés da 

prevenção à AIDS. A existência da disciplina Educação para a Sexualidade no 

município de Jequié-BA reforça essa ideia se pensarmos que a “capacitação” 

inicial oferecida às professoras foi promovida pela Organização Não 

Governamental “Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Bahia” (ONG GAPA-

BA) em parceria com o serviço de saúde municipal. 

Maria Rita de Assis César (2009) amplia essa questão afirmando que: 

 

Nos últimos 20 anos, após o surgimento da epidemia do HIV/AIDS e 
o reconhecimento da gravidez de jovens em idade escolar, a 
sexualidade se consolidou como um lugar de fala em torno à ideia de 
prevenção (CÉSAR, 2009, p. 38). 
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Diante desse contexto histórico que venho discutindo até aqui 

amparando-me em Costa (1989) e outras/os autoras/es e contextualizando-as 

com a escola de nossa época, penso que existe um entendimento de que caberia 

às disciplinas de Ciências e Biologia abarcarem todo esse discurso, baseado no 

trabalho de conteúdos relacionados ao controle de doenças sexualmente 

transmissíveis e da gravidez não esperada das/os adolescentes. Não caberia a 

esse enfoque biologicista discussões de questões outras que estivessem 

desvinculadas da ideia de reprodução e saúde. As abordagens ainda hoje giram 

em torno dos discursos biológicos, ficando assim muito distantes de 

perspectivas que produzem a sexualidade como desejo e prazer. 

Furlani (2011) nos sinaliza 8 abordagens do que para ela representa as 

principais maneiras como a educação sexual tem sido discutida no ambiente da 

escola na contemporaneidade: 1) abordagem biológico-higienista; 2) abordagem 

moral-tradicionalista; 3) abordagem terapêutica; e 4) abordagem religioso-

radical; consideradas essas primeiras como abordagens que não valorizam as 

diferenças, enquanto que as abordagens: 5) dos direitos humanos; 6) dos 

direitos sexuais; 7) emancipatória e 8) queer seriam as que, para ela, se 

aproximariam do reconhecimento da diferença como positiva. No nosso 

trabalho, as abordagens que foram observadas durante o desenvolvimento da 

pesquisa, seja nas observações das aulas e dos outros movimentos que ocorriam 

na disciplina Educação para a Sexualidade, ou nas entrevistas, nos levam a crer, 

neste caso, que o trabalho desenvolvido em um componente curricular 

específico para discussão dos temas afeitos à sexualidade parece se pautar, com 

base nos dados produzidos neste estudo, em abordagens que se aproximam 

mais das quatro primeiras elencadas por Furlani (2011).  

Considero que essa visão precisa ser revisitada e problematizada pois 

questões socioculturais que permeiam a sexualidade, como gênero e 

diversidade sexual, precisam também permear essas discussões. Nessa direção 

é que para Figueiró (2006) a abordagem da sexualidade na escola deve 

ultrapassar a dimensão do biológico, promovendo reflexões que sejam 
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individuais e coletivas e que levem as/os educandas/os a uma melhor 

compreensão e vivência de sua sexualidade. 

Ainda nesse sentido, segundo Louro (2000), a sexualidade não se 

restringe a individualidade, devendo ser entendida em seus aspectos históricos 

e culturais. Concordando com a autora, entendo que a sexualidade não é algo 

dado, natural, mas construída ao longo da vida, de muitos modos. 

 A proposta de trabalho transversal, como sugerida pelos PCN, constitui 

um avanço se entendemos que, assim como pontuam Suzana de Barros e col. 

(2009), gênero e sexualidade estão inseridos no contexto escolar, fazem parte do 

cotidiano da escola, estão presentes no currículo e devem ser discutidos e 

problematizados nesse ambiente. As autoras não consideram aqui o currículo 

como uma lista de conteúdos, mas sim como um instrumento de constituição 

dos sujeitos, levando-nos a pensar, de acordo com suas ideias, que, se o 

currículo assume importante papel na construção dos sujeitos, discussões 

vinculadas à sexualidade devem fazer parte desse espaço e, para além disso, 

que a tarefa de discutir essas questões deve ter a participação de todas/os que 

lidam com as/os alunas/os no ambiente da escola. Esse pensamento fortalece a 

proposta de um trabalho transversal. Para Silvio Gallo: 

 

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. 35-36). 

 

 O autor pontua também que além da questão da estrutura da escola e 

dos currículos, a dificuldade para trabalharmos em uma perspectiva 

transdisciplinar reside principalmente no fato de termos sido, a certo modo, 

“treinadas/os” para trabalhar de maneira compartimentalizada. Outra questão 

em relação ao trabalho transversal, especialmente em uma proposta de 

educação sexual, situa-se nas dificuldades encontradas por muitas/os 

professoras/es em discutir o tema e no risco potencial da inexistência das 

discussões que pode ocorrer pelo pensamento de muitas/os educadoras/es de 
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que, se as temáticas devem ser discutidas por todas/os, parece haver uma 

“desobrigação” de que seja feita por cada disciplina de forma individualizada, 

assim, o que de fato acaba ocorrendo é a isenção de muitas/os professoras/es, 

resultando, consequentemente, no silenciamento dos debates das questões de 

gênero e sexualidade na escola. Sobre essa relação entre transversalização e 

disciplinarização de um trabalho de educação sexual discutirei no próximo 

subitem, tentando já aqui dialogar com minha pesquisa na disciplina Educação 

para a Sexualidade.   

 

2.2.1 – A disciplina Educação para a Sexualidade enquanto espaço curricular: 

surgimento, implantação e (in)tensões  
 
 

A existência da disciplina Educação para a Sexualidade atende a parte 

diversificada proposta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº. 

9394/96. No documento aponta-se a autonomia para as escolas determinarem 

quais serão as disciplinas elencadas para formar o quadro das diversificadas, de 

acordo com o contexto sócio-cultural em que a escola está inserida, como 

explicitado no artigo 26 da lei: 

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, da cultura, da economia 

e da clientela (BRASIL, 1999). 

 

A disciplina então, juntamente com o componente “Cultura Afro-

brasileira”, de acordo com o que propõe o trecho da lei citado, compõe, em 

Jequié, o quadro das chamadas “disciplinas diversificadas”, ocupando uma 

carga horária semanal de 100 minutos que podem ocorrer em duas aulas 

consecutivas de cinquenta minutos cada, portanto no mesmo dia, ou 

fragmentadas em dois momentos em dias diferentes na semana. A disciplina é 

obrigatória para todas/os alunas/os matriculadas/os na escola nas turmas do 

segmento em que é oferecida. É importante nos situarmos com relação a 

algumas informações acerca da criação da disciplina, ocorrida no ano de 2005. 
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As informações que serão apresentadas aqui foram obtidas a partir do trabalho 

de Suse Azevedo (2013), quando a autora investigou os pensamentos das 

professoras acerca da sexualidade no âmbito da disciplina, e de levantamentos 

realizados por meio de conversas em campo com a professora que estava a 

frente do componente curricular, da professora que havia se afastado, mas 

conduzira a disciplina na escola onde a investigação ocorreu desde sua 

implantação e de informações em sites vinculados à prefeitura.  A proposta 

para introdução da disciplina no rol das diversificadas foi votada pelo Conselho 

Municipal de Educação do município e, no ano de 2005 o componente foi 

implantado em todas as unidades. Segundo Azevedo (2013): 

 

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 (AZEVEDO, 2013, p. 18). 
 

 
Ainda de acordo com a autora: 

 

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 (AZEVEDO, 2013, p. 18). 

 

O processo de implantação contou com a parceria inicial entre a 

Prefeitura Municipal de Jequié (PMJ), a Secretaria de Educação do Município 

(SEC), a Secretaria de Saúde do Município (SSM), o Centro de Referência 

Municipal em DST/AIDS (CRM – DST/AIDS) e a ONG GAPA/Bahia. De 

acordo com Azevedo (2013), a parceria entre Prefeitura Municipal e GAPA/BA 

forneceu os primeiros direcionamentos para o trabalho a ser desenvolvido na 

disciplina. A partir das informações obtidas em Azevedo (2013) e na entrevista 

realizada em campo com a professora que acompanhei, pude chegar a 

informação que parte da formação oferecida às/aos professoras/es pelo GAPA-

BA foi realizada por uma enfermeira do município que, concidentemente, 

descobri mais tarde se tratar de uma amiga de longa data. Em conversa com a 
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enfermeira, alguns elementos me foram apresentados sobre a proposta da 

formação: as abordagens em DST’s e prevenção à gravidez na adolescência 

eram os temas centrais discutidos com as alunas-professoras.  

Como já nos disse Jurandir Freire Costa (1989), desde o período colonial 

a medicina passou a se apropriar de um discurso de higienização dos corpos, 

ensinando família e, mais tarde, a escola a como educar suas crianças. Nesse 

contexto da disciplina Educação para a Sexualidade, se tomarmos a ideia 

trazida pelo autor, podemos ampliá-la pensando em como a escola foi (e ainda 

é) influenciada por esse discurso médico e idealizada como um lugar de 

divulgação de informações, especialmente no que diz respeito ao “sexo seguro”. 

Deste modo, gravidez na adolescência, DST’s e AIDS passaram a ser temas 

centrais nas discussões acerca da sexualidade, configurando-se como problemas 

que a escola precisa ajudar as adolescentes a “resolver”. Maria Rita César (2009) 

destaca a escola dos anos 1990 como um espaço para transmitir informações 

corretas. Para ela foi a partir desse momento que: 

 

[...] 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 problema de saúde física e social (CÉSAR, 2009, p. 42). 
 
 

Percebo aqui, em diálogo com essas leituras que trago, como no 

município de Jequié a implantação de um componente curricular específico 

para tratar essas temáticas também parece ter sofrido forte influência do 

discurso médico. Azevedo (2013) aponta para essa questão ao afirmar que: 

 

[...] 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 
(AZEVEDO, 2013, p. 123, grifos meus). 
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Outra discussão que pode ser problematizada a partir da criação no 

município de uma disciplina curricular específica para tratar de questões 

relativas à sexualidade seria o caráter contraditório que assume, uma vez que, 

talvez, a existência de um espaço legitimado para ocorrência desse trabalho 

restringiria as discussões a apenas um determinado lugar, reduzindo as 

temáticas a poucos espaços de discussão. 

 Azevedo (2013) chama a atenção para o perigo da criação de um 

componente curricular específico para abordagem da sexualidade na escola: 

 
[...] 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 (AZEVEDO, 2013, p.123). 

 

 Segundo a autora, essa ideia entrelaça-se com a visão de Foucault (1988), 

já discutida aqui anteriormente, quando o autor se refere à incitação à 

proliferação dos discursos sobre o sexo após o século XVIII e as implicações do 

controle sobre o que se discutir a respeito dele. 

Sobre essa questão podemos refletir acerca do que poderia significar criar 

uma “caixinha” na escola para colocar a sexualidade e sua discussão. Imagino 

que poder-se-ia abrir a caixa, deixá-la visível, manipulável, fazê-la falar e deixar 

que se fale dela. De outro modo, pode-se também fechar a caixa, cercá-la de 

segredos, mistificá-la, conceder suas chaves somente àquelas e aqueles que 

possuírem a autorização para abrí-la, cercá-la de cuidados e pudores. O 

pensamento de Gallo (2002) sobre a compartimentalização dos saberes parece 

dialogar com a ideia da qual tento me apropriar aqui ao fazer essa “metáfora da 

caixa”. Para ele, esses processos de compartimentalização dos saberes estão 

permeados também por questões de poder. No caso específico de uma 

disciplina de educação sexual, é interessante considerar o que essa 

compartimentalização pode, talvez, representar. Gallo pontua:  

  
[...] a educação sempre esteve permeada pelos mecanismos de 
controle. E a disciplinarização possibilita esse controle sobre o 
aprendizado (o quê, quando, quanto e como o aluno aprende) e 
também um controle sobre o próprio aluno [...] (GALLO, 2002, p. 24). 
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 Contextualizando a problemática da disciplinarização descrita por Gallo 

(2002), com a existência da disciplina Educação para a Sexualidade, é válido 

pensar a partir de que interesses, intenções e pressupostos a disciplina se 

baseou e se baseia. Os modos como têm sido idealizadas e desenvolvidas as 

ações pedagógicas na disciplina refletirá a partir de que interesses a disciplina 

se constroi. Essa investigação adquire um caráter especial no ano corrente, além 

de tudo que já fora exposto, principalmente pelo fato de que a disciplina 

completa, agora, sua primeira década de história na educação de Jequié. 

 No capítulo seguinte apresento os caminhos percorridos durante a 

realização dessa pesquisa, destacando os percalços e alegrias que o 

atravessaram. Situo também a/o leitora/or acerca dos processos envolvidos na 

produção e análise dos dados que serão discutidos no capítulo posterior a ele, 

no qual trarei o relato e discussão de algumas situações ocorridas na disciplina 

que podem nos ajudar a compreender esses movimentos que envolvem 

interesses, saberes, poderes, controle, fugas e escapes. 
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CAPÍTULO 3 

CAMINHAR METODOLÓGICO  
ENCONTRO, DESENCONTROS, REENCONTRO: 

MOVIMENTOS DE INSERÇÃO NO CAMPO DA PESQUISA E 
OUTRAS TRAJETÓRIAS 

 

... 

 

Nesse capítulo procuro narrar o caminho percorrido até encontrar o campo 
onde a pesquisa foi desenvolvida e a professora disposta a participar do estudo. 
Discorro também sobre as características da escola e os perfis da professora e 
das turmas envolvidas assim como os instrumentos utilizados para a produção 
e análise dos dados. 
 

... 

 

 No primeiro momento a intenção era encontrar uma professora que já 

estivesse ministrando a disciplina Educação para a Sexualidade há algum 

tempo e que tivesse passado pela formação oferecida pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - na forma de um curso de extensão 

intitulado: “Formação continuada de educadores e educadoras nas temáticas 

relativas às identidades sexuais e de gênero”. As primeiras buscas indicavam 

que algumas das professoras que ministravam a disciplina e que tinham feito o 

curso já não estavam mais à frente desta. A primeira escola que resolvi visitar 

localizava-se em uma região periférica da cidade e foi escolhida de início por 

atender duas características importantes para mim naquele momento: era 

próxima de minha casa e estava distante da UESB, o que poderia significar que 

ela seria uma escola pouco visitada pelas/os graduandas/os da universidade e, 

consequentemente, com poucos ou nenhum trabalho produzido nela ou sobre 

ela.  

 Fiz um contato inicial na escola e agendei com a diretora um momento 

em que a professora da disciplina estivesse na unidade escolar para que eu 

pudesse encontrá-la. A diretora de antemão foi bastante receptiva e informou-

me que a professora já estava acostumada a receber pesquisas e que, 

provavelmente, não haveria recusa em participar da minha proposta. No dia 
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combinado fui ao encontro da professora. Ela, muito atenciosa, concordou em 

participar, mas já começou a conversa se justificando e dizendo que só estava 

com a disciplina este ano por conta de uma necessidade da escola que deslocou 

a professora “oficial” para a coordenação do programa MAIS Educação2, que 

ocorria em parceria com o Governo do Estado da Bahia. Diante dessa 

informação de que a professora não estava ministrando a disciplina sequer há 

um ano e da informação fornecida pela mesma de que não havia realizado o 

curso de extensão da UESB e nem nenhuma outra formação voltada para o 

trabalho com a sexualidade, voltei ao orientador com essas informações e ele 

me sugeriu iniciar uma nova busca. Como o objetivo era compreender o que 

tem acontecido na disciplina desde a proposta inicial do trabalho, precisávamos 

de alguém com mais tempo de atuação neste espaço ou que ao menos tivesse 

participado de alguma formação específica.  

 A nova rota seguiu para uma busca no bairro do Jequiezinho. Meu 

orientador me sugeriu uma escola bem distante do centro, localizada em uma 

comunidade carente e que, recentemente, havia passado por um episódio de 

violência resultando na morte de um jovem em praça pública. Confesso que a 

ideia da localidade não me agradou. Chegando à escola encontrei a professora 

que atendia às duas exigências que procurávamos: tinha mais de 2 anos na 

regência da disciplina e havia feito o curso de extensão. Marcamos um outro 

momento e fomos eu e o meu orientador visitar a escola e conversar com a 

professora e a direção. A professora e a diretora aceitaram participar da 

proposta, assim combinamos que após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da UESB (CEP-UESB) daríamos início à investigação.  

 A liberação da pesquisa pelo CEP aconteceu ao final do mês de setembro. 

No dia 8 de outubro de 2014 voltei à escola e a professora me passou os 

horários da disciplina e me convidou para conversarmos em uma sala em 

                                                             
2 O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 

regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação 

para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da 

Educação Integral. Informação obtida no site do Ministério da Educação. Acesso pelo link 

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao.  

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao
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separado onde as/os meninas/os tinham aula de dança. Uma funcionária ficou 

na sala com as/os alunas/os enquanto a professora me acompanhou. Assinou o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra no 

apêndice A, e me alertou que se marcasse reunião com as famílias para 

assinarem o termo de consentimento das/os meninas/os elas não iriam, nem 

adiantaria a insistência. Nessa conversa, relatou em um desabafo que é difícil o 

trabalho com a disciplina, pois não se investe em formação para elas/eles e que 

nessa unidade letiva ela falaria sobre drogas, mas que nem isso daria certo por 

pressão dos traficantes, inclusive as/os alunas/os reafirmavam essa retaliação. 

Questionei como se trabalha com as questões das drogas na disciplina e ela 

disse que o tema é “drogas na adolescência” na III unidade e na IV seria 

trabalhado o tema Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s). Percebendo 

talvez minha frustração pela temática ‘drogas’ ocupar toda uma unidade em 

uma disciplina que discutiria aspectos relacionados à sexualidade, mesmo sem 

eu esboçar uma só palavra, a professora explicou-se dizendo que os conteúdos 

que eu me interessaria, segundo ela “aquelas coisas de identidade”, já haviam 

sido trabalhados. 

 Retornando ao orientador decidimos que o trabalho com drogas, embora 

conte um pouco da história do que está sendo desenvolvido na disciplina, 

acabaria nos afastando muito da nossa proposta e então voltei à escola do início 

onde não tivemos atendidas nossas exigências, mas onde, apesar dela não estar 

há muito tempo na disciplina e nem ter participado de formação para o trabalho 

com as temáticas, encontramos uma professora disposta a participar da 

pesquisa. 

 Já de volta à primeira escola, conversei novamente com a professora e ela 

concordou em participar da proposta e me informou que durante aquela 

semana estava um pouco tumultuada por conta da mudança da unidade escolar 

para o prédio antigo que estava em reforma, mas que após a mudança 

poderíamos começar, o que coincidiria com o início da “Semana do 

Adolescente”, um evento que marca a disciplina e que pude acompanhar na 

semana seguinte, antes de iniciar as observações das aulas. 
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 Diante de tais percursos iniciais e compreendendo que, em estudos onde 

são abordadas questões ligadas à sexualidade, as individualidades e 

subjetividades interferem no trabalho da professora em sala de aula, 

consideramos adequado apoiar esta pesquisa em uma abordagem de cunho 

qualitativo a qual, em diálogo com Maria Cecília Minayo (2009), pude perceber 

que traz elementos importantes para compreender os significados, anseios e 

crenças dos fenômenos sociais, ocupando-se do estudo das relações, dos 

pensamentos, da visão dos sujeitos sobre um determinado fenômeno, sendo 

essas decorrentes das interpretações de como as pessoas vivem, pensam e se 

sentem. 

Uwe Flick (2009) afirma ainda 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 
[...]. As reflexões dos pesquisadores sobre suas próprias atitudes e 
observações no campo, suas impressões, irritações sentimentos etc, 
tornam-se dados em si mesmos, constituindo parte da interpretação 
(FLICK, 2009, p. 25). 

 

 Acredito que assumir em nosso estudo uma abordagem de cunho 

qualitativo esteja em coerência com nossa intenção em caminhar na direção de 

uma perspectiva pós-estruturalista, pensando na valorização das subjetividades 

e singularidades das pessoas envolvidas na pesquisa. Penso que fazer pesquisas 

que estejam amparadas em uma perspectiva pós-crítica requer esse olhar. Outra 

questão importante refere-se à possibilidade de um caminhar que não se deu de 

maneira fechada, preestabelecida. Durante o percurso da pesquisa houve a 

necessidade de (re)pensar minhas estratégias e minha proposta inicial de 

trabalho. Eu sabia que o processo estaria sujeito à mudanças de acordo com o 

que poderia emergir do campo, o que de fato ocorreu. Além disso, a partir 

desse olhar pós-critico, construí uma relação de proximidade com os sujeitos 

participantes da pesquisa, onde não só elas e eles estavam expostas/os, mas eu 

também me expunha ao tempo que trocávamos informações, ideias e 

experiências e me colocava nesse texto. 
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 Dagmar Meyer e Rosângela Soares (2005) nos trazem algumas questões a 

esse respeito em estudo onde analisam um artefato cultural para se pensar a no 

trabalho que pode ser desenvolvido utilizando-se das abordagens pós-

estruturalistas em pesquisas na educação. Para as autoras, o filme Um amor 

quase perfeito, dirigido por Ferzan Ozpetek, apresenta elementos importantes 

para pensarmos acerca de “alguns dos desafios metodológicos colocados para 

quem decide enveredar pelos meandros das pesquisas pós-estruturalistas” 

(MEYER; SOARES, 2005, p. 24). Na história do filme, narrada pelas autoras em 

seu texto, os movimentos das personagens na trama que, ora se veem 

construindo “verdades”, ora se veem descontruindo-as, fornecem indícios para 

pensarmos acerca de como pesquisar e nos tornar pesquisadoras na perspectiva 

pós-estruturalista. A história das personagens centralizada na busca por tentar 

desvendar um processo que envolve relações amorosas e traição, nos leva a 

pensar como seus movimentos, dúvidas e investigações aproximam-se dos 

processos de pesquisar na abordagem que venho discutindo aqui: “perguntas 

desencadeiam buscas que engendram várias possibilidades de respostas e 

outras tantas perguntas, num processo que nunca está finalizado ou completo” 

(MEYER; SOARES, 2005, p. 30). 

 As autoras tencionam também o fazer pesquisa nessas perspectivas: 

 

Os desafios colocados para aqueles e aquelas que se propõem a fazer 
pesquisas em abordagens pós-estruturalistas envolvem, pois, essa 
disposição de operar com limites e dúvidas, com conflitos e 
divergências, e de resistir à tentação de formular sínteses conclusivas; 
de admitir a provisoriedade do saber e a co-existência de diversas 
verdades que operam e se articulam em campos de poder-saber; de 
aceitar que as verdades com as quais operamos são construídas, social 
e culturalmente (MEYER; SOARES, 2005, p. 40). 
 

  

Sobre este aspecto, penso assim como Meyer e Soares (2005) que 

conhecer e pesquisar assumindo esses pressupostos não seja um processo 

tranquilo, mas conflituoso e instável. 

 Definidos escola e abordagem de pesquisa a ser utilizada adentrei ao 

campo. Todas as pessoas participantes da pesquisa (a professora, as famílias e 

as/os alunas/os) foram informadas/os sobre o objetivo do trabalho e assinaram 
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o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra no 

Apêndice A, o termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) no Apêndice 

B e o termo de Autorização do Uso de Imagem, Apêndice C. Os dois últimos 

termos foram destinados às/aos alunas/alunos. Às famílias foi enviado o 

Termo de Consentimento a fim de que autorizassem a participação de 

suas/seus filhas/ filhos na pesquisa, caso estas/estes assim o desejassem. 

 A escola onde a pesquisa foi desenvolvida situa-se em um bairro 

localizado em um grande loteamento em uma das extremidades da cidade de 

Jequié, interior do estado da Bahia, e faz parte do quadro de escolas da rede 

municipal de ensino. O bairro localiza-se em uma zona heterogênea com 

relação às situações sociais de suas/seus moradoras/es, pois, ao mesmo tempo 

que, em parte é constituído por pessoas de camadas populares, possui também 

construções mais recentes de condomínios e residências que contrastam com 

esse cenário. A escola que foi fundada no ano de 1974 apenas com duas salas, 

uma cozinha e um banheiro possui hoje uma estrutura que conta com 9 salas de 

aula, biblioteca e sala de estudos, cozinha, refeitório e área de lazer ampla,  

atendendo cerca de 640 alunas/os residentes no bairro e no seu entorno e nos 

distritos de Queimadas, Limoeiro, Maitá e Poços Dantas. A escola funciona nos 

turnos matutino e vespertino oferecendo turmas do 4º ao 9º ano do ensino 

fundamental e uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no turno 

noturno, exclusivamente, com turmas da EJA.  

 No intuito de compreender os movimentos, os discursos e as práticas 

pedagógicas que têm ocorrido no espaço da disciplina Educação para a 

Sexualidade, tivemos como participantes na pesquisa a professora regente da 

disciplina e alunas/os de quatro turmas dos anos finais do ensino fundamental, 

sendo duas destas do 8º ano, uma do 9º e outra de EJA.    

Para a produção dos dados utilizei como instrumentos a observação 

participante e entrevistas semiestruturadas com a professora. As observações 

foram realizadas durante as aulas e outros momentos compreendendo um 

período de uma unidade letiva, aproximadamente 3 meses. Ao todo foram 

observados 12 encontros na turma do 8º ano A, 13 no do 8º ano B, 17 no 9º ano e 
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9 na EJA. As aulas observadas foram registradas em diário de campo para 

posterior análise. Na tabela 1 trago os conteúdos que foram trabalhados durante 

as aulas. 

Para Robert Bogdan e Sare Biklen (1994), o diário de campo se configura 

no esforço do investigador em “registrar objetivamente os detalhes do que ocorreu no 

campo” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 152). Considero o diário como uma 

importante ferramenta, pois me permitiu registrar os diálogos entre os 

participantes bem como suas expressões e atitudes durante os momentos em 

que estive em campo.    

Com base em Menga Lüdke e Marli André (1986) compreendemos a 

observação como uma possibilidade de aproximação da/o pesquisadora/or 

com o fenômeno pesquisado, conferindo vantagens dentre as quais, permitir 

que cheguemos mais perto das perspectivas das/dos participantes; produzir 

novos olhares de um problema; produzir materiais em situações em que outra 

forma de comunicação seria impossível.  

Durante o período em que estive em campo não só a sala de aula, mas 

também os demais espaços de convivência entre as/os envolvidas/os na 

pesquisa foram observados. Conversas nos corredores entre as/os adolescentes, 

conversas paralelas durante as aulas e diálogos que estabeleci com elas/eles, 

tanto em interações no espaço da sala, quanto em outros ambientes na escola, 

ajudaram na produção dos dados que serão apresentados nesta pesquisa.  

Considero o processo para produção dos dados adotado como 

observação participante no sentido compreendido por Michael Angrosino 

(2009), não como um método de pesquisa em si, mas como uma combinação 

entre o papel da/o pesquisadora/or, que participa de certa maneira, e a técnica 

da observação, afinal a observação foi também um momento de interação entre 

as/os participantes e a pesquisadora. 

