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RESUMO 

 
Esta dissertação buscou analisar os discursos sobre sexualidade e saúde construídos 
por professoras durante contato com materiais educativos. Esta pesquisa se ancora 
na perspectiva das teorias pós-críticas, mais especificamente, a pós-estruturalista. O 
percurso deste trabalho se deu a partir da produção de espaços formativos realizados 
com três professoras da disciplina de Educação para a Sexualidade de uma escola na 
cidade de Jequié-Bahia. Esta disciplina existe desde 2005 e compõe o núcleo 
diversificado do currículo dos anos finais do ensino fundamental das escolas 
municipais da referida cidade. Foram realizados oito momentos formativos no 
período de março a julho de 2016, com base na perspectiva do saber da experiência 
discutido por Jorge Larrosa, abordando os seguintes temas: história da sexualidade; 
relações entre sexualidade e saúde; DSTs/Aids; riscos versus vulnerabilidade e 
gênero, sexualidade e saúde. As professoras também elaboraram e desenvolveram 
uma proposta de intervenção em sala de aula utilizando os artefatos culturais 
trabalhados durante os momentos formativos, perfazendo, juntamente com as 
atividades extraclasses, 120 horas. A produção de dados foi realizada por meio de 
entrevista semiestruturada (diagnóstico inicial) e gravações em áudio dos encontros 
formativos e das intervenções em sala de aula. A análise dos dados foi feita com base 
nos referenciais foucaultianos, operando com os discursos produzidos no percurso 
da investigação. Trago como interlocutores/as para essa discussão autores/as como 
Michel Foucault, Dagmar Meyer, Alfredo Veiga-Neto, Jorge Larrosa, Marluce 
Paraíso, Richard Parker, José Ricardo Ayres, Jeffrey Weeks, Tomaz Tadeu da Silva, 
dentre outros/as. As análises me levaram a traçar um perfil das professoras 
revelando como suas subjetividades estão implicadas em seus trabalhos com a 
educação para a sexualidade e o diagnóstico inicial demonstrou o quanto a 
sexualidade em sua interface com a saúde ainda está presente nos discursos das 
professoras sob um viés naturalista, biologista e direcionada à prevenção das 
DSTs/Aids, embora, consiga vislumbrar algumas perspectivas de mudanças. Quanto 
aos discursos produzidos durante o contato com os artefatos culturais, chamo a 
atenção para a emergência e recorrência destes em torno de cinco eixos principais: o 
incômodo diante do comportamento dito promíscuo; a excessiva preocupação com a 
iniciação sexual dos/as estudantes; os medos, preconceitos e estigmas relacionados 
ao HIV/Aids; o desconforto diante da masturbação, especialmente, das mulheres 
enquanto temática na educação escolar e o foco na prevenção da gravidez 
considerada precoce. Esses discursos foram também colocados em movimento pelas 
professoras ao analisarem os artefatos utilizados, contudo, as tentativas de escapes 
foram recorrentes dando lugar a problematizações que podem colaborar com a 
ressignificação da abordagem desses temas na escola. 
 
Palavras-chave: Educação para a sexualidade; Saúde; Artefatos culturais; Momentos 
formativos 

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
This dissertation sought to analyze the discourses about sexuality and health built by 
female teachers in contact with educational materials. Our research is anchored in the 
perspective of post-critical theories, more specifically the poststructuralist theory. 
The course of this work was based on the production of formative spaces carried out 
with three female teachers from the discipline Sex Education of a school in the city of 
Jequié, Bahia, Brazil. This discipline exists since 2005 and composes the diversified 
nucleus of the curriculum of the final years of the elementary schools of the city. 
Eight formative moments were held from March to July 2016, based on the 
perspective of Jorge Larrosa’s experience knowledge, addressing the following 
themes: History of sexuality; Relationships between sexuality and health; STD/AIDS; 
Risks versus vulnerability and gender, sexuality and health. The teachers also 
elaborated and developed a proposal for a classroom intervention using the cultural 
artifacts used during the formative moments, amounting to 120 hours – along with 
the extra-class activities. The data production was performed through a semi-
structured interview (initial diagnosis), and audio recordings of the formative 
meetings and classroom interventions. The analysis of the data was made based on 
the Foucaultian referents, operating with the discourses produced during the 
investigation. As interlocutors for this discussion, I bring authors such as Michel 
Foucault, Dagmar Meyer, Alfredo Veiga-Neto, Jorge Larrosa, Marluce Paraíso, 
Richard Parker, José Ricardo Ayres, Jeffrey Weeks, and Tomaz Tadeu da Silva, 
among others. The Analyses led me to draw a profile of the teachers revealing how 
their subjectivities are implicated in their work with sex education. The initial 
diagnosis demonstrated how much sexuality, in its interface with health, is still 
present in the teachers' discourses under a naturalist, biologist, bias, focused on 
STD/AIDS prevention, although prospects for change are visible. As for the 
discourses produced during the contact with the cultural artifacts, I point out to their 
emergence and recurrence around five main axes: the uneasiness with behavior said 
to be promiscuous; The excessive preoccupation with the sexual initiation of the 
students; The fears, prejudices and stigmas related to HIV/AIDS; The discomfort 
faced in front of masturbation, especially women’s, as a theme in school education 
and the focus on the prevention of those pregnancies considered to be precocious. 
These discourses were also set in motion by the teachers when analyzing the used 
artifacts, however, the escape attempts were recurrent, giving rise to the 
problematizations that can contribute to the resignification of the approach of these 
subjects in the school. 
 
Keywords: Sex education; Health; Cultural artifacts; Formative moments 
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INTRODUÇÃO 

 

Foucault (1988) compreende a sexualidade como uma "invenção social", 

constituída a partir de múltiplos discursos reguladores, normatizadores e produtores 

de “verdades”. Ele nega assim a naturalidade da sexualidade enfatizando como tais 

discursos corroboram a reprodução de uma sexualidade socialmente regulamentada 

e aceita. É nesse sentido que se introduz este trabalho, destacando os aspectos 

socioculturais na construção das identidades e atitudes em relação à sexualidade e 

como esses influenciam os discursos e as práticas educativas empregadas no 

processo de educação para a sexualidade na escola que, historicamente, tem suas 

bases nas questões de saúde e, na atualidade, mais especificamente, nos problemas 

de saúde sexual relacionados às DSTs e à gravidez na adolescência.  

Atrevo-me a pensar que, talvez por isso, pesquisas atuais como as realizadas 

por Azevedo (2013) ainda chamem a atenção para o fato de que grande parte das 

intervenções realizadas nas escolas, especialmente nas aulas de educação para a 

sexualidade, tenha um caráter meramente biológico voltado para a prescrição, ainda 

sendo muito frequente uma abordagem focada na culpabilização do/a indivíduo/a e 

na reprodução de medidas preventivas que limitam o poder de escolha destes/as.  

Pensando a respeito disso, percebo que, por muitas vezes, em minha trajetória 

acadêmica e profissional presenciei e fui, inclusive, protagonista no desenvolvimento 

de ações educativas em cujo discurso predominava uma visão reducionista da 

sexualidade focando quase que, exclusivamente, nos seus aspectos reprodutivos e 

patológicos sem, sequer, pensar sobre quão histórica e cultural é essa perspectiva 

que, por muitas vezes, (re)produzi em meus discursos. Com intuito de me (re)ver e 

me (re)pensar, trago vivências que foram essenciais na construção do meu interesse e 

motivação pelo estudo e discussão da sexualidade numa perspectiva pós-

estruturalista e, mais especificamente, por esse tema de pesquisa. Descrevo, 

brevemente, aqui fatos importantes dessa trajetória buscando confrontar os meus 

‘antigos’ saberes acadêmicos e experienciais com a sexualidade como “invenção 

social” defendida por Foucault, destacando também as inquietações que permearam 

esse meu processo construtivo até o atual momento de consecução desse trabalho. 
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Creio que o fato principal que me levou ao interesse pela educação para 

sexualidade foi o bacharelado em Enfermagem que cursei concomitantemente à 

licenciatura em Ciências Biológicas. Duas formações, a meu ver, muito 

complementares e que me proporcionaram subsídios muito importantes para a 

atuação em uma das áreas de bastante interesse: a educação em saúde. A 

contribuição da Enfermagem, nesse sentido, se deu, especialmente, em relação aos 

aspectos preventivos, dos cuidados com a saúde corporal e mental, a preocupação 

com a saúde da coletividade, entre outros aspectos, cujas abordagens estiveram 

prioritariamente centradas nos comportamentos e fatores de risco para determinadas 

patologias e/ou agravos, uma vez que, perspectivas mais amplas como o conceito e 

noções de vulnerabilidade, discutido no decorrer desse trabalho, não foi uma 

realidade em minha formação inicial. Sobre isso, Ayres e col. (2009, p. 02) alertam 

que “parcela expressiva dos/as profissionais de saúde não está familiarizada com o 

conceito de vulnerabilidade, apesar de ele já estar em uso desde a década de 1990”. 

Ainda que fora dessa nova perspectiva, realizei a convites, desde o período de 

graduação, palestras com diversas temáticas na área de saúde, especialmente, sobre 

drogas, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na 

adolescência em algumas escolas das redes estadual e municipal de Jequié-BA e 

municípios vizinhos. Essas temáticas, muito discutidas atualmente nas escolas, de 

acordo com César (2009), são reflexos da preocupação dessas instituições a partir do 

ano de 1990 com a epidemia de HIV/Aids1 e dos altos índices de gravidez na 

adolescência que passou a ser considerada no período como um “problema 

pedagógico” de grande relevância. Segundo a autora, a ideia de saúde e prevenção 

assumida nessa época pelas escolas foi tão definitiva que o uso de drogas passou a 

ser também abordado, por entenderem que havia uma relação entre esse problema e 

os demais supracitados. A partir disso é possível questionar: por que mais de duas 

décadas depois a educação para a sexualidade nas escolas continua a funcionar sob 

os mesmo padrões? Por que os estudos socioculturais sobre a temática  

 

1 Nessa dissertação optei por utilizar o termo Aids no lugar de AIDS, em caixa alta, sigla da síndrome 
da imunodeficiência adquirida, em virtude de estar trabalhando com uma perspectiva que entende a 
Aids não apenas como um evento clínico e biológico, uma doença, e sim como um fenômeno que 
envolve aspectos sociais, culturais, econômicos, entre outros (GALVÃO, 2000; PARKER, 1994; 1997). 
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ainda não impactam significativamente na produção de conhecimento nesse 

ambiente? E que contribuições eles podem oferecer a essas discussões nas escolas 

atuais? 

São questões que problematizam a educação para a sexualidade da forma que 

está posta e fazem pensar em possíveis alternativas para superar a abordagem da 

sexualidade na perspectiva que costumava assumir num passado recente em minhas 

palestras, com a aprovação da instituição escolar: a de detentora de um saber 

normatizado. Tanto que, no desenvolvimento dessa tarefa, por muitas vezes fui 

orientada a focar exclusivamente nos aspectos preventivos e que utilizasse “imagens 

de impactos” sobre as consequências da relação sexual sem preservativo e/ou o uso 

de drogas ilícitas.  

Assuntos considerados polêmicos, a exemplo das discussões sobre gênero e 

diversidade sexual não eram colocados em pauta, ora porque se considerava 

desnecessária essa abordagem, uma vez que, a “necessidade” dos/as estudantes não 

era essa; ora porque os/as estudantes não estariam preparados/as para tal discussão, 

ou mesmo, porque as famílias dos/as estudantes talvez não gostassem que 

seus/suas filhos/as tivessem contato com esses assuntos. Essa produção de saberes 

sobre a sexualidade perpassa pelas relações de poder, muito discutidas por Foucault. 

Segundo ele “o discurso veicula e produz poder; reforça-o, mas também o mina, 

expõe, debilita e permite barrá-lo” (FOUCAULT, 1988, p. 96). Os discursos, então, 

atuam como (re) produtores de um conhecimento normatizador, reforçando-os, 

contudo, ainda de acordo Foucault (1988, p.105) “onde há poder há resistência”; 

assim, as resistências também fazem parte das relações de poder e algumas destas 

podem questionar as normas e verdades dominantes de forma, inclusive, a 

resignificá-las.  

Os discursos solicitados a mim pelas escolas, enquanto palestrante, não davam 

lugar aos questionamentos, ao contrário, possuíam caráter normativo e, muitas 

vezes, prescritivo. Essa situação me angustiava e inquietava, especialmente, porque 

eram nítidas nos/as estudantes a vontade de saber e a curiosidade, ainda que 

controladas diante do discurso unidirecional empregado. Portanto, apoiando-me nas 

ideias de Foucault, entendo que passei a estabelecer um processo de resistência 
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diante dos discursos de verdade da sociedade e instituições escolares e do meu 

próprio discurso na medida em que buscava problematizá-lo. 

Passei então a “dar voz” aos/às participantes. Poderiam falar ou tirar dúvidas 

sobre qualquer assunto relativo à sexualidade ainda que este fugisse da proposta 

preventiva inicial. E assim, mudando minhas estratégias foi possível construir novos 

discursos em torno da sexualidade em minhas palestras. Os resultados obtidos com 

tal experiência me permitem atualmente concordar com Foucault (1988), para quem 

os discursos podem atuar tanto como ferramentas de dominação dos indivíduos 

quanto de empoderamento podendo expô-lo ainda mais a uma situação de 

vulnerabilidade ou levá-los a um questionamento sobre sua sexualidade, 

respectivamente. A partir dessa nova estratégia, percebi a importância de buscar 

compreender as “verdades” construídas sobre a sexualidade tendo em vista o grupo, 

a época e o contexto sociopolítico em que elas surgiram e se estabeleceram 

(FOUCAULT, 1996). 

Nesse percurso, a licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) muito contribuiu também com o meu 

processo de “crescimento” em relação à compreensão e abordagem da sexualidade 

na escola, especialmente pela oportunidade de desenvolvimento e colaboração, na 

condição de bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no 

subprograma de Biologia, entre os anos de 2011 a 2013, em projetos e ações 

educativas voltados à essa temática em algumas escolas das redes estadual e 

municipal. As vivências enquanto palestrante e bolsista do PIBID me fizeram 

compreender a importância de problematizar o processo ensino-aprendizagem em 

sexualidade na escola, até porque a presença dela nesse ambiente não depende de 

disciplina específica, discursos explícitos, ou sua inclusão no regimento escolar. 

Segundo Louro (1997, p. 81) “a sexualidade está na escola porque ela faz parte dos 

sujeitos, ela não é algo que possa ser desligado”. E mais ainda, sua presença nesse 

ambiente não se restringe aos aspectos biológicos do sexo. Daí, problematizar essas 

questões exige também o conhecimento da sexualidade como uma “invenção social”. 

Apesar de adotar novas metodologias em minha prática abrindo espaços para 

novos olhares e discursos sobre a sexualidade, sentia que me faltava um 
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conhecimento fundamentado em que pudesse respaldá-la e aprimorá-la; e embora 

tenha participado de eventos e cursos na área, as inquietações a respeito de como 

trabalhar a educação para a sexualidade numa perspectiva sociocultural me 

acompanharam após o período de graduação. Sentia que me faltava conhecimento 

teórico específico. E foi nesse período que a oportunidade de conhecimento surgiu na 

forma de um projeto de extensão realizado pela UESB campus de Jequié, com 

financiamento do programa de Extensão Universitária – POEXT 2011 da Secretaria 

de Educação Superior do Ministério da Educação – MEC/SESu e sob coordenação do 

professor Marcos Lopes de Souza que, posteriormente, viria a ser meu orientador de 

mestrado.  

O projeto denominado “Formação de professores da área de saúde, educação, 

assistência social e segurança pública para o respeito à diversidade sexual” já havia 

tido outras três edições antes de minha participação em 2013, mas, para mim, esse foi 

o ano de início de uma compreensão da sexualidade e da diversidade sexual e de 

gênero até então ignorada. Ao decorrer do projeto e das ações, leituras e discussões 

realizadas eu ia me dando conta do quanto eram limitados os meus conhecimentos 

na área e do quanto necessitava e queria me debruçar sobre esse novo conhecimento 

que viria a ser essencial à minha prática pedagógica na área. Foi nesse contexto que o 

trabalho educativo em sexualidade realizado no âmbito das Unidades de Saúde da 

Família (USF) tanto nos atendimentos internos, nas escolas e comunidade em geral; 

as palestras realizadas nas escolas, tanto por mim quanto por colegas de profissão e a 

atuação dos/as próprios/as professores/as em relação à essa temática dentro e fora 

da sala de aula começaram a despertar minha atenção enquanto possível objeto de 

estudo, inicialmente na especialização e, mais tarde, no decorrer do mestrado de qual 

essa pesquisa é fruto. 