Partindo da perspectiva que defendemos, acredito que não seria possível 

minha presença nos ambientes da escola sem que houvesse interação com as 

pessoas, penso, inclusive, que só o fato de minha permanência naquele espaço 

por si só já desencadeava algumas interações. Mesmo não sendo meu propósito 
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realizar intervenções durante as aulas, a interação ocorreu tanto com a 

professora, quanto com a turma, embora tenham acontecido situações onde eu 

me posicionei mais do que em outras, até porque em muitos momentos me 

senti insegura e com receio de me expressar de alguma maneira que fosse de 

encontro às ideias e/ou crenças da professora por medo de perder de alguma 

forma a parceria que estávamos construindo, fato que será discutido 

posteriormente em alguns momentos do texto. 

Além da observação das aulas, foi realizada uma entrevista com a 

professora. Optei por uma entrevista semiestruturada, o que me permitiu uma 

maior interação, escapando de um roteiro rígido. Para a professora, foi 

elaborado um formulário com algumas questões pessoais e profissionais 

(Apêndice D), além de um roteiro com 17 perguntas abertas (Apêndice E). A 

entrevista realizou-se em três momentos distintos. Após realizar dois encontros 

onde as perguntas foram respondidas pela professora, senti, após a transcrição 

das falas e em diálogo com meu orientador, a necessidade de retomar algumas 

questões que não haviam ficado compreensíveis a princípio. Assim, remarquei 

um terceiro momento com a professora onde reformulei algumas questões que 

já haviam sido feitas a ela. De acordo com Antônio Carlos Gil (2010), a 

entrevista apresenta uma flexibilidade importante que permite intervenções 

da/o pesquisadora/or durante a sua realização trazendo outros 

questionamentos. Ainda de acordo com o autor, graças à sua flexibilidade, a 

entrevista é frequentemente adotada como ferramenta nos mais diversos 

campos do conhecimento. Todas as entrevistas foram gravadas com autorização 

da participante e os dados registrados transcritos a fim de que informações 

valiosas não fossem perdidas.  

A entrevista pode assumir papel importante durante o processo de 

produção dos dados. Entretanto, não podemos considerá-las como reveladoras 

de “verdades”. Para além disso, na perspectiva em que buscamos nos 

aproximar, é interessante problematizar esse “status” da entrevista. Rosa Maria 

Hessel Silvana (2007) faz uma reflexão sobre como a entrevista não é um 

momento simples, mas envolve receios e expectativas tanto da pesquisadora 
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quando da entrevistada. A autora questiona as visões mais tradicionais de 

utilização da entrevista como instrumento de pesquisa que teriam como 

preocupações para a realização de uma “boa” entrevista seguir uma série de 

recomendações como: ser simpática, não induzir as respostas, não interromper 

ou intimidar a entrevistada etc. Essas preocupações estariam atreladas a ideia 

de “obtenção de dados fidedignos”, para ela: 

 

[...] uma busca incessante de “limpar” a conversa dos traços da 
subjetividade, de “tirar a poeira” das hesitações [...] como se, retirando 
o indesejável [...] chegássemos, enfim, ao autentico e precioso 
presente: a verdade (SILVANA, 2007, p. 122).  

 

Ao questionar essa perspectiva, a autora sugere a entrevista como uma 

interação entrevistada/entrevistadora, escapando então da centralidade 

somente na entrevistada. Silveira (2007) questiona também a ideia: 

entrevistadora/agente versus entrevistada/que sofre a ação. Assim, acredita na 

interação entre esses “dois lados” que são atravessados e influenciados pelas 

subjetividades e marcas culturais de cada um deles e que merecem atenção 

especial. Deste modo, partimos do entendimento da entrevista “como uma 

construção entrevistador-entrevistado, cultural e socialmente situada” 

(SILVEIRA, 2007, p. 133).  

As turmas que participaram da pesquisa eram formadas por salas 

constituídas em sua maioria por meninos, tendo 2 turmas onde a presença de 

meninas era bastante reduzida: o 8º ano B onde de um total de 18 alunas/os 

apenas 4 eram meninas e a EJA onde a ausência de meninas era ainda maior, 

apenas 1 garota frequentava as aulas. Apesar de existirem mais nomes de 

meninas matriculadas nas salas, muitas desistiram e acabaram evadindo 

durante o ano. A professora me contou que um dos casos de evasão foi por 

conta de gravidez de uma aluna do 8º ano A, assunto que sempre era 

mencionado por ela durante as aulas não só nesta turma, mas nas outras 

também, como um exemplo do que as alunas não deveriam fazer. 
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Tabela 1 – Descrição dos conteúdos trabalhados durante as aulas da disciplina Educação para a Sexualidade em uma unidade letiva 
 

 

ENCONTROS 

TURMAS 

8º ano A 8º ano B 9º ano EJA 

Aula 1 Visita ao Centro de Recuperação para dependentes químicos durante o evento Semana do Adolescente 

Aula 2 Elaboração de relatório referente 
à Semana do Adolescente 

Elaboração de relatório referente 
à Semana do Adolescente 

Elaboração de relatório referente 
à Semana do Adolescente 

Elaboração de relatório referente 
à Semana do Adolescente 
 

Aula 3 Elaboração de relatório referente 
à Semana do Adolescente 

Elaboração de relatório referente 
à Semana do Adolescente 

Elaboração de relatório referente 
à Semana do Adolescente 

Elaboração de relatório referente 
à Semana do Adolescente 
 

Aula 4 Conclusão da elaboração do 
relatório referente à Semana do 
Adolescente 

Atividade xerocopiada: “Corpo 
do homem e corpo da mulher 

Elaboração de relatório referente 
à Semana do Adolescente 

Elaboração de relatório referente 
à Semana do Adolescente 
 

Aula 5 Correção coletiva da atividade 
“Corpo do homem e corpo da 
mulher” 

Correção coletiva da atividade 
“Corpo do homem e corpo da 
mulher” 

Atividade xerocopiada: “Corpo 
do homem e corpo da mulher 

Correção coletiva de atividade 

 
Aula 6 Exibição do filme: Preciosa-uma 

história de esperança 
Atividade avaliativa 
individualizada escrita 

Atividade xerocopiada: “Corpo 
do homem e corpo da mulher 

Exibição do filme: Preciosa-uma 
história de esperança 

Aula 7 Exibição do filme: Preciosa-uma 
história de esperança 

Atividade avaliativa 
individualizada escrita 

Cobrança da atividade e 
oportunidade para os que não 
fizeram concluir em classe 

Exibição do filme: Preciosa-uma 
história de esperança 

 
Aula 8 Exibição do filme: Preciosa-uma 

história de esperança 
Exibição do filme: Preciosa-uma 
história de esperança 

Correção da atividade Exibição do filme: Preciosa-uma 
história de esperança 

Aula 9 Discussão do filme: Preciosa-
uma história de esperança 

Exibição do filme: Preciosa-uma 
história de esperança 

Exibição do filme: Preciosa-uma 
história de esperança 

Discussão do filme: Preciosa-
uma história de esperança 
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Aula 10 Exibição dos documentários 
“Espécie Aborto” e “O Corpo 

Humano”- Superinteressente 
Coleções 

Exibição do filme: Preciosa-uma 
história de esperança 

Exibição do filme: Preciosa-uma 
história de esperança 

----------- 

Aula 11 Discussão dos documentários a 
partir de questões propostas 

Discussão do filme: Preciosa-
uma história de esperança 

Exibição do filme: Preciosa-uma 
história de esperança 

----------- 

Aula 12 Entrega de materiais e apostilas 
pra estudo final e cobrança de 
atividades atrasadas 

Exibição dos documentários 
“Espécie Aborto” e “O Corpo 
Humano”- SuperInteressente 
Coleções  

Exibição do filme: Preciosa-uma 
história de esperança 

 

----------- 

Aula 13  

----------- 

Exibição dos documentários 
“Espécie Aborto” e “O Corpo 
Humano”- SuperInteressente 
Coleções 

Discussão do filme: Preciosa-
uma história de esperança 

 

----------- 

Aula 14   
----------- 

 
----------- 

Atividade avaliativa 
individualizada escrita 
 

 

----------- 
Aula 15  

 
----------- 

 
----------- 

Exibição dos documentários 
“Espécie Aborto” e “O Corpo 
Humano”- SuperInteressente 
Coleções 
 

 

----------- 

Aula 16  
----------- 

 
----------- 

Discussão dos documentários à 
partir de questões propostas 
 

 

----------- 
Aula 17  

----------- 

 

----------- 

Entrega de materiais e apostilas 
pra estudo final e cobrança de 
atividades atrasadas. 

 

----------- 

Fonte: Diário de campo da pesquisadora. Aulas realizadas de Novembro de 2014 à Janeiro de 2015. 
 

 

Continuação da tabela 01 
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No total, as turmas envolvidas na pesquisa contavam com 82 alunas/os, 

distribuídas/os da seguinte forma: 31 no 9º ano, 20 no 8º ano A, 18 no 8º ano B e 

13 na EJA.  

 A professora que acompanhei ao longo do percurso da pesquisa é 

licenciada em Ciências com habilitação em Biologia pela Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB) e atua na docência há 20 anos dividindo sua carga 

horária de 60 horas semanais entre o vínculo municipal, onde atua 20 horas e 

ministra as disciplinas Ciências e Educação para a Sexualidade e estadual onde 

trabalha 40 horas com a disciplina Biologia. No formulário inicial no qual eu 

perguntava-lhe algumas questões de ordem mais pessoal, a professora definiu-

se solteira e durante o processo da pesquisa, apesar de estabelecermos um clima 

de confiança e proximidade, as conversas que adentravam a vida pessoal se 

restringiram à questões de saúde, familiares (primas/os e tias/tios) e sua 

relação com a mãe e uma possível filha adotiva da mãe, uma menina que 

morava com elas. Não senti que ela ficava confortável em falar-me sobre suas 

experiências pessoais. Além disso, percebi na minha relação com ela e em 

muitos de nossos encontros que alguns elementos me indicavam que ela parecia 

ter dificuldades em falar de forma tranquila sobre a compreensão que tem 

acerca da sexualidade. No capítulo 4 trago algumas cenas em que aprofundo 

essa discussão.  

 Assumo que para construir um perfil da professora, para além do que 

me foi apresentado por ela entre as paredes da sala de aula e da sala das/os 

professoras/es, únicos espaços onde nos encontrávamos, seria o mesmo que me 

pedissem para decifrar um enigma, ela, muito reservada, pouco falava de 

questões individuais. Sua vida, ao meu ver, traz muito de sua relação com a 

mãe, um traço muito forte e bastante presente nas falas dela, inclusive durante 

algumas aulas a figura da mãe aparece. Apresentando 47 anos, a professora 

parece se orgulhar de dar conta de uma carga horária extensa e de um ritmo de 

trabalho pesado. Outra característica marcante que define o perfil da professora 

se refere a forte influência religiosa na sua vida, sendo católica assumida, o que 
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parece nortear suas ações, inclusive na sala de aula, o que será discutido em 

momento posterior do trabalho. 

 Os dados produzidos por meio das observações e entrevistas foram 

analisados utilizando como ferramenta analítica a Análise Textual Discursiva 

(ATD). Sustento minha opção por essa metodologia para a análise dos dados e 

informações produzidas na pesquisa amparando-me no entendimento da 

análise textual discursiva proposta por Roque Moraes e Maria do Carmo Galiazzi 

(2004). Em diálogo com a autora e o autor, compreendo a ATD como uma 

metodologia que permite, a partir das análises dos materiais produzidos pela 

pesquisa, a produção de novos sentidos e compreensões a respeito dos 

fenômenos estudados. Ainda segundo elas, a ATD situa-se entre nos extremos 

de duas outras ferramentas de análise: a análise de conteúdo (AC) e a análise do 

discurso (AD), aproximando-se mais da AC, por algumas características, como, 

por exemplo, o nível descritivo e interpretativo que permite à/ao 

pesquisadora/or assumir.  Entretanto pondera-se que: 

No que se refere à análise textual discursiva, ainda que num sentido 
amplo [...] se aproxime mais da análise de conteúdo, sua interpretação 
tende principalmente para a construção ou reconstrução teórica, numa 
visão hermenêutica, de reconstrução de significados a partir das 
perspectivas de uma diversidade de sujeitos envolvidos nas pesquisas 
[...] (MORAES; GALIAZZI, 2004, p. 145). 

 

 Compreendemos deste modo, com base no pensamento das autoras 

supracitadas, a ATD enquanto um movimento que vai da AC para outras mais 

discursivas, superando assim a AC tradicional. 

 O processo de análise baseado na ATD tem como sua matéria prima o 

corpus que pode ser entendido como o conjunto de variados textos produzidos 

na e pela pesquisa e que serão submetidos à análise. Como textos entendem-se 

aqui não só as produções escritas, mas documentos, entrevistas, diários de 

observações, imagens e outras produções. Cabe a/o pesquisadora/or selecionar 

e delimitar o que será constituinte do seu corpus de análise. Estabelecido o 

corpus, passa-se a um processo de desconstrução desse material em elementos 

textuais significativos. Moraes e Galiazzi (2004) se valem da metáfora da 
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“tempestade de luz” para elucidar como o processo de análise baseando-se na 

ATD se constitui, ao mesmo tempo, como um movimento explosivo que 

promove caos e desordem a partir de textos inicialmente ordenados, para, 

posteriormente, promover uma nova ordem, com produção de novos 

significados e significantes. Para as autoras, de acordo com essa metáfora, para 

que ocorram os “flashes” de luz é necessário que antes ocorra a “tempestade”, 

correspondente a desorganização gerada pela desconstrução e desmontagem 

dos textos.  A ATD pode ser compreendida em 3 ciclos de análise que seriam: 1) 

primeiro momento de desconstrução dos textos, desordem e caos, onde são 

identificados e isolados enunciados na forma de fragmentos dos textos 

originais, denominado unitarização; 2) um segundo momento onde o 

movimento consiste no sentido contrário à unitarização, um processo de 

reorganizar os textos, categorização; e 3) comunicação dos resultados a partir da 

descrição e interpretação com base nas categorias, produção do metatexto. 

 Considero que o momento de análise dos dados se configurou como um 

processo especialmente doloroso. O contato inicial com a ATD não ocorreu de 

forma tranquila, mas cercado de insegurança principalmente em iniciar as 

leituras. O temor exerceu nesse momento uma influência muito forte sobre a 

forma como comecei a lidar com os registros, eles estavam diante de mim e eu 

não sabia o que fazer com eles. Acredito que esse tenha sido um momento 

decisivo em minha pesquisa: saber lidar com o medo e a insegurança que 

acabaram se refletindo também na escrita. Entretanto, após os contatos com a 

análise textual discursiva, a ferramenta se revelou um instrumento que me 

ajudou a superar os meus medos e desafios da escrita, passando, de certa forma, 

a se tornar gratificante, embora não menos difícil e cansativo, sendo ainda um 

caminho cheio de incertezas.  

 Anteriormente às minhas preocupações referentes à metodologia que 

utilizaria para a análise dos dados, primeiramente me confrontei com uma 

outra questão também relevante quando pensamos em uma pesquisa de 

observação onde a/o pesquisadora/or estará presente no espaço da sala de aula 

durante algum tempo, junto com as/os alunas/os, participando de sua rotina e 
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de certa forma interagindo com elas e eles. Nesse momento, fui tomada pelo 

medo da não aceitação pelo grupo ou da possibilidade de que o acontecimento 

de algo pudesse entravar minhas relações com as pessoas e até comprometer o 

andamento do trabalho. Essa insegurança, entretanto, foi se atenuando à 

medida que os dias iam passando e as relações iam se construindo, assim, as 

coisas fluíram de forma bastante tranquila, o que me deixou menos insegura. 

 Voltando à questão da ATD, essa proposta de análise possibilita a/ao 

autora/autor o uso de formas variadas de escrita do texto e relato dos 

fenômenos observados, como destacado por Moraes e Galiazzi (2004) pelo uso 

de metáforas, figuras, relato poético, gráficos e fotos e esquemas. Após o 

contato com a metodologia por meio das leituras, me atraiu também a liberdade 

que esse tipo de análise permite na construção de textos mais descritivos e que 

se aproximam do material empírico ao mesmo tempo em que se exige também 

o afastamento da/do autora/autor para que possa fazer interpretações com 

base nos teóricos que dialogam com os temas. Ouso considerar ainda que a 

ATD enquanto metodologia de análise de dados, por estas características 

citadas, se constitui como ferramenta especialmente interessante em estudos 

que amparam-se em uma abordagem pós-estruturalista. 

 A etapa da unitarização se constituiu como um momento importante, 

embora custoso e cansativo, pois exigiu um grande esforço de idas e vindas ao 

material mediante diversas leituras e releituras a fim de perceber as unidades 

de análise que poderiam ser utilizadas a partir do corpus. Nesse sentido, Moraes 

e Galiazzi (2004) chamam a atenção para a “importância de um envolvimento e 

impregnação aprofundados com os materiais analisados”, para que se possa 

fazer a desmontagem, desconstrução e unitarização dos textos do corpus, 

criando-se assim “condição de possibilidade para a emergência de novas 

compreensões dos fenômenos investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2004, p. 

145).  

Nesse texto de dissertação, para constituir meu corpus de análise, 

considerei como textos: 1) o diário de observação do 8º ano A; 2) diário de 

observação do 8º ano B; 3) diário do 9º ano; 4) diário da EJA; 5) diário do evento 



67 
 

Semana do Adolescente e 6) a entrevista realizada com a professora. A partir da 

delimitação do corpus iniciei a unitarização do material, separando as unidades 

de significado que deram origem às categorias e subcategorias, as quais trago 

no próximo capítulo, contextualizadas em momentos aos quais chamei de 

episódios.  

Assinalo, enquanto autora do metatexto, que este, apesar de reconstruído 

por mim, tenta expressar as compreensões e pensamentos das/os participantes 

acerca do fenômeno pesquisado, tentando unir descrições e teorias. Moraes e 

Galiazzi (2004) chamam-nos à atenção a respeito da importância da/do 

pesquisadora/or se assumir como autora/or do metatexto: 

 
O exercício da reescrita das unidades inicialmente recortadas dos 
textos constitui-se em um primeiro momento na ação de o 
pesquisador exercitar seu papel de autor das construções que produz, 
autoria depois aprofundada na redação dos metatextos a que toda 
análise textual aspira. Essas reescritas podem, gradativamente, 
representar afastamentos maiores dos textos em sua forma explícita, 
constituindo interpretações do pesquisador cada vez mais marcadas 
por sua autoria (MORAES; GALIAZZI, 2004, p. 70).  

 

No próximo capítulo apresento alguns episódios agrupados em 5 

categorias. Na primeira, trago algumas questões que dizem sobre quem é a 

professora, suas subjetividades e as maneiras pelas quais lida (ou evita lidar) 

com sua sexualidade; na segunda discuto quais os propósitos da disciplina a 

partir do que pensa a professora sobre o trabalho com as temáticas da 

sexualidade na escola; na terceira categoria discuto, a partir da análise de 

alguns episódios, a ideia da hetenormatividade e negação de outras formas de 

vivência da sexualidade; na quarta categoria analiso algumas ideias acerca dos 

modos de ser menino que permeiam os pensamentos dos garotos. Por fim, trago, 

em uma quinta categoria momentos onde ocorreram fugas e escapes às 

normatizações propondo outras formas de se pensar a sexualidade, a partir do 

olhar das/os alunas/os. 

 
... 
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... 
 

 

Para a leitura do texto a partir deste ponto, esclareço que: 

 

Os relatos de acontecimentos observados em aulas e outros momentos no campo, os 

quais chamei episódios, aparecerão com esta formatação (Itálico). 

“As falas dos participantes, mesmo não tendo sido gravadas, serão destacadas no texto desta 

maneira”. (Fonte Monotype Corsiva) 

Momentos que considerei como importantes e que mereciam destaque maior 

aparecerão assim, (negritado e itálico) ou “deste modo, quando representarem a fala de 

alguém” (Fonte Monotype Corsiva e negritado). 
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CAPÍTULO 4 
ENTRE REITERAÇÕES, PRECONCEITOS E ESCAPES: QUE 

QUESTÕES SOBRE SEXUALIDADE ATRAVESSAM A 
DISCIPLINA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE? 

... 

 

Neste capítulo trago relatos e discussões de algumas cenas ocorridas durante as 
observações e entrevistas realizadas em campo. Clarifico que apenas os trechos 
de depoimentos oriundos da entrevista com a professora foram gravados e as 
demais falas apresentadas são resultado de minhas anotações e das reflexões 
feitas a partir destas. Deixo claro também que a escolha dos episódios narrados 
a partir daqui deu-se de acordo com meu entendimento de trazer para o debate 
situações as quais considerei potencialmente interessantes para pensar as 
questões de gênero e sexualidade. Como forma de preservar o anonimato 
das/dos atrizes/atores sociais participantes da pesquisa, foram utilizados 
nomes de flores para identificar suas falas. As flores na Biologia são descritas 
como as partes sexuais das plantas, sendo muitas vezes associadas à sua função 
reprodutiva. Entretanto, não sabendo disso, as flores são mais do que isso, são 
beleza, são cor, são vida. Assim, foi pensando em valorizar a diversidade de 
pessoas, de comportamentos, sexualidades e modos de viver que me baseei 
para minha escolha: fazer esse contraponto entre flores, pessoas e diversidade. 
O capítulo encontra-se subdividido em cinco categorias. Na primeira, intitulada 
Notas sobre uma Margarida, apresento a professora participante da pesquisa a 
partir de um episódio ocorrido em uma das aulas e de falas retiradas da 

entrevista realizada com ela; na segunda categoria, sob o título “Educação para a 

sexualidade é um desafio, não é”?: entre ‘saias justas’3, vergonha e tabus, trago trechos 
extraídos da entrevista realizada com a professora a fim de situar a/o leitora/or 
acerca de alguns dos pensamentos da docente sobre a disciplina e sobre alguns 

temas relativos à sexualidade; a terceira está intitulada “Não existe isso de homem 

dormir com homem: a reiteração da heterossexualidade como norma” e reúne três 

episódios que se aproximam dessa ideia, enquanto na quarta, “Homens com ‘H’ 
maiúsculo: construindo modelos de masculinidades na escola” trago dois 
episódios ocorridos nas aulas que denunciam alguns modelos de 
masculinidade(s) idealizados no imaginário dos meninos. Em uma última 
categoria intitulada Tentativas de escapes às normatizações: novas 
possibilidades de discussão a partir do olhar das/os alunas/os, trago dois 
episódios que apontam para formas de pensar das/os alunas/os, que 
contribuem para questionarmos algumas “verdades”. Busquei nomear a 
maioria dos episódios com base em trechos retirados das falas proferidas 
pelas/os participantes da pesquisa, destacados entre “aspas” e complementados 
algumas vezes com minhas palavras. 
 

                                                             
3 Diz-se de situações onde há certo constrangimento, deixando a pessoa em desconforto, em 

uma alusão a quando se veste uma saia muito justa. 
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... 

 

 

4.1 - Notas sobre uma Margarida4... 

 

 Primeiramente, gostaria apresentar, baseando-me em meu olhar, quem é 

Margarida. Não é minha intenção dizer “verdades” sobre sua personalidade ou 

seu comportamento, mas, situar a/o leitora/o acerca de sua trajetória de vida e 

alguns aspectos pessoais e profissionais que a atravessaram (e atravessam) e 

que me foram revelados por ela em muitas de nossas conversas, seja na 

entrevista, seja nas aulas e em outros momentos em que estivemos juntas, ou 

mesmo que foram percebidos por mim a partir desses momentos. 

 Margarida graduou-se em Ciências com Habilitação em Biologia pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no Campus de Jequié-BA, 

município onde reside atualmente e onde foi desenvolvido este estudo e atua 

na docência há 20 anos. Contou-me que sua inserção na disciplina Educação 

para a Sexualidade no ano de 2014 ocorrera devido a uma necessidade da 

unidade escolar. Na ocasião, a professora que ministrava a disciplina 

anteriormente havia sido deslocada para coordenar um programa do governo 

do estado da Bahia que acontecia em parceria com os municípios – o Mais 

Educação, como já exposto em outro momento nesse texto. Margarida me 

revelou que nunca havia se interessado pela disciplina e que não possuía 

formação específica para o trabalho com as temáticas da sexualidade. 

Entretanto, acabou por lembrar-se mais tarde que havia participado da 

formação oferecida pelo município de Jequié em parceria com a ONG GAPA-

BA, quando da implantação da disciplina nos ano de 2005. Naquela época 

Margarida fazia parte de um projeto desenvolvido em uma escola pública 

estadual, onde também leciona até hoje, que iniciava discussões dos temas 

relativos à sexualidade. A disciplina Educação para a Sexualidade ainda não 

havia se implantado e, ao longo de sua década de existência, completada no ano 

                                                             
4 Nome fictício atribuído à professora. 
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de 2015, Margarida só veio a lecioná-la no ano de 2014, no qual este estudo foi 

desenvolvido. 

 Na escola estadual, Margarida, juntamente com outra professora, 

desenvolvia um projeto, no qual algumas questões acerca da sexualidade eram 

discutidas em uma disciplina chamada Projeto Experimental de Ciências (PEC). 

Por este motivo é que se justificava sua participação na formação oferecida pela 

ONG em Salvador às professoras do município que trabalhariam com a nova 

disciplina. Sobre a sua participação na formação oferecida pelo GAPA, 

Margarida esclarece que: 

 

“[...] Dentro da disciplina Projeto Experimental de Ciências, eu trabalhava 
educação para a sexualidade no 8º e no 9º ano [...] Na escola tinha um projeto 
chamado Renascer que era um projeto ligado à educação para a sexualidade 
[...] esse projeto foi convidado a se apresentar no GAPA [...] a gente abordava 
a sexualidade [...] Nós fomos com dois alunos, além de uma enfermeira do 
centro ali no Mandacaru5 [...] Nós fomos representando o projeto pelo 
município de Jequié, apesar de ser uma escola do Estado, entendeu?” (Trecho 
retirado da entrevista realizada com Margarida em 27/01/2015). 

 

 Margarida então esteve presente nos dois primeiros anos da formação 

oferecida pelo GAPA Salvador-BA (2005 e 2006), mas, apesar disso, nunca havia 

atuado na regência da disciplina Educação para a Sexualidade.  

 

[...] “eu já trabalhei, mas foi no Estado, trabalhei como tema transversal em uma 
disciplina chamada PEC, Projeto Experimental de Ciências [...] Eu nunca tinha 
trabalhado com essa disciplina, mas, devido à demanda esse ano eu peguei essa disciplina 
[...] Como eu já tinha experiência anterior eu aceitei o desafio, porque mesmo estando 
dentro da área da Biologia, né, da formação, educação para a sexualidade é um desafio 
não é? [...] pra mim é um desafio, pra mim é novidade [...] Esse ano foi um novo desafio 

(Margarida, entrevista realizada em 27/01/2015). 

 

Em outras de nossas conversas, Margarida me deu indícios de que sua 

presença à frente da disciplina ocorreu por não haver na unidade escolar 

outra/o professora/or que se dispusesse para assumir o trabalho com o 

componente curricular e, como ela pertencia ao quadro de “Ciências”, ela seria 

a pessoa “adequada” para ministrar a disciplina, já que ninguém das outras 

                                                             
5 Mandacaru é um dos bairros da cidade de Jequié. A professora mencionou o bairro para 

explicar que falava sobre o Centro de Referência DST/AIDS, que está ali localizado. 
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áreas havia demonstrado interesse. Percebe-se nessa ideia um discurso 

pedagógico explícito de que as professoras de Ciências e Biologia são as mais 

“adequadas” para trabalhar com a disciplina. Aprofundo esse entendimento no 

item 4.2, no qual trago os depoimentos da professora sobre esta questão. 

  

Episódio 1 - Um passarinho verde...  

 

 Gostaria de trazer aqui uma cena, ocorrida durante uma das aulas que 

observei no 9º ano que diz um pouco acerca de como a professora lida com 

algumas questões relativas à sua própria sexualidade e nos ajuda nessa 

tentativa de falar-lhes um pouco mais sobre ela.  

 

 A aula do 9º ano vai transcorrendo de forma muito tranquila. Margarida inicia a 

discussão da atividade referente a um filme que fora exibido nas aulas anteriores. 

Durante a discussão, Margarida tem dúvidas ao escrever uma palavra na lousa e pede 

auxílio às/aos alunas/os. Margarida pede desculpas por estar aérea e justifica-se dizendo 

que isso se deve ao fato de ter acabado de chegar de um final de semana maravilhoso. A 

declaração da professora leva as/os alunas/os a vibrar e um “hummmm” bem caloroso 

soa pela sala. Diante destes acontecimentos uma aluna diz à professora que ela está 

muito distraída. Ela sorri e afirma que está leve, e talvez esteja distraída mesmo. A 

aluna então a pergunta: “êh professora, viu passarinho verde foi?”. As/os colegas riem. Outra 

menina pergunta se Margarida está namorando. Margarida fica sem jeito, vira-se e olha 

para mim que estou sentada ao lado da garota e depois responde dizendo: “e precisa tá 

namorando pra estar bem é?” “Vocês só pensam ‘naquilo’ né?”. O clima é de total descontração 

entre as/os meninas/os que riem bastante. Depois da brincadeira, Margarida passa a 

explicar que sua “leveza” e “distração” nada tinham a ver com o que a aluna “estava 

pensando”, na verdade seu final de semana havia sido muito bom, pois havia passado os 

dias em um sítio com a mãe, as tias e tios e alguns primos: “eu estava com minha família em 

um fim de semana maravilhoso com todos os meus primos de Salvador [...] para o aniversário de 80 

anos de minha tia, é por isso que tô assim! Agora vocês só pensam em namorar”. Não satisfeita, a 

aluna continua e a interroga: “e esses primos professora?”. Margarida neste momento, 

visivelmente desconcertada, diz a aluna que não é preciso estar namorando para estar 

bem e que seu sentimento de bem-estar estava relacionado ao fato de ter, segundo ela, 
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passado um final de semana “maravilhoso com a família”. Assim, encerra o assunto em 

meio a risos das/os alunas/os que parecem insinuar que não foram convencidas/os por 

ela. (Cena extraída do diário de campo do 9º ano). 

 

 

O foco neste episódio centraliza-se no diálogo entre Margarida e a aluna. 

Percebo como Margarida, à medida que vai sendo alvo das perguntas de sua 

aluna acerca de sua sexualidade, ao sugerir que a sua distração esteja atrelada a 

um suposto “passarinho verde”, tenta escapar das insinuações da adolescente e 

talvez da exposição gerada por ela diante de toda turma. Margarida “foge”! 

Justifica-se feliz por estar entre familiares e, além disso, afirma que não precisa 

estar namorando para ficar “bem”. O posicionamento da professora ao tentar 

deslocar o foco da conversa, que pairava agora sobre a sua vida pessoal, 

afastando qualquer suposição a respeito da vivência de sua sexualidade, 

denuncia algumas questões acerca de como ela lida com essas questões. Talvez 

tenhamos aprendido que nós docentes não podemos ver “o passarinho verde”. 

Outro aspecto interessante neste episódio é a ideia que a sexualidade da 

professora (das professoras) deve ficar fora da sala de aula. Margarida ao fugir 

do assunto e demonstrar constrangimento diante das perguntas da aluna, nos 

fornece algumas pistas de que, para ela, não é tranquilo falar sobre 

determinados assuntos que envolvem sua sexualidade. Maria Simone 

Schwengber (2008) nos fala, que “cada uma de nós traz marcas que foram 

tecidas nas tramas da vida, em tempos e espaços determinados, as quais foram 

compondo um corpo que carrega sua historicidade” (SCHWENGBER, 2008, p. 

74), como já nos disse Guacira Louro (1997). Assim, a partir da indagação a qual 

se faz: “Professora, cadê seu corpo?”, Schwengber (2008) amplia essa discussão 

para problematizar a ausência do corpo da professora na sala de aula por meio 

da análise dos depoimentos de alunas-pedagogas em um estudo realizado com 

uma disciplina intitulada Linguagem Corporal, oferecida no curso de 

Pedagogia da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul. Refletindo sobre as questões trazidas por Schwengber (2008), penso que é 

preciso questionarmos como e com quem aprendemos a “olhar” para nossos 



74 
 

corpos e nossa sexualidade e de que modo esse aprendizado nos imprimiu as 

marcas que carregamos. A partir daí podemos pensar de que formas a 

construção dessas “marcas” em Margarida dizem a respeito do olhar que ela 

construiu sobre a sexualidade e suas questões ao longo da vida, e como essas 

“marcas” constituem e marcam também os corpos de suas alunas e seus alunos, 

afinal “desconfiamos” da possibilidade de neutralidade nos processos que 

atravessam a educação escolar. A esse respeito, a autora aponta que: 

 

“Na média geral, as professoras [...] são mulheres adultas, com idade 
entre 30 e 55 anos [...] filhas de um tempo do qual receberam 
determinadas marcas corporais e cujos valores em relação ao corpo 
eram muito diferentes dos atuais (SCHWENGBER, 2008, p. 82). 

 

Acredito na importância de problematizar a fala de Margarida que trago 

neste episódio, não no sentido de julgá-la ou imprimir qualquer “juízo de 

valor”, mas para refletir sobre como somos construídas, desconstruídas e 

reconstruídas histórica e socialmente a partir das práticas cotidianas e das 

vivências as quais nossos corpos são submetidos. 

Muitas vezes senti-me impulsionada a fazer algumas perguntas 

Margarida a fim de que eu pudesse saber mais sobre ela, gostaria que me 

contasse mais de si, entretanto, por conta de não perceber abertura neste 

sentido, não conseguia. Sabia apenas que era solteira pelo que respondeu-me no 

questionário; nem viúva nem divorciada, definiu-se solteira e não me falou em 

nenhum momento sobre relacionamentos amorosos. Sabia que não tinha filhas, 

pois conversamos um pouco sobre isso quando contei-lhe que a maternidade 

não me atraía e que eu também não os tivera até hoje. Ela me falava com muito 

carinho de sua mãe, com quem morava, e de uma garotinha que sua mãe havia 

tomado por adoção. Nada mais, para além dessas questões, me foi revelada. 

Para mim, Margarida continuou cercada de mistério. 

 Percebi como as subjetividades presentes no discurso e especificamente 

nestas falas da professora interferem em sua prática pedagógica e na forma com 

ela lida com a sexualidade.  Por vários outros momentos Margarida mostrou-se 

tímida. As “marcas” que Margarida traz ao longo de sua trajetória pessoal e 
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profissional não podem ser desconsideradas e influenciam as formas como ela 

discute (ou evita) algumas questões acerca da sexualidade em sua sala de aula. 

Essas “marcas” são resultado de suas histórias de vida, valores, crenças e 

sentimentos. Louro (2000) nos ajuda a pensar sobre esta questão chamando-nos 

a atenção acerca da formação dos sujeitos como resultado de um processo 

plural.  

Retomando meus diálogos com Jimena Furlani (2007) penso como ainda 

não é tranquilo falar sobre sexualidade para as educadoras. A cena me leva 

também a retomar Figueiró (1996) quando a autora nos fala que a motivação 

para o trabalho em educação sexual deve partir das educadoras que estejam 

desejosas em fazê-lo. Analisando os pensamentos dessas autoras, reflito sobre a 

inserção de Margarida na disciplina. Ao contrário do proposto por Figueiró 

(1996), a presença de Margarida à frente da disciplina não se deu por seu 

interesse em discutir as temáticas. Esse fato é confirmado quando a professora 

me confessa não ter o interesse em continuar lecionando a disciplina no ano 

seguinte. De fato, em conversa com Margarida após o início do ano letivo de 

2015, ela me disse que não estava mais à frente do componente curricular e que, 

inclusive, a disciplina estava sem professora. 

  

Episódio 2: Canalizar para o bem x canalizar para o mal 

 

O viés religioso esteve fortemente presente no discurso da professora, o 

que diz muito de sua identificação como “católica, apostólica, romana”, como me 

deixou claro em um dos momentos em que conversamos. Margarida afirma que 

o fato de ser religiosa não a atrapalha na sua atuação na disciplina, pelo 

contrário, ela diz que a experiência advinda do trabalho com grupos de 

adolescentes na igreja só contribui para sua atuação no componente curricular: 

 

“No meu caso eu procuro agregar meu conhecimento, vamos dizer assim, dentro da área, 
dentro da Biologia mais a experiência de educadora e social [...] eu me sinto à vontade 
porque eu também trabalho dentro de minha religião católica, eu trabalho com jovens e a 
gente ouve o depoimento dos jovens, problemas né, que muitas vezes estão dentro da 
família e que isso o jovem leva consigo e leva pra sociedade, leva pra escola e a gente 
tenta trabalhar. Então dentro da escola também não é diferente, a gente ouve muita 
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coisa, então eu me sinto confortável em querer colaborar com esses jovens [...]” 

(Margarida em entrevista realizada em 27/01/2015). 

 

 Entretanto, o que percebemos tanto nos depoimentos proferidos na 

entrevista, quanto nas observações anteriores realizadas durante as aulas é que 

a influência da crença religiosa traz dificuldades para a condução de alguns 

temas. Percebemos um discurso pautado em princípios cristãos de valorização 

de uma sexualidade que deve ser regida por determinadas normas e que fixa 

suas preocupações na manutenção da saúde do corpo, como datalharei a partir 

do subtópico 4.2.  

Expressões do tipo “canalizar para o bem” ou “canalizar para o mal” 

demarcam o que para ela se espera que sejam atitudes de adolescentes 

responsáveis. Nesse sentido, a homossexualidade, por exemplo, é vista como 

uma das maneiras que as/os adolescentes encontram para fugir de seus 

dilemas, acabando por canalizar suas angústias para o “mal”: 

 

“[...] eles vivem os conflitos e não sabem digerir isso... aí uma forma deles desabafarem é a 
fuga... e canaliza assim, muitas vezes para o alcoolismo, as drogas, a prostituição, o 
homossexualismo, entendeu... não que o homossexualismo seja uma coisa ruim, mas 
muitas vezes eles se deixam usar para obter o dinheiro fácil, começam a se prostituir com 
homens e com mulheres pra poder ter o dinheiro fácil. Eles querem ostentar, eles querem 
manter uma posição que eles não têm condição, às vezes não aceitam a condição social 

não é, eles não querem aceitar”. (Entrevista realizada com Margarida em 
30/01/2015). 
 

 

Nesta fala da professora há um discurso que separa o “certo” do 

“errado”, o que “pode” do que “não pode” ou “não deve” ser feito pelas/os 

jovens em uma visão preconceituosa. A prostituição e homossexualidade são 

associados e vistos como “mal”, um caminho errado que deve ser evitado. 

Margarida não problematiza a prostituição, simplesmente a coloca nesse lugar 

de erro, desvio e marginalidade e, de mesmo modo, faz isso também à 

homossexualidade, ao associá-la à promiscuidade, esta última vista como 

indesejável. 

A homossexualidade para Margarida além de assumir esse lugar de 

desvio, está relacionada à prostituição, pensamento que é denunciado quando 

ela afirma que a pessoa homossexual é alguém que “se deixa usar para obter o dinheiro 
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fácil “. Margarida parece desconsiderar as manifestações de afeto e do desejo 

por pessoas do mesmo sexo como possibilidades de viverem sua sexualidade. 

Entretanto, é importante destacar que essa ideia trazida pela fala da professora 

diz de um discurso que não é só dela, mas compartilhado por várias pessoas. 

Daniel Welzer-Lang (2001) nos faz refletir como existe “uma promoção 

incessante, pelas instituições e /ou indivíduos, da superioridade da 

heterossexualidade e da subordinação simulada da homossexualidade” 

(WELZER-LANG, 2001, p. 467). Ainda segundo o autor: 

 

Nós estamos claramente em presença de um modelo político de 
gestão de corpos e desejos. E os homens que querem viver 
sexualidades não-heterocentradas são estigmatizados como não sendo 
homens normais [...](WELZER-LANG, 2001, p. 468). 

 

Consequentemente, se existe o que é “anormal”, existem também aquelas 

e aqueles que são compreendidos como “normais”, claramente as/os que 

parecem se adequar ao “perfil do dominante”, como dito por Welzer-Lang 

(2001).   

Acreditamos que as/os educadoras/es sexuais podem reconhecer e 

valorizar as diferenças, desnaturalizando estereótipos e questionando 

desigualdades, combatendo preconceitos, discriminações, homofobia e outras 

formas de violência, em prol de uma vida mais feliz para as pessoas. Além 

disso, segundo Fabíola Rohden (2009), é importante: 

 

[...] chamar a atenção para o fato de que o/a educador/a tem um 
papel central na luta contra a discriminação que tem promovido o 
sofrimento de diversas pessoas por causa das diferenças de 
comportamento ou expressão. Mostrar que temos instrumentos legais 
e uma Constituição que defende expressamente os direitos 
individuais e enfatizar que esse profissional trabalha em uma escola 
pública e laica, parece ser uma tarefa frutífera. Desta forma tenta-se 
mostrar que não discriminar ou promover o respeito à diversidade 
não é um fator pessoal que se concede fazer a alguém, mas é uma 
questão de cidadania que o/a professor/a tem obrigação de promover 
(ROHDEN, 2009, p. 173). 
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Em oposição ao que pensa ser o “canalizar para o mal”, Margarida 

afirma que as/os adolescentes que conseguem “digerir seus conflitos” 

canalizam essa “energia” “para o bem”. Segundo ela: 

 

“Tem muitos que canalizam para o bem, que se formam, mesmo 
sendo, assim, carroceiros, mas vão trabalhar, vão ser pedreiros, vão 
vender verduras na feira, vão carregar na feira livre, com carrinho. 
Tem uns aqui que vendem docinho aqui na porta [...] estão ali, 

ajudando a mãe. Vendem docinho aqui na porta da escola, na maior 
dignidade, tá entendendo? Então, tem muitas que vão trabalhar em 
casa de família, certo? Tem muitos que vão trabalhar de outras 
formas, de marcenaria etc. Mas a maioria tende à marginalização, uma 
grande maioria. Ficam falando de armas, entendeu? Pra até se impor, 
acham que aquilo ali estão ostentando, como eles dizem né. Então, o 
canalizar é esse, a marginalidade e a não marginalidade”. 
(Margarida em entrevista realizada em 30/01/2015, grifo nosso). 
 

 

Aparece no depoimento da professora uma ideia interessante e que diz 

respeito ao que pensamos acerca de quem são, ou do que serão (ou ao menos 

achamos que se tornarão) nossas/os alunas/os. Professoras/es e escolas 

parecem investir na produção desses sujeitos “regulados”. Para além disso, na 

fala descrita acima aparece um pensamento de que o destino das/os alunas de 

Margarida já está traçado, dificilmente elas e eles escaparão de sua sina. 

Interessante também perceber como “canalizar para o bem” para ela seria se 

aproximar dessa condição de “trabalhador” (e cabe uma reflexão acerca dos 

“tipos” de trabalho que são pensados por ela como possibilidades para as/ 

estudantes no futuro) ao mesmo tempo que a/o jovem deve se afastar de 

atitudes e escolhas que configuram o “canalizar para o mal”, como a 

prostituição e o “homossexualismo”. 

A professora afirmou também que, por vezes, as perguntas feitas 

pelos/as alunos/as a deixa em “saias justas”, deixando transparecer o seu 

constrangimento em lidar com alguns temas. Sobre esses aspectos discutirei de 

forma mais aprofundada a seguir, a partir dos trechos retirados da entrevista 

com a docente. 
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4.2. Educação para a sexualidade é um desafio, não é?: entre ‘saias justas’, vergonha e 

tabus  

 

 Pensar discussões acerca da sexualidades no espaço escolar significa 

também pensar nas atrizes e atores que estão à frente dessa tarefa: as/os 

professoras/es. Baseando-me neste entendimento, considero necessário dar 

foco aos modos como professoras e professores pensam a sexualidade. Assim, 

acredito que as formas como a professora lida com os temas em sala de aula 

refletem muitas das marcas que carrega e que são derivadas de suas trajetórias 

de vida e fortemente influenciadas por elas. Como já discuti, essas marcas vão 

instituindo diferentes modos de ser que podem tanto contribuir para a 

promoção de um espaço de diálogo e reconhecimento das diferenças quanto 

reiterar discursos normativos, tabus, preconceitos e violências.  

Louro (2000) chama-nos a atenção também para o fato de que a produção 

dos sujeitos é um processo plural e que as “marcas” que os constituem são 

resultado de suas histórias pessoais. Assim, entendo que professoras e 

professores (re)produzem, nas diversas vivências no ambiente escolar, suas 

experiências individuais, seus valores e suas crenças religiosas. 

 Neste sentido, antes de trazer as discussões sobre os movimentos que 

aconteceram na disciplina, achei pertinente, partindo do meu entendimento de 

tentar compreender as subjetividades que atravessam a prática pedagógica e 

que podem interferir nesse trabalho, problematizar algumas questões referentes 

ao que pensa a professora acerca da disciplina e das temáticas que envolvem a 

sexualidade. Os trechos que serão analisados foram retirados da transcrição da 

entrevista realizada com a docente.  

 

Trecho 1: “Essa disciplina ajuda muito a gente a trabalhar muitas coisas que eles têm dificuldade 

de abordar em casa”. 

   

Para a professora da disciplina, as/os alunas/os necessitam de 

orientação e a disciplina teria como objetivos ajudá-las/os, principalmente “em 



80 
 

muitas coisas que eles têm dificuldade de dialogar em casa”, segundo ela. Entretanto, 

poderíamos nos questionar aqui a respeito desse entendimento de que as 

famílias não conversam sobre sexualidade com as crianças e adolescentes. Será 

que podemos generalizar essa questão? As/os adolescentes têm essa 

“dificuldade” em conversar sobre sexualidade em casa?  

Partindo desse pensamento de Margarida podemos refletir sobre outras 

questões: a professora quando elabora uma aula o faz pensando em “alguém”, 

existe um público que se deseja “atingir”. O entendimento de que as/os 

alunas/os necessitam de ajuda e esclarecimentos sobre determinadas “coisas” 

sobre as quais as famílias não conseguem dialogar refletirá sobre as propostas 

que poderão ser desenvolvidas para determinado tipo de público e do que se 

acredita ser interesse deste público – a partir do olhar de quem elabora tais 

propostas. As professoras planejam suas práticas pedagógicas, muitas vezes, 

baseadas nas suas ideias acerca de quem pensam que suas alunas e alunos são, e, 

além disso, daquilo que esperam que elas e eles se tornem. Minha experiência 

com o projeto Milagre da Vida pode ser um exemplo disto: quando eu resolvi 

abandonar alguns dos livros paradidáticos por conta dos temas que traziam 

também estava construindo uma ideia de quem eram as/os minhas/meus 

alunas/os e assim uma “verdade” a respeito do que poderia ser trabalhado (ou 

não) com elas e eles. Uma aula, um filme exibido ou um texto trazido para a 

sala de aula é, de certa forma, endereçado para “alguém”. Sobre esta questão, 

Anderson Ferrari e Elizabete Franco (2010) nos trazem a ideia presente em 

Elizabeth Ellsworth (2001) a respeito do que se entende como “modo de 

endereçamento”. Dialogando com o texto das autoras, que analisa as relações 

entre as propostas de um curso de formação oferecido às professoras no 

município de Juiz de Fora-MG, e a ideia que carrega ao se constituir a partir do 

que se imagina, ou se espera, que seja a “vontade de saber” das professoras 

participantes do curso, penso que, do mesmo modo, Margarida elabora suas 

práticas a partir do entendimento que tem do que para ela seria importante para 

suas alunas. Alguma coisa precisa ser feita para ajudar essas/esses alunas/os e 

essa “alguma coisa” parece está situada na disciplina e em seu papel de 
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“intervenção”, como dito por Margarida. Penso, entretanto, no caso deste 

trabalho, assim como observado por Ferrari e Franco (2010) em seu estudo com 

relação às professoras do curso investigado, que aquilo que Margarida acredita 

ser a necessidade de suas/seus alunas/os parece não corresponder à realidade 

que observei durante muitos dos momentos em que estive em campo. As 

alunas e alunos, para além do que propunha a professora nas aulas, extrapolam 

o que está em pauta, trazem outros elementos à discussão, tecem novos 

diálogos que não estavam no script e resistem ao que estão “aprendendo” ali. A 

esse respeito, para Elizabeth Ellsworth (2001): 

 
[...] todos os modos de endereçamento “erram” seus públicos, de 
uma forma ou de outra. O poder de endereçamento não é, pois, o 
poder de obter, à vontade, respostas previsíveis e desejadas dos 
estudantes ou dos públicos [...] O poder do endereçamento não é 
algo que os professores possam dominar, controlar, predizer ou 
transformar em uma tecnologia (ELLSWORTH, 2001, p. 44). 

 

Para Margarida, pensar que as/os alunas/os precisam de ajuda para que 

compreendam algumas “coisas”, talvez a leve a elaborar suas aulas com esta 

finalidade. Não ficou claro, entretanto, que “muitas coisas” seriam essas, 

questão que só me foi esclarecida em um terceiro momento, quando Margarida 

me explicou o que estava se referindo ao utilizar o termo “essas coisas”: 

 

[...] “a questão da própria sexualidade, a transformação do corpo, aquela porulação 
noturna6 né, a menstruação, por exemplo... elas me perguntam... porque umas crescem os 
seios mais que as outras, são coisas assim que, às vezes, têm vergonha de perguntar a 
mãe, né, a questão dos métodos contraceptivos, tanta coisa que eles me perguntam que eu 

nem lembro agora, mas tem coisas ligadas à adolescência, entendeu?” (Margarida, 
entrevista realizada em 30/01/2015). 

 

 Os temas trabalhados traduzem de certo modo o entendimento de 

Margarida do que para ela seria o objetivo da disciplina em “ajudar” as/os 

alunos a resolver suas angústias e dilemas e “aprender” o cuidado com o corpo. 

Em outro trecho esse pensamento reaparece: 

 

[...] Como é que a gente tem uma disciplina desta na escola, um privilegio de poucas 
escolas, e a gente tem um índice alarmante de alunas grávidas? [...] já tivemos aqui casos 

                                                             
6 A professora referia-se a polução noturna. 
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de meninas até no primário, 4ª série grávidas! Então o índice é grande, não é uma 
realidade só aqui na escola, a nossa realidade não difere das outras, mas nossa escola tem 
essa disciplina e tem um índice grande de meninas grávidas [...], nós temos alunas que até 

já fizeram aborto [...] (Margarida, entrevista realizada em 27/01/2015).  

  
Percebemos tanto nestas duas falas, quanto durante as observações 

realizadas nas aulas, que as discussões parecem se pautar em preocupações 

com as mudanças biológicas dos corpos que ocorrem na adolescência, questões 

essas que, segundo a professora, podem ser vistas pelas/os discentes como 

vergonhosas. Além disso, há no trecho a ideia muito comumente difundida 

quando se fala em se “educar para a sexualidade” de que se informadas as 

meninas não engravidarão, ou caso engravidem, não abortarão. Outra questão 

importante que observei foi que, apesar de a professora afirmar que a disciplina 

tem também como objetivo discutir “aspectos sociais”, as abordagens durante 

as aulas enquanto estive em campo estiveram relacionadas à um olhar 

biológico-higienista, com poucas discussões que extrapolassem essa 

perspectiva, as quais, quando aconteceram, foram de forma tímida e pontual, 

nem sempre diretamente relacionadas à sexualidade, mas às questões outras 

como trabalho, preconceitos com relação à condição social, padrões estéticos e 

racial, à exceção quando as/os alunas/os provocaram o debate, trazendo as 

questões, favorecendo a entrada de outras maneiras de se falar sobre 

sexualidade, mesmo sem o convite da professora. Em diálogo com Furlani 

(2011), a autora define esse tipo de proposta de discussão observada nas aulas 

de Margarida como uma das formas contemporâneas de trabalhar a educação 

sexual nas escolas. Ouso dizer que, a partir da análise dos dados produzidos 

neste estudo e da pesquisa realizada por Suse Azevedo (2013), a disciplina 

Educação para a Sexualidade no município de Jequié parece se aproximar deste 

tipo de abordagem elencada por Furlani (2011). Azevedo (2013), ao realizar um 

estudo com as professoras que ministram a disciplina Educação para a 

Sexualidade no município de Jequié-BA, relata que para as docentes o principal 

objetivo da disciplina seria reduzir a incidência dos índices de gravidez em 

adolescentes e de DST’s entre as/os jovens. Pensando a partir de como a 

disciplina parece ter sido idealizada e refletindo também sobre como ocorreu a 
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formação inicial oferecida para as professoras e promovida pelo GAPA/BA, 

imaginamos que sua criação também atendia a esse objetivo de controle de 

gravidez e doenças. Para Azevedo: 

 

[...] 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 implantação da disciplina 
Educação para a Sexualidade [...] demonstram que é visto como 
natural a vinculação das discussões da 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 as suas dúvidas e busquem esclarecimentos 
sobre o assunto (AZEVEDO, 2013, p. 124). 

  

  As impressões obtidas neste estudo a partir da entrevista com a 

professora e das observações que fiz indicam uma aproximação com o 

encontrado por Azevedo (2013). A relação entre os conhecimentos de fisiologia 

e anatomia para a realização de um trabalho de educação sexual na escola 

reitera o pensamento de que as habilidades na área da Biologia seriam 

imprescindíveis para o trabalho com sexualidade. O próximo trecho aprofunda 

um pouco mais essa questão.   