Na especialização em Saúde Coletiva, realizada pela UESB no mesmo período 

do projeto de extensão, buscando sanar algumas inquietações suscitadas durante o 

período de estágio em Enfermagem, escolhi pesquisar sobre o processo de educação 

para a sexualidade mediado por materiais educativos impressos (MEIs) que ocorre 

(ou não) no Programa de Planejamento Familiar das USFs. Na pesquisa intitulada 

“Direitos sexuais e reprodutivos: influências dos materiais educativos impressos no 



20 

 

processo de educação em sexualidade” discuti a importância do material educativo 

enquanto ferramenta de aprendizagem na área apontando deficiências, limites e 

possibilidades de sua utilização no processo educativo que ocorre (ou deveria 

ocorrer) com os/as usuários/as do serviço de Planejamento Familiar. Os resultados 

dessa pesquisa apontam para o grande potencial educativo desses materiais quando 

bem utilizados pelo profissional de saúde. Desde então, meu interesse pelo material 

educativo em sexualidade só cresceu. 

Adentrei então ao mestrado em Educação Científica com outro projeto sobre a 

utilização dos materiais educativos na educação não formal, contudo, nutria o desejo 

de realizar algo especificamente no ambiente escolar e sob uma nova perspectiva: 

aquela cujo primeiro contato obtive por meio do projeto de extensão supracitado: 

uma perspectiva sociocultural da sexualidade. Apenas não sabia de que forma 

desenvolvê-lo. A ajuda e direcionamento de meu orientador, nesse sentido, me 

encaminharam em direção à essa temática de pesquisa desenvolvida com especial 

satisfação e por prazer; tanto por suprir minha ‘sede’ de conhecimento sobre a 

sexualidade em uma abordagem pós-estruturalista como por me permitir trazer os 

materiais educativos como ferramentas auxiliares na produção desse conhecimento 

na escola e, além disso, colocar em prática uma proposta formativa diferenciada 

direcionada a professoras que lidam diretamente com essa temática.  

Tendo feito essa breve contextualização sobre minhas vivências, faço uso das 

palavras de Larrosa (2002, p. 21) ao afirmar que “a experiência é o que nos passa, o 

que nos acontece, o que nos toca” para dizer que esse trabalho é um constructo 

motivado e mediado pelas experiências formativas pelas quais passei e pelos fatos e 

eventos que me aconteceram e que, de certa forma, me tocaram e marcaram. Digo 

isso, pois, entendo que minha subjetividade está estreitamente relacionada à escolha 

de meu objeto de investigação e faço uso das palavras de Richard Parker que 

fundamentam esse meu entendimento quando afirma que 

para qualquer pessoa que investigue sexualidade, raça, gênero, ou qualquer 
outro fenômeno que, de uma forma ou de outra, esteja relacionado com as 
dimensões mais pessoais da identidade e da subjetividade, existe sempre 
uma negociação entre quem você é e como vai construir seu próprio campo 
de investigação (PARKER, 2003, p. 458). 
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 É nessa perspectiva, defendida pelo autor, que coloco minhas questões 

pessoais que foram administradas, pensadas e interpretadas, na concepção e 

desenvolvimento dessa produção acadêmica na qual apresento os discursos de 

professoras sobre sexualidade a partir de uma proposta formativa que tem os 

materiais educativos como o artefato cultural central do processo de intervenção. 

A respeito dessa produção de discursos sobre a sexualidade, Louro (1997) 

destaca que a escola tem grande importância, uma vez que, ela não é apenas 

reprodutora das concepções sociais, mas é também produtora. As normas, teorias, 

materiais didáticos, processos de avaliação, entre outros elementos que fazem parte 

do contexto escolar são constituídos por distinções de gênero, sexualidade, classe e 

etnia, sendo, ao mesmo tempo, produtores de tais distinções. Assim, é necessário 

conhecer quais discursos sobre sexualidade são produzidos nas escolas para então 

problematizá-los. 

Aqui entendo discurso enquanto “um conjunto de enunciados que se apoia 

em um mesmo sistema de formação” (FOUCAULT, 1987, p. 124). E, portanto, não se 

resume a um ato de fala ou uma ação individual de pronunciar discursos, mas vai, 

além disso. Como afirma Veiga-Neto (2016, p. 93) “as práticas discursivas moldam 

nossas maneiras de constituir o mundo, de compreendê-lo e de falar sobre ele”. 

A própria pedagogia se constitui em uma prática discursiva. Nesse contexto 

o/a professor/a tem papel de destaque na produção de tais discursos no ambiente 

escolar e, sendo os materiais educativos uma das ferramentas de veiculação desses, 

especialmente, na associação entre sexualidade e saúde, é importante problematizar 

os discursos dos/as professores/as tanto sobre os materiais quanto a partir deles, em 

especial, dos/as profissionais que atuam diretamente com a temática em questão. E 

foi a partir dessas reflexões que surgiu o meu problema de pesquisa: Quais discursos 

são produzidos por professoras da disciplina de Educação para a Sexualidade de 

uma escola da rede municipal de Jequié-BA durante momentos formativos mediados 

por materiais educativos relacionados à temática sexualidade e saúde? 

Ao entender a escola como instituição envolvida na produção de diferentes 

expressões sexuais e de gênero, além de local de validação e replicação de 

determinadas formas de viver as sexualidades (MEYER; KLEIN; ANDRADE, 2007), 
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torna-se necessário a busca de alternativas para que o processo de educação em 

sexualidade e saúde seja desenvolvido de maneira menos reprodutivista e que gerem 

espaços para discussões problematizando as vivências dos/as estudantes em relação 

à sua sexualidade e saúde. Nesse sentido, uma das relevâncias desse estudo consiste 

na necessidade de exploração de ferramentas teórico-metodológicas que sejam 

capazes de potencializar tais discussões e, sendo os materiais educativos as 

ferramentas de interesse desse estudo, é interessante conhecer e problematizar as 

questões de acesso a eles na instituição escolar.  

A pesquisa justifica-se ainda pela importância de se conhecer as contribuições 

desses materiais educativos para o propósito a que é destinado: a construção de 

conhecimentos em sexualidade e saúde; uma vez que, apesar de muito utilizado 

como ferramenta educativa, Monteiro e Vargas (2006) ressaltam que ainda 

apresentam fundamentos educacionais e pressupostos teórico-conceituais que 

carecem de ser explicados e aprofundados. Aliado a isso, ainda tem-se a relevância 

de se analisar os princípios e critérios utilizados pelos/as professores/as na 

interpretação e utilização dos materiais, pois, isso nos leva a refletir sobre suas 

percepções a respeito da sexualidade, saúde e relações de gênero no atual contexto 

sociocultural; aspectos importantes para o desenvolvimento do processo educativo. 

Portanto, essa pesquisa ainda contribui no sentido de conhecer que tipo de relação 

os/as professores/as estabelecem com esses materiais, que importância atribuem a 

eles e que análises fazem desse artefato. 

Quanto à relevância de uma proposta formativa em pesquisa, um “estudo 

investigativo da disciplina de Educação para Sexualidade em escolas da rede 

municipal de Jequié-BA”, realizado por Azevedo (2013) aponta para a necessidade 

relatada pelos/as professores/as de processos formativos que contemplem uma 

abordagem da sexualidade para além dos aspectos biológicos, uma vez que, a 

formação inicial e continuada não lhes dão subsídios para tanto. Portanto, 

potencializar essas discussões localmente adquire uma relevância educacional 

estratégica. 

A relevância científica desse estudo fundamenta-se na carência de produções 

na área de educação para a sexualidade tendo como referência os materiais já 
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existentes, sejam elaborados pelos Ministérios da Saúde e da Educação ou por grupos 

e organizações. Ao realizar buscas no banco de dissertações e teses da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) utilizando as palavras-

chaves: materiais educativos em sexualidade; materiais educativos em saúde sexual; 

formação de professores/as em sexualidade e saúde; educação para a sexualidade e 

saúde; e processos formativos em sexualidade e saúde, obtive como resultado apenas 

seis trabalhos relacionados com educação para a sexualidade e saúde, realizados 

entre os anos de 2008 e 2015. Destaco que, dentre esses, apenas um trabalho teve 

como foco o material educativo e a formação de professores/as.  

A pesquisa em questão é intitulada “Abordagens dos direitos reprodutivos em 

materiais didáticos para a formação continuada de educadoras (es): uma  análise  a 

partir  dos editais  da SECAD”, de autoria de Maytê Gouvêa Coleto (2012) e, trata-se 

de uma dissertação de mestrado que buscou investigar os materiais didáticos 

provenientes de ações de formação continuada para educadores/as sobre 

sexualidade que foram desenvolvidas pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC) no município de Presidente Prudente – 

SP. Nesse estudo, os materiais, provenientes de processos formativos, foram 

analisados quanto ao conteúdo e abordagem e não problematizados durante a 

formação propriamente dita, como proponho na presente pesquisa. Além disso, tal 

análise se ateve aos editais da SECAD relacionados aos direitos reprodutivos. Nesse 

sentido, um estudo que aponte as potencialidades e limitações da utilização dos 

diversos materiais educativos em sexualidade no âmbito do processo formativo de 

professores/as, cuja abordagem ultrapasse os limites biológicos dos direitos 

reprodutivos, possui grande relevância científica. 

Quanto às buscas realizadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) utilizando os mesmos critérios, encontrei 23 trabalhos (teses e 

dissertações) sobre a educação para a sexualidade e saúde e nenhum deles abordou a 

utilização de materiais educativos na formação de professores.  

Neste trabalho, elenco como objetivo geral: analisar os discursos construídos 

pelas professoras da disciplina Educação para a Sexualidade durante momentos 

formativos mediados por materiais educativos sobre sexualidade e saúde. Para tanto, 
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destaco como objetivos específicos: identificar os discursos das professoras da 

disciplina Educação para a Sexualidade em relação à interface entre sexualidade e 

saúde e em relação aos artefatos utilizados; apontar e discutir as potencialidades e 

limitações para o uso didático dos materiais educativos em aulas destinadas à 

educação para a sexualidade na relação com a saúde.  

Essa dissertação está organizada em quatro capítulos. No capítulo I trago uma 

contextualização dos discursos sobre sexualidade e saúde através dos séculos 

repensando a história desses discursos do ponto vista de suas descontinuidades. No 

capítulo II descrevo e fundamento o trajeto metodológico da pesquisa, 

compartilhando, além das estratégias utilizadas, campo e sujeitos, também os 

desafios e superações de meu caminhar investigativo e como esses foram 

importantes para meu crescimento e identificação enquanto pesquisadora pós-

estruturalista em sexualidade e no alcance dos objetivos propostos nessa pesquisa. 

Os capítulos III e IV são discursivos. Neles descrevo e analiso os discursos das 

professoras sobre sexualidade e saúde e sobre os artefatos culturais (materiais 

educativos) utilizados durante os momentos formativos, respectivamente, 

trabalhando esses discursos tendo como base os estudos foucaultianos. 
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CAPÍTULO 1 

DISCURSOS SOBRE SEXUALIDADE E SAÚDE 

Inicio o corpo teórico dessa pesquisa fazendo uma contextualização da 

sexualidade e dos discursos produzidos sobre ela e a partir dela ao decorrer dos 

séculos até os dias atuais nas sociedades ocidentais tomando como base os estudos 

pós-estruturalistas na área, de forma a discutir e problematizar a sexualidade na 

condição de construto cultural e histórico cujas “raízes” influenciam os discursos 

atuais e a forma como vivemos nossa sexualidade. Apesar de, didaticamente, optar 

por uma apresentação da história da sexualidade entre o período que vai do século 

XVII aos dias atuais, não a faço numa perspectiva contínua; descarto noções como a 

de origem, progresso, evolução ou mesmo influência entre esses períodos que sejam 

de uma forma lógica e ritmada. Assim, os retomo para além de problematizar o que 

herdamos deles em relação aos corpos e sujeitos também (re)pensar a história do 

ponto vista de suas descontinuidades, buscando não uma explicação totalizante para 

o presente, mas a construção de novas problematizações para ele (RAGO, 2002). 

Entendendo que ao longo do tempo constituiu-se uma vinculação entre 

sexualidade e saúde, trago à discussão também a correlação entre estas áreas na 

perspectiva da promoção da saúde trazendo também noções básicas de 

vulnerabilidade, conceitos estes que estabelecem relações com a compreensão da 

sexualidade em seus aspectos sociais e políticos e não apenas individuais, estando, 

por isso, em conformidade com a abordagem sociocultural proposta nessa pesquisa.  

Pondero ainda que, assim como afirmou Guacira Louro (2007, p. 41), não 

tenho a pretensão de trabalhar com a verdade, mas com regimes de verdade, pois, 

concordando com a autora, ela é “provisória e situada”; apenas explicito e busco 

compreender como as “verdades” sobre a sexualidade foram sendo produzidas no 

espaço e tempo pelas sociedades e que relações de poder mediaram tais discursos de 

verdade. 

 Na ânsia pela compreensão de suas múltiplas variáveis, pelo controle dos 

corpos, ou mesmo, por uma questão de satisfação pessoal e busca de prazeres, a 

sexualidade é um tema que desperta o interesse da humanidade. Louro (2000) afirma 
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que as identidades sexuais e de gênero constituem uma referência primordial dos 

sujeitos, isto é, se manifestam no indivíduo desde muito cedo e influenciam em seu 

desenvolvimento configurando-se como essencial à humanidade. Na visão da autora, 

a sexualidade refere-se às diversas formas de entender os prazeres e os desejos 

sexuais. Porém, sendo um termo polissêmico, apresento aqui também a compreensão 

de sexualidade na perspectiva de Foucault que não diverge da concepção de Guacira 

Louro, mas traz elementos complementares que me levam a adentrar na abordagem 

histórica da sexualidade proposta nesse capítulo. Para Foucault: 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se aprende com dificuldade, mas à grande rede de 
superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles 
e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 
estratégias de saber e poder (FOUCAULT, 1988, p. 117). 

O autor entende a sexualidade como uma estratégia de controle e 

normatização das pessoas e das populações sustentada por jogos de poder 

defendendo que, em virtude disso, é necessário buscar compreendê-la em um 

contexto histórico, político e sociocultural, uma vez que, o poder não é algo fixo e de 

domínio de um grupo específico indefinidamente; ele se manifesta de forma 

diferente de contexto para contexto e de tempos em tempos; e a forma como se 

expressa nesses tempos e espaços determina a produção dos discursos e 

normatizações sobre a sexualidade. Por isso, a sexualidade a que Louro se refere 

como as diversas formas de entender os prazeres e os desejos sexuais, é 

compreendida como produção sociocultural e histórica. Dessa forma, uma questão 

importante é saber de que maneira o poder tem penetrado e controlado os prazeres 

cotidianos (FOUCAULT, 1988) através dos séculos e na modernidade. 

Jeffrey Weeks utiliza o termo “construcionismo social” para se referir ao modo 

de compreensão das atitudes referentes ao corpo e à sexualidade em seu contexto 

histórico e, ao descrever seu campo de interesse, destaca outra questão considerada 

central nessa abordagem que é a busca por entender “por que nossa cultura atribui 

tanta importância à sexualidade e, como isso veio a acontecer” (WEEKS, 2000, p. 46). 

Sobre isso, entendo que a análise de como se desenvolveram os jogos de poder, tão 

discutidos por Foucault, é essencial para compreender essa questão. Dessa forma, ao 

discutir como as relações de poder controlam os corpos e a sexualidade, é possível 
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entender quais jogos de poder corroboraram o atual discurso de importância do 

prazer e da felicidade atribuídos à vivência plena da sexualidade e à saúde do corpo. 

É preciso também falar da construção dessa relação entre sexualidade e poder 

porque segundo Foucault (1994), a sexualidade é um comutador que nenhum 

sistema moderno de poder pode dispensar. Ela não é aquilo que o poder tem medo, 

mas aquilo que se usa para seu exercício. As proibições não são formas essenciais do 

poder, são apenas seus limites, as formas frustradas. As relações de poder são, antes 

de tudo, produtivas.  

Importante esclarecer que os jogos e as relações de poder que controlam 

corpos e a sexualidade não obedecem a uma lógica contínua como nos pode fazer 

acreditar o discurso histórico da continuidade. Para Foucault a história é 

essencialmente descontínua. [...] “Não é o desenrolar previsível do mesmo, e sim 

uma série de mutações inaugurais” (ROUANET, 1996, p. 111). Pensando nisso, tomo 

o livro “A história da sexualidade: a vontade de saber” de Michel Foucault como 

ponto de partida para essa discussão, trazendo algumas considerações sobre a 

construção discursiva da sexualidade no ocidente, sem, entretanto, buscar construir 

uma explicação totalizante a partir da simples exposição de fatos ordenados 

temporariamente, mas utilizando de um movimento constante de ir e vir através da 

história o que põe em dúvida tal possibilidade de totalização. 

Tomando o século XVII para início dessa discussão, apresento alguns 

acontecimentos de um período em que, de acordo com Foucault, o sexo foi reduzido 

ao campo da linguagem, cuja circulação passou a ser amplamente controlada nos 

discursos (FOUCAULT, 1988). O próprio escritor explica que o período corresponde 

ao surgimento do capitalismo em que o mundo do trabalho não era compatível com 

o sexo já que este não era financeiramente produtivo. É claro, que pelo contexto, tais 

mecanismos de controle dos discursos só poderiam ter suas origens na burguesia. 

Apesar de alguns autores/as considerarem essa época como um marco 

significativo da história de repressão e controle em torno do sexo, por parte da 

sociedade capitalista (WEEKS, 1985), Foucault defende que houve uma grande 

incitação aos discursos sobre sexo e não o seu silenciamento; embora toda essa 

explosão discursiva tenha ocorrido na perspectiva de regulá-lo e normatizá-lo; poder 
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que era exercido, especialmente, pela igreja cristã. Fazia-se necessário falar tudo 

sobre o sexo; essa era a exigência. Detalhes sobre o sexo e os desejos em torno dele 

eram exigidos nas confissões cujo objetivo era a modificação do desejo em busca da 

purificação, do resgate e da salvação da alma. O discurso sobre o sexo passa a atuar 

como uma ferramenta de gestão. Assim era possível controlá-lo (FOUCAULT, 1988).  

Saliento que o controle do sexo até esse período no ocidente estava sob o 

domínio do que o autor denominou como “dispositivo de aliança” baseado no 

sistema de matrimônio e valorização dos laços de sangue (parentesco) e “transmissão 

dos nomes e dos bens” (FOUCAULT, 1988, p. 117). Desta forma, a razão de ser da 

sexualidade nesse sistema era, essencialmente, a reprodução que garantia a 

continuidade e manutenção desse dispositivo. Não é difícil perceber, portanto, que as 

exigências das confissões de todos os atos e mesmo os desejos mais reprimidos sobre 

o sexo servissem como estratégia de dominação e manutenção da norma. Algo que 

também é interessante observar nesse dispositivo é que “a instância de dominação 

não se encontra do lado de quem fala, mas do lado de quem escuta e cala” 

(FOUCAULT, 1988, p. 71). Essa forma de controle perdurou até o início do século 

XVIII. 

Contudo, não trato aqui, de um dispositivo que surge e se esgota nesse século 

dando início a outro dispositivo que, de certa forma, só teria sido possível a partir do 

primeiro. Não se trata disso. Concordando com Rago (1995) penso que não dá para 

recontar a história da sexualidade ordenando os fatos de forma sequencial no tempo. 

Se assim o fizesse incorreria no risco de cometer alguns equívocos, como por 

exemplo, se tomasse como base o século XVII como a origem do controle da 

sexualidade poderia atribuí-la erroneamente ao cristianismo. Porém, para Foucault 

(2004, p. 64) o cristianismo trouxe para a história da sexualidade novas técnicas, uma 

vez que “a poligamia, o prazer fora do casamento, a valorização do prazer, a 

indiferença em relação aos filhos já havia desaparecido, no essencial, no mundo 

romano antes do cristianismo”.  

Também não dá para dizer que essa forma de controle exercido pelas novas 

técnicas do cristianismo que perdurou até início do século XVIII se esgotou nele. A 

tão falada “moralidade sexual” durante os séculos seguintes, inclusive no século 
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atual tem seus princípios nas técnicas de controle exercidas pelo cristianismo desde o 

Estado Romano.  

 Um exemplo de como a história dos discursos sobre a sexualidade não segue 

um padrão temporal é o estigma em relação à Aids por ocasião de seu aparecimento 

no século XX que a colocou como doença resultante de um efeito direto da revolução 

sexual propagada anos antes, ou seja, uma resposta à “falta de moralidade” da 

geração de 1968. Em suma, predominava sobre o sujeito “aidético” o estigma de 

culpabilizado diante de sua própria situação (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009; WEEKS, 

2000). Carregando um discurso ainda muito característico do cristianismo da época 

do “dispositivo da aliança”. 

Weeks (2000) destaca ainda que a prostituição, a imoralidade pública, os vícios 

privados e a as doenças venéreas também predominavam nos discursos por volta da 

segunda metade do século XIX. Esta última se destacava como sendo de grande 

ameaça à saúde e proveniente da decadência moral da população, que por sua vez, 

estaria levando à sua decadência social. Toda essa preocupação com a vida dos 

membros da sociedade aumentava ainda mais o interesse do Estado pela vida sexual 

das pessoas e pelo disciplinamento de seus corpos; o que levou, por volta da metade 

do século XX, a uma intensa e nova perseguição aos considerados degenerados 

sexuais, em especial, os homossexuais. 

Essa noção de culpabilização e condenação de forma mais refinada em relação 

às antigas estruturas jurídicas surgem justamente a partir do mecanismo de 

pastorado instituído pelo cristianismo (FOUCAULT, 2004, p. 65) que quando aliado 

ao controle dos corpos a partir do século XVIII institui uma nova técnica. Assim não 

se trata da origem ou do destino da história da sexualidade, mas sim de como os 

discursos sobre a sexualidade vão se constituindo, reconstituindo, sendo 

abandonados ou reaproveitados no decorrer do tempo por meios de mecanismos e 

jogos de poder que nos fazem perceber um movimento de ir e vir na história. 

Destaco aqui a contextualização da sexualidade a partir do século XVIII como 

de especial relevância à esta pesquisa, pois os desdobramentos discursivos ocorridos 

desde então marcaram significativamente a inclusão da sexualidade ao domínio da 

área de saúde. Assim, ao conhecer os mecanismos de controle utilizados desde esse 
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século é possível, numa perspectiva sociocultural, compreender como as sociedades 

modernas produzem e reproduzem os seus discursos sobre a sexualidade na 

interface com a saúde tendo em vista toda essa herança discursiva em torno dela.  

Para que essa compreensão seja possível é importante dizer que esse século foi 

cenário de uma mudança estratégica na produção dos discursos sobre a sexualidade. 

Distante de ser reprimidos, os discursos sobre o sexo passaram a ter um novo 

objetivo, ou como diria Foucault (1988, p. 118): “uma nova razão de ser”. Se até o 

século XVII predominava o dispositivo de aliança, o século seguinte foi tomado por 

outro denominado pelo autor como “dispositivo da sexualidade”. Esse, ao contrário 

do primeiro, não se concentra nas funções reprodutivas do sexo visando a 

proliferação e nem na redenção e purificação da alma dos pecados; busca, antes de 

tudo, o controle das populações de forma global e detalhada por meio de seus 

corpos.  

O corpo passou a ser o elemento central das relações de poder, uma vez que, a 

ele foi atribuído grande valor enquanto objeto de saber. Isso não significa, como já 

disse anteriormente, que as técnicas implementadas pelo cristianismo tenham sido 

abandonadas, mas sim redirecionadas. De toda maneira, o fato em comum é que a 

Igreja e o Estado historicamente têm mostrado um contínuo interesse no modo como 

as sociedades se comportam e pensam (WEEKS, 2000), inclusive, em relação ao sexo. 

Pelúcio e Miskolci (2009, p. 131) corroboram esse pensamento colocando 

novamente em evidência a descoberta da Aids. Afirmam que “a compreensão da 

forma contemporânea de ordenar, classificar e controlar a sexualidade exige retomar 

o modo como as autoridades de saúde pública reagiram à emergência da epidemia.” 

De acordo com a autora e o autor, embora a transmissão via transfusão sanguínea do 

vírus tivesse sido apontada desde a descoberta da doença, o cunho de doença 

sexualmente transmissível foi reiterado e propagado pelos discursos médicos e 

cristãos da época causando uma espécie de pânico generalizado em torno do sexo, 

especialmente, em torno das práticas homossexuais. Assim, concluem que analisando 

os discursos históricos sobre a Aids é possível refletir, inclusive, sobre o processo de 

“constituição das sexualidades vigiadas” (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 132) que 

surge justamente a partir do controle dos indivíduos e populações iniciadas no 
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século XVIII. 

Weeks (2000, p. 39) concordando com Michel Foucault, Guacira Louro, 

Dagmar Meyer, dentre outros/as pesquisadores/as, reitera que “o nosso conceito de 

sexualidade tem uma história”.  Nesse sentido, observo que a concepção atual de 

sexualidade, bem como, os discursos sobre ela herdaram a preocupação com o corpo, 

enfaticamente disseminada a partir do século XVIII, período no qual o corpo passou 

a ser concebido para ser cuidado e protegido dos perigos (FOUCAULT, 1988). 

Atualmente, esse cuidado e proteção referem-se, especialmente, as questões de saúde 

cujo foco atual gira em torno da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e, 

ao bem estar físico, embora no século supracitado, a ideia era manter o corpo são e 

isolado de outros não pertencentes à classe burguesa que vinha se tornando 

hegemônica, de forma a preservar o seu diferencial.  

Se o objetivo do controle da sexualidade nesse período foi a preservação do 

diferencial da classe burguesa, logo desfaz-se a noção de que o dispositivo da 

sexualidade surge como forma de dominar e reprimir o sexo das camadas populares. 

Na verdade, o que ocorreu, inicialmente, foi o controle da sexualidade da burguesia 

por ela própria; uma forma de autocontrole na busca de uma sexualidade ideal. 

Nesse contexto, as classes populares continuaram por algum tempo, de uma forma 

paralela, sob o dispositivo da aliança, enquanto o Estado exercia um poder de polícia 

sobre as classes dominantes utilizando-se de suas aparelhagens na tentativa de 

dominar seu sexo eficientemente (FOUCAULT, 1988). Em síntese, enquanto as 

camadas populares permaneciam sob o controle da igreja, a burguesia se colocava 

sob o controle do Estado.  

Foucault (1988) afirma que uma das grandes novidades do século XVIII foi o 

surgimento do conceito de “população” como um problema econômico e político 

que, portanto, deveria estar sob o controle do Estado. Assim, surgiram as primeiras 

preocupações com a natalidade, morbidade, esperança de vida, fecundidade, estado 

de saúde, incidência de doenças, formas de alimentação e de habitat. A esse 

fenômeno o autor atribui o nome de biopolítica que, por sua vez, seria o poder 

atuante sobre o indivíduo e em seu conjunto: a população. De acordo com Louro 

(2004), os padrões da sexualidade “normal” provenientes de uma moral 
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higienicamente sã da classe média, branca, heterossexual e de sociedades urbanas 

ocidentais surgem a partir desse mecanismo de poder. 

A partir dessa padronização, o Estado organizou e institucionalizou o discurso 

do sexo por meio de mecanismos de controle que permearam a economia, a 

pedagogia, a justiça e a medicina. Em torno dessa última se ordenou a tecnologia do 

sexo a partir do final do século XVIII. A exigência da normalidade, o problema da 

vida e da doença, tudo se encontrava sob o domínio da instituição médica que se 

intensifica ainda mais por volta do século XIX. De acordo com Foucault (1988, p. 48) 

a medicina penetrou com grande aparato nos prazeres do casal: inventou 
toda uma patologia orgânica, funcional ou mental originada nas práticas 
sexuais “incompletas”; classificou com desvelo todas as formas de prazeres 
anexos; integrou-os ao “desenvolvimento” e as “perturbações” do instinto; 
empreendeu a gestão de todos eles. 

Nesse excerto, o autor fala sobre “mecanismos específicos de conhecimento e 

poder centrados no sexo” (WEEKS, 2000, p. 47), mais especificamente, sobre o 

controle das perversões sexuais (especialmente as práticas homossexuais) como 

originadas a partir dos problemas de patologia individual e; das práticas sexuais 

chamadas de “incompletas”, referindo-se aos casais que utilizavam meios artificiais 

de controle de natalidade. Além desses, segundo Foucault o controle da sexualidade 

ainda se dá, a partir do século XVIII e durante o século XIX, por outros dois 

mecanismos: os centrados na sexualidade específica da criança, em especial, em 

relação à prática condenada da masturbação e os centrados na sexualidade das 

mulheres fazendo referência à mulher histérica.  

Com relação à sexualidade das crianças e dos/as adolescentes, tidas como um 

problema público, a família e a escola eram aconselhadas pela medicina a agir e falar 

sobre sexo de acordo com os preceitos e advertências médicas, sempre no sentido de 

“exortar” e dar conselhos “edificantes” tomando como base uma nova e ampla 

literatura sobre advertências médicas, casos clínicos, pareceres, entre outros, em 

torno do/da colegial e de seu sexo A prática da masturbação masculina infantil era 

considerada uma epidemia a ser extinta; assim como, a histeria ou nervosismo da 

mulher que, para Foucault, se tratava não mais que de uma resposta diante dos 

diferentes dispositivos de regulação do corpo e da sexualidade feminina, para que se 

adequassem à nova ordem burguesa e ao capitalismo (FOUCAULT, 1988), ou seja, 
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uma reação diante da opressão dos deveres femininos com o marido, com os/as 

filhos/as e com o lar.  

Instaura-se nesse período uma ciência da sexualidade determinada a produzir 

discursos “verdadeiros” em relação ao sexo da criança e adolescente, da mulher e 

dos casais elencando uma série de doenças relacionadas às práticas sexuais 

consideradas desviantes. Destaco que o século XIX foi a época da patologização do 

sexo. De acordo com Foucault (1988, p. 75) “não há doença ou distúrbio para os quais 

o século XIX não tenha imaginado pelo menos uma parte de etiologia sexual”. 

Segundo ele, a sexualidade foi considerada como sendo naturalmente patológica, daí 

a necessidade de intervir terapeuticamente sobre ela ou, no mínimo, normatizá-la.  

As chamadas “oscilações da sexualidade” e as “perversões” nas quais se 

incluíam a masturbação, a prática do sexo oral e anal, as “taras” e os/as 

considerados/as degenerados/as causariam males que repercutiriam através das 

gerações. Toda essa estratégia discursiva colocava o sexo tanto como o responsável 

pelas patologias individuais quanto pela transmissão delas para as gerações futuras 

por meio da hereditariedade. Nessa perspectiva, a teoria da “degenerescência”, 

postulada nesse período, veio justificar os iminentes racismos oficialmente aceitos no 

século XIX e início do século XX. Essa teoria explicava como a sexualidade era 

responsável pela transmissão hereditária das doenças diversas de forma a 

“produzir”, no fim do processo (através das gerações), um/a perverso/a sexual; 

assim como, explicava de que maneira essa perversão poderia levar a uma 

descendência falida e esgotada; ao raquitismo da prole e à esterilidade de seus/suas 

descendentes (FOUCAULT, 1988). 

Assim, por volta do final do século XIX e início do século XX se estruturou um 

amplo programa de eugenia (procriação planejada de melhores indivíduos) que se 

fundamentava e justificava pelo conjunto de “verdades”: perversão – 

hereditariedade – degenerescência, que tornaram oficiais as novas tecnologias 

racistas e eugênicas do sexo prometendo a eliminação dos portadores de taras e dos 

degenerados em nome de uma suposta necessidade biológica (FOUCAULT, 1988). O 

caráter eugênico das propostas dos médicos higienistas brasileiros nessa época é 

discutida no trabalho bibliográfico de João Silvério Trevisan em que ele afirma que 
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“além do corpo, também as emoções e a sexualidade dos/as cidadãos/ãs passaram a 

sofrer interferências desse especialista cujos padrões higiênicos visavam melhorar a 

raça e, assim, engrandecer a pátria” (TREVISAN, 2007, p. 172).  

Tratava-se de uma época em que as questões de higiene se tornavam 

imperativas, especialmente, pelo receio do então chamado mal venéreo. Este, 

também conhecido como doenças venéreas teve sua denominação em referência à 

Vênus, a deusa romana do amor numa alusão a sua vida amorosa promíscua e a 

busca por prazer e divertimento. Nesse sentido, Weeks (2000) pondera que, embora 

as sociedades buscassem o controle de tais doenças, o faziam por meio de tentativas 

de controlar e regular a sexualidade feminina e não a masculina. A sexualidade 

masculina heterossexual não era passível de regulação, pois a ela estava associado o 

perfil higiênico adequado a uma sexualidade moral e biologicamente sã. Coube a 

medicina a classificação das demais condutas como antinaturais e anormais (COSTA, 

1999). 