 

Trecho 2: Se para a gente já é desafiador, imagine para o professor que não tem essa formação 

dentro da Biologia 

 

 O trecho que analisarei agora evidencia a defesa de Margarida de que a 

disciplina deva ser ministrada por professoras/es de Biologia. Isso pode ser 

percebido quando ela afirma que muitas/os professoras/es acabam assumindo 

o componente curricular apenas para complementar sua carga horária, assim, 

de acordo com seu depoimento, “tem professores trabalhando a disciplina que não é da 

área”.  Na fala parece que há uma denúncia de que as/os professoras/es estão 

infringindo alguma norma quando assumem o trabalho com a disciplina e não 

são da área da Biologia.  Ainda, segundo ela: 

 

“[...] Se para nós, não é que somos detentores da verdade dentro da disciplina, mas eu tô 
falando que tá dentro da nossa formação, da Biologia, entendeu? [...] então, se para a 
gente já é desafiador, imagine pro professor que não tem essa formação dentro da 

Biologia?” (Margarida, entrevista realizada em 27/01/2015).  
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Percebo aqui uma certa contradição na fala da professora que no início 

da entrevista pondera que se o tema é transversal este deveria ser discutido por 

todas/os na escola, de modo que, para ela, o fato da sexualidade ser proposta 

nos PCN como tema transversal tornaria obrigatório que sua discussão 

ocorresse em todas as disciplinas. Entretanto, quando voltamos a questão 

especificamente para a disciplina foco deste estudo, Margarida parece defender 

a ideia de que a discussão de temas relativos à sexualidade deva ser realizada 

por professoras/es com formação em Biologia. Esse pensamento também é 

compartilhado pelas professoras entrevistadas por Azevedo (2013), as quais 

consideraram o fato de possuir formação na área como um facilitador para o 

trabalho por utilizarem os conhecimentos construídos durante a formação em 

Biologia para a abordagem da sexualidade.     

 Furlani (2011), ao nos indicar que a abordagem biológico-higienista é 

considerada ainda por muitas/os como a predominante nos trabalhos de 

educação sexual, nos fornece subsídios para refletirmos onde podem estar as 

bases que ancoram o pensamento de Margarida e de tantas outras/os 

educadoras/es. A autora pondera, entretanto, e concordo com ela neste sentido, 

que não se deve criticar a presença do discurso biológico no trabalho de 

educação sexual na escola, visto que é necessária, mas ao fato dessa ser vista 

como uma forma exclusiva de se pensar essas questões, reduzindo-as a apenas 

um de seus aspectos, que é de fato relevante, mas não único.  

 Em desacordo com Margarida e me aproximando do que pensam 

Quirino e Rocha (2012) e Figueiró (1996), entendo que não somente as/os 

professoras/es de Ciências e Biologia devam ser preparadas/os para lidar com 

os temas, mas a escola como um todo. Quirino e Rocha (2012) ponderam ainda 

que a educação sexual e a sexualidade precisam ser alvo da atenção das 

diversas áreas do conhecimento que são ministradas no ambiente escolar, 

necessitando assim de uma preparação de todo o corpo docente a fim de 

contribuir na implementação de ações que resultem na construção dessa 

cidadania. Nessa mesma direção, Figueiró (1996) amplia essa discussão 
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afirmando que, além de não podermos delimitar quem deve atuar como 

educadora/or sexual, também não devemos limitar a que área essa tarefa deva 

ser atribuída. Para a autora, a motivação para atuar como educadora/or sexual 

deve partir do desejo da/o profissional, e não como imposição. 

 Diante destas informações, podemos pensar sobre qual seria então o 

papel de uma disciplina específica para abarcar as discussões de gênero e 

sexualidade na escola. Será que, mesmo com a existência de um espaço próprio 

para tratar essas questões, as discussões ainda devem continuar aprisionadas 

pelos discursos da Biologia, sendo estes considerados como os únicos possíveis? 

Ainda devemos pensar, assim como Margarida, que profissionais da Biologia 

seriam as/os mais “adequadas/os” e “capacitadas/os” para o trabalho com a 

educação sexual na escola? Os dados produzidos neste trabalho trazem 

algumas provocações para que pensemos essas questões.  

 No próximo trecho discutirei sobre a vergonha e os constrangimentos da 

professora ao lidar com alguns temas com as/os alunas/os. 

 

Trecho 3: “Muitos veem até em filme pornô essas coisas... e aí ficam perguntando, aí eu falo, mas 

eu falo com restrições porque às vezes eu fico sem graça 

 

Falar sobre sexualidade, geralmente, não é algo tranquilo, especialmente 

para as/os educadoras/es. Para Margarida, por exemplo, muitas vezes, as 

perguntas feitas pelas/os alunas/os a deixam em “saias justas”, transparecendo 

o seu constrangimento em lidar com alguns temas. Nessa direção, a professora 

sentiu-se incomodada e insegura diante de alguns posicionamentos das/os 

alunas/os, silenciando-se muitas vezes, por não saber como abordar 

determinadas temáticas: 

 

 “[...] perguntaram assim: porque a mulher na hora da relação sexual libera aquele 
líquido? [...] falaram do orgasmo feminino e masculino, se a mulher finge, se não finge, 
eles veem tudo isso porque eles vivem, muitos veem até em filme pornô essas coisas... e aí 
ficam perguntando, aí eu falo, mas eu falo com restrições porque às vezes eu fico sem 

graça...” (Margarida, entrevista em 30/01/2015). 
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 Aparece no trecho acima também um pensamento normativo em relação 

ao filme pornô denunciado pelo espanto que Margarida demonstra ao falar que 

as/os meninas/os veem esses filmes. O filme pornô é entendido em nossa 

cultura como algo “censurado”, restrito às/aos maiores, e mesmo assim parece 

denunciar também algum tipo de perversão, como se as pessoas que 

consumissem este tipo de artefato, mesmo as maiores de 18 anos, fossem 

pervertidas, tivessem uma libido maior do que as outras, um desejo 

extrapolante, indesejável para pessoas “pudicas”. Nesse entendimento, o filme 

pornô não é pensado como qualquer outro, o lugar que ocupa é o de margem, 

de periferia.  

 Salomé Coelho (2009) discute, com base nas tensões entre o feminismo 

hegemônico e os feminismos dissidentes, como a pornografia e sua relação com 

questões do corpo, opressão e objetificação das mulheres, tem sofrido 

deslocamentos e reinvenções para os novos feminismos queer. A pornografia, 

em outro momento concebida como forma de “promoção da violência e da 

dominação política e sexual sobre as mulheres (COELHO, 2009, p. 30), passa a 

ser compreendida como espaço de subversão e como possibilidade de 

empoderamento político e econômico para mulheres e minorias sexuais. A 

partir desta ideia, a autora sugere a ressignificação do dispositivo pornográfico. 

Para ela então,  

 

Trata-se, antes, de reapropriar o dispositivo pornográfico, 
transformando-o num espaço de subversão, contra-biopolítica e 
reconfiguração das identidades sexuais e de género, através da 
representação de práticas sexuais, prazeres, afectos e “identidades 
subalternas”[...] (COELHO, 2009, p. 38).  

 

Margarida afirma ainda que a maneira como as/os meninas/os abordam 

os assuntos a deixa constrangida: 

 
“[...] tem vezes que eles falam da relação sexual só que é na linguagem deles, tá 
entendendo, tipo assim, é na baixaria, tá entendendo? Me deixa sem graça porque eu sou 
tímida, aí eu fico numa saia justa, mas eu tenho que responder, eu tenho que ser 
profissional ali, mas tem meu lado pessoal... aí é a profissional quem tá falando porque 
por mim mesma eu falaria: ‘tá bom, não precisa perguntar mais nada não’, entende? 

Essas coisas que eles nos deixam sem graça” (Margarida, entrevista em 
30/01/2015). 
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Nestas falas aparecem a vergonha, os tabus e preconceitos, interditos que 

marcam a prática pedagógica e podem criar entraves para uma abordagem não 

normativa, desestabilizadora e problematizadora da sexualidade na escola. 

Margarida parece se preocupar com a “decência das palavras”, como nos diz 

Foucault (1988). Assim, ao se falar de sexualidade, a linguagem utilizada 

pelas/os meninas/os é vista como “baixaria” para ela. No discurso aparece o 

entendimento de que as/os adolescentes falam sobre sexo usando palavras 

“inadequadas”, quando Margarida diz que a linguagem deles é na baixaria. Essas 

questões nos fazem refletir a respeito do que seria essa baixaria? Será que, ao 

considerar a linguagem das/os adolescentes como baixaria, não estaríamos 

reforçando o entendimento de que sexo em muitos espaços, e principalmente na 

escola, deve ser falado com cautela, precisando inclusive atenção para o uso 

“correto” das palavras, sendo necessário substituir algumas, polir outras, 

esconder muitas? E afinal, qual seria esse uso correto? Sobre essas questões 

Eliane Braga (2008) faz uma reflexão sobre o uso de palavras para falar sobre de 

sexualidade ao fazer uma análise do uso da linguagem em diferentes épocas, 

partindo da Idade Média até os dias atuais. A autora nos diz que “a sexualidade 

também se dissimula nos bastidores da linguagem. O tabu estendeu-se a 

princípio, à alusão direta: as cenas de coito ou as funções dos genitais não 

deveriam ser verbalizadas” (BRAGA, 2008, p. 39, grifo da autora).  

Neste sentido, dialogando com Braga (2008), penso que as palavras 

utilizadas pelas/os alunas/os acabam sendo vistas pela professora como 

transgressão, deste modo, como nos alertara Foucault (1988), parece haver, no 

discurso de Margarida a preocupação em encobrir a sexualidade e o que se fala 

sobre ela de segredo e decoro onde: “a decência das palavras limpa os 

discursos” (FOUCAULT, 1988, p. 10). Braga (2008) também nos ajuda a 

compreender melhor essa questão presente no discurso da professora quando a 

autora afirma que “na verdade, as pessoas abandonam uma linguagem e optam 

por outra não porque a primeira seja falsa e a segunda verdadeira, mas porque 

a primeira é inadequada e a segunda adequada” (BRAGA, 2008, p. 60). Em 

consonância com esse pensamento, percebi que, por várias vezes durante a 



88 
 

entrevista, a professora parecia regular as palavras, escolhendo a maneira mais 

adequada para falar, ou ainda utilizando um tom de voz mais baixo, quase que 

sussurrando. É importante refletirmos sobre como esse pensamento captura não 

só a Margarida, mas a todas nós. 

A fala de Margarida apresenta as marcas que ela traz consigo e que 

foram sendo impressas ao longo de sua vida. Entretanto, precisamos pensar 

que, a/o educadora/or sexual deve estar aberta/o para lidar com questões 

como essas e repensar discursos normativos. Todavia, entendo que discutir 

sexualidade ainda é algo polêmico, que gera desconforto, muitas dúvidas e 

insegurança entre as/os professoras/es.  Ainda assim, partilho do pensamento 

defendido por Furlani (2011) de que cabe às/aos professoras/es questionar as 

formas como se têm discutido os temas da educação sexual em nosso país. 

Segundo a autora, “educadoras e educadores comprometidos com mudanças 

sociais devem procurar perturbar, sacudir as formas de se posicionarem perante 

as discussões da educação sexual” (FURLANI, 2011, p. 40). É nisso também que 

acreditamos quando nos propomos a nos dedicar ao estudo dessas questões. De 

acordo com Paulo Ribeiro (2013):  

 
 
Ao tratar dos diversos assuntos da sexualidade, se deve adotar um 
posicionamento ético para um trabalho com o qual todos devem estar 
de acordo: respeito a si próprio e ao outro. Esse posicionamento se 
contrapõe a um julgamento moral com atitudes normativas de “certo” 
e “errado”, “normal” e “patológico”. Neste sentido, é preciso estar 
aberto para questionamentos e predisposto a mudanças, a escutar o 
outro, ser ético, respeitoso, ter coragem de ousar, reconhecendo seus 
limites. Esta experiência traz aprendizagem e crescimento pessoal. E, 
finalmente, a formação em educação sexual deve levar em conta que a 
inclusão social somente será completa se dela fizer parte a inclusão 
sexual (RIBEIRO, 2013, p.13).  

 

Trecho 4: “Aquele Lótus ficava, me desculpa a palavra, tarado!”  

 

Analisando outra fala de Margarida percebemos como as subjetividades 

presentes em seu discurso e em suas práticas pedagógicas interferem no 

processo educativo. A ideia de que as alunas devam seguir um caminho 

“correto”, esperado para as meninas, parece permear os pensamentos de 
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Margarida. Durante a entrevista, essa ideia aparece algumas vezes, como na 

fala abaixo: 

 

“[...] tinha uma aluna aqui que namorava com um presidiário. Vinha com 
uma mini blusa, com a barriga de fora, com piercing no umbigo, ela fazia o 
que ela queria... era uma dificuldade... se insinuava... e aquele Lotus7 ficava, 
me desculpa a palavra, tarado quando via ela entendeu? Ele chega mudava de 
cor, ele sentava junto dela e ficava excitado, entendeu?”(MARGARIDA, 
entrevista em 30/01/2015). 

 

  
 O depoimento nos permite identificar que a professora defende uma 

determinada norma de como a mulher deve se apresentar e se comportar 

quando questiona o modo como a aluna se veste e a atitude dela em se 

“insinuar” para o colega. Ao se comportar desta maneira, a aluna desestabiliza 

o que a professora acredita ser o seu lugar, escapando dele. Há um 

deslocamento no entendimento difundido em nossa sociedade, e que parece 

capturar Margarida nesse depoimento, de que as meninas não devem ocupar 

um “espaço” historicamente pensado para os meninos. Se insinuar, “dar em 

cima”, demonstrar interesse por alguém e, mais do que isso, agir e provocar o 

garoto, não é aceito pela professora como atitudes “adequadas” para a(s) sua(s) 

aluna(s).  

A aluna “assusta” Margarida, ao invadir um espaço que até bem pouco 

tempo era pensado apenas para o masculino. Ela inquieta e parece perturbar 

uma “moral” pela qual Margarida foi marcada ao longo de sua trajetória de 

vida. A atitude da jovem desperta sensações, emoções e um aspecto da 

sexualidade que na maioria das vezes não tem entrada franqueada na sala de 

aula: o prazer, denunciado nas palavras da professora quando afirma que Lótus 

fica “tarado”, “excitado” ao lado da colega. 

Acredito, sem querer julgar Margarida e retomando Maria Simone 

Schwengber (2008), que nosso olhar enquanto professoras está impregnado de 

como também aprendemos a olhar o nosso corpo em nossas vivências escolares. 

Ademais, ao falar da postura da aluna, Margarida anuncia um discurso que não 

                                                             
7 Nome fictício atribuído ao aluno. 
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é só dela e nos faz pensar acerca de como os corpos de meninas são construídos 

e reconstruídos na e pela escola. Assim, se os corpos possuem uma história que 

lhe imprime marcas, a escola certamente teve influência nessa produção, como 

já nos disse Louro (2000).  

Em seu estudo, realizado com alunas-professoras, Schwengber (2008) nos 

conta como meninas que escapam às normas são classificadas pelas docentes 

como “atrevidas”, “sem modos” e “briguentas”. Esse pensamento que atravessa 

as professoras investigadas por Schwengber (2008) parece ser compartilhado 

por Margarida nesta fala que discuto. Coaduno com o pensamento da autora 

quando afirma, à respeito das falas das professoras em relação à presença de 

meninas nas práticas esportivas ‘ditas’ como masculinas, que: 

 

Essas falas ajudam-me a pensar o quanto algumas professoras estão 
assustadas com o fato de as meninas ousarem invadir o que, até pouco 
tempo, era o “divino universo masculino” – o campo, a quadra. Esses 
depoimentos (e outros) permitem-me problematizar o quanto essas 
professoras, dentro do território escolar, estão apoiadas na linguagem 
do impedimento, da restrição propriamente dita, especialmente dos 
corpos femininos. Cada corpo no seu lugar. Os corpos das meninas de 
hoje (nas concepções de suas professoras) estão fora do lugar? Ou é a 
professora que ainda está naquele lugar que lhe demarcaram em sua 
própria escolarização? Os corpos das alunas de hoje estão “falando” 
de outro jeito? (SCHWENGBER, 2008, p. 79-80). 

 

Penso que a discussão feita por Schwengber (2008) me fornece indícios 

para pensar não na fala de Margarida como um fato isolado, 

descontextualizado, mas no seu depoimento como reflexo do que reiteradas 

vezes tem sido pensado, dito e repetido em nossas escolas acerca dos corpos de 

meninas-alunas. Nesse sentido, acredito que, quando subvertem essas normas, 

as meninas estariam contribuindo para o questionamento de padrões rígidos 

que impõem como devem ser os comportamentos, as “posturas” e modos 

“corretos” de viver. 

Acredito nas possibilidades das escolas de hoje sacudirem essa estrutura 

questionando essas ideias. Problematizo, amparada novamente em Schwengber 

(2008) quando a autora questiona: “porque as/os professoras/es, muitas vezes 

[...] ainda são tão rígidas/os e vigilantes com os corpos das meninas?” 
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(SCHWENGBER, 2008, p. 80). Ou ainda, porque os corpos e as atitudes das 

alunas perturbam tanto professoras, escolas e práticas escolares? Talvez a 

resposta para essa questão esteja novamente relacionada ao que já venho 

discutindo ao longo deste texto acerca das marcas que nos movem e que em nós 

foram sendo impressas ao longo de nossas vidas. Nesse sentido, Schwengber 

nos convida a suspeitar das “verdades” que nos ensinaram para que possamos 

“sair deste lugar”. 

A partir das páginas seguintes, as categorias que apresentarei trazem 

alguns episódios ocorridos no percurso da pesquisa que foram considerados 

como relevantes para refletirmos o ensino da sexualidade na escola sob a ótica 

de uma disciplina curricular específica. Reitero que as falas não foram gravadas, 

apenas reconstruídas a partir de minha leitura sobre as mesmas por meio dos 

escritos no diário de campo. Vamos a elas. 

 

 

4.3 “Não existe isso de homem dormir com homem” : a reiteração da heterossexualidade 

como norma 

 

 Cena 1:“Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem”  

 

Tarde de quarta-feira, momento de atividade extraescolar. Promovida como uma 

das propostas pensadas para o evento “Semana do Adolescente”, a visita a um centro de 

recuperação para dependentes químicos foi um dos primeiros momentos que tive contato 

com as turmas em que desenvolveria a pesquisa. O centro, liderado por um pastor 

protestante, ficava localizado próximo a uma rodovia, bastante afastado da zona urbana 

da cidade. Nossa visita tinha como objetivo apresentar às/aos alunas/os os dramas 

vividos por pessoas dependentes químicas, a rotina dos internos no centro e como 

acontece a reintegração dessas pessoas à sociedade. No início da conversa, o pastor se 

colocou enquanto ex-dependente, relatando durante um longo tempo como teria sido 

para ele, e para as pessoas de sua família, o período em que esteve na dependência, 

justificando assim o seu interesse em criar um centro que procurasse atender pessoas 

que estivessem passando pelo mesmo problema, ajudando-as a superar. Percorrido todo 

esse caminho, começou o que me pareceu muito mais uma pregação do que propriamente 
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uma visita que atendesse à finalidade proposta pelas professoras – a professora 

responsável pela disciplina e a professora idealizadora da semana. A conversa agora se 

tornara um discurso de evangelização e Antúrio8 passou a se debruçar sobre questões 

acerca da sexualidade dos sujeitos até chegar a dizer que não admitia que pessoas do 

mesmo sexo pudessem se relacionar: “eu sou meio duro com algumas coisas, sou igual aquele 

político lá, para mim não existe isso de homem dormir com homem. Deus fez o homem para a mulher e 

a mulher para o homem”. (Cena retirada do diário de campo referente ao Evento 

Semana do Adolescente). 

 

A fala do pastor nesta cena evidencia como o seu discurso, que fala de 

um determinado lugar autorizado e, mais do que isso, legitimado por uma certa 

religião, o protestantismo, reitera a heterossexualidade como norma ao mesmo 

tempo em que nega outras formas de se viver a sexualidade além desta. 

 
Figura 1 – Momento de palestra do pastor durante visita a um centro de recuperação para dependentes 
químicos ocorrida no evento “Semana do Adolescente” em novembro de 2014. 

 

 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

A fala do pastor está fortemente atravessada por um discurso que coloca 

a heterossexualidade como o aceito, o correto, o normal, enquanto a 

homossexualidade assume o lugar de desvio da norma, do pecado, daquilo que 

é errado. Na cena, Antúrio está se referindo a um trecho do debate promovido 

                                                             
8 Nome fictício atribuído ao pastor. 
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por um canal aberto de televisão por ocasião das eleições para a presidência da 

república do Brasil no ano de 2014 que rendeu ao ex-candidato Levi Fidelix do 

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) a condenação pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJ-SP) a pagar a quantia de 1 milhão de reais por danos 

morais aos movimentos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros (LGBTTT) pela declaração. A condenação veio em resposta a ação 

civil pública movida pelos movimentos LGBTTT. Na situação, o então 

candidato do PRTB, em debate com a também candidata Luciana Genro do 

Partido Socialismo e Liberdade (PSol), sendo interpelado por ela sobre o que 

achava a respeito do casamento entre pessoas do mesmo sexo, fez declarações 

que geraram indignação não só da comunidade LGBTTT, pelo tom agressivo e 

preconceituoso e pela incitação ao ódio, como também de grande parte da 

população. Levi na ocasião disse, dirigindo-se a sua oponente no debate: 

 
“Olha minha filha, tenho 62 anos, pelo que eu vi na vida dois iguais 
não fazem filho e digo mais, desculpa, aparelho excretor não 
reproduz. [...] Prefiro não ter esses votos mas ser um pai, um avô que 
tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto e 
vou acabar com essa historinha [...] nós somos maioria, vamos 
enfrentar essa minoria [...] o mais importante é que esses que têm 
esses problemas é que sejam atendidos no plano psicológico e afetivo, 
mas bem longe da gente, bem longe da gente, porque aqui, não dá”. 
(Levi Fidelix, candidato à presidência da república brasileira em 
2014)9.  

 

         Várias questões podem ser problematizadas com base nos dois 

depoimentos. A fala do político, compartilhada pelo pastor quando esse assume 

declaradamente ser “igual a aquele político lá”, explicita não só o que talvez traduz o 

medo de perder uma pressuposta estabilidade ou ordem social quando afirma 

que “precisamos enfrentar essa minoria”, mas, para além disso, demonstra uma 

atitude de nojo, repugnância e desqualificação para com as pessoas 

homossexuais. Quando nos deparamos com discursos como esses, precisamos 

refletir sobre suas origens. Será que quem fala, fala sozinha/o? No caso tanto do 

                                                             
9
 Descrição da fala do ex-candidato obtida a partir do vídeo disponível no Youtube no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=oPNs7owXs60 onde aparecem ele e a ex-candidata Luciana Genro 
no debate presidenciável.   

https://www.youtube.com/watch?v=oPNs7owXs60
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pastor quanto do Levi Fidelix, será que eles falam somente por si e de si 

mesmos ou há, de certa forma, centenas, milhares ou milhões de outras vozes 

endossando suas palavras? Nesse sentido, precisamos estar atentas/os a esses 

discursos que, para além de quem fala, representam outras tantas vozes e 

discursos social e historicamente construídos e legitimados, discursos nascidos 

no seio da(s) cultura(s) que são aprendidos e reproduzidos. Pensando desta 

forma, poderíamos considerar que esse tipo de discurso muitas vezes está 

normatizado, enraizado nos pensamentos de muitas pessoas e permeia os 

espaços e as relações quase que de forma invisível, mas estão lá e é quando eles 

vêm à tona a partir da fala de uma única pessoa que nos damos conta (ou não) 

que eles existem, para além de quem os profere.   

 Interessante pensarmos como esse tipo de discurso ganha legitimidade, 

especialmente entre as pessoas que se identificam com as religiões de onde eles 

surgem, principalmente pela autoridade do lugar de quem fala. Poderíamos 

fazer o seguinte questionamento: afinal, quem é o pastor? Aqui não é qualquer 

um que está falando, mas o pastor, que na lógica protestante fala a partir de um 

determinado lugar de poder para comunidades religiosas, representadas mais 

especificamente por suas/seus fieis. De maneira mais ampla, a bíblia e o 

próprio cristianismo conferem legitimidade a esses discursos e dotam de 

autoridade quem os reproduz.  

 Trechos bíblicos como o de Levítico, por exemplo, são citados muitas 

vezes para fundamentar certos discursos religiosos à respeito de questões da 

sexualidade e embasar suas/seus porta-vozes em seus discursos sobre quais 

práticas se constituem como pecado, a partir de interpretações literais de 

passagens bíblicas. Em alguns momentos nesse estudo eles apareceram e alguns 

serão trazidos para discussão nas páginas seguintes. Agora, voltando ao pastor, 

precisamos lembrar que, além de falar de um lugar de certo prestígio na fé 

protestante, Antúrio também ampara-se em um material potencialmente 

significativo com relação à influência que exerce sobre as/os fieis que é a bíblia, 

preenchendo ainda mais de autoridade o seu discurso. No livro bíblico 

supracitado, no capítulo 18, versículo 22, encontramos: “Não te deitarás com 
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varão como se fosse mulher; é abominação” e um pouco mais a frente no 

capítulo 20, versículo 13 está escrito que “se um homem se deitar com outro 

homem, como se fosse mulher, ambos terão praticado abominação, certamente 

serão mortos, o seu sangue será derramado sobre eles”. Já no livro de I 

Coríntios está escrito que os injustos não herdarão o reino de Deus e dentre eles 

estão os efeminados e os sodomitas. Trechos como esses encontrados na bíblia, 

servem muitas vezes para fortalecer os discursos religiosos de rejeição às 

práticas homossexuais, qualificadas como pecado. A esse respeito, Foucault 

(1988) nos fala sobre a relação entre sodomia e pecado. Dialogando com o autor, 

somos evocadas/os a lembrar que a sodomia durante uma época, de acordo 

com o discurso religioso cristão, foi considerada não apenas como pecado, mas 

como um pecado nefando, considerado na visão católica como heresia, 

sacrilégio, o pior dos pecados, podendo, inclusive, durante a atuação do 

Tribunal da Santa Inquisição Católica, ser punida com a morte na fogueira. Para 

Foucault: 

 

[...] Na lista dos pecados graves, separados somente por sua 
importância, figuravam o estupro (relações fora do casamento), o 
adultério, o rapto, o incesto espiritual ou carnal, e também a sodomia 
ou a “carícia recíproca” (FOUCAULT, 1988, p. 38-39).  

 

 Ademais, Foucault (1988) sinaliza ainda que a sodomia, vista como 

prática sexual ilegítima, era considerada também como antinatural, infringia as 

leis da natureza e o sagrado matrimônio e assumia uma marca particular de 

abominação comparada com os outros pecados que eram, junto com ela, 

considerados também como graves. Considerar a sodomia como antinatural nos 

remete a ideia de que ela estaria indo contra a natureza, e, se a natureza foi 

criada por Deus, consequentemente as/os sodomitas estariam indo também 

contra Ele, daí a condição de colocá-la como um pecado hediondo. 