A abordagem da sexualidade na escola também foi impactada por essas 

verdades fundamentadas em pressupostos eugênicos e higienistas. De acordo com 

Costa (1999), acreditava-se na época que falhas na educação das crianças poderiam 

levar ao desenvolvimento de maus hábitos nos meninos relacionados à sua 

feminização. Não me parece, portanto, uma concepção muito diferente da que 

persiste em boa parte das escolas brasileiras, especialmente por parte das famílias 

dos estudantes. Ainda há um pavor latente das possíveis influências que a educação 

ou o ambiente escolar possa exercer sobre a sexualidade da criança, especialmente 

em tempos de fervorosas discussões a respeito da diversidade sexual e de gênero e 

da luta pelas discussões desses temas em sala de aula.  

Junqueira (2017) fala dos efeitos causados pela eclosão do que considera um 

“ativismo religioso reacionário” que surgiu nos últimos anos no Brasil e em outras 

dezenas de países, cujo foco de intervenção principal é o que chamam atualmente de 

“ideologia de gênero”, “teoria do gênero” e expressões afins. O discurso alarmista 

em torno da existência e da necessidade de combate dessa suposta ideologia/teoria 

surge por iniciativa da igreja católica que por se opor aos estudos de gênero que vão 

de encontro a determinados pressupostos bíblicos, fabricou tais rótulos políticos cujo 
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objetivo é funcionar como estandartes que sirvam de referências para grupos de 

mobilização de forma a voltar as pessoas contra os estudos de gênero e políticas 

públicas voltadas para as mulheres e a população LGBTI. O pano de fundo de toda 

essa estratégia discursiva alarmista é a suposta existência de uma conspiração 

mundial entre Organização das Nações Unidas (ONU), União Européia, governos de 

esquerda, movimentos feminista e LGBTI para “destruir a família”. 

A ofensiva que visa alertar a sociedade sobre os supostos riscos das discussões 

sobre gênero na política, na vida cotidiana e nas instituições, especialmente, nas 

escolas, objetiva 

 [...] recuperar espaço à Igreja em sociedades envolvidas em distintos 
processos de secularização, conter o avanço de políticas voltadas a 
garantir ou ampliar os direitos humanos de mulheres, pessoas não-
heterossexuais e outros dissidentes da ordem sexual e de gênero 
(JUNQUEIRA, 2017, p. 26). 

A escola é um alvo prioritário dos movimentos antigênero. E isso não é por 

acaso. É nela que há o investimento maior pela defesa da primazia da família na 

educação moral dos filhos que têm o direito a uma “escola não-ideológica” ou a uma 

“escola sem gênero” (JUNQUEIRA, 2017). Isso fica claro, inclusive na retirada das 

discussões de gênero do Plano Nacional de Educação (PNE) e também de planos 

municipais e estaduais nos últimos anos por pressão das bancadas religiosas 

evidenciando o quanto o século XIX e XX se fazem atuais no que diz respeito à 

educação escolar.  

É claro que a escola tem se mostrado, algumas vezes, como um local de 

resistência e luta diante dos processos discriminatórios e em favor da diversidade, 

mas não dá para negar a presença da “família tradicional” moldada nas bases do 

cristianismo e inspiradas por idéias de uma sexualidade “higienicamente sã” dentro 

dos muros e salas da escola ditando regras morais e delimitando o que pode ou não 

ser dito/feito em nome de um processo educativo “moral” que não influencie 

negativamente suas crianças.  

A partir dessas reflexões, posso então pensar a noção presente no século XX de 

que a educação infantil “deficitária” seria um meio de produção da 

homossexualidade (e de outras sexualidades dissidentes) enquanto uma ideia bem 

atual e difundida na sociedade moderna, inclusive na escola que serviu de campo a 
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essa pesquisa. A ideia de que o conhecimento/aprendizado sobre a diversidade e o 

incentivo ao respeito às identidades de gênero e sexuais sejam uma ameaça aos bons 

costumes se manifesta em diversas cenas relatadas pelas professoras participantes da 

pesquisa, especialmente, por parte das famílias, o que se reflete no receio dessas 

professoras em abordar determinados assuntos em sala de aula gerando inúmeros 

silenciamentos sobre temas importantes.  

Não é apenas a homossexualidade que incomoda. É o empoderamento 

feminino, as discussões dos papéis de gênero, as vivências dos prazeres de forma 

geral, dentre outros. Heranças de um sistema de controle que não se perdeu através 

dos séculos, mas se apoderou de novas técnicas, a exemplo do dispositivo da aliança 

do século XVII que é constantemente retomado pelas famílias dos/as estudantes que 

insistem em direcionar (muitas vezes com o respaldo da instituição) as estratégias 

educativas da escola, especialmente na área de sexualidade.  

Noções que remetem a existência do momento certo para engravidar e de 

preferência no contexto do matrimônio ou mesmo a proibição de que seus/suas 

filhos/as tenham acesso à determinada informação em virtude de uma suposta 

ingenuidade advinda de um doutrinamento cristão são exemplos que nos remetem a 

tal dispositivo que continua inviabilizando a construção de novas estratégias 

educativas em sexualidade na escola, em especial, voltada para o respeito à 

diversidade sexual e de gênero. 

Pensando sobre isso, tomo como meus os questionamentos que Meyer, Klein e 

Andrade fazem a esse respeito em seu artigo “Sexualidade, prazeres e 

vulnerabilidade: implicações educativas” entendendo que podem servir para nos 

fazer (re) pensar a educação para a sexualidade nas escolas: 

O que e como crianças, jovens e adultos aprendem sobre sexualidade e 
prazer em práticas educativas que reiteram a doença, o perigo e a culpa 
como conseqüências mais imediatas de seu exercício? O que significam 
noções como “momento certo” e “pessoa certa”, exaustivamente repetidas 
por nós, sobretudo nas escolas, nos diferentes contextos culturais? Essa 
ênfase na relação da sexualidade com o perigo, a doença e a culpa, e o 
concomitante silêncio acerca da relação entre sexualidade e prazer poderia 
ser considerada como um elemento produtor de vulnerabilidade? (MEYER, 
KLEIN; ANDRADE; 2007, p. 229) 

A associação entre essas sexualidades dissidentes e a noção de desvio e 

imoralidade também perdura atualmente. Não conseguimos ainda abandonar 
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totalmente a construção da homossexualidade como doença, por exemplo. Esta 

esteve durante boa parte do século XX atrelada a esse campo tanto para a medicina 

higienista quanto no campo da psicologia e ainda é possível sentir a força dessa 

construção discursiva nos dias atuais. A escola é um local onde essas construções 

tomam uma dimensão bem maior e por isso precisa ser espaço de problematizações. 

Foi apenas no ano de 1973 que a Associação Americana de Psiquiatria (APA) 

retira a homossexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM), e em 1992 a Organização Mundial da Saúde (OMS) elimina a 

categoria do rol de doenças da Classificação Internacional de Doenças, o CID-10. 

Entretanto, Corrêa (1998) pondera que essa conquista se deveu bem mais às lutas dos 

movimentos feministas e homossexuais do que aos avanços da psiquiatria em relação 

às pesquisas sobre a sexualidade. Tanto que, no caso da psicologia brasileira, os 

resultados foram ainda mais tardios; apenas em 1999 é que o Conselho Federal de 

Psicologia (CFP) reconhece oficialmente que a homossexualidade não constitui 

doença, nem distúrbio, nem perversão (SANTOS, 2013).  

Contudo, não dá para dizer que a trajetória de despatologizaçao se deu de 

forma tranquila e linear e nem que desligou a homossexualidade e demais formas de 

viver as sexualidades consideradas dissidentes dos discursos em torno das questões 

de saúde. E ela continua sendo muito conturbada. Há poucos anos, em 2013, um 

projeto de lei de autoria do deputado federal do PSDB de Goiás, João Campos que 

permitiria aos psicólogos promover tratamentos com o objetivo de curar a 

homossexualidade foi aprovado pela então Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara em comissão presidida pelo deputado federal e pastor evangélico Marco 

Feliciano, defensor declarado da proposta. 

Também conhecido pelos nomes Terapia da Reorientação Sexual, Terapia de 

Conversão ou Terapia Reparativa, o projeto Cura Gay foi arquivado com aprovação 

de quase todos os partidos após o próprio João Campos requerer o cancelamento da 

tramitação da sua proposta, pois o PSDB se mostrou contrário à solicitação do 

deputado. A questão crucial nesse caso, é que não é possível descartar um novo 

projeto nesse mesmo sentido futuramente. Então, falar em despatologização da 

homossexualidade, mesmo nos dias atuais, não é uma tarefa tranquila, assim como 
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não o foi também no período do aparecimento da Aids. 

Com o advento da Aids no início da década de 1980, diversos estudos e 

intervenções de caráter preventivo, higienista e epidemiológico começaram a ser 

realizados de acordo com o modo essencialista de pensar a sexualidade, ou seja, 

focalizando as práticas e comportamentos sexuais (especialmente as práticas sexuais 

geralmente utilizadas por homossexuais) em busca de sua normatização e controle 

(CORRÊA, 1994; PARKER, 1994; PELÚCIO; MISKOLCI, 2009). Por essa razão trago 

aqui uma breve contextualização, pois, acredito que entender a construção discursiva 

da relação estabelecida entre a Aids e a homossexualidade é essencial à compreensão 

das abordagens atuais sobre a sexualidade e saúde e dos desdobramentos que nela 

culminaram.   

As intervenções e meios de lidar das autoridades da saúde pública em relação 

ao HIV-Aids fizeram surgir a figura do “aidético”: sujeito/a homossexual, usuário/a 

de drogas endovenosas e/ou imigrante negro que seria o culpado diante de seu 

próprio sofrimento, uma vez que, dele se originavam esses males desencadeados a 

partir das ideias libertárias de sexualidade. Inicialmente conhecida como “câncer 

gay”, a doença esteve marcada pela sexualidade dos gays, pela raça negra e latina e 

pelo gênero masculino. Em suma, predominava sobre o sujeito “aidético” o estigma 

de culpabilizado com forte teor racista, homofóbico e xenofóbico (PELÚCIO; 

MISKOLCI, 2009; WEEKS, 2000).  

Nesse contexto, utilizando das palavras de Trevisan (2007), governantes e 

sociedade elegem como “bode expiatório”, especialmente, o homossexual seguido 

das prostitutas e dos promíscuos/as. É a partir daí que surgem os conceitos de riscos 

associados, principalmente, ao homoerotismo que passa a ser então considerado, do 

ponto de vista epidemiológico, como uma grande ameaça e o do “bom sexo” que 

seria um reforço à norma heterossexual moralmente aceita, pela qual, teoricamente, 

se estaria protegido/a do acometimento pelo HIV-Aids (PELÚCIO; MISKOLCI, 

2009).  

Sobre os então, epidemiologicamente, denominados como “grupos de risco” 

foi que o Estado começou a implementar medidas de controle e prevenção da Aids. 

Entendia-se que os/as indivíduos/as pertencentes a esses tais grupos 
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compartilhavam características, interesses e práticas que os/as enquadravam como 

potenciais fontes de contaminação. Daí surge a problemática de se abordar 

atualmente as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e outros temas ligados à 

sexualidade, como a gravidez na adolescência, sob a perspectiva do conceito de risco, 

pois mesmo que isso não seja confessado abertamente, o termo ainda guarda desde 

essa época, na concepção de Pelúcio e Miskolci (2009) uma associação com a noção de 

perigo, sujeira e poluição que culpabiliza e acusa aqueles/as que escapam às normas. 

Nessa perspectiva, a sociedade passou a utilizar discursos moralizantes como 

estratégia para que aqueles/as que fugissem à norma heterossexual (“grupo de 

risco”) se responsabilizassem pela adoção de condutas consideradas não arriscadas. 

Tais técnicas preventivas faziam menção à utilização dos órgãos de acordo com sua 

“função biológica” ou ao que Pelúcio e Miskolci (2009, p. 138) vão chamar de funções 

hierárquicas dos órgãos: “a boca para comer, o cu para cagar, o pênis para a vagina 

etc.”. Posso destacar aqui a mudança discursiva sobre a sexualidade com o advento 

da Aids. A estratégia de regular a sexualidade controlando e moldando os discursos 

sobre ela já não era suficiente; em tempos de epidemia fazia-se necessário por o sexo 

anal e, posteriormente, o sexo oral em discurso. Um discurso ainda moralizante, 

como era de se esperar, mas que abriu espaço para novas estratégias discursivas 

sobre essas práticas. 

Tais discursos moralizantes quanto à adoção do “sexo seguro” ou de condutas 

não arriscadas e da responsabilização pessoal diante de seu processo de adoecimento 

fizeram com que a iniciativa de proteção surgisse dentro dos próprios grupos gays 

organizados. De acordo com Parker (2015), o sexo seguro não foi criado por 

profissionais de saúde pública e nem pelos/as gestores/as dos sistemas de saúde. Foi 

uma estratégia produzida pelas pessoas vivendo com HIV, vivendo nas 

comunidades mais afetadas pela epidemia, que muito antes de saber da existência do 

HIV (que só foi isolado cientificamente em 1984) “já tinham criado estratégias para 

prevenir os seus impactos dentro dos seus espaços” (PARKER 2015, p. 10). 

A noção de sexo seguro originada nessas comunidades ia de encontro às 

recomendações radicais de interrupção das práticas homossexuais consideradas 

perigosas. O objetivo desse movimento iniciado nos Estados Unidos, era tanto de 
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lidar com a estigmatização do grupo associada diretamente à doença quanto de criar 

estratégias para enfrentar a epidemia. Dessa forma, desenvolveu-se uma abordagem 

preventiva pautada na possibilidade de redução de riscos sem a necessidade de banir 

as práticas homossexuais investindo, inicialmente, em campanhas direcionadas e 

relacionadas ao cuidado e responsabilidade pessoal e coletiva por meio do incentivo 

às combinações e negociações em torno da prática sexual; investimento em 

atividades e programas de divulgação da cultura gay, bem como, dos modos de 

transmissão da Aids e; mais tardiamente, com a divulgação e incentivo do uso da 

camisinha que, vale salientar, emergiu das iniciativas da comunidade gay; dentre 

outras estratégias e materiais educativos desenvolvidos (PINHEIRO, 2015). 

A educação para a sexualidade em espaços não formais e inserida em grupos 

específicos, a partir de iniciativas próprias, foi de relevante importância nessa época.  

Os próprios materiais educativos elaborados e utilizados pelas comunidades gays 

como ferramentas de uma estratégia preventiva ao HIV/Aids no período surgem 

num contexto de lutas e conflitos sociais, políticos, ideológicos e de afirmação das 

diferenças, evidenciando que a construção da sexualidade vai além dos aspectos 

biológicos.  

Esses fatores que perpassam a elaboração e divulgação de um material 

educativo, além de seu conteúdo propriamente dito, fazem com que ele seja um 

artefato cultural importante nas problematizações sobre sexualidade e saúde, 

inclusive na escola, numa perspectiva mais sociocultural. Além de conteúdos 

informativos eles também trazem histórias de lutas e resistências e por isso podem 

ser problematizados enquanto dotados de múltiplos significados. 

Isso por muitas vezes apareceu nas problematizações e discussões dos 

artefatos com as professoras participantes dessa pesquisa. O conhecimento sobre a 

construção discursiva da sexualidade discutida no decorrer dos momentos 

formativos levou as professoras a questionarem o material educativo apresentado, de 

modo a se aterem a elementos como o período em que foram elaborados e 

divulgados; a instituição ou organização responsável por sua elaboração; o cenário 

político social da época; bem como, as relações que tudo isso estabelecia com os 

conceitos e abordagens que eles traziam.  Nesse sentido, percebi que a iniciativa dos 
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movimentos sociais na luta contra a Aids e o contexto que motivou o rol de 

estratégias preventivas desenvolvidas por eles muito chamou a atenção das 

professoras  e possibilitou uma problematização mais contextualizada dos discursos 

presentes  nos artefatos utilizados durante os momentos formativos.  

Retomando o pioneirismo dos movimentos sociais posso afirmar que os 

resultados da resposta brasileira frente à epidemia da Aids foram devidos à ousada 

resposta social e política desses grupos (PARKER, 2015) que ainda foram decisivos 

no processo de despatologização da homossexualidade. Da mesma forma que se deu 

nos Estados Unidos, a atuação do governo brasileiro em relação ao enfrentamento da 

doença foi desencadeada e diretamente acompanhada por militantes da comunidade 

gay cujo protagonismo é defendido por autores/as como Parker (1994), Galvão 

(2000), dentre outros/as. 