 Vale aqui abrirmos um parêntese para relembrar que as origens do termo 

sodomita também encontram-se no texto bíblico. Na passagem em questão, a 

cidade de Sodoma havia sido destruída por Deus por conta da prática do 

pecado da sodomia, assim, homossexuais e outros “tipos” de pecadoras/es 
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haviam sido mortas/os como castigo divino para seus pecados. Desta forma, 

religiosas/os que se apropriam desses trechos acabam contribuindo para a 

proliferação de discursos de rejeição à homossexualidade no seio das 

instituições, utilizando-as para justificar as interdições à homossexualidade. 

 Luiz Mott (2001) amplia as discussões acerca da sodomia pautando sua 

origem como pecado dos mais terríveis, que afronta os ensinamentos da religião 

e da moral, segundo os quais o sexo deveria se relacionar exclusivamente à 

reprodução. Visto desse modo, as práticas sexuais, que estivessem 

desvinculadas dessa ideia seriam consideradas como pecado e abominação. A 

prática do sexo anal, assim, assumia o lugar de crime torpe, a sodomia. E o 

desperdício de sêmen em uma prática sexual não reprodutiva configurava-se, 

de acordo com Mott (2001), como crime de lesanacionalidade, pois “todo o sêmen 

deveria ser depositado no único receptáculo capaz de reproduzir um novo ser 

humano: o vaso natural da mulher”(MOTT, 2011, p. 43).    

 Na fala do político, fica evidente o entendimento de que, para ele, assim 

como problematizado por Mott (2001) quando traça as raízes da sodomia e da 

homofobia, o sexo deve estar vinculado à reprodução, afinal, se “aparelho 

excretor não reproduz”, a prática do sexo anal não é aceita, e, mais do que isso, 

pela eloquência de seu discurso, é abominada. Para além disso, Mott (2001) 

chama a atenção também para uma questão, que parece estar presente na fala 

de Levi Fidelix, o entendimento de que “os sodomitas, [...] além de usarem um 

vaso impuro, correm o risco de misturar matérias inconciliáveis, a cândida 

semente do homem com o vil excremento fecal”(MOTT, 2001, p. 45). Daí a ideia 

que parece transparecer em sua fala de certo pavor do sexo anal.  

 Outras questões podem ser problematizadas com base no depoimento de 

Levi, que, além de associar a sexualidade unicamente à reprodução, rejeitando 

outras formas de expressão da sexualidade que se afastem desta, ainda vincula 

a homossexualidade à doença, distúrbio psicológico que precisa ser tratado, e, 

não suficiente apenas o tratamento, este deve ser feito longe, distante dos 

“normais”, ou seja, àquelas/es que estão na norma, aqui claramente 

entendidas/os como as/os heterossexuais. 
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 Devemos lembrar que a própria Ciência durante muito tempo legitimou 

a sodomia como doença, contribuindo para o fortalecimento de discursos que 

colocavam as pessoas homossexuais nesse lugar de anormalidade e desvio, 

necessitando ser tratados, daí também a ideia de cura que ganhou força nos 

discursos religiosos cristãos. Neste sentido, a medicina foi potencialmente 

importante no deslocamento da ideia de homossexualidade como pecado para 

seu entendimento como doença. Peter Fry e Edward MacRae (1985) apontam 

que o lugar de autoridade assumido pela medicina foi fundamental para 

produção desta “verdade”. A partir da segunda metade do século XIX então, a 

homossexualidade passa a ser uma preocupação de médicas/os e psiquiatras, 

que ao reivindicarem para si a autoridade para falar sobre ela, colocam-na como 

doença a qual era preciso, além de tratamento, descobrir suas causas. Assim, se 

existe uma doença, existe também a/o “doente”, desta forma, a Ciência assume 

papel fundamental também na criação do “sujeito homossexual”. Há então um 

deslocamento de foco do comportamento da sodomia para o sujeito que a 

pratica, construindo-se assim a/o homossexual. 

 Neste sentido, desde a década de 1940, o termo homossexualismo passou a 

ser considerado como doença, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

inscrito na Classificação Internacional de Doenças (CID). No CID, que consiste 

em um documento onde doenças são identificadas por códigos, a 

homossexualidade, tratada ali como homossexualismo, estava incluída no 

capítulo V e registrada sob o código 302.0, sendo colocada inicialmente sob a 

categoria de “Personalidade Patológica” e subcategoria “Desvio Sexual” 

(LAURENTI, 1984). Ainda segundo Ruy Laurenti, após 2 revisões, uma em 

1955, outra em 1965, o homossexualismo saiu da categoria de “Personalidade 

Patológica” e passou a fazer parte dos “Desvios e Transtornos Sexuais”, 

passando a ser considerado uma subcategoria específica destes desvios e 

mantendo-se aí na revisão realizada em 1975, mas com uma observação de que 

o código devesse ser utilizado “seja ou não a mesma considerada transtorno 

mental”(LAURENTI, 1984, p. 344). Essa última observação, feita no texto de 
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1975, refletia já algumas divergências que começavam a se fortalecer no âmbito 

das escolas de psiquiatria do país (LAURENTI, 1984).  

 Sobre esta questão, no Brasil no ano de 1984, o então diretor do Centro da 

OMS para a Classificação Internacional de Doenças, Ruy Laurenti, publicou 

uma nota editoral na Revista de Saúde Pública, onde afirmava que havia naquela 

época o fortalecimento de movimentos que solicitavam retirar ou tornar sem 

efeito o código 302.0. A respeito da retirada do homossexualismo do quadro das 

doenças abarcadas pelo código 302.0, Laurenti (1984) afirmou: 

 

No Brasil, bem mais recentemente, começaram a surgir alguns 
movimentos nesse sentido, não só dos assim chamados "grupos gays", 
mas também pronunciamentos de algumas sociedades científicas 
começaram a se fazer presentes. Já ocorreram, por outro lado, 
manifestações de apoio ou "moções de repúdio ao código 302.0" por 
parte de cinco Câmaras Municipais, todas de capitais de Estados e 
todas por unanimidade, bem como idêntica medida tomou uma 
Assembléia Legislativa. Até o final do ano de 1983 trezentos e nove 
políticos, desde um governador até cento e sessenta e sete vereadores 
já haviam subscrito abaixo-assinado de apoio à moção de 
determinado "grupo gay" contrária ao "código 302.0 da Classificação 
Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, adotada 
pelo Governo Brasileiro que qualifica a homossexualidade como 
desvio e transtorno mental"(LAURENTI, 1984, p. 344). 
 

 Apesar de hoje o discurso da medicina já não ser mais o de colocá-la 

como doença mental, inclusive tendo sido retirada desde 1990 do CID pela 

OMS e tendo deixado de ser considerada como doença também pelo Conselho 

Federal de Psicologia no Brasil em 1985, antes mesmo da resolução da OMS, a 

associação da homossexualidade com distúrbio ainda é algo que está muito 

presente no pensamento das pessoas. É válido destacar, entretanto, que ainda 

hoje o CID-10 mantém em uma categoria ampla intitulada de “Transtornos 

Mentais e Comportamentais”, uma subcategoria: “Distorções da Personalidade 

e do Comportamento”, que vai do código F60 ao F69, para agrupar, dentre 

outros transtornos, o “transexualismo”, o “travestismo de duplo papel” e o 

“transtorno de identidade de gênero infantil” no rol das doenças identificadas 

como “transtorno de identidade de gênero”. Importante ressaltar que o 

documento considera como transtorno mental, assim como os transtornos do 

pânico, a esquizofrenia e o retardo mental, as expressões da(s) sexualidade(s) 
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como a transexualidade e a travestilidade, por exemplo. Recentemente no 

Brasil, algumas tentativas de “cura gay” que tem se proliferado no seio de 

religiões protestantes têm ganhado força, inclusive, no cenário político por meio 

de declarações de deputados e senadores que defendem que se deva “curar” e 

“corrigir” as pessoas homossexuais e, além disso, da tentativa de se levar para a 

Câmara de Deputados uma proposta de projeto de lei que permita às/aos 

psicólogos o tratamento de pessoas que queiram “reverter” a 

homossexualidade.  

 Outra reflexão importante que podemos fazer aqui é considerar que, 

além do discurso da medicina, discutido nos parágrafos anteriores, a própria 

Biologia também assumiu papel relevante em reforçar discursos como os 

presentes na cena analisada. A noção de existência de um aparelho específico 

para reprodução e outro, separado, para excreção legitima a ideia que povoa o 

discurso de Levi Fidelix, e de muitas outras tantas pessoas, de que “aparelho 

excretor não reproduz”, já que na ideia em questão a expressão da sexualidade  

vincula-se exclusivamente, ao que parece, à reprodução, a possibilidade de 

outras formas de escapar desses limites impostos por uma imaginada função 

biológica são descartadas, e, mais do que isso, abominadas. Ainda nessa lógica, 

Foucault (1988) nos faz refletir acerca da proliferação dos discursos em torno do 

sexo que foram baseados nesse pensamento e assim contribuíram para rejeitar 

as formas de expressão da sexualidade que não estivessem submissas à 

reprodução, o que significaria, assim como faz a fala do Levi Fidelix, “dizer não 

às atividades infecundas, banir os prazeres paralelos, reduzir ou excluir as 

práticas que não tem como finalidade a geração [...]” (FOUCAULT, 1988, p. 37). 

Penso essa questão como um aspecto que precisa ser problematizado 

especialmente por entender que a Biologia também fala a partir de um 

determinado lugar, que é o lugar da Ciência e enquanto Ciência, produz 

discursos que constituem determinadas “verdades” sobre o(s) corpo(s), muitas 

destas tão enraizadas que se cristalizam tornando-se, muitas vezes, 

inquestionáveis. 
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 Essa historicização que faço poderia nos indicar algum avanço no cenário 

atual com relação ao entendimento da homossexualidade ao longo dos anos por 

meio dos discursos da Igreja Católica e das demais religiões, das sociedades e 

da medicina e psiquiatria. Contudo, Fry e MacRae (1985), ainda na década de 

1980, colocaram que, apesar dos avanços realizados pelos movimentos 

feminista e homossexual naquela época, a homossexualidade ainda “continua 

sendo tratada como uma indigesta mistura de pecado, sem-vergonhice e 

doença” (FRY; MACRAE, 1985, p. 61). O trecho da obra intitulada O que é 

homossexualidade nos mobiliza a pensar sobre o que, de fato, teria mudado no 

decorrer desses 33 anos desde sua publicação original no ano de 1983. Apesar 

da retirada do homossexualismo do CID 320 e de não convivermos mais com uma 

Inquisição do Santo Ofício (de fato) poderíamos considerar que alguns avanços 

ainda não ocorreram de maneira concreta. A cena discutida aqui reforça esse 

pensamento de que ainda hoje, especialmente no discurso religioso protestante, 

mas não só nele, existe uma forte associação entre homossexualidade, doença e 

pecado. Fry e MacRae na obra supracitada já nos alertavam que “a ameaça de 

uma reação contra as primeiras liberdades conquistadas está sempre presente” 

(FRY; MACRAE, 1985, p. 119). Assim, contextualizando as ideias dos autores 

com o nosso cenário atual, entendo que os depoimentos trazidos aqui, tanto do 

pastor quanto do político, reiteram esse pensamento e devem nos mobilizar 

para a necessidade de garantir que os “avanços” que já tivemos não só sejam 

mantidos, mas se fortaleçam a fim de garantir os direitos conquistados pelas 

pessoas LGBT’s, mesmo porque ainda temos muito a conquistar.  

 Reafirmo que estas questões aconteceram em um espaço de uma 

disciplina intitulada Educação para a Sexualidade que, no meu entendimento, 

deveria promover discussões acerca dos temas que atravessam a sexualidade 

humana como a diversidade sexual e de gêneros e, além disso, em uma semana 

que tem esse contexto de discutir essas temáticas.  Isso nos faz refletir sobre um 

pensamento de Louro (2000) quando a autora diz que a homofobia é 

“consentida e ensinada na escola [...]. Como se a homossexualidade fosse 

‘contagiosa’, cria-se uma grande resistência em demonstrar simpatia para com 
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os sujeitos homossexuais [...]” (LOURO, 2000, p. 19). Na ocasião aqui discutida, 

as professoras ao se calarem diante do discurso do pastor também assumem de 

certa forma para si uma posição sobre a qual é pertinente pensarmos algumas 

questões: não seria o silêncio uma forma de nos tornarmos também cúmplices 

com determinados discursos? Será que ao nos calarmos, as professoras e eu que 

também estava ali assistindo a cena, não acabamos contribuindo para a 

proliferação desses discursos de ódio e fortalecimento de preconceitos? Furlani 

(2011, p. 67) ao elencar 8 princípios do que para ela se constitui uma educação 

sexual pautada no respeito às diferenças, buscando em seu texto não ter a 

intenção de prescrição ou proposição, o que não condiz com a perspectiva pós-

crítica, mas tendo como objetivo “’perturbar’ aquelas e aqueles que buscam 

desenvolver uma educação sexual na escola”, afirma que, mesmo após a 

homossexualidade ser retirada de sua classificação como doença e desvio sexual 

no discurso médico, ainda hoje ressignificar esse olhar da homossexualidade 

como algo negativo e considerá-la como mais uma expressão da sexualidade 

ainda é um desafio para a escola. 

A cena seguinte retrata outro momento onde a heterossexualidade 

parece ser entendida como única forma das pessoas vivenciarem seus desejos, 

agora sob a ótica da professora. 

 

Cena 2: “Você tem que saber sobre o corpo da mulher sim! Você não vai namorar e casar não?”: o 
discurso da heterossexualidade compulsória 
 

Uma sala de aula, uma turma de 8º ano, uma professora. O foco está centrado na 

realização de uma atividade avaliativa. Cada aluna/o tem que responder sua atividade 

individualmente, trata-se de uma avaliação escrita bem formalizada. Em um dado 

momento a professora se ausenta da sala e alguns meninos começam a me perguntar 

algumas respostas, querem que eu os ajude, sem que a professora saiba... eu sorrio para 

eles e digo-lhes que não posso responder. Quando a professora retorna, um dos alunos, o 

mesmo que havia me inquerido sobre uma questão, diz a professora que não sabe 

responder uma das questões que se refere ao aparelho sexual feminino, aos óvulos 

especificamente, e continua dizendo que não precisa saber daquilo: “pra quê preciso 
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saber do corpo da mulher?”. A professora então pergunta ao aluno: “porque você não 

tem que saber sobre a mulher? Você não vai namorar e casar não?”. Todas/os riem e a 

professora muda completamente o rumo da conversa e começa a listar datas e quais serão 

as últimas avaliações da unidade. (Cena retirada do diário de campo referente a 

aula do 8º ano A). 

 

Na cena acima percebemos o discurso da professora a respeito da 

produção do que parece ser para ela seu modelo de sexualidade: a ideia de que 

todas/os suas alunas/os são, ou devem ser, heterossexuais. Ao fazer a pergunta 

“você não vai namorar e casar não?” a professora parece acreditar que as/os 

adolescentes são (ou serão) obrigatoriamente heterossexuais. Visto desse modo, 

já que o aluno irá casar-se com uma mulher, isso justifica o fato de, para ela, ele 

ter que conhecer o corpo de sua futura parceira.  

Daniel Welzer-Lang (2001) explora a visão heterossexuada a partir da 

qual se tem o entendimento de que as relações entre homens e mulheres são 

“normais” ou “naturais” enquanto as outras manifestações do desejo são 

consideradas como, no máximo, “diferentes”. Para o autor, existe em nossa 

sociedade um grande investimento na produção de um “status de homem”, que 

significa empreender esforços para que meninos se distanciem e diferenciem do 

“ser mulher”, mesmo que muitas vezes essa “aprendizagem” aconteça no 

sofrimento. Assim, Welzer-Lang (2001) chama-nos a atenção para um 

heterossexismo “vigiado”, baseado no entendimento de que todas/os devam 

ser heterossexuais. Sobre isso, o autor afirma ainda que: 

 

Assimilando a sexualidade, e seu bloco de jogos, de desejos, de 
prazeres da reprodução humana, o paradigma heterossexual se impôs 
como linha de conduta para os homens. É o que fundamenta o 
heterossexismo. O heterossexismo – e aqui eu adoto uma definição 
americana – é a discriminação e a opressão baseadas em uma 
distinção feita à proposito da orientação sexual (WELZER-LANG, 
2001, p. 467). 
 
 

A cena me fez extrapolar a situação e refletir sobre o quanto os sujeitos 

que não se enquadram nesses padrões são colocados à margem em um 
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ambiente que deveria ser da inclusão, da promoção de cidadania e da 

valorização das diferenças que é, ou pelo menos deveria ser, a escola e, para 

além disso, no espaço de uma disciplina curricular que tem como proposta 

discutir temas referentes à sexualidade. Diante disto, poderíamos pensar: e a/o 

aluna/o que não se vê representada/o na norma? O que é feito com essas 

pessoas? Não deveria ser o espaço dessa disciplina o cenário para se 

problematizar essas questões, ao invés de reiterar normatizações? 

 A fala da professora está atravessada pelo pensamento que revela um 

desejo de heterossexualizar a sexualidade e de uma crença de que todas e todos 

são heterossexuais. Para Miskolci (2013, p. 14), esse seria “um dos pressupostos 

fundamentais da vida social contemporânea, que é o de que todos são 

heterossexuais até prova em contrário”.   

 Partindo do diálogo com algumas leituras, especialmente em Miskolci 

(2013), precisamos problematizar também a ideia de “destino” que aparece na 

fala da professora quando revela que mais do que só namorar, tem que casar! O 

entendimento do autor sobre a Teoria Queer nos ajuda a pensar esses discursos 

e a ideia que prevalece aqui na fala da professora de que o casamento parece ser 

entendido como uma etapa obrigatória da vida. O destino das pessoas parece 

estar traçado: além de ter que namorar alguém, e que fique bem claro: do dito 

sexo oposto, deve-se casar. Não posso deixar de me colocar aqui fazendo um 

paralelo entre esses pontos que se entrelaçam na fala da professora, no diálogo 

com Miskolci (2013) e nos meus movimentos enquanto mulher. Pensar nesse 

modelo me faz refletir sobre minha própria vida. No auge de minhas pouco 

mais de 3 décadas de vida, me vejo não contemplada por esse “destino”, 

excluída desse discurso que prega um modo “adequado” de viver. Mesmo 

considerando que não tenha sido uma escolha “consciente”, hoje entendo que 

indiretamente, talvez, as escolhas que fiz durante todo o percurso de minha 

vida, inclusive em relação a assumir determinadas posturas e rejeitar outras, 

podem ter me conduzido até aqui, fazendo com que, de fato, eu seja também 

fruto delas. Penso que essas escolhas foram imprimindo marcas em mim. A esse 

respeito Miskolci (2013) nos diz: 
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[...] não são apenas homossexuais que se sentem em contradição com 
as normas, afinal, há muito mais pessoas em desacordo com as 
convenções culturais, com as obrigações que nos são impostas em 
termos de comportamento (MISKOLCI, 2013, p. 26). 
 

 Extrapolo essa questão para pensar na/o outra/o, nas/os jovens 

presentes em ambientes como esses e que não sentem o desejo de viver desta 

forma e que são cobradas/os, assim como eu, e como o aluno da cena aqui 

discutida, a prestar uma espécie de “satisfação social” às pessoas, especialmente 

à família no meu caso, que, depois dos 30 anos coloca-me, enquanto mulher, no 

lugar de solteirona, que terrivelmente pode estar “pré-condenada” a ficar para 

titia10.   

 A ideia que prevalece nesta cena é a de que existe um modelo de 

heterossexualidade onde o casamento seria um destino e sendo assim, as 

pessoas que estão fora desse “modelo”, mesmo as que se relacionam com 

pessoas do dito sexo oposto, também serão questionadas. Para além disso, 

Miskolci (2013) problematiza também essa ideia de que mesmo em relações 

entre pessoas homossexuais essa normatização pode estar presente, e que 

devemos estar atentas/os a elas e pensar que todas/os nós estamos 

“cercadas/os” por esses “regimes de normalização” que mantém a 

heterossexualidade como modelo e como um padrão no qual as pessoas devam 

se relacionar (MISKOLCI, 2013, p. 45). O autor pondera que a 

heteronormatividade não está restrita apenas as pessoas que se identificam como 

heterossexuais, mas permeia também relações homossexuais quando, por 

exemplo, casais gays buscam se enquadrar em um dito modelo de 

heteronormatividade. Para ele, o casamento gay, a luta pelo direito à adoção de 

crianças, ou seja, a busca pela ampliação do entendimento acerca dos modelos 

de família, configuram um novo movimento marcado mais pela 

heteronormatividade do que pela ideia de que todas/os devam ser heterossexuais. 

Assim, para Miskolci (2007), o casamento levaria a “normalização das relações 

                                                             
10 Ficar para a titia em algumas localidades significa não casar-se, viver sem homem, tendo nos 
sobrinhos, geralmente, seus únicos laços de descendência.  
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amorosas entre pessoas do mesmo sexo [...] delimitação das relações aceitáveis 

como sendo apenas aquelas que pudessem resultar em 

‘casamento’”(MISKOLCI, 2007, p. 109). A esse respeito, Miskolci (2013) nos diz 

ainda que: 

 

Em nossos dias, a sociedade até permite, minimamente, por sinal, que 
as pessoas se relacionem com pessoas do mesmo sexo; portanto, ao 
menos para alguns extratos sociais privilegiados, já não vivemos mais 
em pleno domínio da heterossexualidade compulsória. Nas classes 
médias e altas urbanas, sobretudo metropolitanas, ganhou clara 
visibilidade a existência de pessoas que se interessem por outras do 
mesmo sexo. Nesse contexto, não é possível dizer que se nega a elas a 
homossexualidade, mas a sociedade ainda exige o cumprimento das 

expectativas com relação ao gênero e a um estilo de vida que mantem 
a heterossexualidade como um modelo inquestionável para todos/as 
(MISKOLCI, 2013, p. 45). 

 

 Por meio desses diálogos com Miskolci (2007; 2013), podemos refletir 

sobre como nós somos cobradas, insistentemente, enquanto mulheres, a nos 

adequar a esse “modelo”. Falo de mim, mas falo também da professora da 

disciplina Educação para a Sexualidade, que muitas vezes é seduzida e 

reproduz um discurso normativo. Será que ela também está nesse modelo 

heteronormativo ou está à margem? Até que ponto o discurso produzido pela 

professora também a inclui? As pistas que me foram dadas por ela sugerem que 

talvez ela escape a essas normas, mas ainda assim reproduza esse tipo de 

discurso de adequação a um “modelo heteronormativo”, ainda que ela mesma 

esteja à margem. 

 A próxima cena retrata não uma simples denúncia de como alguns 

discursos de ódio estão presentes nas falas de nossos alunos (justifico aqui o uso 

das palavras no gênero masculino pelo fato de, ao menos durante essa pesquisa, 

esse tipo de discurso ser observado especialmente entre os meninos), mas, para 

além disso, aponta para uma tentativa de levar-nos a refletir sobre o que nós 

enquanto educadoras e educadores temos feito para desconstruir discursos de 

ódio e de agressão às pessoas que fogem às normas de expressões sexuais 

impostas e ousam ser diferentes e se assumirem como tal .   
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Cena 3: “Esses gays têm tudo que morrer”: (re)acendendo a fogueira da Inquisição - 

violência e repúdio dos meninos à homossexualidade  

 

Logo no início da manhã sou pega de surpresa pela professora: sentindo fortes 

dores no braço, me pergunta se posso ministrar a aula para ela enquanto vai ao médico 

pois havia conseguido por sorte uma vaga para ser atendida de emergência. 

Prontamente respondo que sim e ela me esclarece que o que devo fazer é apenas exibir 2 

filmes: um sobre aborto e o outro sobre parto. Ela me explica que a intenção será 

contrastar a morte, representada pelo aborto, com a vida, sob a ótica do nascimento. Me 

preparo psicologicamente para a ‘missão’ que me foi dada e entro na sala. Meu 

pensamento está todo voltado para a temática do aborto e minha angústia se concentrava 

em como deveria fazer para abordar esse tema, entretanto, antes mesmo de iniciar a aula 

o foco da conversa dos alunos é outro. Percebo que alguns meninos estão falando de 

alguém e um deles começa a falar que se ali na sala deles tivesse algum gay ele 

tocaria fogo. Lírio11 parece não se preocupar com minha presença. Volto-me para ele e 

pergunto porque ele faria isso e ele me responde: “porque sim professora”. Não satisfeita 

continuo e lhe pergunto o porque de tanto ódio e ele me responde que “esses gays têm tudo 

que morrer”. Os demais riem e percebo que há um clima de consentimento entre eles, 

pareceu-me que o pensamento de Lírio era também compartilhado pelos outros. Tentei 

iniciar uma conversa sobre as diferenças, entretanto os meninos foram taxativos em 

assumir total rejeição à outras formas de manifestação do desejo que não a 

heterossexualidade (Cena retirada do diário de campo referente a aula do 8º ano 

B).  

 

O aluno fala para que eu ouça, não se incomoda nem se intimida com a 

minha presença, mais do que isso, ele fala também para que as/os colegas o 

ouçam, e pelo tom utilizado, todas/os elas/es. Essa fala nos revela um ponto 

importante acerca da construção das masculinidades ditas hegemônicas: é a 

partir da rejeição da homossexualidade que também essas masculinidades são 

construídas. Quando o aluno diz que tocaria fogo em um gay ele está colocando 

                                                             
11 Nome fictício atribuído ao aluno. 
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essa pessoa em um determinado lugar, o lugar de infrator, criminoso que 

merece ser punido. Esse episódio nos fez reportar a um período histórico 

importante que foi a época da Santa Inquisição Católica onde aquelas/eles que 

infringissem as normas e dogmas da Igreja tinham como condenação a morte na 

fogueira. Ao dizer que tocaria fogo no colega que fosse gay, o aluno nos faz não 

só retornar a Idade Média, mas também rememorar que há países ainda hoje 

em que a homossexualidade é vista como crime com condenação com pena de 

morte em alguns deles. Na Alemanha nazista, no período que antecedeu a 

Segunda Grande Guerra, práticas homossexuais deveriam ser punidas. Fry e 

MacRae (1985) afirmam que “desde beijos e abraços até fantasias 

homossexuais” eram consideradas como crimes na Alemanha na década de 

1930: 

 

[...] 5321 pessoas foram condenadas e em 1939 o número subiu 
drasticamente para 24.450 [...]. Marcados com um triângulo cor de 
rosa costurado nos seus uniformes eles sofriam não só a perseguição e 
as violências dos seus captores como também dos outros prisioneiros, 
e, até hoje, quando se fala nas vítimas dos campos de concentração 
eles são sistematicamente excluídos (FRY; MACRAE, 1985, p. 91). 