Considero relevante pensar em como a participação da comunidade gay no 

enfrentamento do HIV-Aids se torna decisiva para o entendimento de que o modelo 

biomédico é insuficiente para uma completa e efetiva abordagem sobre a 

sexualidade. O que foi exposto e discutido até aqui mostra que o/a vírus/doença 

marca significativamente a sexualidade em sua interface com a saúde, contudo, 

desperta a atenção para a necessidade de sua compreensão para além do âmbito de 

uma área de estudos específica, uma vez que “é na interface de diferentes disciplinas 

que se pode buscar um sentido” (CARRADORE; RIBEIRO, 2006, p. 08). Tal sentido já 

não era possível de ser atribuído unicamente pelo viés essencialista propagado pela 

medicina e predominante até então. 

Explicar a sexualidade como um instinto essencialmente biológico, adquirido 

por meio da hereditariedade, cuja função única seria a reprodução (CORRÊA, 1998), 

já não dava conta dos desafios colocados com a dimensão do aparecimento e 

disseminação do/a vírus/doença. Afinal, não é possível a realização de abordagem 

preventiva ao HIV sem o conhecimento e problematização de como se dão as 

relações de gênero e sexuais em diferentes culturas (MEYER; KLEIN; ANDRADE, 

2007) como fica perceptível na análise do enfrentamento da comunidade gay por 

ocasião de seu aparecimento. Em virtude disso, novas perspectivas de abordagem da 

sexualidade foram surgindo e buscando seu espaço. Atualmente, o entendimento do 
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caráter sociocultural da sexualidade, por exemplo, muito tem contribuído com os 

avanços biomédicos no que diz respeito à implantação de novas tecnologias de 

prevenção e tratamento da Aids, uma vez que, de acordo com Parker (2015) sua 

utilização depende de profundas mudanças comportamentais que a biomedicina não 

dá conta. 

Em entrevista cedida à revista Cadernos de Saúde Pública e publicada no ano 

de 2003, Richard Parker, ao ser questionado de que forma a epidemia da Aids 

contribuiu com a evolução de pesquisas preocupadas com a construção social da 

sexualidade, afirma que apesar de não ter sido uma tarefa fácil, a epidemia forçou, 

inclusive, os setores mais resistentes, como os/as profissionais da medicina, a 

admitirem que estudos nessa perspectiva seriam necessários, uma vez que, pouco se 

sabia sobre a doença e os esforços biomédicos não estavam sendo suficientes para o 

enfrentamento dela. 

Isso não significa dizer que o modelo biomédico foi substituído nas sociedades 

atuais, tão pouco os outros modelos também existentes; só que a partir desse 

momento ele não era mais considerado, por uma parte dos/as estudiosos/as e 

pesquisadores/as, como auto-suficiente. Na sociedade brasileira, de acordo com 

Parker (1991), coexistem cinco subsistemas de modelos de abordagem da sexualidade 

que se articulam entre si: o sistema de gênero patriarcal; o sistema de proibições 

religiosas; o discurso médico-higienista do século XIX; o discurso da Ciência 

moderna do sexo e a ideologia do erotismo. 

O primeiro, originário no sistema social patriarcal, delimita e classifica o que 

considera comportamentos e atitudes sexuais tipicamente femininas ou masculinas. 

De acordo com o autor, esse sistema permanece vivo na atualidade, especialmente, 

nos discursos informais. O sistema de proibições religiosas carrega consigo as 

supostas implicações do sexo não apenas para o corpo, mas também para a alma; traz 

a noção de pecado para classificar os atos ou comportamentos sexuais considerados 

ilegítimos do ponto de vista da cultura cristã. O terceiro sistema corresponde ao 

anteriormente discutido numa perspectiva foucaultiana que, associa as práticas 

“desviantes” da sexualidade à ideia de perigo e a doença. 

Os dois últimos sistemas trazidos por Parker são mais atuais. O discurso da 
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ciência moderna do sexo corresponde à incorporação de temas recorrentes e 

polêmicos como aborto, direitos reprodutivos, Aids, minorias sexuais. De acordo 

com Parker (1991, p. 135), trata-se de um subsistema de “reorganização dos valores 

sexuais e a reconstrução de suas práticas” em que a noção de perversão é 

abandonada em função do respeito às diversidades sexuais. E o último subsistema 

traz a ideia de valorização da transgressão numa referência ao erotismo privado 

pregando que na intimidade sexual tudo é permitido. 

Em suma, acredito que compreender a sexualidade como constructo social é 

levar em consideração todos esses subsistemas presentes na sociedade atual, 

percebendo como cada um deles ou sua interação interferem na forma como 

diferentes grupos, em diferentes espaços e tempos, vivenciam sua sexualidade 

guardando profundas relações com os discursos construídos em relação ao sexo e aos 

comportamentos e práticas sexuais. Nesse sentido, entendo que as transformações 

socioculturais ocorridas ao longo do tempo numa sociedade podem por em destaque 

um ou mais desses subsistemas.  

Na nossa cultura ocidental, por exemplo, o desejo de vivência dos prazeres e 

desejos sexuais se intensifica, pois o prazer, a felicidade e a saúde são imperativos. A 

sociedade brasileira atribui, de acordo com Parker (1991), muita importância à 

sexualidade em termos de identidade cultural. Nesse contexto, a sexualidade ganha 

uma dimensão ainda maior tendo as transformações socioculturais dos últimos anos 

a inserido de forma significativa também no campo da saúde. Temas como iniciação 

e comportamentos sexuais são socialmente regulamentados, e também, controlados 

pelo campo da saúde (MEYER; KLEIN; ANDRADE, 2007); tanto que, um dos 

maiores desafios ao se abordar sexualidade e saúde está no perigo da 

supervalorização dos caracteres biológicos em detrimento da compreensão desta no 

âmbito da história e da cultura. Seria essa então uma época de novo destaque ao 

modelo biomédico? Ou será que se trata de uma época de continuidade da transição 

desse modelo para as abordagens socioculturais?  

Com base em autores/as como Foucault (1988), Louro (2000) e Meyer, Klein e 

Andrade (2007), dentre outros/as, que trazem questionamentos a sexualidade apenas 

como atributo biológico defendendo que na condição de seres históricos e culturais 
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não é possível concebê-la de forma desvinculada desses aspectos e nos recentes 

subsistemas do universo sexual brasileiro trazido por Parker, considero que 

continuamos caminhando no sentindo de perspectivas mais socioculturais na 

abordagem da sexualidade deixando de enxergá-la como algo pronto e regido por 

leis biológicas essencialistas. E tem sido uma tendência, inclusive na saúde 

(especialmente, na saúde coletiva), em que considerar a sexualidade como um 

atributo biológico seria ignorar os diferentes tipos de vulnerabilidades a que estão 

implicados/as os/as indivíduos/as e populações. 

Trago nessa pesquisa uma abordagem da sexualidade na interface com a 

saúde na perspectiva da vulnerabilidade por entender que a sexualidade não pode 

ser encarada como atributo unicamente individual, pois, está marcada por fatores 

sociais, culturais, políticos, entre outros, ao mesmo tempo em que também age nessas 

questões. Nesse sentido, compreendo o conceito de vulnerabilidade como sendo o 

mais apropriado ao tratar as questões de sexualidade e saúde numa perspectiva 

sociocultural tomando como base o pressuposto defendido por Parker de que: “a 

experiência sexual, como toda experiência humana, é menos o resultado de uma 

natureza imutável do que o produto de um complexo conjunto de processos sociais, 

culturais e históricos” (PARKER, 1991, p. 13).  

Mas, como diferenciar de forma eficaz os conceitos de grupo de risco, 

comportamentos de risco e vulnerabilidade, uma vez que a noção de risco muitas 

vezes é confundida e até utilizada erroneamente como sinônimo de vulnerabilidade?  

A diferença básica entre a vulnerabilidade e o risco, de acordo com Ayres 

(1997); Ayres e col. (2009) e Meyer, Klein e Andrade (2007) está na forma em que os 

conhecimentos são construídos e no modo como operam as práticas preventivas. 

Enquanto o risco é essencialmente analítico na associação de eventos e condições 

patológicas numa relação de causalidade, a vulnerabilidade busca a universalidade, 

ou seja, a síntese dessa associação mais os elementos abstratos que as influenciam. 

Esses elementos abstratos são identificados por Ayres e col. (2009, p. 45) como “a 

copresença, a mutualidade, a interferência, a relatividade, a inconstância, o não 

unívoco, o não constante, o não permanente”, entre outros. 

O conceito de vulnerabilidade ainda traz como aspecto importante e 
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diferenciador a disponibilidade de recursos de proteção que pode tornar o/a 

indivíduo/a ou determinado grupo de indivíduos/as, mais ou menos vulneráveis 

(MEYER; KLEIN; ANDRADE, 2007). Assim, ele/a deixa de ser culpabilizado/a pelo 

seu processo saúde-doença/agravo, uma vez que a vulnerabilidade traz não somente 

um componente individual, mas, também, o social e o institucional ou programático 

(AYRES e col., 2009).  

Esses componentes, descritos por Ayres e col. (2009), influenciam-se 

mutuamente e constituem a base do conceito de vulnerabilidade e seu foco de 

análise. O individual é compartilhado com o conceito de comportamento de risco que 

tem ele como único foco. Contudo, a vulnerabilidade soma a ele, outros dois. O social 

diz respeito ao acesso às informações de forma que a sua compreensão seja possível e 

capaz de ser significativas a ponto de gerarem mudanças na vida de quem as recebe. 

A esse componente relacionam-se às condições de acesso a recursos materiais, à 

educação e à saúde e; de que forma isso vai influenciar suas decisões. Já o 

institucional, refere-se à existência, gerência, compromisso e supervisão dos 

programas de prevenção e cuidado, sejam eles nacionais, regionais ou locais 

responsáveis pela captação de recursos e otimização de seu uso. 

Em suma, diferentemente do conceito de risco aplicado à sexualidade, a 

vulnerabilidade toma uma multiplicidade de fatores como elementos de análise 

levando em consideração, inclusive, o que é subjetivo. Foi nesse sentido que busquei 

desenvolver nessa pesquisa uma abordagem entre a educação para a sexualidade na 

interface com as questões de saúde.  

No próximo capítulo apresento os (des) caminhos percorridos durante a 

realização dessa investigação e a descrição do processo de construção e análise dos 

dados, ao mesmo tempo em que, busco “conversar” com os referenciais teórico-

metodológicos que inspiraram e motivaram as escolhas feitas por mim e por meu 

orientador no decorrer da pesquisa.  
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CAPÍTULO 2 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Apresento nesse capítulo o caminho percorrido até o alcance dos objetivos 

propostos em minha investigação. Aqui descrevo e justifico minha escolha pelo tipo 

de pesquisa na medida em que a caracterizo e contextualizo durante o processo; 

descrevo também as participantes e o passo a passo dos momentos formativos 

realizados, bem como, o método de triagem, seleção, categorização e análise dos 

dados construídos. Durante todo o percurso exponho também meus anseios, 

dificuldades, momentos (re) descobertas, reflexões e aprendizagens diante de uma 

abordagem metodológica rica em possibilidades investigativas as quais busquei 

explorar. 

 

2.1 Entre caminhos e descaminhos: perdendo-me para me encontrar 

Neste estudo utilizo a investigação qualitativa, considerando ser esta a mais 

adequada aos meus objetivos em virtude de algumas características, quais sejam: tem 

o/a investigador/a como principal instrumento; é descritiva e tenta analisar os 

dados em toda a sua riqueza; interessa-se mais pelo processo sendo, por isso, muito 

útil na pesquisa educacional e tem o significado, ou seja, os diferentes sentidos que as 

pessoas dão às coisas e às suas vidas como essencial (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Essa 

última característica adquire especial importância nessa pesquisa considerando que 

os discursos das professoras sobre sexualidade e saúde são carregados de sentidos a 

respeito do tema e das correlações que estabelecem com suas próprias vidas tanto na 

esfera pessoal quanto profissional. 

Ao tratar da pesquisa qualitativa, Minayo (2010) salienta que não existe uma 

metodologia geral e unificadora, mas sim práticas variadas nessa abordagem. A 

escolha dentre elas depende, segundo a autora, das visões sociais de mundo do/a 

pesquisador/a. Concordando com esse entendimento e compreendendo que 

pesquisas nas áreas de gênero, corpo, sexualidade e raça, por exemplo, carecem de 

um olhar que explore os aspectos de dominação e de resistência; trate a linguagem 

como um meio de produção e significação; que problematize os jogos de 
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poder/saber na construção das verdades e reconheça o papel dos discursos na 

construção, definição e posicionamento dos sujeitos no meio educativo, adoto nessa 

pesquisa uma abordagem qualitativa na perspectiva das teorias pós-críticas, mais 

especificamente, a pós-estruturalista. 

Sobre esse tipo de pesquisa, Marlucy Paraíso afirma não haver um método 

recomendado de investigação. Para a autora “o modo como fazemos nossas 

pesquisas vai depender dos questionamentos que fazemos, das interrogações que nos 

movem e dos problemas que formulamos” (PARAÍSO, 2012, p. 26). A partir disso é 

possível perceber que não se trata de um método tradicional de pesquisa 

educacional.  

De acordo com Louro (2007) durante muito tempo acreditou-se que pesquisas 

na área de educação deveriam servir como fonte de recomendações, direcionamentos 

e encaminhamentos de possíveis soluções de problemas; perspectiva ainda muito 

difundida e preservada atualmente. Em contraposição a essa forma prescritiva e 

autoritária de conhecer/pesquisar/escrever no campo de educação, a autora defende 

a utilização de questionamentos e problematizações nos textos educacionais 

buscando provocar um “deslizamento na fonte de autoridade” (LOURO, 2007, p. 

237), especialmente, nas pesquisas e textos relacionados aos estudos de gênero e de 

sexualidade que constitui seu campo de atuação e sobre o qual também se debruça 

esse estudo. 

Assim, encontrei na pesquisa pós-estruturalista motivação para buscar 

metodologias mais apropriadas a responder minha questão de pesquisa tendo em 

vista não o abandono das teorias e métodos já existentes, mas sim o uso delas numa 

perspectiva questionadora e problematizadora, como explica Paraíso (2012, p. 27): 

Na construção metodológica que fazemos, em momento algum 
desconsideramos o que já foi produzido em outras teorias, com outros 
olhares, com outras abordagens sobre o objeto que escolhemos para 
investigar. Ocupamo-nos do já conhecido e produzido para suspender 
significados, interrogar os textos, encontrar outros caminhos, rever e 
problematizar os saberes produzidos e os percursos trilhados por outros. 
 

Portanto, em minha pesquisa não busco dominar o assunto em questão ou 

chegar a uma conclusão totalizante sobre a realidade dos fatos em sexualidade e 

saúde a partir dos discursos das professoras. O que os estudos pós-estruturalistas 
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buscam e que, por conseguinte, também almejo aqui é um jeito criativo de lidar com 

o conhecimento a partir da provocação de polêmicas, da discussão e do dissenso de 

forma a promover modificações nas convenções e regras e desestabilizar o que está 

posto (LOURO, 2007).  

Nesse sentido, ao assumir um trabalho/pesquisa cujo tema central gira em 

torno dos discursos sobre a sexualidade em sua interface com as questões de saúde a 

partir de uma noção pós-estruturalista, me comprometo também com o abandono da 

pretensão de descobrir e discutir as causas e efeitos implicados em tais discursos. O 

que me interessa saber e trazer a tona pode ser expresso em algumas questões como: 

Quais discursos são esses? Quais jogos de poder/saber estão implicados nas 

verdades presentes nesses discursos?  Quais discursos foram silenciados nesse 

processo? Como tudo isso aconteceu?  

Então, tendo em vista os pressupostos de Guacira Louro e Marlucy Paraíso, 

elaborei minha proposta metodológica, desde o projeto até a análise dos resultados, a 

partir de um processo denominado por Paraíso (2012) de “bricolagem”, montando, 

desmontando e remontando o que já foi pensado, dito e/ou feito por outros/as e 

também por mim no meu próprio trabalho investigativo, como descrevo mais 

adiante, fazendo com que minha metodologia não fosse definitiva ou estática, 

reconstruindo-se, na medida em que fosse necessário, no decorrer da investigação. 