 

No Brasil, apesar da homossexualidade nunca ter sido mencionada no 

Código Penal Brasileiro como prática criminosa, Fry e MacRac (1985) relatam 

que no ano de 1979, época fortemente marcada no Brasil pela ditadura militar 

iniciada com o golpe de 1964, um grupo de jornalistas, intelectuais e artistas que 

estavam à frente da edição de um jornal da época que abordava a 

homossexualidade como possibilidade, foram alvo da abertura de inquérito 

policial, “acusados de infringir a Lei de Imprensa por contrariar a ‘moral e os 

bons costumes’ ”(FRY; MACRAE, 1985, p. 21). Ainda de acordo com os autores, 

ocorreram na década de 1980 em São Paulo algumas ações de agressão a 

prostitutas e homossexuais promovidas por um delegado de polícia que parecia 

“querer ‘limpar’ o centro da cidade de prostitutas e homossexuais” (FRY; 

MACRAE, 1985, p. 28). As ações do delegado geraram a reação dos movimentos 

de homossexuais, feministas, negras/os e de estudantes e nos fazem pensar 

que, mesmo não estando amparado sob um código de lei, parece que para 
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algumas pessoas a homossexualidade no Brasil também esteve próxima à ideia 

de crime que deveria ser punido.  

Mott (2001) resgata historicamente como nas diversas civilizações as 

pessoas homossexuais sofreram as mais brutais sanções, resultando muitas 

vezes em sua morte. O autor relata que as punições variavam desde as 

condenações à morte na fogueira, passando por afogamentos e enforcamentos, 

dentre outras práticas, e que hoje os crimes homofóbicos no Brasil ainda são 

muitos e graves, fazendo-o se referir ao país como “um vale de lágrimas e da 

sexualidade e das relações de gênero a fonte de tanta violência, tragédia e 

morte” (MOTT, 2001, p. 42).  O pensamento do autor se aproxima do que tento 

trazer à tona nesta cena, a ideia presente no pensamento do aluno Lírio de que o 

gay tem que morrer.  

Voltando à cena, Louro (2000) já havia nos alertado sobre isso quando 

afirmara que “a produção da heterossexualidade é acompanhada pela rejeição 

da homossexualidade”, para a autora, “uma rejeição que se expressa, muitas 

vezes por declarada homofobia” (LOURO, 2000, p. 15). 

Mais uma vez quem dá legitimidade ao pensamento é o discurso 

religioso cristão que contribui para a construção e reconstrução de um olhar 

normativo, carregado da ideia de que o fato de ser gay já sentencia o destino da 

pessoa: ela deve morrer! Olhar para essa época também nos remete novamente 

a um período onde a sexualidade foi considerada como pecado nefando.        

Novamente somos levadas/os a pensar sobre como se dá a construção da 

masculinidade desses meninos. Constroi-se a(s) masculinidade(s) pela negação 

da homossexualidade e, para além disso, negação também daquelas/eles que a 

praticam. A fala do aluno, que acontece em meio a várias/os colegas e em uma 

turma onde discursos que se aproximam a esse ocorreram com certa frequência, 

e serão trazidos em outros momentos nesse texto, parece expor uma 

necessidade de demarcação de um determinado lugar no grupo, denunciando o 

que parece ser uma disputa de masculinidades entre os meninos naquele 

espaço.  
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Considero essa cena como uma das que mais me provocou durante a 

realização deste trabalho, especialmente pelo sentimento de impotência que me 

tomou. Os alunos sequer quiseram me ouvir falar sobre diversidade sexual. 

Talvez o objetivo tenha sido me intimidar para que eu me posicionasse de 

alguma forma. A partir desta cena comecei a refletir sobre algumas questões 

que começaram a me inquietar com uma intensidade ainda maior, como: qual o 

meu papel enquanto educadora? Qual a minha responsabilidade na produção 

desse tipo de discurso? De que forma professoras e professores, e me coloco 

também nesse lugar, contribuem para que discursos como esse se proliferem no 

espaço na escola? O que de fato fazemos/não fazemos para que essas situações 

continuem acontecendo e se reproduzindo na escola e fora dela? 

Penso que esse discurso em si já é uma violência. O repúdio à 

homossexualidade foi tão grande que o aluno chega a falar em tocar fogo no 

colega caso fosse homossexual. O episódio me fez lembrar fato conhecido e 

amplamente divulgado pela mídia nacional, e internacional, anos atrás onde 

um índio foi queimado vivo nas ruas de Brasília por um grupo de rapazes de 

classe média alta, por talvez considerarem que aquele indivíduo era um ser 

desprezível. O caso do índio pataxó Galdino nos faz refletir sobre como 

algumas pessoas pensam a/o outra/o, a/o diferente, como a anormal, a ameaça 

que precisa ser banida, afastada, isolada. Podemos fazer um contraponto entre a 

aversão dos jovens brancos de classe média ao indígena para falar também da 

rejeição às pessoas homossexuais já relatadas anteriormente nesse texto nos 

depoimentos do pastor e do político Levi Fidelix. Nos dois casos transparece a 

ideia da/o diferente como a/o anormal, aquela/e que sua simples presença 

incomoda as outras pessoas, provoca repulsa, nojo, e, como se não bastasse, 

parece despertar o que há de mais perverso e violento em algumas delas. No 

caso da rejeição às sexualidades ditas desviantes, falamos especialmente 

daquelas/es que assumem o modelo de masculinidade hegemônica, mesmo 

porque, violências contra homossexuais são mais praticadas por homens 

heterossexuais do que por mulheres. Esse estudo de certo modo reitera essa 

ideia por observar que, entre os meninos a proliferação desses discursos é 
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frequente e mais comum do que entre meninas. E é a partir daí que proliferam 

discursos de ódio, que geram atos de violência física e verbal e violação de 

direitos das pessoas homossexuais, sendo muitas vezes alimentados nas 

práticas desenvolvidas na escola, como as que discutimos.  

 Nas próximas cenas trago para o foco da discussão o que percebi que 

“parece” ser o(s) modelo(s) de masculinidade(s) idealizada(s) e reforçada(s) 

pelos discursos e atitudes dos meninos, protagonistas dos episódios. Apresento 

alguns elementos que nos ajudam a pensar a questão de como se dá a 

construção de modos de ser menino na escola, a partir das vozes de seus atores. 

 

4.4 Homens com ‘H’ maiúsculo: construindo modelos de masculinidades na 

escola 

 

Cena 1: “Sai fora vei, vai tu de ré”: andar de costas como atitude gay para o 

pensamento dos meninos 

 

 A aula termina e como a professora estava ausente e havia me pedido para 

concluir a exibição de um filme que tinha iniciado na aula anterior, fico perdida sem 

saber o que fazer para recolher tantos materiais: a TV, caixa de som, aparelho de DVD. 

Percebendo minha falta de jeito, três dos meninos logo se oferecem para me ajudar e 

enquanto um deles se encarrega de desconectar os fios colocando o aparelho de DVD 

logo embaixo do braço, os outros dois vão se articulando para pegar o televisor. Nesse 

momento percebo que os dois parecem não sair do lugar, riem e não parecem progredir 

na tarefa de carregar o aparelho. Presto atenção na conversa dos dois e percebo que o 

problema está em quem irá andar o pequeno trecho em direção à porta “de costas”. Em 

meio a risadas, os dois começam um jogo de “vai tu” onde nenhum dos dois parece estar 

disposto a “perder”. A brincadeira começa quando um deles diz: “vai de ré aí”, neste 

momento o colega logo responde, se esquivando completamente da ideia: “lá ele, sai fora 

vei, vai tu de ré!”.  Percebendo do que se tratava, me aproximo e pergunto-lhes o que 

estava acontecendo e rapidamente me respondem que não era nada. (Cena retirada do 

diário de campo referente a aula do 9º ano). 
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 Impressionante pensar ao analisar esta cena que, para estes meninos, 

uma simples atitude como andar de costas possa estar relacionada com a sua 

sexualidade. O termo “andar de ré” na nossa cultura é, muitas vezes, utilizado 

no sentido de dizer que alguém “deu a bunda”, “deu a ré”, “queimou na ré”, ou 

ainda “deu ré no quibe,” como se diz por aí. Para os meninos então, andar de ré 

significava naquele momento colocar-se em uma condição de subordinação, 

questionar um modelo de sexualidade heterossexual que parece permear seus 

pensamentos e se expressar nas atitudes destes adolescentes. Assim, um dos 

dois, ao percorrer o percurso “de ré”, estaria ferindo a sua suposta condição 

heterossexual, ou do que se espera de um modelo de “homem de verdade”. 

Percebemos aqui a alusão à ideia de que o “homem de verdade” não pode 

assumir o lugar da passividade e, dessa forma, “dar a bunda” ou “andar de ré” 

o colocaria nesta condição.  

 Mais uma vez somos levadas/os a pensar como Louro (2000) que as 

masculinidades são produzidas também pela rejeição à homossexualidade. 

Quando diz “lá ele”, o aluno está tentando afirmar sua heterossexualidade, 

rejeitando qualquer tipo de indicação, insinuação ou suspeita do colega acerca 

da sua “masculinidade”, tentando afastar qualquer tipo de pensamento de que 

ele possa ser gay. 

 Miskolci (2013) nos ajuda a refletir sobre a produção dessas 

masculinidades quando nos fala de uma “pedagogia da masculinidade”. Nessa 

direção, o autor nos conta, por meio de relato, suas vivências e como foi para ele 

escapar e resistir a uma certa ditadura, que tentava lhe impor o que ele deveria 

se tornar, de acordo com aquilo que as pessoas queriam que ele fosse, baseadas 

no entendimento delas em relação ao que seria um “homem de verdade”. Neste 

sentido, coloca a escola como uma importante ferramenta na construção e 

fortalecimento de uma heteressexualidade compulsória e na imposição de modelos 

de como ser homem ou mulher. 

 Na cena reconheço uma vigilância sobre a sexualidade dos meninos, que 

acontece de forma muito mais acentuada do que com as meninas. Marcos Souza 

(2015), ao problematizar os discursos produzidos por educadoras e licenciandas 
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da Pedagogia em um processo formativo desenvolvido em uma universidade 

federal no estado de Minas Gerais, nos sinaliza como a escola, juntamente como 

outras instituições sociais, tem investido nessa vigilância e em formas de 

“controle dos meninos e de sua masculinidade”. Nessa mesma direção, Rogério 

Diniz Junqueira (2012) traz reflexões de como o próprio currículo escolar está 

impregnado de noções heteronormativas ao mesmo tempo em que nos estimula 

a pensar que esse espaço também pode se constituir como importante local para 

ressignificar olhares, problematizar algumas crenças e possibilitar pensar sobre 

novas formas de ser e de agir e de, inclusive, orientar nossas ações curriculares. 

O diálogo com os dois autores então nos faz (re)pensar nosso olhar sobre a 

escola. Souza (2015) também nos traz uma cena, ocorrida no âmbito de uma 

creche escolar, que nos ajuda a pensar, assim como Junqueira (2012), que a 

escola pode ser também um espaço de desconstrução e questionamento de 

normas e que esses “escapes” podem surgir a partir das próprias crianças ou de 

suas famílias, o que muitas vezes nós, educadoras e educadores não esperamos, 

principalmente por acreditarmos que as famílias pensam de maneira única 

sobre esta questão e de termos desenvolvido de certa forma uma “cultura do 

medo” de sua(s) reação(ões) com relação às abordagens da sexualidade. Na 

cena em questão Souza (2015) traz, a partir do depoimento de uma das 

educadoras participantes de sua pesquisa, o relato de como a mãe de um 

garotinho subverte as normas ao permitir que a criança se vista com um colã 

cor de rosa, roupa que o menininho usava para dançar para as professoras nos 

momentos de atividade livre. Interessante notar, nesta cena descrita por Souza 

(2015), como a atitude da família espanta e perturba a escola e, para além disso, 

o quanto alguns discursos de como meninas e meninos devem ou não se 

comportar estão enraizados nos pensamentos e na práticas pedagógicas 

desenvolvidas por professoras/es e gestoras/es escolares entravando as formas 

como a escola lida com as questões de gênero e sexualidade. 

 Voltando aos nossos meninos na cena aqui discutida, a possibilidade de 

“andar de ré e, portanto, ser gay” é totalmente rejeitada pelos meninos nesse 

processo de produção do que acredita-se ser um modelo de masculinidade, e 
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aponta para a possibilidade de direcioná-los para um lugar de desqualificação, 

como se ao dizer que o outro é gay significasse colocá-lo na condição de 

“anormal” e inferior, como se fosse menos homem que os outros e, ao mesmo 

tempo, se aproximando do que se entende culturalmente como feminino. 

Miskolci (2005) ao nos falar sobre a ideia disseminada e reproduzida reiteradas 

vezes na escola, de que todas/os se interessarão por pessoas do dito sexo 

oposto, nos diz que: 

 

Na verdade, o que se estabelece no espaço escolar é algo mais 
complexo e violento do que pode parecer à primeira vista. A 
identificação e a classificação dos corpos estranhos revelam a certeza 
de que as crianças e os jovens aprenderão a ser “normais” não apenas 
por meio de bons exemplos, mas também pelo reconhecimento e pela 
rejeição daqueles que constituem “maus exemplos”. A escola ensina a 
estranhar aqueles que manifestam interesses sexuais por colegas do 
mesmo sexo, portanto tem papel ativo na transformação de sua 
diferença em algo que espera que os outros estudantes venham a 
identificar como incorreto, inaceitável e até mesmo desprezível 
(MISKOLCI, 2005, p. 18). 

  

 A partir dessas questões caberia aqui, novamente nesse texto, nos 

provocarmos a respeito de como nós, enquanto educadoras e educadores temos 

nos posicionado ou silenciado diante destas questões. De que maneira estamos 

contribuindo para que violências, como as colocadas por Miskolci (2005), sejam 

cada vez mais frequentes em nossas escolas? Quais de fato são/serão nossas 

possibilidades de ação e reação diante dessa realidade?  

Na cena a seguir trago outro relato que coaduna com as ideias expressas 

no episódio que discuti nos parágrafos anteriores para que possamos continuar 

refletindo sobre essa famigerada produção de “meninos masculinos”.  

 

Cena 2: “Ela tá se botando pra mim12” : o lugar do “masculino” nas falas dos 

meninos  

 

                                                             
12 O aluno queria dizer que a garota estaria se insinuando para ele. 



114 
 

 Em meio a anotações do quadro, pedidos de silêncio e atenção por parte da 

professora, a aula vai se movimentando de forma muito mais “interessante” do lugar 

onde me sento, próxima a alguns meninos. Fiz questão de sentar-me por ali, bem perto 

deles. A essa altura já havia percebido que aquele grupo sempre conversava bastante e a 

sexualidade por várias vezes ali estava em movimento, “explodindo” nas suas falas e 

atitudes. Enquanto a professora vai escrevendo no quadro a estrutura de como será o 

relatório descritivo do evento Semana do Adolescente, atividade que será cobrada como 

uma das avaliações da unidade letiva, os meninos aproveitam para conversar 

paralelamente. Rosa13 tira da carteira alguma coisa14, não consigo ver, e mostra para os 

demais dizendo que irá usar com “Cravo”15. Enquanto os outros riem, Crisântemo16 

parece não ter gostado da brincadeira e, apesar de não achar graça, nada diz. Rosa diz 

depois que outra garota, no caso Adelfa17, estava “se botando” para ele e que poderia 

usar a camisinha com ela também. (Cena retirada do diário de campo referente a 

aula do 8º ano B).       

 

 Em uma única cena, são várias as questões a partir das quais podemos 

pensar sobre como os meninos dessa turma pensam e refletem em suas atitudes 

o que para eles parece ser um modelo de masculino que deve ser seguido: os 

“homens de verdade” precisam se comportar de uma determinada forma. 

Separo o discurso de Rosa em dois momentos: o primeiro revela a ideia de 

produção de um modelo de masculinidade que acontece subjugando o 

feminino: Rosa, quando afirma que usará a camisinha com a irmã do colega ou 

com Adelfa, denuncia em suas palavras o pensamento de superioridade em 

                                                             
13 Nome fictício atribuído ao aluno. 

14 Descubro depois, pelo rumo tomado pela conversa se tratar de uma camisinha. 

15 Nome fictício atribuído a irmã de um dos alunos para o qual Rosa mostra a camisinha. 

16 Nome fictício atribuído ao aluno, irmão de Cravo. 

17 Nome fictício atribuído a aluna do 9º ano. Adelfa é uma flor que está relacionada, no conhecimento 

popular, à sedução, sendo indicada por profissionais que trabalham com flores para presentear pessoas 

que queiramos seduzir ou conquistar. 
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relação à mulher: ele é quem deseja, ele vai realizar! Aparece aqui um modelo 

de masculinidade exacerbada que subordina a feminilidade a ela.  

O segundo momento refere-se à ideia de que a garota está se insinuando 

para ele, o que parece, analisando a forma como ele fala e as reações do grupo, 

incomodar, causar desassossego aos meninos. Aprofundando a discussão do 

segundo ponto, percebo que a garota ao “se botar” para o aluno subverte os 

padrões sociais estabelecidos para o que se espera de uma menina e 

desestabiliza algumas certezas, afinal, tomar a atitude e demonstrar 

explicitamente interesse afetivo-sexual por alguém ainda parece ser visto, 

mesmo entre as/os adolescentes, como algo que deva partir dos meninos. Se 

uma garota assume este tipo de postura será, certamente, questionada. A ideia 

de que a menina estaria se insinuando ou tentando seduzir o garoto a coloca 

num lugar de assumir uma postura que não é a ideal para a feminilidade, a 

menina passa a ser considerada como pervertida, na linguagem popular como 

“assanhada”, “oferecida”, “galinha”. Na nossa construção social, durante muito 

tempo a mulher foi pensada desta forma, e esse pensamento aparece ainda nos 

dias atuais. Contudo, esse não parece ser o destaque nesse momento, sobrepõe-

se a isso na cena aqui descrita, como para Rosa o fato de Adelfa desejá-lo o 

coloca na condição de garanhão, transparecendo aqui o que parece ser algo que 

o deixa orgulhoso: Adelfa o deseja!  

Percebe-se na cena também o discurso de que a produção de 

masculinidades se dá a partir da subordinação da feminilidade. Produção essa 

que se baseia na construção de um modelo hegemônico de ser e de se identificar 

como homem. Ao menino é permitido o papel de garanhão, pegador, o “macho 

viril”. Falar que uma menina está “se botando” representa também uma atitude 

que confere lugar de superioridade à Rosa em relação aos outros meninos, que 

nem o questionam, e ele se aproveita para reiterar sua “masculinidade”. E ele 

evidencia que usará a camisinha não com “qualquer” garota, mas com a irmã 

do colega. Nesse momento ele produz em Crisântemo o discurso que é ele 

quem tem uma masculinidade superior e este silencia. Quando Rosa retira do 

bolso uma camisinha também aqui podemos pensar no fato de que, ao mostrá-
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la aos colegas significa dizer-lhes algo. A camisinha carrega um símbolo: Rosa já 

está transando! Carregar camisinha no bolso ou na carteira parece denunciar 

uma vida sexual iniciada, mesmo que de fato não tenha acontecido. Penso que 

Rosa não mostrou a camisinha apenas para os meninos, pareceu-me que 

também queria que eu a visse ou que se não visse (como de fato não consegui) 

imaginasse que se ele estava portando uma, provavelmente estaria fazendo uso 

dela em uma relação sexual. Percebi nesse momento que Rosa desejava 

explicitar ou insinuar para as pessoas, talvez especialmente para mim, que sua 

vida sexual já havia se iniciado. Assim, é interessante notar também a 

construção desse masculino hegemônico e como a “masculinidade” de Rosa se 

sobressai sobre as dos outros meninos, em meio a um processo que parece 

indicar uma constante disputa entre eles, nessa construção do “homem com H 

maiúsculo”, ao qual me referi no título dessa subcategoria. 

Na cena aqui descrita, e em outros momentos observados nesta classe, 

parece que, tanto para Rosa quanto para os outros meninos, existe uma forma 

“correta” de ser/viver esse “homem com ‘H’ maiúsculo”. Fernando Seffner 

(2011) quando traz o relato de alguns episódios ocorridos em uma escola em 

Porto Alegre, aponta-nos que meninos distantes do modelo “ideal” de 

masculinidade também incomodam as suas famílias. O caso relatado pelo autor 

nos ajuda a pensar um pouco mais sobre essas questões. Nele, o menino 

descrito incomodava a mãe e o pai por gostar de desenhar borboletas e, por 

conta da escola incentivar e valorizar o comportamento do aluno, isto foi 

motivo para a família retirá-lo de lá. Seffner (2011) problematiza a ideia 

presente no imaginário de muitas famílias (e também da escola que acaba 

muitas vezes por reiterar esses pensamentos) de que meninos devam jogar 

futebol e não desenhar borboletas. Essa discussão é ampliada nas palavras do 

autor: 

 

[...] podemos pensar que, se o menino na outra escola estivesse indo 
muito mal nos estudos, tivesse brigas com colega, fosse bagunceiro e 
preguiçoso, mas jogasse futebol e fosse muito namorador das 

meninas, talvez não tivesse passado pela cabeça dos pais trocá-lo de 
escola (SEFFNER, 2011, p. 566, grifo nosso). 
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 Desse modo, entrelaçando o relato de Seffner (2011) com as atitudes de 

Rosa na cena descrita anteriormente, penso que ser o namorador, ou pelo menos 

dizer que é, garante a ele o status de pertencer a esse modelo de masculino 

hegemônico que dita aos nossos meninos aquilo que se espera em relação às 

suas atitudes. Namorador, garanhão e com uma camisinha em punho, Rosa 

parece acreditar que esses “atributos” o colocam em um lugar de superioridade 

e impõe isso aos colegas ao “pavonear” mostrando o preservativo e falando 

“aos quatro ventos” de suas possibilidades (infalíveis) de conquista. Nos relatos 

de Seffner (2011) aparece também essa ideia expressa por um dos meninos em 

meio a várias/os colegas no corredor da escola quando afirma que as meninas 

“correm atrás dele” pelo fato dele não só beijar na boca, mas namorar depravado, 

“como as gurias gostam” (SEFFNER, 2011, p. 568). De mesmo modo como 

observei em meu estudo, no relato do autor supracitado parece haver uma 

concordância dos colegas quando estes riem do que o outro diz.  

Nessa mesma direção, Junqueira (2012, p. 283) chama-nos a atenção para 

o fato de que o “macho” com “tais manifestações de virilidade, além de 

postular-se digno representante da comunidade dos ‘homens de verdade’, ele 

poderá até ser premiado”. Para Rosa, essa premiação parece vir dos risos de 

assentimento dos colegas, os quais também denunciam o fato de ele ter, ao que 

parece, sua “masculinidade” sobressaindo sobre a(s) dos outros.   

Existe na verdade uma exigência e cobrança, eu diria até que insistente, 

para que os meninos assumam esse modelo de masculinidade atrelada a uma 

heterossexualidade hegemônica.  Souza (2015) traz outros elementos para essa 

discussão: 

 

A construção de um modelo de sexualidade a ser seguido passa 
também pela ideia dos garotos serem estimulados, desde cedo, a 
seduzir as meninas [...] Chorar sem razão, abraçar e/ou beijar outro 
garoto, usar roupas cor-de-rosa, ser delicado e gentil, brincar de 
boneca, se enturmar com as meninas, ser um aluno quieto e 
“comportado”, fazer sempre as lições de casa, ter “boa” caligrafia, por 
exemplo, são atitudes indesejadas e evitadas a fim de que o projeto de 
produzir um homem nas normatizações seja cumprido (SOUZA, 2015, 
p. 10). 
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 Interessante pensar como esses movimentos de reiteração de 

pensamentos normativos em relação à produção de modelos de masculinidades 

e de enquadramento da(s) sexualidade(s) têm ocorrido no espaço de uma 

disciplina que carrega o título de Educação para a Sexualidade e que, no nosso 

entendimento, poderia se constituir como um espaço/momento de contestá-los, 

por meio de propostas desestabilizadoras de combate a tabus, sexismo, 

binarismos e preconceitos.  Desta forma, a produção deste “macho” na escola 

ocorre, muitas vezes, acompanhada de manifestações homofóbicas, que recaem 

em violência física e verbal àqueles que escapam a esses enquadramentos, como 

nos diz Junqueira (2012): 

 

Processos heteronormativos de construção de sujeitos masculinos 
obrigatoriamente heterossexuais se fazem acompanhar pela rejeição 
da feminilidade e da homossexualidade, por meio de atitudes, 
discursos e comportamentos, não raros, abertamente homofóbicos 
(JUNQUEIRA, 2012, p. 285). 
 
 

 Nas próximas cenas trago 2 episódios onde, a partir dos pensamentos 

das/os alunas/os, alguns discursos normativos e hegemônicos são 

questionados, trazendo nossas possibilidades ao debate no ambiente da escola. 

 

4.5. Tentativas de escapes às normatizações: novas possibilidades de 

discussão a partir do olhar das/os alunas/os.   

Cena 1: “Que se ame quem quiser” 

 O foco da aula está centrado na discussão do filme “Preciosa – uma história de 

esperança”, exibido nas aulas anteriores. Baseada em fatos reais, a história se passa em 

um bairro pobre de Nova Iorque e conta a vida da adolescente Claireece “Precious” 

Jones de 16 anos que vive o drama de estar na segunda gestação após ser constantemente 

violentada pelo pai – de quem já tem uma filha – o que faz com que ela seja expulsa da 

escola, além de passar por vários tipos de privações e de abusos físicos e psicológicos 

também por parte de sua mãe que a culpa pelo fato do pai sentir-se sexualmente atraído 

por ela. No desenrolar da história, surge uma professora na nova escola que passa a 
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ajudar o personagem Preciosa a lidar melhor com seus problemas. O ponto que mais me 

chamou atenção na aula situou-se sobre a discussão acerca da sexualidade da professora 

retratada no filme, fato que gerou vários posicionamentos das/os alunas/os. O assunto 

começa quando Margarida pergunta as/aos alunas/os o que elas/eles acham que a 

professora era da amiga que morava com ela e que aparece em uma cena em que Preciosa 

foi recebida em sua casa. Um aluno logo responde: “era sapatão” e Margarida questiona-

os sobre o que elas/eles pensam sobre isso. Entre os posicionamentos que vão sendo 

defendidos de total rejeição à homossexualidade da personagem, Amor-perfeito18 diz que 

“é normal, que se ame quem quiser”. Diante da resposta do aluno, Margarida questiona-o: “e 

na hora de ter filho, de perpetuar a espécie?” E de imediato é respondida por ele que afirma 

que “é só pegar o esperma e colocar na seringa”. A partir desse momento outro aluno sugere 

que o casal pode também adotar, o que gera desconforto da maioria dos meninos, os 

quais expõem frases como “Deus é mais!”, “tu é doido?”. Apesar de a maioria demonstrar 

total repúdio a homossexualidade, dois garotos sugerem que a adoção pode ser uma saída 

para a questão colocada pela professora. Alecrim19 continua a discussão afirmando que 

no caso das personagens do filme ele até aceita, mas “homem com homem é feio demais”. 

Os meninos riem e concordam com ele, mesmo aqueles que haviam sugerido a adoção 

como uma possibilidade para um casal homossexual. O debate continua e outro aluno 

diz que até aceita: “se não fizer ‘nas minhas vista’, por mim tudo bem”. A discussão continua e 

um dos meninos começa a dizer que a filha deve andar com a mãe para a mãe ensinar ‘coisas de 

mulher’ como lavar prato, passar pano, essas coisas... A partir desse posicionamento do colega, 

os meninos discutem quais seriam as possíveis ‘causas’ da homossexualidade. Nesse 

movimento o garoto continua falando e conta a história de um vizinho gay, que, 

segundo ele, “não teria virado veado se andasse com o pai”, e continua dizendo que: “se o pai 

ensinasse a capinar, bater massa eu queria ver se ‘virava veado’, já o irmão dele trabalhava pesado, 

parece homem porque não morava com a mãe”. A discussão continua, e no fundo da sala, a 

única aluna que frequenta essa turma parece não entender o sentido daquilo tudo e, 

discordando do que ouvia, balança negativamente a cabeça e diz, baixinho: “oxe, é tão 

                                                             
18

 Nome fictício atribuído ao aluno. 

19 Nome fictício atribuído ao aluno. 
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bonito, eu acho tão bonito, os ‘veado’, tão bonito”. (Cena retirada do diário de campo 

referente à aula da EJA). 

 

 Apesar de, em minha trajetória de 11 anos em sala de aula, eu já 

compreender que a escola muitas vezes é o lugar do “inesperado”, a cena 

retratada acima me deixou surpresa me fazendo refletir que, apesar dos 

discursos que colocam a homossexualidade como desvio, anormalidade, 

algumas coisas escapam, mesmo com todo o controle e reiterações 

empreendidos pela escola. Gostaria de clarificar aqui meu desejo de dar relevo 

a esses momentos, pois me fizeram pensar na possibilidade de uma escola 

diferente da que temos e vemos reproduzida reiteradas vezes. Interessante 

perceber que na cena descrita, as/os alunas/os é que estão subvertendo as 

normas e propondo outras formas de pensar a sexualidade e, inclusive, sua 

relação com reprodução. Deste modo, entendo as falas das/dos alunas/os 

observadas durante esse episódio como tentativas de resistência quando elas e 

eles propõem outros olhares, provocam o debate e acabam por questionar 

algumas certezas que são trazidas para o diálogo pela professora. 

 A fala do aluno que utilizei como título para a cena nos faz pensar como 

as homossexualidades podem ser reconhecidas como possibilidades de 

expressão da sexualidade. Ao afirmar “que se ame quem quiser”, o aluno sugere que 

as pessoas devem amar da maneira que desejarem, independente de qualquer 

outra coisa, o que deve prevalecer é o sentimento pela/o outra/o.  

Percebi nesse momento que os meninos (situo o gênero, pois apenas 

meninos estavam discutindo) impulsionam o debate, querem falar sobre o 

assunto e vão expressando suas opiniões. Interessante perceber como em meio a 

discursos contrários e “favoráveis” à homossexualidade, alguns garotos vão 

sugerindo possibilidades às questões que são colocadas pela professora. Nesse 

movimento, percebemos que para alguns desses garotos a reprodução e a ideia 

de deixar descendentes, por exemplo, apontada pela professora como uma 

barreira para a vivência da homossexualidade, não parece ser relevante, como 

disse Amor-perfeito: é só pegar o esperma e colocar na seringa e pronto!  Aqui o 
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conhecimento da Biologia acerca da inseminação artificial foi utilizado pelo 

estudante para defender uma possibilidade de geração desvinculada da ideia 

de que a fecundação deva ocorrer com a participação direta das duas mulheres 

do casal. Para ele o sêmen pode ser doado por um homem e ser inseminado em 

uma delas e ele não parece ver problemas nisso. A fala do aluno nos faz pensar 

na importância de desestabilizar o discurso biológico, muito forte também na 

fala da professora, de que a intencionalidade da vida é deixar descendentes. Os 

posicionamentos desses garotos colocam sob suspeita essa “verdade”. Para 

além disso, poderíamos pensar também nas pessoas que não deixam 

descendentes, como elas ficam nessa história?   

Outro ponto interessante durante o debate foi a sugestão da adoção. 

Nesse momento observei novamente um conflito de opiniões, pois, para alguns 

dos meninos a ideia de um casal homossexual adotar uma criança gerou 

estranhamento, enquanto outros sugeriam essa possibilidade como uma 

alternativa no caso do casal não conseguir gerar uma/um filha/o. A fala dos 

meninos contrárias à adoção que aparecem por meio de expressões como: “Deus 

é mais!” e “tu é doido!”, denunciam o pensamento existente de que as nossas 

relações devem se pautar em práticas heterossexuais. Pensando deste modo, a 

um casal homossexual jamais poderia ser dada a tarefa de adotar/criar uma 

criança, sem falar na ideia que permeia o pensamento de muitas pessoas de que 

crianças criadas por casais homossexuais inevitavelmente sofreriam algum tipo 

de transtorno psicológico derivado desse “tipo de criação”, influência das mães 

ou dos pais para que também se “tornem homossexuais”, sem falar na 

discriminação que sofreriam na escola ou em outros espaços sociais. O 

posicionamento dos meninos nos faz refletir sobre como os novos arranjos 

familiares existentes hoje também estão invadindo o ambiente da escola, mesmo 

sem ser convidados por aquelas e aqueles que pensam os currículos. É muito 

potente essa ideia nesta cena mostrando que, mais uma vez as demandas têm 

surgido a partir das/os alunas/os.  

Podemos ampliar essa discussão acerca da adoção se pensarmos sob a 

ótica jurídica. No Brasil, a adoção de crianças por casais homoafetivos, apesar 
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de ainda gerar bastante polêmica na sociedade civil como visto na cena descrita 

acima, não é proibida juridicamente. Não há legislação que regulamente a 

adoção por casais homoafetivos assim como não há lei que imponha restrições a 

respeito da adoção baseada na orientação sexual de quem deseja realizá-la. De 

acordo com a legislação brasileira de 1988, não há proibição constitucional para 

que casais homossexuais possam adotar. Há, entretanto, uma ressalva no texto 

da lei que trata sobre a adoção no que diz respeito à estabilidade do 

relacionamento entre o casal como pré-requisito para adoção. Para Carla Bettio 

(2012): 

 

O magistrado, analisando as condições que vivem os casais 
homoafetivos, constatando-se que mantêm uma união pública e 
ininterrupta, exibam boa conduta moral e que tenham condições 
financeiras para educar e criar uma criança, não terá porque indeferir 
a adoção (BETTIO, 2012, p. 7). 
 
 

 Deste modo, de acordo com a legislação vigente em nosso país, a adoção 

de crianças e adolescentes por casais homoafetivos deve seguir os mesmos 

critérios daquela realizada por casais heterossexuais.    

A cena denuncia o pensamento de Margarida acerca do que parece ser 

sua ideia de que o sexo teria como finalidade a reprodução. A professora quer 

convencer as/os alunas/os de que a homossexualidade não pode ser também 

um modelo, apenas a heterossexualidade pode ser “colocada” nesse lugar. É 

nesse movimento que o discurso em torno de uma sexualidade relacionada à 

reprodução ganha força. Quando diz: “e na hora de ter filho, de perpetuar a espécie?” 

percebemos a preocupação da professora em relação a isso. Há um discurso que 

rejeita as expressões da sexualidade que não tenham como finalidade a 

procriação, como já nos dissera Foucault (1988) sobre a preocupação em tentar 

“reduzir ou excluir as práticas que não têm como finalidade a geração [...]” 

(FOUCAULT, 1988, p.37). Nesse mesmo pensamento é que Furlani (2011), 

pensando na escola e nos conteúdos curriculares, amplia essa discussão ao nos 

falar acerca da importância dos livros paradidáticos à medida que ensinam 
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nossas crianças a assimilar conhecimentos que se constituam como válidos e 

“verdadeiros”. Para a autora: 

 

[...] as crianças aprendem desde muito pequenas: que a reprodução é 
algo esperado e natural para as espécies. O “ciclo de vida” é 
apresentado como se fosse um processo inevitável a todas as pessoas. 
Muitas pessoas adultas possuem uma evidente dificuldade em 
considerar como possível e aceitável que as pessoas se unam 
afetivamente (independente de serem casais heterossexuais ou 
homossexuais) num relacionamento sem filhos/as (FURLANI, 2011, 
p. 96, grifo da autora). 

  

 Mais uma vez durante a escrita deste texto, entrelaço minha vida e meus 

movimentos enquanto mulher às questões colocadas na cena que discuto aqui e 

aos meus diálogos com algumas/alguns autoras/es, especialmente com 

Foucault (1988) quando penso nessa ideia de sexo versus reprodução. Considero 

então que, se o sexo deve estar vinculado à ideia biológica de deixar 

descendentes, estaria eu novamente à margem. Além disso, caberia aqui um 

questionamento: e a professora? Apesar de defender essa ideia, e de ser 

seduzida a reproduzir esse discurso normativo, será que ela também não estaria 

fugindo às normas por também não ter procriado? Não poderia eu (e também 

ela) me reservar o direito de pensar o meu corpo não para reprodução se eu não 

quiser ter filhas/os? Que tipo de vigilância seria essa capaz de ditar o que eu e 

ela podemos e devemos fazer com nossos corpos e nossos desejos?  

 Outro ponto interessante nessa aula foi a fala da garota. Importante 

destacar que nessa turma de EJA, Bromélia20 era a única menina, o restante da 

sala era composta por meninos que sempre eram os que conduziam o debate, 

expunham suas opiniões, questionavam o que estava sendo dito pela 

professora, enquanto Bromélia nunca se manifestava verbalmente, apenas 

observava. Neste dia, entretanto, a aluna resolveu falar. Timidamente, de onde 

estava, ela parecia não compreender o sentido da discussão entre os meninos e 

a professora enquanto iam se posicionando de maneira favorável ou contrária a 

homossexualidade, por intermédio de argumentos que iam sendo rebatidos 

                                                             
20 Nome atribuído a aluna. Bromélia de acordo com a sabedoria popular significa resistência. 
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pelos “representantes” de cada “lado”. Para ela, a homossexualidade não era 

vista como algo anormal ou errado, para ela era bonito. A fala da aluna subverte 

todo o discurso, comum nos mais variados espaços sociais, inclusive na escola, 

que ainda parece insistir em reiterar a homossexualidade como desvio, 

atribuindo ao sujeito homossexual o status de anormal. 

 Coadunando com a fala de Bromélia, Anderson Ferrari (2003) nos conta 

como a escola pode ser um espaço de valorização da diversidade e de seu 

reconhecimento como algo positivo. Em pesquisa realizada em uma escola 

pública no estado de Minas Gerais, o autor relata o posicionamento de uma 

professora durante uma aula onde as/os alunas/os começam a tratar com 

hostilidade um colega que havia participado (e vencido) o concurso de Miss 

Brasil Gay durante a semana de Programação do Rainbow Fest21, na cidade de 

Juiz de Fora-MG. Diante da situação, a professora aproveita para promover um 

momento de reconhecimento das diferenças como algo positivo, inicialmente 

destacando as “diferenças” do aluno que iniciou as agressões verbais ao colega, 

fazendo-o sentir “na pele” a rejeição, do mesmo modo que havia feito com o 

outro. A partir daí cada aluno é convidado a realizar uma atividade, em que 

relata o fato ocorrido durante aquele episódio da aula, e explicar porque cada 

um discriminava pessoas por serem diferentes. Ao final da aula alguns textos 

foram socializados com a turma.  

Sem querer discutir o mérito da intenção da professora em tentar fazer 

um deslocamento dos fatos, dando voz ao aluno que fora agredido quando 

coloca o agressor em seu lugar, entendo que trabalhos como o de Ferrari (2003) 

nos trazem elementos para pensarmos que a escola, apesar de todo o discurso 

normativo empreendido por suas professoras e que apareceram em meu 

trabalho de maneira muito potente, também pode ser o lugar do 

“desassossego”, um espaço para dizermos “não” ao que está posto e pensarmos 

em outras possibilidades, outras vivências, outras formas de amar. Acredito que 

                                                             
21 O Rainbow Fest é um evento organizado pelo Movimento Gay de Minas que antecede o concurso para 

a escolha da Miss Brasil Gay. Realizado anualmente no formato de um festival cultural, envolve 

momentos de palestras, shows, exposições, lançamentos de livros, dentre outras atividades.    
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a cena descrita aqui também sinaliza nessa direção do que foi trazido por 

Ferrari, fazendo-me acreditar que podemos criar espaços de promoção de 

cidadania, reconhecimento da diversidade como positiva e valorização das 

diferenças. Nesse sentido, Anderson Ferrari e Roney de Castro (2013) pensam a 

escola como espaço onde poderíamos lidar com outras possibilidades:  

 

Quando argumentamos que a escola vigia, controla, hierarquiza e 

subordina as identidades sexuais, não queremos dizer que não há 

como escapar desses processos, mas sim que ao tomar conhecimento 

deles, possamos colocar em atividades outras práticas, outras atitudes, 

outras formas de discussão, outros debates (FERRARI; COSTA, 2013, 

p. 167). 

 

 Em diálogo com Ferrari e Castro (2013) poderíamos nos fazer a seguinte 

indagação: de que forma nós, educadoras e educadores conseguiremos 

contribuir para o fortalecimento desses momentos de “escapes”? Penso que, no 

caso do que foi observado por mim durante este estudo, os momentos em que 

ocorreram tentativas de “escapes” às normatizações poderiam ter sido 

valorizados e melhor aproveitados para fortalecer o combate a preconceitos e 

violências contra mulheres e pessoas que se identificam como homossexuais, 

bissexuais, transexuais e transgêneros, mesmo porque esses posicionamentos 

partiram das/os alunas/os, provocaram o debate e se mostraram importantes 

ferramentas para questionar algumas de nossas “certezas”. 

 

Cena 2: Não é porque faz aborto que uma menina é vagabunda: tensão e conflito de ideias 

nos posicionamentos em relação ao aborto  

 

 A aula na turma do 8º ano tomou-me de surpresa. A professora, que precisou ir 

ao médico, me pediu para que exibisse dois vídeos para a turma: o primeiro intitulado 

“Espécie aborto – conscientização à respeito do aborto” e o segundo com o título “ O 

corpo humano”, um documentário da Superinteressante Coleções sobre o parto. A 

intenção da proposta seria fazer um contraste entre a morte, representada na figura da 

prática do aborto, e a vida, relacionando-a ao parto. A professora me contou que o vídeo 
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sobre o aborto havia sido um “presente” de uma colega que o havia adquirido em um 

congresso realizado pela Igreja Católica, instituição religiosa a qual Margarida também 

faz parte. Diante dessas informações não seria difícil para eu imaginar, antes mesmo de 

assistir o material, que ele estaria entremeado de discursos religiosos, como de fato 

estava, inclusive com a presença de trechos de passagens bíblicas intercalados entre 

cenas. Logo no início da exibição do vídeo sobre o aborto, as/os alunas/os ficaram 

bastante chocadas/os. Uma garota chegou a pedir permissão para sair da sala por se 

sentir desconfortável com as imagens. Durante o filme, as/os adolescentes foram tecendo 

vários comentários, dentre estes, um aluno afirmou: “se uma mulher minha fizer um aborto, 

eu mato!”. Percebi, durante os poucos minutos em que o filme foi exibido, uma rejeição 

tanto à prática do aborto quanto à mulher que a realiza. Bastante provocadas/os pelas 

imagens que apareciam na tela, as/os alunas/os horrorizadas/os exclamavam: “meu Deus!” 

ou ainda: “Jesus, como uma pessoa faz isso?”. Ao final da exibição, abrimos o debate com 

algumas perguntas que a professora havia deixado para discussão. Quando indagadas/os 

sobre o que para elas/eles levava uma pessoa a realizar um aborto, gerou-se uma 

polêmica na classe. De início, algumas meninas e meninos disseram que meninas 

realizam aborto porque não se preveniram antes e por medo das famílias ou para não 

perderem os namorados. Dentre as falas, a de um dos alunos gerou a polêmica.  Jacinto22 

afirmou que “aborto é descaração e quem faz é vagabunda”. Do outro lado da sala, muito 

chateado, um colega rebateu o comentário afirmando que uma menina não era 

vagabunda por abortar e que muitas outras questões poderiam levá-la a praticar o 

aborto e nem por isso ela deveria ser chamada de vagabunda. Nesse momento uma 

garota diz concordar com o colega, entretanto, os outros meninos concordam com o que 

foi dito por Jacinto e reiteram que “quem faz aborto é vagabunda sim, se não quisesse engravidar 

era só se cuidar”, diz um deles (Cena extraída do diário de campo do 8º ano B). 

 

 A cena descrita acima traz algumas questões que me inquietaram não só 

enquanto pesquisadora e professora, mas principalmente enquanto mulher que 

se entende dona de seu corpo, com autonomia para tomar decisões sobre ele. 

                                                             
22 Nome fictício atribuído ao aluno. 
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Confesso que tive bastante dificuldade em conduzir a aula. Minha preocupação 

era se eu poderia ou não expressar minhas opiniões acerca do aborto ou apenas 

cumprir o que me propôs Margarida: exibir o filme e fazer as perguntas da 

atividade que ela havia deixado. Meu conflito aumentou sobretudo por 

perceber a intenção existente no filme de provocar nas/nos meninas/os uma 

total rejeição ao aborto e de cercá-lo de terror e de uma atmosfera de moralismo 

por meio de discursos religiosos em torno do que se acredita ser uma ideia de 

vida e de morte, certo e errado, moral e imoral. Se eu me posicionasse a respeito 

do que penso, se eu dissesse que à mulher deveria ser garantida a liberdade de 

tomada de decisões acerca de seu corpo e, portanto, acerca do aborto, que 

implicações isso teria, especialmente no que diz respeito à minha relação de 

“parceria” com a professora? O que eu deveria fazer? Esses pensamentos me 

tomaram e me confundiram durante os minutos em que o vídeo foi sendo 

exibido e, ao final, resolvi que ao invés de expor o que seriam minhas opiniões, 

optaria pelo caminho de investigação do que elas e eles pensam, a partir das 

questões que foram propostas pela professora. Nesse momento, tive medo das 

possíveis consequências que poderiam advir de meu posicionamento em 

relação à temática.  

Analisando a cena a partir das falas, especialmente dos meninos que são 

maioria nesta turma, podemos pensar como culturalmente existe em nossa 

sociedade uma rejeição muito forte ao aborto e uma “condenação” da mulher 

que o pratica, não importando em que circunstâncias ou por quais motivos o 

aborto tenha sido realizado. De certo modo, esses discursos encontram respaldo 

legal, pois, na legislação brasileira, o aborto é considerado como crime contra a 

vida, podendo ser realizado apenas em casos de risco para a mãe e quando a 

gravidez for fruto de abuso ou violência sexual. Deste modo, tanto a mulher 

que o pratica, quanto a(s) pessoa(s) envolvida(s), à exceção dos casos 

permitidos pela lei, podem responder criminalmente pelo ato, embora sejam 

raros os casos em que isso ocorre, em virtude da clandestinidade em que são 

realizados esses abortos. A previsão legal que dispõe sobre esta questão no 

Código Penal Brasileiro está presente nos artigos 124, 125, 127 e 128, 
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promulgados em 1940. De acordo com o texto da Lei a que se referem esses 4 

artigos, as previsões de pena são: 

Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 
provoque:  
Pena - detenção, de um a três anos. 
Aborto provocado por terceiro 
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 
Pena - reclusão, de três a dez anos. 
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:  
Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não 
é maior de quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o 
consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.  
Forma qualificada 
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são 
aumentadas de um terço, se, em conseqüência do aborto ou dos meios 
empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de 
natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe 
sobrevém a morte. 
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:  
Aborto necessário 
 I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de 
consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante 
legal (BRASIL, 1940). 

 

Um aspecto interessante a ser considerado aqui é a respeito de como o 

Estado exerce um controle sobre os corpos, uma regulação capaz de me dizer, 

por exemplo, sobre o que eu devo ou não fazer com o meu corpo e, além disso, 

capaz de decidir em meu lugar, como se meu útero não fosse meu, mas 

propriedade estatal. Na cena observamos indícios desse “controle” reiterado e 

ensinado pela professora, e pela escola, à meninas e meninos por meio de ações 

como a pretendida com a exibição de um filme como o que foi utilizado. 

Jeffrey Weeks (2000) faz uma discussão sobre sexualidade e política onde 

problematiza essa ideia de regulação da sexualidade pela lei (e, portanto, pelo 

Estado). Para Weeks, estratégias de regulação da sexualidade estiveram 

presentes na nossa cultura por muito tempo e apesar de terem suas raízes na 

tradição religiosa judaico-cristã, passaram a se estender por um “campo” muito 

mais amplo. Neste sentido, o autor nos fala acerca da influência da regulação do 
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Estado na esfera do público nas gerações passadas e seu deslocamento para o 

privado. Sobre esta regulação, o autor afirma que: 

 

[...] O dever da lei era regular a esfera pública e, em particular manter 
a decência pública [...] As igrejas poderiam se esforçar para dizer às 
pessoas o que fazer no privado; não era tarefa do estado tentar fazer o 
mesmo. O estado, no entanto, tinha pouco espaço para fazer cumprir 
os padrões privados [...] A lei deveria, então, limitar-se a manter os 
padrões comuns de decência pública (WEEKS, 2000, p. 68, grifos 
meus). 

 

O deslocamento desse entendimento acerca dos possíveis limites da 

obrigação da lei em controlar a esfera da vida privada das pessoas tem seus 

reflexos observados nas questões que envolvem os corpos e, especificamente, 

aquelas que discuto nos parágrafos anteriores acerca dos direitos 

(não)garantidos às mulheres de autonomia de gestão da sua sexualidade e de 

seu corpo. Dialogando com Weeks (2000), Bell Hooks (2000) sinaliza os séculos 

XIX e XX como importantes momentos onde passou a ficar mais comum essa 

regulação da sexualidade pelo Estado, especialmente nos aspectos relacionados 

à saúde pública. Nota-se nesse caso, a resistência do Estado e de outras 

instituições como a Igreja, em uma sociedade patriarcal como a nossa em 

desvincular os corpos das mulheres do inevitável destino da procriação. 

Podemos refletir acerca do discurso religioso que atravessa a prática da 

professora, se pensarmos que o filme utilizado para a abordagem da temática 

foi adquirido em um evento católico. Ao me contar isso, Margarida acaba 

revelando sua intencionalidade ao escolher o vídeo. O discurso religioso ganha 

força nas frases que aparecem intercaladas entre as cenas. Escritas na “tela”, 

palavras do Papa João Paulo II, e termos bíblicos como o trecho do livro de 

Êxodos “não matarás” vão se sobrepondo às cenas iniciais de crianças que 

brincam felizes em um parque que vai se esvaziando ao som de uma melodia 

melancólica, até o momento em que cenas de pedaços de feto vão sendo 

mostradas sobre um fundo musical fúnebre. Aparecem também trechos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos como o artigo que versa sobre o 

direito à vida, liberdade e segurança e frases que afirmam que: “o aborto é 
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contra a vida, contra a família, contra Deus”. Em momento algum se 

problematiza as questões que podem estar envolvidas na realização de um 

aborto. Ao final, uma música encerra as cenas trazendo a ideia do “homem” 

(ser humano) como um ser com “talento para destruir”, “fazer sumir a 

natureza” e de caminhar “na contra mão da criação”.  

Baseando-me em minha aproximação com alguns pensamentos 

cunhados nos movimentos feministas, penso que a emancipação da mulher 

esteja relacionada também a sua liberdade de decisão sobre o corpo, neste 

sentido, acredito que o direito ao aborto faça parte desse contexto de decisões e 

o debate em torno da sua descriminalização merece atenção especial. Michèle 

Ferrand (2008) nos conta como na França a liberação, mesmo tardia, ao uso de 

contraceptivos caminhou juntamente com a descriminalização do aborto, ainda 

na década de 1970. A autora relata como no país só era permitido o uso de 

preservativos para evitar a sífilis, sendo proibida qualquer outra forma de 

controle da gravidez, pois, na época, existia uma política de natalismo 

promovida pelo Estado. A autora destaca que a conquista não foi um processo 

tranquilo, mas resultado de tensões e lutas que contaram especialmente com o 

apoio do feminismo francês que levantou a bandeira “aborto e contracepção 

livres e gratuitos para todas”. 

Já no Brasil, as discussões se amarram. Existe na sociedade um discurso 

que se aproxima do empreendido tanto no filme apresentado na aula que 

estamos analisando, quanto nos depoimentos dos alunos (meninos) que trago 

nesta cena e na intencionalidade da professora ao escolher esse artefato para o 

trabalho em sala de aula. Nesse sentido, a autora Lucila Scavone (2008) faz uma 

crítica ao feminismo brasileiro e destaca como em nosso país há entraves para 

que ocorra uma discussão não apenas política, mas social mais aprofundada. 

Destacando o que chamou de “vocação política do feminismo brasileiro para a 

negociação” (SCAVONE, 2008, p 676), a autora pondera que essas negociações 

de certo modo refletiram, ao longo da história do feminismo nacional, o receio 

de perdas de direitos já conquistados, como a garantia ao aborto nos casos 
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previstos pela lei, como já discutimos. Outra questão colocada por Scavone 

(2008) seria que: 

 

Um dos pontos fracos das políticas feministas do aborto tem sido a 
impossibilidade material e simbólica de atingir um público maior, já 
que o filtro dos meios de comunicação e das instituições educacionais 
e religiosas na maioria das vezes evita ou amaldiçoa o tema. 
Entretanto, a cada possibilidade de liberação do aborto as forças 
conservadoras contra-atacam, cada vez com maior agressividade, 
cooptando a opinião pública favoravelmente. Esse é um desafio a ser 
enfrentado pelas feministas brasileiras empenhadas nessa luta, o que 
nos leva a concluir que essas negociações tiveram mais êxito em nível 
político do que social, pois não lograram alcançar e sensibilizar 
camadas mais amplas da população (SCAVONE, 2008, p. 679).  

 

 Concordo com Miguel de Almeida (2004) quando em seu O Manifesto do 

Corpo o autor defende o questionamento e a mudança de pensamento no que se 

refere à sexualidade, especificamente ao que chamou “estatuto reprodutivo das 

mulheres”. Para ele: 

 

Uma tal dimensão de mudanças possíveis é ilegislável ponto a ponto, 
pelo que são os princípios que tem que ser definidos. E esses 
princípios só podem basear-se na liberdade e autonomia de gestão 
dos corpos pelos que são esses corpos. É também por isso que nada 
poderá acontecer em termos legislativos se não houver, primeiro, a 
superação da proibição e do entrave pré-moderno que é a 
criminalização do aborto. Sem isso, por exemplo, serão (como são) 
mancas as propostas de definição do enquadramento das novas 
tecnologias reprodutivas (onde, da direita à esquerda, as lésbicas não 
são contempladas), como são já mancas as leis de união de facto, sem 
registro (ALMEIDA, 2004, p. 31, grifo do autor). 