Confesso que assumir uma pesquisa, na perspectiva de uma metodologia que 

não é dada ou pronta, não foi tarefa fácil, especialmente, quando o campo de 

pesquisa é sobre os gêneros e as sexualidades. Guacira Louro reitera que nesse caso 

as resistências a esse caminho metodológico são potencializadas, em virtude dos 

anseios pelas verdades universais, seguras e estáveis que foram historicamente 

construídas nesse campo. Contudo “o modo como escrevemos tem tudo a ver com 

nossas escolhas teóricas e políticas” (LOURO, 2007, p. 237). Sendo assim, assumo 

minhas escolhas nessa pesquisa, com particular satisfação. Escolhas pautadas em 

desafios que de acordo com Meyer e Soares (2005, p. 40), envolvem a  

disposição de operar com limites e dúvidas, com conflitos e divergências e 
de resistir a tentação de formular sínteses conclusivas; de admitir a 
provisoriedade do saber e a coexistência 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. 
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Nessa perspectiva, assumo que as instabilidades do meu processo de 

pesquisar foram essenciais para pensar, repensar, rever e reestruturar continuamente 

os caminhos percorridos desde a concepção do projeto inicial dessa investigação que 

já tinha como objetivo a análise dos discursos das professoras da disciplina de 

Educação para a Sexualidade sobre os materiais educativos e a interface entre 

sexualidade e saúde. Porém, a opção metodológica para alcance de tal objetivo 

passou por algumas reconstruções na medida em que novas questões e inquietudes 

surgiam diante do problema de pesquisa; começando pelo método principal 

utilizado na construção de dados que, inicialmente, se daria por meio de oficinas 

pontuais a serem realizadas numa média de 05 encontros com as professoras 

participantes.  

Essa primeira inquietação surgiu na apresentação do projeto durante a 

Atividade Programada de Pesquisa I (APP I) diante de uma observação feita por um 

dos professores sobre minha pesquisa ter características de um processo formativo. 

Percebi que ao oferecer alguns poucos encontros de discussão da temática, talvez não 

fosse capaz de proporcionar às participantes discussões/reflexões mais amplas, além 

de pouco contribuir com sua formação continuada. Se queria construir dados sobre 

os discursos dessas professoras sobre sexualidade e saúde que serviriam de base à 

minha pesquisa, porque também não gerar espaços mais amplos de problematização 

desses discursos, que tivessem mais que apenas algumas características de um 

processo formativo, podendo assim, contribuir de forma mais ampla em sua 

formação profissional e pessoal? 

Decidimos então (eu e meu orientador), elaborar uma proposta formativa de 

duração de 120 horas, período que julgamos suficiente para que ambos propósitos 

fossem contemplados. Ressalto, contudo, que não se trata de uma intervenção sobre 

um problema ou situação observada na escola ou entre as professoras da disciplina 

para a qual elaborei uma ação/formação educativa para posteriormente avaliar. A 

proposta formativa desenvolvida nessa pesquisa se constituiu num espaço de 

problematizações que além de servir como fonte de dados para suprir os objetivos 

propostos buscou, ao mesmo tempo, contribuir com discussões mais aprofundadas 

sobre gênero, sexualidade e saúde na escola. Portanto, não me interesso aqui por 
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fazer uma avaliação de aprendizado final das professoras ou mesmo de avaliação do 

processo formativo; interesso-me pelo percurso, pelos discursos surgidos no decorrer 

do processo e pelas (des) construções discursivas que dele emergem. 

 Buscando metodologias que melhor atendessem a esses objetivos, optei pela 

elaboração e execução dessa proposta buscando respaldo e inspiração, especialmente, 

em Jorge Larrosa e seus escritos sobre a importância da experiência e do saber da 

experiência para a formação de professores/as. Assim, a proposta foi desenvolvida 

na perspectiva de momentos formativos nos quais o saber da experiência foi 

explorado, a cada encontro, como forma de pensar a educação para a sexualidade de 

outra maneira partindo da premissa de que “somente o sujeito da experiência está 

aberto à sua própria transformação” (LARROSA, 2014, p. 28). 

Ao discorrer sobre o saber da experiência, o autor o descreve como “o que se 

adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao 

longo da vida e no modo como vamos dando sentindo ao acontecer do que nos 

acontece” (LARROSA, 2014, p. 32). Assim, o saber da experiência é particular, 

subjetivo, relativo e pessoal só podendo o/a sujeito/a ser capaz de aprender de sua 

própria experiência, pois é apenas a partir dessa que ele/a pode se formar ou 

transformar. Foi nessa perspectiva que busquei desenvolver essa proposta formativa 

para as professoras: “colocando a relação educativa sob a tutela da experiência” 

(LARROSA, 2014, p. 74), cuja ênfase se encontra na sua implicação com a própria 

vida seja ela pessoal e/ou profissional. 

A percepção de formação de professores/as na perspectiva da experiência 

trazida por Larrosa não constitui uma doutrina que nos imobiliza, ao contrário, gera 

inquietude que nos motiva a problematizar a educação em todas as suas vertentes 

partindo de nossas próprias vivências e com elas aprendendo. É isso que de acordo 

com Paraíso (2012) buscamos no tipo de pesquisa que assumimos: aquilo que os/as 

diversos/as autores/as trazem para o nosso campo de estudo e que tem a 

potencialidade de nos inquietar. E trazer essa abordagem para a educação para a 

sexualidade também potencializa a curiosidade, tendo em vista que, a própria 

sexualidade se produz nos acontecimentos históricos e culturais das experiências das 
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pessoas; o que fundamenta a escolha dessa perspectiva como fonte inspiradora dos 

momentos formativos desenvolvidos e dessa investigação.  

Tendo como base os Estudos Culturais em suas vertentes pós-estruturalistas e 

compreendendo a sexualidade como construção cultural, busquei explorar os 

materiais educativos, ferramentas centrais dos momentos formativos desenvolvidos, 

enquanto artefatos culturais. Centrado em dimensões culturais esses estudos 

entendem produtos, espaços e práticas como produtores de significados; assim, 

instâncias como mídia, família, instituições religiosas e de saúde e a própria escola 

são consideradas como dotadas de pedagogia, ou seja, “também ensinam alguma 

coisa” (SILVA, 2009, p. 139). Os materiais educativos em sexualidade e saúde, 

enquanto provenientes dessas instâncias, representadas pelo Ministério da Saúde; 

Ministério da Educação; Organizações Não Governamentais; dentre outros, são, 

portanto, resultado de uma construção sociocultural que produz, reproduz e divulga 

significados (SILVA; RIBEIRO, 2011) e, por essa razão, são dotados de pedagogia. 

Apesar de ensinar algo, os materiais educativos em sexualidade e saúde são 

passíveis de questionamentos e problematizações, seja em relação ao seu conteúdo, 

forma de apresentação, abordagem, entre outros aspectos. Isso não significa atribuir 

juízo de valor ao artefato e nem apresentar soluções concretas para suas possíveis 

falhas ou mesmo apenas enaltecer suas qualidades, mas sim questioná-lo buscando 

propor possíveis respostas. Foi nesse sentido que utilizei a problematização como 

eixo norteador desse trabalho tanto em relação aos discursos das professoras sobre 

sexualidade e saúde quanto na análise dos materiais educativos durante os 

momentos formativos.  

A problematização, que segundo o próprio Foucault, foi o horizonte norteador 

de seus trabalhos, não se restringe a questões metodológicas. Implica assumir o 

caráter político das pesquisas educacionais derrubando as fronteiras entre teoria e 

prática (Marshall, 2008). Tomar as pesquisas educacionais como uma 

problematização seria, mais especificamente, uma forma de dar um “passo para 

trás”, como explica James Marshall: 

(...) É o movimento pelo qual alguém se separa do que faz, de forma a 
estabelecê-lo como um objeto de pensamento e a refletir sobre ele como um 
problema. Um objeto de pensamento como problema não carrega 
“bagagem” (i.e., teoria anterior, pressuposições e possibilidades ou 
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indicações de soluções). Questionar significados, condições e metas é ao 
mesmo tempo liberdade em relação ao que se faz. Um sistema de 
pensamento seria uma história de problemas ou uma problematização. 
Envolveria o desenvolvimento de um conjunto de condições nas quais 
possíveis respostas pudessem ser propostas. Mas não se apresentaria como 
solução ou resposta. (Marshall, 2008, p.31) 

Dessa forma, o/a problematizador/a é aquele liberto de todo e qualquer 

alicerce em relação ao que é falso ou verdadeiro. De acordo com Vinci (2015, p. 211), 

esse movimento “implica em recusar qualquer bagagem, teorias ou metodologias de 

pesquisa, e procurar conhecer o objeto de pensamento naquilo que for possível, suas 

relações. (...) Indaga-se sobre como o objeto se apresenta e não o que ele é”. 

Tendo dito isso, considero que uma questão muito relevante a se 

problematizar no contexto dessa pesquisa é: que discursos e que posições de sujeito 

estão sendo (re) produzidos mediante o contato com esses artefatos sendo eles 

produtores, reprodutores e divulgadores de significados em sexualidade? Ao 

entender o material educativo como artefato que produz, reproduz e divulga 

significados, assumo que ele orienta a forma como seus/suas leitores/as vivem suas 

sexualidades. Assim, não dá para negar que nele existe pedagogia, que ele ensina 

algo sobre sexualidade e sua interface com as questões de saúde. Problematizar esse 

“algo” enquanto uma construção histórica e cultural, portanto, justifica a escolha de 

trabalhar com esses materiais na perspectiva dos Estudos Culturais. 

As mudanças que ocorreram ao longo da consecução desse trabalho não se 

deram apenas na transição de oficinas pontuais à momentos formativos mais 

complexos na perspectiva do saber da experiência utilizando os materiais educativos 

enquanto artefatos culturais; elas também incidiram sobre a escolha das professoras 

participantes. Anteriormente destinadas a todas as professoras da rede que 

estivessem em atuação na disciplina de Educação para a Sexualidade durante o ano 

de 2016, passou a se configurar como uma proposta a ser desenvolvida com 

professoras de uma única escola da rede municipal localizada na sede do município 

de Jequié no interior da Bahia.  

A fluidez (e não frouxidão) na construção dos caminhos investigativos, 

característica da pesquisa pós-estruturalista, me permitiu tais rearranjos em relação 

ao campo e à escolha das professoras, justificados pelas dificuldades de contato e 

adesão de todas elas à formação proposta. Isso ocorreu, em parte, devido ao pouco 
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envolvimento da Secretaria Municipal de Educação, especialmente, no que diz 

respeito a não disponibilização da relação de professoras em atuação, apesar das 

insistentes solicitações, e, por conseguinte, à não viabilização do primeiro contato 

que buscava obter com essas professoras.  

Outro fator que me levou à busca por uma única escola foi a possibilidade de 

melhor explorar os discursos e acompanhar as intervenções em sala de aula (que 

descrevo no terceiro tópico desse capítulo) realizada pelas professoras com suas 

turmas no decorrer dos momentos, tendo em vista a pouca viabilidade, devido ao 

curto tempo disponibilizado às pesquisas de mestrado, de acompanhar as 

intervenções de todas as professoras da rede atuantes na disciplina em tempo hábil e 

ainda realizar análise com profundidade de todo o processo. Penso que a quantidade 

de dados que produziria com as professoras de toda a rede talvez não se equiparasse 

à relevância do debruçamento com maior afinco sobre os dados produzidos com as 

professoras de uma única escola, como priorizei fazer. 

Alguns critérios foram utilizados na seleção da escola, especialmente, 

pertencer à rede municipal de educação, uma vez que, a disciplina de Educação para 

a Sexualidade é fruto da iniciativa do município que, respaldado na LDB 9.394/96 

em seu artigo 11, possui autonomia pedagógica para tanto. Sobre a implantação 

dessa disciplina no município de Jequié/Bahia, o levantamento realizado por 

Azevedo (2013) por meio do Conselho Municipal de Educação mostra que ela está 

inclusa na matriz curricular desde 2005, sendo ministrada no 80 e 90  anos do Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Além desse critério básico, optei também por apresentar a proposta às escolas 

de maior porte, entendendo que o número de professoras atuantes na disciplina 

tenderia a ser proporcional ao número de turmas; dessa maneira, a formação 

ocorreria com uma quantidade maior de professoras. 

 Gostaria ainda que a escola selecionada estivesse localizada em um dos 

bairros periféricos da cidade buscando problematizar, a partir dos relatos e discursos 

das professoras, a realidade vivenciada pelos/as adolescentes e jovens dessas 

localidades, em relação à sua sexualidade e saúde. Também buscava, inicialmente, 

uma escola em que poucos projetos, pesquisas/ intervenções da UESB já tivessem 
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ocorrido para que a interação/parceria entre a escola e a universidade não ficassem 

centrados nas instituições mais “populares” e mais procuradas pelos/as 

pesquisadores/as educacionais para a construção de dados de seus trabalhos. 

Infelizmente, apesar de meus esforços, isso não foi possível. 

 Tínhamos em mente três escolas a serem visitadas e que atendiam a todos os 

critérios propostos, mas, apenas consegui apresentar, parcialmente, a proposta de 

formação a duas delas, tendo, entretanto, que desistir de ambas em decorrência de 

várias dificuldades encontradas no processo. 

 Na primeira escola, a proposta de formação já se mostrou inviável desde a 

segunda visita que realizei, pois obtive informações de que das duas professoras que 

ministravam a disciplina, uma se encontrava de licença por questões de saúde e a 

outra foi caracterizada como “faltosa” na escola alegando também problemas de 

saúde e que, de acordo com a direção, poderia sair de licença a qualquer momento e 

ainda não se sabia quem a substituiria na disciplina. Assim, apesar da boa aceitação 

da proposta por parte da equipe gestora não pude selecionar essa escola como campo 

para a realização dos momentos formativos. Saliento que não cheguei a apresentar a 

proposta à professora em questão por não encontrá-la na escola em nenhuma de 

minhas visitas e nem nas ocasiões em que para lá telefonei. 

No contato inicial com a segunda escola fui recebida por uma das vice-

diretoras que recebeu bem a proposta, mas disse não possuir informações suficientes 

sobre o número de professoras atuantes na disciplina. Buscando auxílio da secretaria 

da escola, ela me informou que havia duas professoras que atuavam em turnos 

distintos e me orientou a voltar na semana seguinte e apresentar-lhes a proposta e 

também conversar com a diretora da instituição. Sobre a possibilidade de realização 

da formação na escola, como a proposta previa, ressaltou que não havia espaço 

disponível. Esta situação e a espera por mais uma semana para esse contato inicial 

sem garantias de adesão da escola ou das professoras muito me angustiava. 

 Nesse momento, passei a utilizar as instabilidades encontradas na procura 

pelo meu campo de pesquisa e que me causavam angústias, “como recurso de 

pensamento e prática” (HARDING, 1993, p. 11). Assim, enquanto iniciante no campo 

da pesquisa pós-estruturalista me percebi com autonomia para repensar meus 
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caminhos de investigação e resolvi procurar por determinada escola, em que em 

outros momentos, inclusive, na realização de palestras sobre sexualidade que relatei 

na introdução desse trabalho, fui bem acolhida podendo também perceber o 

interesse e motivação de toda a escola na construção de conhecimentos na área. E 

apesar de se tratar de uma escola privilegiada pelos projetos e pesquisas vinculadas à 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e à própria Secretaria Municipal 

de Educação, contrariando um dos critérios anteriormente estabelecidos na pesquisa, 

sentia que deveria apresentar a proposta dos momentos formativos a esta escola, até 

porque foi um dos locais em que minhas principais inquietações a respeito da 

educação em sexualidade e saúde emergiram. 

Se as palestras desenvolvidas nesta escola me inquietaram a ponto de, 

associada a outras vivências, me motivarem ao desenvolvimento dessa investigação e 

entendendo que não há como separar quem eu sou e minha trajetória das escolhas 

investigativas que faço, por que não voltar às origens buscando problematizar os 

discursos sobre sexualidade e saúde antes defendidos, inclusive, por mim nessa 

instituição? 

Foi nesse momento de redirecionamento do foco do campo de investigação 

que compreendi que todo o percurso anterior foi necessário para a melhor 

compreensão de minha identificação com a pesquisa. Sobre essas descobertas que 

ocorrem durante o processo Louro (2004, p. 13) afirma que na metodologia que 

enveredamos “o que mais importa é o andar e não o chegar”. É esse movimento 

múltiplo e conflituoso de mudanças que interessa ao nosso modo de fazer pesquisa. 

Foi nele que fui me encontrando, fazendo e refazendo enquanto pesquisadora. 

A escola aceitou a proposta dos momentos formativos com especial interesse e 

a equipe gestora se prontificou a colaborar com o que fosse necessário, inclusive, a 

disponibilização do espaço na escola, salientando a importância e carência de ações 

como essa na formação de professores/as atuantes na disciplina. Acredito que o fato 

de ser conhecida na escola pela realização de trabalhos anteriores com a temática 

muito contribuiu para a aceitação e interesse por parte dela. A diretora, por exemplo, 

se mostrou agradecida pelas palestras anteriormente realizadas e relatou ter planos 
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para novas ações sobre sexualidade na escola em que gostaria de contar com minha 

contribuição.  

Abro um espaço aqui para contextualizar brevemente a escola que me acolheu 

inicialmente como palestrante e novamente enquanto problematizadora das questões 

sobre sexualidade e saúde. Trata-se de uma escola de médio porte que atende os anos 

finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

está localizada em um bairro periférico da sede do município de Jequié. Os/as 

estudantes são provenientes, em sua maioria, da comunidade de classe popular em 

torno da escola, porém a instituição também recebe estudantes de bairros mais 

distantes e de mais cinco distritos municipais.  

Em 2016, ano em que realizei a pesquisa, a escola contabilizou por volta de 

1100 matrículas para o ano letivo em todos os segmentos nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. Para atendimento dessa demanda a escola contou no mesmo 

ano com um corpo docente de 60 professores/as, 01 diretora, 03 vices-diretores/as, 

02 coordenadoras, 02 porteiros, 06 agentes administrativos e 10 profissionais de 

serviços gerais.  

Estruturalmente, a escola está dividida em 15 salas de aula, laboratório de 

Ciências, laboratório de Informática, biblioteca, sala de multimídia, sala de direção, 

secretaria, sala de professores, copa/cozinha, 05 banheiros, área externa ampla com 

espaço para estacionamento, pátio interno amplo e quadra poliesportiva.  

Além das atividades letivas, a escola também participa ativamente de projetos 

em parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), prefeitura 

municipal e de iniciativas próprias. Além de ser campo de pesquisa de muitos/as 

estudantes universitários/as de graduação e pós-graduação. Assim, trata-se de uma 

escola ativa e participativa no âmbito acadêmico. As professoras participantes da 

pesquisa relatam que, em geral, há interesse e dedicação dos/as estudantes em 

participar das atividades escolares e projetos relacionados. 

A participação da comunidade e da família dos/as estudantes é estimulada 

pela escola tanto nos projetos desenvolvidos quanto no acompanhamento frequente 

das atividades escolares. De acordo com informações coletadas com a equipe gestora 

durante a pesquisa, o relacionamento entre professores, estudantes e família é 
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considerado bom e produtivo. Pelo que pude observar durante o período de 

produção de dados, a interação entre docente/estudante é algo que favorece o 

aprendizado e estimula a participação na escola. Quanto às famílias, sua presença, 

em geral, é constante na escola, contudo, algumas professoras têm se queixado de 

sua interferência na dinâmica de funcionamento escolar, especialmente nos 

conteúdos da disciplina de Educação para a Sexualidade, como descrevo nos 

capítulos 3 e 4 desse trabalho. 

Em se tratando, especificamente da disciplina, está implantada na escola desde 

sua aprovação pelo Conselho Municipal de Educação, em 2004, como parte do núcleo 

diversificado do currículo. A escola foi uma das três da rede municipal que 

participaram do projeto piloto para implantação da disciplina que foi estimulada 

pelo Gapa (Grupo de apoio à prevenção da Aids) cujo objetivo foi, especialmente, a 

prevenção às DST,s/Aids e a gravidez considerada precoce. Lembro-me que o 

período de atuação do grupo era sempre lembrado pelas professoras durante a 

formação como um momento de muitos aprendizados em sexualidade e que depois 

disso não houve formações específicas na área, o que impactou diretamente a 

qualidade do trabalho com o tema em sala de aula. 

Quanto ao contato com essas três professoras da disciplina, foi facilitado 

devido à colaboração da coordenação da escola e após alguns momentos de conversa 

e negociação de horários, todas concordaram em participar dos momentos 

formativos justificando o interesse na construção de novos conhecimentos em 

sexualidade e saúde e também a colaboração com minha pesquisa, uma vez, que 

diziam conhecer as dificuldades de uma pesquisadora em encontrar pessoas 

dispostas a participarem de ações como esta, para qual a disponibilidade de tempo 

seria essencial. 

O convite foi feito também a uma quarta professora que já havia lecionado a 

disciplina na escola, contudo, apesar do interesse manifestado, por incompatibilidade 

de horários, ela não pode participar. Assim, participaram da proposta formativa as 

três professoras em atuação na disciplina de Educação para a Sexualidade dessa 

escola dos anos finais do ensino fundamental, localizada na sede do município de 

Jequié-BA. 
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As datas de realização dos momentos, a duração, o local e a periodicidade dos 

encontros foram decididos conjuntamente. Os encontros presenciais foram realizados 

quinzenalmente às terças-feiras entre o final de março e o final de junho de 2016 no 

laboratório de Ciências da escola utilizando o horário reservado à atividade 

complementar (AC) das professoras, não sendo necessário assim, afastá-las da sala 

de aula e nem prejudicar seus momentos de planejamento, uma vez que, os 

encontros não ocorriam semanalmente. No período entre um encontro e outro as 

professoras realizavam, individualmente, uma atividade extraclasse que era 

apresentada e discutida no encontro seguinte. Essas atividades tinham por objetivo 

manter o envolvimento delas com as discussões realizadas durante a formação e 

estimular a análise crítica (problematizadora) dos materiais educativos apresentados 

nos momentos presenciais. As atividades estão sintetizadas (Quadro 01) e descritas 

na próxima sessão desse capítulo. 

Como parte integrante da proposta formativa, as professoras também 

elaboraram e desenvolveram uma aula com uma de suas turmas sobre um dos temas 

relacionados à sexualidade e saúde utilizando um ou mais materiais educativos 

trabalhados durante os encontros, cuja escolha, assim como a da turma, ficou a 

critério delas. Essa proposta de intervenção em sala de aula foi planejada 

conjuntamente numa perspectiva pós-crítica e problematizadora desses materiais, 

realizando as adaptações necessárias. As aulas foram planejadas entre o final de abril 

e início de maio e desenvolvidas no decorrer do mês de maio. A descrição detalhada 

de cada intervenção é também realizada na próxima sessão desse capítulo e está 

sistematizada no Quadro 02. 

O registro das vozes e saberes das professoras durante os momentos 

formativos e durante as intervenções em sala de aula foram utilizadas gravações em 

áudio que foram, posteriormente, transcritos para a análise; bem como, produções 

escritas como os planos de aulas das intervenções realizadas e o relato de experiência 

solicitado ao final da formação.  

Os eixos temáticos (categorias) que analiso nos resultados dessa pesquisa 

foram selecionados a partir do que surgia nas falas das professoras com relação à 

sexualidade, gênero e suas relações com a saúde. Não sendo possível analisar todos 
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os episódios de fala que surgiam nesse sentido, optei por priorizar àqueles que 

surgiam insistentemente e que parecia tocar as professoras de uma maneira mais 

intensa. Assim, fiz uma aposta nas inquietações, naquilo que incomodava ou que 

sobressaia nas discussões optando assim por uma discussão mais provocativa e 

instigante não só em relação às professoras, mas em relação a mim também.  

Discutir questões relacionadas a gênero e sexualidade perpassa por nossas 

subjetividades seja na condição de participantes ou colaborador/a. Comigo não foi 

diferente. Houve momentos e situações que também me desestabilizaram; me 

inquietaram e me fizeram pensar e questionar minhas próprias falas, bem como os 

discursos contidos nelas. Externalizo essas situações como forma de mostrar como 

estamos implicados pessoalmente nessa nossa forma de fazer pesquisa. Somos 

tocados pelo nosso objeto de estudo; fazemos parte dele. Não é possível e nem 

preciso fugir disso.  

Para a análise dos dados construídos por intermédio das gravações dos 

momentos formativos e das intervenções em sala de aula e, das produções escritas 

das professoras no decorrer dos momentos formativos, opero com o discurso, tendo 

como base os estudos foucaultianos. Delimito assim esse campo teórico por entender 

que não há um único tipo de análise do discurso, mas diversos estilos de análise 

(GIL, 2002). A que interessa a essa pesquisa é justamente uma análise fundamentada 

na abordagem pós-estruturalista, cuja preocupação é com a interpretação dos 

discursos de forma histórica. Dessa forma, a análise que busquei realizar nessa 

investigação toma o discurso como um elemento que não é transparente e neutro, 

mas sim, veiculador, produtor e reprodutor de poderes, em especial, na área de 

sexualidade (FOUCAULT, 1988; 1996). 

Foucault apresenta diversos procedimentos de delimitação e controle dos 

discursos cujo entendimento possibilita a interpretação contextualizada deles. Para 

tanto é necessário compreender, em síntese, as coerções a que está sujeito o discurso, 

a saber: “as que limitam seus poderes, as que dominam suas aparições aleatórias e, as 

que selecionam os sujeitos que falam” (FOUCAULT, 1996, p. 37). É essencial também 

levar em consideração, quanto aos discursos sobre o sexo, “os lugares e os pontos de 

vista de que se fala, as instituições que incitam a fazê-lo, que armazenam e difundem 
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o que dele se diz” (p. 18). Posso pensar, a partir disso, por exemplo, quais são os 

discursos das professoras sobre a interface entre sexualidade e saúde? Porque esses e 

não outros? De que lugares elas falam? Quais jogos de poder estão presentes nessa 

construção discursiva? 

Não pretendi, contudo, descobrir ou revelar uma verdade oculta por traz dos 

discursos, pois, de acordo com Foucault e seus estudiosos, não há nada escondido, 

muito menos uma verdade absoluta. O que acontece é que o próprio discurso põe em 

funcionamento os enunciados e as relações das coisas ditas. Baseada nisso, o que 

trago é uma análise que busca dar conta das relações históricas e práticas reais que 

estão presentes nos discursos, no nível da existência concreta das palavras, das 

professoras e não do que, supostamente, estaria escondido, dissimulado ou 

distorcido neles (FISCHER, 2001). Assim, compreendendo que a análise do discurso, 

nessa perspectiva, remete propriamente ao que é dito, tomo como objeto de interesse 

na análise realizada “o modo como diferentes maneiras de dizer nos colocam em 

diferentes relações com o mundo, com nós mesmos e com os outros” (LARROSA, 

2014, p. 58). 

Tendo delineado os fundamentos teórico-metodológicos que nortearam essa 

investigação, desde sua concepção até a análise, passo à descrição detalhada dos 

momentos formativos realizados e das atividades e propostas de intervenções deles 

decorrentes, evidenciando os materiais educativos explorados durante o processo. 

 

2.2 Espaços formativos  

Antes de iniciar o processo de produção de dados, a pesquisa passou pela 

análise e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB) e, portanto, obedece ao previsto na Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, respeitando os preceitos éticos e legais e a norma de 

pesquisa que envolve seres humanos (BRASIL, 2012).  

Pensando sobre a importância que a dimensão ética possui no âmbito das 

pesquisas em gênero e sexualidade, busquei desenvolver esses espaços formativos 

com base, especialmente, em um dos rumos éticos da pesquisa propostos por 

Oliveira (2010): o compromisso com as participantes. Mais que apenas respaldar 
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legalmente as professoras, busquei oferecer espaços formativos comprometidos com 

a construção de conhecimentos explorando as suas subjetividades e respeitando-as 

enquanto sujeitos de experiência. 

Os momentos formativos foram desenvolvidos de março a junho nas datas 

descritas no Quadro 01, em encontros de duração de 04 horas cada, totalizando, 

juntamente com as atividades extras orientadas e momentos de intervenção das 

professoras em sala de aula, 120 horas. Saliento que, devido à falta de 

disponibilidade das três professoras para um mesmo turno, e como não quis “abrir 

mão” da participação de nenhuma delas, optei pela realização do curso em turnos 

diferentes; às terças-feiras pela manhã com uma das professoras e pela tarde com as 

demais, sendo os encontros quinzenais. 

As três professoras participantes da investigação são referidas aqui, visando 

manter em sigilo suas identidades, pelos nomes fictícios de deusas associadas ao 

amor, prazer/erotismo, beleza e fertilidade em diferentes culturas: Afrodite, a deusa 

grega; Vênus, a deusa romana e Innana, a deusa suméria. Essa denominação é 

utilizada durante todo o corpo do trabalho. Dito isso, saliento que durante o período 

matutino realizei os encontros com a professora Afrodite e à tarde com as professoras 

Innana e Vênus. 

Devido à ocorrência dos encontros em períodos diferentes, houve algumas 

particularidades ocorreram como: o tempo necessário para realização de cada 

atividade, tendo em vista o tempo demandado durante as falas, uma vez que, o 

encontro com Innana e Afrodite demandava mais tempo devido às discussões entre 

elas e exposições de diferentes opiniões, situação que não ocorria no encontro apenas 

com Vênus; a impossibilidade de diálogo entre todas as participantes; algumas 

temáticas que surgiram nos encontros com Afrodite não surgiram nos encontros com 

as professoras Vênus e Innana e vice versa, entre outras questões. Mas, isso não 

interferiu na proposta dos momentos formativos e nem na construção de dados para 

a pesquisa, apenas revelaram algumas particularidades que foram surgindo ao longo 

dos encontros. No Quadro 01 trago, de maneira sintetizada, as atividades 

desenvolvidas nesses encontros, cuja descrição e observações relevantes faço no 

decorrer do texto. 
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Quadro 01: Síntese das atividades desenvolvidas durante os momentos formativos. 

Mês Dia Temática Atividades desenvolvidas 

 
 
 
 
 
 
Março 

 
 
 
 
22 

 
 
 
A história da sexualidade e sua interface 
com as questões de saúde. 

Orientações para a realização da atividade extraclasse: 
Materiais educativos: Vídeos de campanha sobre a AIDS do Ministério da Saúde – Anos 80 x 
dias atuais. 

Leitura, discussão e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Expectativas/anseios/dúvidas iniciais em relação ao curso (professoras cursistas e 
ministrante). 
Dinâmica de abertura (entrevista inicial): caixinha de perguntas. 

Preenchimento dos dados de inscrição – informações pessoais e profissionais. 

Leitura e discussão de texto sobre a História da Sexualidade (primeiro capítulo dessa 
dissertação) 

Exibição e discussão da primeira reportagem sobre a AIDS no Brasil. 
29  Atividade extraclasse orientada: vídeos do Ministério da Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 

 
 
05 

 
A sexualidade e as DSTs/ Aids: 
problematizando discursos. 

Apresentação e discussão das atividades orientadas. 
Apresentação, discussão e problematização dos Materiais educativos de campanhas: 
Materiais Educativos Impressos (MEI). 
Orientações para a realização da atividade extraclasse: conclusão da leitura do texto sobre a 
história da sexualidade. 

12  Atividade extra orientada: conclusão da leitura do texto sobre a história da sexualidade. 
 
 
19 

 
Sexualidade e saúde: novas perspectivas e 
noções de vulnerabilidade. 

Apresentação do Programa Saúde e Prevenção nas Escolas. 
Apresentação e discussão dos materiais educativos: Materiais do Programa Saúde e 
Prevenção nas escolas (Parte I: oficinas). 

Leitura e discussão de texto: Vulnerabilidade, retirado do fascículo Prevenção das DST, HIV e 
Aids da coleção Adolescentes e jovens para a educação entre pares do Projeto Saúde e 
Prevenção nas Escolas - SPE. 
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Orientações para a realização da atividade extraclasse: Materiais do Programa Saúde e 
Prevenção nas escolas (Parte II: Histórias em Quadrinhos). 

26  Atividade extra orientada: Histórias em Quadrinhos – SPE. 

 
 
 
 
 
 
 
Maio  

 
 
03 

Sexualidade e saúde: novas perspectivas Apresentação e discussão das atividades orientadas: Materiais do Programa Saúde e 
Prevenção nas escolas (Parte II: Histórias em Quadrinhos). 

Elaboração da proposta de intervenção nas turmas de Educação Para a Sexualidade - EPS 
(seleção do tema, turma, material educativo, metodologia, data provável). 
Não houve proposta de atividade orientada 

17  Não houve Encontro a pedido das professoras. 

 
24 

Gênero, sexualidade e saúde. Apresentação e discussão dos vídeos educativos “Era uma vez outra Maria” e “Minha vida 
de João”. 
Espaço para finalização dos planos de aula das intervenções em sala. 
Atividade orientada extraclasse: realização das aulas planejadas pelas professoras. 

Entre 31 de maio e 10 de junho Desenvolvimento das aulas (proposta de intervenção) com as turmas de EPS utilizando 
materiais educativos.  

 
 
Junho  

 
 
09 

 
 
Gênero, sexualidade e saúde 
(continuação). 

Leitura e discussão do texto: Identidades de gênero e identidades sexuais: o que a escola e 
os/as professores/as em formação têm haver com isso? (ANDRES; ROMCY; JAEGER, 2012) 
Apresentação e discussão do vídeo do Ministério da Saúde: campanha de inserção social e 
prevenção ás DSTs-Aids entre travestis. 