 

 Para além dessa discussão jurídica que teço acima, é válido pensarmos 

também sob a ótica da biologia e do que se entende muitas vezes como sendo 

“esperado” socialmente para mulheres. A partir daí, se entendermos a mulher, 

a partir do olhar da Biologia, enquanto mãe, pela sua capacidade de geração 

(como se todos os corpos estivessem “preparados” para isso) e da maternidade 

como inerente à sua natureza, como se o ser mulher estivesse inevitavelmente 

atrelado ao ser mãe, mais uma vez teremos que refletir sobre como essas normas 

são excludentes. E a mulher que não consegue gerar? E a mulher que não traz 

esse desejo da maternidade? Me coloco aqui como exemplo desse não-desejo de 
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ter filhos. Poderia falar também de Margarida, que, por motivos que 

desconheço, também não é mãe no auge dos seus 47 anos.  De que forma estas 

outras mulheres e nós seremos vistas se também estamos nos afastando da 

norma? 

A frase que escolhi para dar título a cena transparece uma ideia potente, 

presente não só nessa turma de estudantes de 8º ano, mas comum nas falas de 

algumas pessoas de que “aborto é descaração e quem faz é vagabunda”. Aqui há um 

entendimento de que a mulher, a partir do momento que faz um aborto, ocupa 

um “lugar” à margem, o lugar de vagabunda, abjeto. Mas, por que associar uma 

menina/mulher que pratica o aborto com o “ser vagabunda”? Penso que talvez 

ao colocar a mulher nesse lugar de vagabunda estaríamos tirando-lhe a 

decência, colocando-a no lugar de “sem valor”, “sem moral”, como se não fosse 

humana. Ao mesmo tempo, quando o outro garoto se revolta com as afirmações 

do Jacinto e da maioria da turma, ele parece tentar resgatar a mulher desse 

lugar de margem: “não tem nada a ver, não é porque faz aborto que uma menina é vagabunda, 

tem muita coisa por trás, você não sabe o que ela passou. Mais uma vez, a partir da fala de 

um dos alunos, algumas “verdades” são questionadas. Quando o garoto fala, e 

tem o apoio apenas de uma das meninas (as demais se calam), ele desestabiliza 

o pensamento que fora defendido anteriormente de que a menina que aborta é 

vagabunda. Interessante perceber que mesmo diante de cenas filmadas em 

clínicas de aborto clandestinas onde fetos eram mostrados inteiros ou em 

pedaços, como em um filme de terror, deixando as/os meninas/meninos 

bastante assombrados, o garoto sustenta sua opinião relativizando os motivos 

que podem levar uma garota à prática abortiva que não o fato de ser 

“vagabunda”. Para ele, não parece ter relação o fato de alguém não desejar 

continuar uma gestação e “ser vagabunda”, no sentido atribuído ao conceito 

pelos colegas, como alguém sem valor, sem moral e sem ética. 

Nos discursos proferidos, chama-nos a atenção também a invisibilidade 

dada ao parceiro nesses casos, ao passo que se atribui toda a responsabilidade e 

sanções “morais” apenas à mulher. A discussão é fortemente atravessada por 

questões de gênero. Interessante perceber como, o foco é voltado, 
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exclusivamente, para a mulher: ela é julgada (e condenada) por ter realizado o 

aborto e se retira o parceiro dessa posição de culpa. Ao “inocentá-lo”, todo o 

discurso de punição é centralizado na mulher, que merece até a morte caso ouse 

realizar um aborto, segundo o depoimento de um dos alunos. Altmann (2007) 

nos chama a atenção para um aspecto importante relacionado a esta questão 

que seria o fato de que, até mesmo a prevenção à gravidez é vista 

“responsabilidade” das meninas. A autora exemplifica a quantidade de 

métodos contraceptivos que foram desenvolvidos para mulheres em número 

muito maior do que se disponibilizou para os homens: “para elas, pílula, DIU, 

diafragma, camisinha feminina, hormônios injetáveis, laqueadura, entre outros; 

para eles, vasectomia e camisinha” (ALTMANN, 2007, p. 306). 

 Finalizo dizendo que ao nomear e discutir esse episódio, trago o que, ao 

meu olhar, se configurou como uma tentativa de escape às normatizações e a 

alguns discursos aprisionados em preconceitos. Clarifico também que, apesar 

de todo o discurso de controle dos corpos, da sexualidade e das possibilidades 

de reprodução das mulheres, a fala do aluno nos oferece algumas ferramentas 

para pensarmos que podemos ressignificar discursos empreendidos e 

reforçados pela escola acerca do exercício da nossa sexualidade e do direito à 

gestão de nossos corpos. Acredito que há um objetivo presente em qualquer 

proposta pedagógica que, neste caso, parece ser denunciado quando se planeja 

um trabalho com um filme como o que foi utilizado durante a aula que 

descrevo aqui, com cenas que chocam e aterrorizam as/os alunas/os. Porque 

trazer cenas tão chocantes para trabalhar a temática? Porque assustar meninas e 

meninos? Precisamos pensar a esse respeito. Em contrapartida, acredito na 

potência do depoimento do aluno em tencionar esse discurso, questionar as 

“verdades” que estão nele aprisionadas, “verdades” que vão sendo reiteradas 

pelos colegas, outros meninos como ele, e de certa forma pela professora quando 

propõe uma discussão ancorada na visão exposta pelo filme. Assim, gostaria de 

pensar que novas possibilidades têm surgido na escola a partir do olhar de 

algumas/ns alunas/os e com elas, quem sabe, um novo horizonte que aponte 

para uma escola mais justa, mais cidadã e reconhecedora da diversidade como 
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positiva. Talvez um novo horizonte esteja se anunciando e é nisso que prefiro 

acreditar! 
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ALGUMAS PALAVRAS 
... 

 

Aqui trago as últimas palavras desse trabalho. Não quero chamá-las de 
conclusão, por pensar que nada está concluído, encerrado. Compartilho do 
pensamento de Rubem Alves em sua última obra antes de sua morte em 2014 
intitulada Do Amor à Beleza ao afirmar que “conclusões são chaves que fecham. 
Cada conclusão faz parar o pensamento. Palavras não conclusivas deixam 
abertas as portas das gaiolas para que os pássaros voem de novo [...]”(p. 54). 
Dessa forma, a partir daqui sintetizo algumas questões que para mim foram 
relevantes no decorrer deste estudo, sem a intenção de encerrar as 
possibilidades de discussão e, além disso, tentando fazer com que a/o 
leitora/leitor continue refletindo sobre elas, para além do que foi a minha leitura 
dos dados. Deixo aqui, assim como Alves (2014), a porta aberta, esperando que 
os pássaros voem. 
 

... 

 

 

 Nada posso concluir. Pensei em dizer-lhes que o trabalho com da 

sexualidade na escola, de acordo com os dados produzidos por essa pesquisa, 

acontece de uma maneira que valoriza a reiteração de normatizações, 

preconceitos, tabus e discriminações, como temos visto não só na escola, mas 

em tantos outros espaços sociais e lido em grande quantidade de artigos, livros, 

dissertações e teses. Entretanto, acredito que isso não é conclusivo.  

Entendo que o estudo da disciplina tenha me ensinado, mais do que a 

reiteração daquilo que já lemos e ouvimos falar tantas e tantas vezes. Confesso 

que, nesse sentido, muitos momentos me deixaram surpresa e otimista 

principalmente pelo fato destas demandas de subversão e fugas terem surgido a 

partir das/os adolescentes, mesmo diante de propostas aprisionadas em 

discursos normativos. 

 Assim, quero imaginar que esse trabalho nos conduza na direção de 

(re)pensar essa ideia de que só coisas “negativas” têm ocorrido na escola com 

relação às abordagens da sexualidade. Apesar de, a maioria dos momentos 

reforçar esse pensamento, algumas coisas ainda escapam, mesmo com todo o 

controle empreendido pela escola, e no nosso caso específico, pela disciplina 
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Educação para a Sexualidade. Talvez o mais interessante disso é que esse 

“desassossego” e essa subversão tenham partido das/dos alunas/os, me(nos) 

fazendo refletir que nem todas/os estão sendo seduzidas/os e aprisionadas/os 

pelos discursos hegemônicos reiterados na escola. Algumas/ns conseguem 

fugir. E, para além disso, me levando a refletir acerca de como essas demandas 

poderiam ser aproveitadas para o trabalho na própria disciplina a partir de sua 

problematização. 

Caminhar pela disciplina Educação para a Sexualidade me evidenciou 

como as/os alunas/os desejam os diálogos sobre a sexualidade e como elas e 

eles provocam e parecem pedir a discussão e o debate. Neste sentido, pontuo 

que a produção da maioria das categorias que compõem este texto emergiram a 

partir de suas falas e das interações delas e deles com a disciplina.  Deste modo, 

acredito que o meu trabalho tenha trazido para o foco alguns entendimentos de 

como as/os alunas/os estão colocando algumas questões no debate sobre a 

sexualidade entendendo que é importante também enxergarmos a disciplina 

Educação para a Sexualidade a partir de seus olhares. 

Os depoimentos e alguns posicionamentos da professora nos indicaram 

que as suas subjetividades, a vergonha e entraves que a atravessam acabam por 

dificultar a discussão de certos temas e interferem nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas e nas formas como a sexualidade é discutida no espaço escolar. 

Por muitas vezes, por meio de aulas dialogadas, atividades, filmes e 

documentários, foram valorizados discursos pautados em uma ordem social 

heteronormativa com momentos onde o entendimento de que todas e todos 

devessem ser heterossexuais era potencializado. Discursos de produção de 

modelos de masculinidade e feminilidade também foram observados a partir 

do que a professora e alguns alunos (meninos) esperam como comportamentos 

e atitudes “adequadas” para meninas e meninos. Percebi como essas questões 

são potentes no trabalho desenvolvido na disciplina Educação para a 

Sexualidade. 

Estar na disciplina para a professora não foi uma escolha. Sua 

permanência no componente curricular ocorreu apenas durante o ano de 2014, 
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período em que esta pesquisa foi realizada. No início do ano letivo de 2015 a 

professora me informou não estar mais ministrando o componente curricular. 

Talvez a formação em Biologia tenha influenciado o entendimento de 

Margarida de que uma disciplina como a Educação para a Sexualidade deva 

assumir um caráter prescritivo. Assim, o objetivo da disciplina para ela seria o 

de “ajudar” as/os alunas/os direcionando-as/os por um “caminho certo” que 

deve se distanciar, por exemplo, da homossexualidade e da prostituição. Há 

uma preocupação em regrar a sexualidade de meninas e meninos e, para além 

disso, um entendimento de que a orientação do desejo e as práticas sexuais 

devam acontecer entre homens e mulheres, de preferência no matrimônio. 

Contudo, apesar de todos esses momentos onde, ao que parece, a 

disciplina Educação para a Sexualidade se apresenta como um espaço de 

reiteração de discursos normativos, reguladores e de fortalecimento de 

preconceitos, algumas situações escaparam a isso e podem ser consideradas 

como pontos importantes a partir dos quais possamos pensar que a escola, 

talvez, seja um lugar significativo para falarmos de gênero e da sexualidade. 

Apareceram momentos onde ocorreram resistências e problematização de 

alguns pensamentos normativos e normalizadores como quando Bromélia 

rejeita o discurso empreendido pelos meninos de não aceitação da 

homossexualidade e outros como quando o aluno, diante de toda uma 

condução realizada pela professora para abordar o tema aborto em uma 

perspectiva de valorizar a oposição morte (aborto) versus vida (parto) acaba 

desencadeando discursos que colocam a mulher que pratica o aborto no lugar 

de vagabunda no entendimento de todos os meninos da classe, menos no do 

outro aluno que tenta convencê-los que as questões envolvendo a prática do 

aborto transcendem essa discussão.  

Assim, amparada nestas questões é que me encho de esperança ao 

pensar no potencial que temos em discutir sexualidade de uma maneira que nos 

permita desconstruir preconceitos e desnaturalizar padrões socialmente 

impostos de modos de expressão da(s) sexualidade(s) e dos comportamentos 

dos sujeitos. 
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Gostaria de dizer-lhes que escrever essa dissertação diz de um processo 

de transformação. Como me disse certa feita, por ocasião da minha banca de 

exame de qualificação, o professor Anderson Ferrari, eu não poderia ser mais a 

mesma depois de tudo isso. Pensando em Jorge Larrosa (2002), tenho refletido 

acerca de algumas “experiências” pelas quais passei na vida e durante o 

mestrado e esse doloroso processo de escrita como coisas que me tocaram de 

maneira profunda, irreversível! A Suzane de hoje, a partir dessas vivências, 

despede-se da Suzane de ontem e continuará se afastando, no futuro, dessa 

Suzane que se constroi aqui, hoje, a várias mãos. 

Assim, penso que, ao final da escrita deste trabalho não construí apenas 

uma dissertação de mestrado. Mais que isso, construí uma nova forma de olhar 

e pensar o mundo, as pessoas, a/o “outra/o”, a/o diferente e a mim mesma 

enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto educadora. Como já disse, não 

sou mais a mesma. 

Em últimas palavras, ouso pensar, parafraseando Alves (2014), que 

apesar de nos imporem tantas trancas e amarras, a porta ainda está aberta, e os 

pássaros podem, se quiserem, voar! Entretanto, entendo também que muitas 

vezes, mesmo diante de gaiolas abertas, nossos aprisionamentos nos impedem 

de alçar nossos (novos) vôos e ficamos, ainda, aprisionadas/os.  
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APÊNDICE A  
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 
Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, sendo o Conselho Nacional de 

Saúde. 
Prezado(a), 

Gostaríamos de pedir sua autorização para convidar seu(sua) filho(a) 

para participar de uma pesquisa que se chama “ANÁLISE DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS SOBRE SEXUALIDADE DESENVOLVIDAS EM UMA 

DISCIPLINA CURRICULAR ESPECÍFICA” que será realizada durante as aulas 

da disciplina Educação para a Sexualidade no período de duas unidades 

escolares onde serão feitas observações e entrevistas aos(às) alunos(as). 

Esta pesquisa é de responsabilidade da professora Suzane Nascimento 

Cabral e do professor Dr. Marcos Lopes de Souza, sendo os dois pesquisadores 

do programa de Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores 

do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – em Jequié-BA. 

Os professores envolvidos na pesquisa se comprometem em evitar 

qualquer tipo de desconforto que possam surgir, deixando bem claro que você 

poderá permitir ou não que seu(sua) filho(a) participe das etapas da pesquisa, 

lembrando que caso não autorize não trará nenhum tipo de desconforto ou 

constrangimento. 

No que diz respeito aos riscos, apesar de toda pesquisa oferecer certo 

grau de risco, nós, professores envolvidos, assumimos a responsabilidade em 

evitar que eles ocorram, mas se acontecerem, tomaremos as providências 

necessárias para resolvê-los. Nesse sentido, informamos que os resultados da 

pesquisa compensam os riscos que eventualmente possam ocorrer.  

Na publicação dos resultados desta pesquisa, a identidade do(a) seu(sua) 

filho(a) será protegida não sendo fornecidas informações que permitam 

identificá-lo(a). Apenas o nome da escola e da disciplina Educação para a 

Sexualidade serão citados. O nome de seu(sua) filho(a) não será de maneira 

nenhuma liberado sem a sua permissão. 

Para que seu(sua) filho(a) possa participar deste estudo, você deverá 

autorizar e assinar este termo de consentimento. Você e seu(sua) filho(a) não 

terão nenhum custo, nem receberão qualquer vantagem financeira. Além disso, 

seu(sua) filho(a) tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no 

caso de quaisquer prejuízos produzidos pela pesquisa.  A participação de 

seu(sua) filho(a) é voluntária e caso você não autorize a participação dele(a) não 

haverá qualquer penalidade ou modificação na forma em que ele(a) será 

atendido(a) pela professora.  
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Quando a pesquisa chegar ao fim, os resultados estarão à sua disposição. 

As atividades utilizadas na pesquisa ficarão arquivadas com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este 

Termo de Consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 

cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será dada a você. 

Qualquer dúvida que você venha a ter em qualquer etapa da pesquisa 

poderá ser esclarecida pelos professores nos contatos que estão logo abaixo ou 

mesmo no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB no endereço abaixo. O 

CEP é um órgão que avalia as pesquisas quanto aos cuidados dirigidos aos(às) 

participantes para manter sua integridade e segurança. 

 

Atenciosamente,  

 

Suzane Nascimento Cabral e Marcos Lopes de Souza 

 

Consentimento para participação 

 

Eu, ___________________________________________________, autorizo 

espontaneamente o convite para a participação de 

________________________________________ na pesquisa intitulada “ANÁLISE 

DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SOBRE SEXUALIDADE DESENVOLVIDAS 

EM UMA DISCIPLINA CURRICULAR ESPECÍFICA”, sob a responsabilidade 

de Suzane Nascimento Cabral e Marcos Lopes de Souza da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB – Campus de Jequié). Eu fui devidamente 

esclarecido(a) quanto os objetivos da pesquisa, aos processos aos quais 

meu(minha) filho(a) será submetido(a) e os possíveis riscos envolvidos em sua 

participação. Os pesquisadores me garantiram esclarecer qualquer dúvida que 

eu venha a ter durante a realização da pesquisa e o direito de retirar minha 

autorização da participação de meu(minha) filho(a) em qualquer momento, sem 

que a minha desistência implique em qualquer prejuízo à mim e a ele(a), sendo 

garantido que ele(ela) não será identificado(a) e sua participação neste estudo 

não nos trará nenhum benefício nem prejuízo econômico. Assim, declaro que 

autorizo o(a) meu(minha) filho(a) em participar desse estudo. Recebi uma cópia 

deste Termo de Consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 

as minhas dúvidas. 

 

____________________, _______ de __________________ de 20_____ . 

 

Assinatura do responsável ou impressão dactiloscópica. 

Assinatura: __________________________________________ 
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COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

Eu conversei sobre as questões acima apresentadas com cada pai/responsável 

dos participantes menores do estudo. É minha intenção que cada indivíduo 

entenda os desconfortos, benefícios e obrigações relacionadas a esta pesquisa. 

 

 

________________________________________ Jequié-BA              Data: __/__/__ 

  Assinatura do Pesquisador 

 

 

Para maiores informações, entrar em contato com:  

 

Suzane Nascimento Cabral. E-mail: suzane_cabral@hotmail.com.  Fone: (73) 91160008 e 
(73) 88599859. 

Marcos Lopes de Souza. E-mail: marcoslsouza@ig.com.br Fone: (73) 91 411558 e (73) 
8827-8361 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB  
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
CAP - 1º andar 
Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 
CEP: 45.206-510  
Jequié – Bahia  
Telefones: (73) 3528-9727 / 9600  
Home page do CEP/UESB: www.uesb.br/cep 
Endereços eletrônicos: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:suzane_cabral@hotmail.com
mailto:marcoslsouza@ig.com.br
http://www.uesb.br/cep
mailto:cepuesb.jq@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
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APÊNDICE B  
 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE. 
Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, sendo o Conselho Nacional de 

Saúde. 
 

Prezado(a) aluno(a), 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa que se 

chama “ANÁLISE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SOBRE SEXUALIDADE 

DESENVOLVIDAS EM UMA DISCIPLINA CURRICULAR ESPECÍFICA”. A 

pesquisa será realizada durante as aulas da disciplina Educação para a 

Sexualidade. Serão feitas observações das aulas e algumas entrevistas durante o 

período de duas unidade escolares. 

Esta pesquisa é de responsabilidade da professora Suzane Nascimento 

Cabral e do professor Dr. Marcos Lopes de Souza, sendo os dois pesquisadores 

do programa de Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores 

do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – Campus de Jequié-BA. A pesquisa tem o objetivo de 

observar e analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas durante os trabalhos 

da disciplina Educação para a Sexualidade. Para isso, realizaremos observações 

das aulas e, ao final, entrevistas individuais.  

Nós, professores envolvidos na pesquisa, nos comprometemos em evitar 

qualquer tipo de desconforto que possam surgir durante a pesquisa, deixando 

bem claro que você e seu responsável poderão decidir em participar ou não das 

etapas do estudo. Você pode se recusar a responder qualquer questionamento 

voltado para pesquisa, sem que isso traga qualquer tipo de prejuízo, 

desconforto ou constrangimento. 

No que diz respeito aos riscos, apesar de toda pesquisa oferecer certo 

grau de risco, nós assumimos a responsabilidade em evitar ao máximo a 

ocorrência desses riscos e tomar as providências necessárias caso ocorram. 

Nesse sentido, destacamos ainda que os resultados da pesquisa compensam os 

riscos que, eventualmente, possam acontecer. Apesar disso, você tem 

assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer 

danos eventualmente produzidos pela pesquisa.  

Para lhe garantir que seu nome não seja divulgado, todas as informações 

fornecidas por você serão protegidas e identificadas por códigos ou números, 

impedindo a revelação do seu nome. Os registros que serão feitos no trabalho 

citarão apenas o nome da escola, sem descrever ou identificar os(as) 

participantes da pesquisa.  

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e 

assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá 
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qualquer vantagem financeira. O responsável por você poderá retirar a 

permissão e interromper a sua participação a qualquer momento. A sua 

participação é voluntária e se decidir por não participar não haverá nenhum 

prejuízo ou modificação na forma em que é atendido(a) pela professora que 

protegerá a sua identidade.  

Os resultados estarão à sua disposição ao final da pesquisa. Seu nome ou 

o material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do 

responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com os professores responsáveis por um período de 5 anos, e após 

esse tempo serão destruídos. Este termo de assentimento encontra-se impresso 

em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pela pesquisadora 

responsável, e a outra será dada a você. 

Em caso de dúvidas, sobre qualquer etapa da pesquisa (antes, durante e 

depois), você poderá pedir esclarecimentos dos professores nos contatos que 

estão logo abaixo ou até entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UESB no endereço abaixo. O CEP é um órgão que avalia as pesquisas 

quanto aos cuidados dirigidos aos(às) participantes para manter sua 

integridade e segurança.   

 

Atenciosamente,  

Suzane Nascimento Cabral e Marcos Lopes de Souza 

 

Consentimento para participação 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

aceito espontaneamente o convite para participar da pesquisa intitulada 

“ANÁLISE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SOBRE SEXUALIDADE 

DESENVOLVIDAS EM UMA DISCIPLINA CURRICULAR ESPECÍFICA”, sob 

a responsabilidade de Suzane Nascimento Cabral e do Professor Marcos 

Lopes de Souza da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB – 

Campus de Jequié).  Estou ciente que o meu responsável poderá modificar a 

decisão da minha participação na pesquisa, se assim desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável, declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

________________, _______ de _______________________ de 2014 . 
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Assinatura do(a) menor ou impressão dactiloscópica. 

 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

Eu conversei sobre as questões acima apresentadas com cada participante do 

estudo. É minha intenção que todos(as) entendam os desconfortos, benefícios e 

obrigações relacionadas a esta pesquisa. 

 

________________________________________  Jequié-BA         Data:    __/__/__ 

      Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Para maiores informações, entrar em contato com:  

 

Suzane Nascimento Cabral. E-mail: suzane_cabral@hotmail.com Fone: (73) 
91160008 e (73) 88599859. 

Marcos Lopes de Souza. E-mail: marcoslsouza@ig.com.br Fone: (73) 91411558 e 
(73) 8827-8361 

 
Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB  
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
CAP - 1º andar 
Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 
CEP: 45.206-510  
Jequié – Bahia  
Telefones: (73) 3528-9727 / 9600  
Home page do CEP/UESB: www.uesb.br/cep 
Endereços eletrônicos: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:suzane_cabral@hotmail.com
mailto:marcoslsouza@ig.com.br
http://www.uesb.br/cep
mailto:cepuesb.jq@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
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APÊNDICE C  
 

 Termo de Autorização do Uso de Imagem 
 
 
 

Eu ____________________________, CPF ____________, RG_______________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, 

riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso 

de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os 

pesquisadores (Suzane Nascimento Cabral e Marcos Lopes de Souza) do 

projeto de pesquisa intitulado “ANÁLISE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

SOBRE SEXUALIDADE DESENVOLVIDAS EM UMA DISCIPLINA 

CURRICULAR ESPECÍFICA” a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou 

a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das 

partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) 

e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 

transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 

obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das 

crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 

8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 

com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

 

Jequié - BA, ____ de ________________ de 2014 

 

 

 

____________________________                     ______________________________ 

    Participante da pesquisa                          Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE D  
 

 Formulário de dados pessoais e profissionais 
 

FORMULÁRIO INICIAL PARA A PROFESSORA 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome:____________________________________________________________ 

Idade:_______    

Estado civil:     Solteira (  )   Casada  (  )    Outro   (  )________________________ 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso de Graduação: ________________________  Ano de conclusão:________ 

Instituição em que cursou a 

graduação:_________________________________________________________ 

Especialização: (  ) Sim   (  ) Não.  

Se sim, qual a área? _________________________________________________ 

 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Há quanto tempo atua na docência?____________________________________ 

Qual a sua carga horária de trabalho?___________________________________ 

Possui vínculo com outra(as) escola(as)?________________________________ 

Além da disciplina Educação para Sexualidade, em quais outras disciplinas você 

atua?_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 
 

 Roteiro da entrevista realizada com a professora 
 
 
1) Há quanto tempo você trabalha com a disciplina Educação para a 

Sexualidade?__________________________ 

2) Porque trabalhar com essa disciplina?  

3) Você considera a disciplina importante? Sim (  )  Não.  

Porque?_________________ 

4) O que você pensa sobre  existência de uma disciplina como essa na 

escola?___________________________________________________________ 

5) Você participou de algum tipo de formação voltado para orientar seu trabalho 

em uma disciplina como essa?         Sim (  )   Não (  ).  

Se sim, qual?_______________________________________________________ 

Carga horária do curso:________ Instituição promotora:____________ 

Ano:________ 

6) Quais os temas elencados normalmente para serem abordados por você na 

disciplina?  

7) Porque você selecionou esses temas?  

8) Para você qual é o objetivo principal dessa disciplina? 

9) O que você pensa sobre a existência deste componente curricular? 

10) Durante sua aulas, quais estratégias didáticas costuma utilizar? 

11) Como é a aceitação da disciplina pela gestão da escola? 

12) Quais os posicionamentos das famílias em relação à disciplina? 

13) Como você analisa a receptividades dos estudantes com relação aos trabalhos  

desenvolvidos pela  disciplina? 

14) Que dificuldades você pontuaria como principais entraves para o 

desenvolvimento da proposta? 

15) Você se  sente a vontade para discutir sexualidade com os alunos? 

16) Quais os aspectos negativos e os positivos da disciplina para você?   

17) Como você avalia a disciplina? 

 
 
 
 