 
 
 
 
 
Julho 

 
 
12 

 Socialização, discussão e avaliação das experiências de intervenção e dos planos de aula. 
Orientações para a produção escrita: relato de experiência simples. 

 
 
28 

 Entrega da produção escrita 

Avaliação informal dos momentos formativos 

Entrega dos certificados 

Encerramento do curso 
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No primeiro encontro, as professoras leram e assinaram o Termo de 

Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) e preencheram a ficha de inscrição 

contendo questões sobre tempo de formação e atuação profissional, no geral, e 

também na disciplina de Educação para a Sexualidade; motivações para estar 

ministrando a disciplina e possível participação anterior em algum curso de 

formação continuada na área de sexualidade. Por fim, solicito, ainda na ficha de 

inscrição, uma breve justificativa de seu interesse pela formação oferecida. 

Após esse primeiro momento, iniciamos nossa atividade de abertura em que 

propus uma conversa sobre a relação das professoras com a disciplina e seus 

discursos iniciais sobre sexualidade e saúde, bem como, os recursos e estratégias 

utilizadas nessa abordagem em sala de aula. Utilizei como elemento mediador desse 

momento, uma caixinha com questões e afirmações variadas a qual denominei “caixa 

do autoconhecimento”. As professoras retiraram aleatoriamente os questionamentos 

e, em seguida, discorreram sobre ou responderam de forma que a dinâmica 

funcionou como um tipo de entrevista de planejamento aberto, uma vez que, 

algumas afirmações e questões foram complementadas ou reestruturadas de acordo 

com o andamento da atividade. 

Concluído esse primeiro momento, apresentei a elas um texto sobre a história 

da sexualidade retirada do primeiro capítulo dessa dissertação. A leitura e discussão 

completa do texto não foram possíveis, uma vez que, o tempo demandado na 

realização da dinâmica de abertura, especialmente no período da tarde em que 

participaram duas professoras, foi maior que o previsto inicialmente. Em virtude 

disso, discutimos brevemente o texto destacando a construção discursiva da 

sexualidade desde o século XVII até o século XX, mais especificamente até o período 

de surgimento da Aids, por volta dos anos de 1980. O texto foi entregue às 

professoras e sua leitura completa sugerida como atividade complementar. 

No último momento de nosso encontro trouxe à discussão a primeira 

reportagem brasileira sobre a Aids exibida pelo “Fantástico”, um programa de 

variedades exibido pela Rede Globo de televisão, no ano de 1984. Esse material 

serviu para dar continuidade às problematizações sobre a construção da sexualidade 

e sua interface com as questões de saúde, abrindo espaço para a discussão sobre a 
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(des)patologização da homossexualidade; os então chamados, grupos e 

comportamentos de risco; os avanços médicos na área; bem como, algumas 

problematizações em torno das verdades médicas sobre o/a vírus/doença e suas 

limitações em dar conta da nova epidemia que surgia.  

Para finalizar, apresentei às professoras a proposta de trabalho para o 

encontro seguinte. Cada uma ficou responsável pela análise e problematização de 

um vídeo do Ministério da Saúde (MS) relacionado ao HIV/Aids que foi socializado 

e, posteriormente, discutido por todas no encontro seguinte. O primeiro vídeo que 

corresponde à campanha que foi ao ar no ano de 1988, denominada “João amava 

Tereza” resgata o poema “Quadrilha”, escrito em 1954 por Carlos Drummond de 

Andrade e traz uma abordagem preventiva pautada na multiplicidade de parceiros e 

da liberdade sexual vivenciada pelos jovens nesse período, enquanto fator de risco. O 

segundo integra uma campanha dirigida aos jovens lançada no dia 01 de dezembro 

de 2014, Dia Mundial de Combate à Aids, denominada “#PartiuTeste”, cujo objetivo, 

de acordo com o MS, foi dar maior visibilidade às questões do viver com HIV/Aids e 

à importância do teste e do tratamento como prevenção.  O terceiro vídeo sintetiza e 

contextualiza os demais ao contar a história ilustrada da Aids no Brasil; trata-se de 

uma edição comemorativa dos 30 anos de luta contra a Aids também lançada pelo 

MS em 2014.  

Para cada vídeo descrito as professoras apresentaram, no segundo encontro, 

as marcas históricas, em relação à sexualidade e sua interface com as questões de 

saúde, identificadas no conteúdo e abordagem; as problematizações que julgaram 

necessárias a partir e sobre os vídeos assistidos, tanto em conteúdo quanto em 

abordagem; bem como, as possibilidades e limitações de sua utilização atual nas 

aulas de Educação Para a Sexualidade (EPS). Os resultados dessas análises foram 

socializados e discutidos tendo eu como mediadora. As professoras tiveram contato 

com todos os vídeos sugeridos e foram convidadas a discorrerem sobre eles, de 

acordo com os critérios supracitados. Apesar de os encontros terem ocorrido em 

turnos diferentes, os materiais foram explorados por todas. 

 Seguindo esses mesmos critérios, ainda no segundo encontro, solicitei que as 

professoras analisassem alguns exemplares de Materiais Educativos Impressos 
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(MEI). Para tanto, optei por utilizar os MEI provenientes de pesquisa realizada 

anteriormente por mim nas Unidades de Saúde da Família (UF) do município 

realizada em 2014 e da qual falo um pouco na introdução dessa dissertação. Essa 

escolha foi pautada na acessibilidade das professoras a esse material caso houvesse 

interesse posterior em trabalhar com eles, uma vez que, a possibilidade de estarem 

disponíveis tanto na Secretaria Municipal de Saúde quanto no Centro de Referência 

em Saúde Sexual e Reprodutiva do município seriam maiores, uma vez que, esses 

órgãos são os responsáveis pela distribuição dos MEI às USF. 

Selecionei, dentre esses, cinco MEI: uma pequena cartilha, um panfleto e três 

folhetos. A cartilha denominada “Amor de Festa” foi produzida pelo Centro de 

Referência Estadual de Aids (CREAIDS) em parceria com o Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA municipal), o Laboratório Central (LACEN) e o Hospital das 

Clínicas de Salvador. Esse material possui característica de um manual informativo 

de bolso específico elaborado para as festas do carnaval de Salvador. O panfleto, cuja 

chamada principal é: “Faça sexo seguro” produzido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social do Município em parceria com a UESB fez parte de uma 

campanha de prevenção e testagem do HIV/Aids do São João (festa regional 

nordestina tradicional que ocorre no mês de junho, também conhecida como festas 

juninas) de Jequié. 

O primeiro folheto cujo título é “Você merece ter prazer com proteção” foi 

produzido no Centro de Referência em Saúde Sexual de Jequié, direcionado às 

mulheres e traz informações, dicas de proteção e incentivo ao empoderamento 

feminino diante de sua sexualidade e saúde. O segundo, denominado “Sexo, amor e 

proteção”, também elaborado pelo Centro de Referência traz uma síntese explicativa 

das principais Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) elencando sintomas 

característicos e seus meios preventivos. E o terceiro, cujo título é: “A informação é a 

luz”, acompanha o vídeo de mesmo nome realizado pelo Programa Nacional de DST 

e Aids em parceria com a antiga Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor  

(FEBEM/SP) atualmente conhecida como Fundação Centro de Atendimento 

Socioeducativo ao Adolescente (FUNDAÇÃO CASA/SP). Como o título sugere, esse 

MEI traz informações gerais sobre DSTs e Aids. 
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Além desses cinco MEI também apresentei às professoras os folhetos das 

campanhas do carnaval de 2012 e 2014. A campanha de 2012 apresenta, sob o slogan: 

“Sem camisinha não rola” diversas conformações de casais em distintas situações 

mostrando as possibilidades de que tudo pode acontecer menos o sexo sem 

camisinha; enquanto a campanha de 2014, como já descrevi em relação ao vídeo 

trabalhado no início, traz o slogan “#PartiuTeste” em folhetos mostrando pessoas de 

orientações sexuais diferentes em distintas regiões do país, evidenciando a 

necessidade de prevenção e testagem do HIV/Aids para todas as pessoas. Para 

finalizar esse encontro, sugeri o término da leitura do texto sobre a história da 

sexualidade como atividade orientada. 

A partir do terceiro encontro busquei explorar materiais educativos advindos 

de outras fontes da área saúde em articulação com a educação. Após pesquisas e 

avaliações, optei pela utilização de alguns materiais educativos elaborados no âmbito 

do “Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas” (SPE), fruto da articulação entre o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Educação (MEC) e cujo objetivo é contribuir 

para a promoção da saúde, destacando a educação para a sexualidade de crianças e 

jovens com uma abordagem voltada para a gravidez na adolescência, prevenção das 

DST/Aids, gênero e diversidade sexual (MEYER; DORNELLES, 2013).  

Trata-se de um dos projetos vinculados ao Programa Saúde na Escola, 

instituído pelo decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, contudo, é anterior a esse. 

Teve início em 2003 e representou um verdadeiro marco na integração saúde-

educação, reforçando o papel da escola como o melhor espaço para a articulação das 

políticas voltadas para adolescentes e jovens (BRASIL, 2010). Este projeto surge num 

viés associativo entre sexualidade e saúde, embora de uma forma ampliada e 

atualizada, especialmente, no que diz respeito às questões de gênero, à diversidade 

sexual e à abordagem dessas questões na perspectiva da vulnerabilidade. 

Após apresentar o projeto às professoras, trouxe a discussão três oficinas 

retiradas da série de fascículos “Adolescentes e Jovens para a Educação entre Pares”, 

publicadas no ano de 2011 com o objetivo de desenvolver ações de promoção à saúde 

sexual e saúde reprodutiva a partir do fortalecimento do debate e da participação 

juvenil. A série está organizada em sete fascículos compostos de seis oficinas cada e 
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um fascículo de metodologias. Exceto este, estão organizados pelos seguintes blocos 

temáticos: Sexualidade e Saúde Reprodutiva; Adolescências, Juventudes e 

Participação; Álcool e outras drogas; Raças e Etnias; Gêneros; Diversidades Sexuais e 

Prevenção das DST, HIV e Aids. Duas das oficinas trabalhadas no terceiro encontro 

se encontram no fascículo sobre prevenção das DST, HIV e Aids e têm por títulos 

“Vulnerável, eu?” e “Negociação do uso da camisinha”. A terceira oficina intitulada 

“Tomada de decisão” foi retirada do fascículo sobre Sexualidades e Saúde 

Reprodutiva. Realizamos juntas, a leitura das oficinas, bem como, dos textos 

informativos e jornalísticos, letras de músicas, poesias, dados históricos e de pesquisa 

nelas presentes e; posteriormente, o material foi problematizado e discutido 

utilizando os mesmos critérios das análises anteriores.  

A atividade orientada proposta ao final do encontro foi a leitura e avaliação de 

exemplares das “Histórias em Quadrinhos – Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas” 

(HQs – SPE). A série é composta por seis revistas que se propõem a tratar diferentes 

temas relacionados aos anseios e dúvidas frequentes aos/às adolescentes e jovens de 

forma simples e divertida. As HQs têm conexão entre si fazendo com que diferentes 

temas se entrelacem a partir de uma situação fictícia em que um professor é afastado 

da escola por propor aos/às estudantes um trabalho sobre a homossexualidade. 

Dentre os seis exemplares, escolhi três, cujas temáticas mais se aproximam da 

interface entre sexualidade e saúde, e distribuí entre as professoras para que o 

mesmo processo de leitura e análise fosse realizado. Os resultados foram socializados 

e discutidos no encontro seguinte. 

As HQs discutidas no quarto encontro foram as de número 3 e 4 intituladas 

respectivamente: “A vida como ela é e as coisas como elas são” e “Ficar ou não 

ficar”? A primeira aborda os anseios, dúvidas e situações vivenciadas por uma 

adolescente que descobre uma gravidez indesejada e a segunda contextualiza a 

história de um garoto que se apaixona por uma garota soropositiva destacando e 

desconstruindo preconceitos em torno dessa relação e das pessoas que vivem com 

HIV/Aids . 

Ainda no quarto encontro, abri espaço para que as professoras começassem a 

elaboração da proposta de intervenção nas turmas de EPS utilizando um ou mais dos 
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materiais educativos trabalhados nos momentos formativos. Na ocasião, começaram 

as atividades de delimitação dos temas, das turmas, dos materiais educativos que 

seriam utilizados, das metodologias e datas prováveis para a realização das aulas, 

anteriormente, definidas em cronograma, para o período entre o final de maio e 

início de junho de 2016. Em virtude de algumas demandas relatadas pelas 

professoras, diante de suas atividades na escola, decidimos não elencar nenhuma 

atividade orientada para o período que antecederia o próximo encontro. 

Para o quinto encontro formativo selecionei dois vídeos educativos da “ECOS 

- Comunicação em Sexualidade”, uma organização fundada em 1989 com o objetivo 

de defender os Direitos Humanos, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, em 

especial, das populações mais vulneráveis e das juventudes, atuando, para tanto, nas 

áreas educação, saúde, comunicação e desenvolvimento social e comunitário, 

inclusive, com a produção de vídeos e DVDs educativos com uma linguagem de fácil 

compreensão e histórias bem humoradas sobre sexualidade, saúde reprodutiva, 

prevenção às DST/Aids, direitos, relações familiares, prevenção ao uso indevido de 

drogas e à violência de gênero. 

Os dois vídeos educativos da organização ECOS utilizados no quinto encontro 

trataram de versões diferentes da mesma história. “Minha vida de João” e “Era uma 

vez outra Maria” abordam as construções de gênero, bem como, os desafios de se 

confrontar o que está posto como sendo características ou comportamentos próprios 

do feminino e do masculino; o contexto familiar desde a infância tanto de Maria 

quanto de João; as primeiras experiências amorosas e sexuais; a gravidez na 

adolescência; as DSTs/Aids; o primeiro emprego; a violência doméstica e sexual; 

dentre outras temáticas de interesse e, muitas vezes, cotidianas, entre os/as jovens e 

adolescentes. Esses vídeos, em particular, estão na forma de animações, o que torna a 

abordagem de alguns temas mais lúdicos e leves. 

Após a discussão e análise dos vídeos seguindo os critérios já descritos, abri 

espaço para o fechamento dos planejamentos das aulas que seriam realizadas pelas 

professoras com suas turmas. Tendo concluído esta fase, combinamos que os 

horários reservados para a atividade orientada extraclasse seriam utilizados para o 

desenvolvimento das aulas planejadas. 
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No sexto encontro trabalhei as diversidades de gênero e sexuais fazendo um 

link com as questões de saúde. No primeiro momento do encontro realizamos a 

leitura e discussão do texto: “Identidades de gênero e identidades sexuais: o que a 

escola e os/as professores/as em formação têm haver com isso”? de autoria de 

Suélen de Souza Andres, Daniela Romcy e Angelita Alice Jaeger (2012). Com essa 

leitura trabalhei conceitos e descrições importantes relativos às diversidades de 

gêneros e sexuais. Após esse momento, apresentei o vídeo de campanha para 

inserção social e prevenção às DSTs-Aids entre travestis, produzido pelo Ministério 

da Saúde no ano de 2003. Nele, a protagonista Adriana K realiza um ensaio 

fotográfico para a campanha trazendo, ao mesmo tempo, um relato sobre 

visibilidade das travestis e a vulnerabilidade às DSTs/Aids. Este foi o único encontro 

realizado no mês de junho. 

O sétimo encontro se constituiu num espaço de compartilhamento e 

discussões das intervenções realizadas em sala de aula pelas professoras das quais 

trato no próximo tópico desse capítulo. Momento em que tivemos a oportunidade de 

discutir também os planos de aulas utilizados pelas professoras e reavaliar as 

estratégias e materiais utilizados durante as intervenções. Foi um momento rico em 

problematizações, ( re)descobertas e também de interação entre as professoras. 

O último encontro que ocorreu fora da escola teve um caráter informal e se 

constituiu em um espaço de fechamento das atividades com percepções gerais sobre 

os momentos formativos e a construção de conhecimentos durante o período. Após, 

realizei a entrega dos certificados e fizemos uma pequena confraternização de 

encerramento. 

 

2.3 A intervenções nas aulas de EPS: momentos de (re) construções 

A proposta de que as professoras realizassem o planejamento e execução de 

uma aula destinada a uma de suas turmas de EPS, utilizando um ou mais dos 

materiais educativos trabalhados nos momentos formativos, surgiu como uma forma 

de avaliar a potencialidade desses materiais na construção de conhecimentos em 

sexualidade e saúde junto aos/às adolescentes; promover a iniciativa e protagonismo 

das professoras em relação à abordagem dos conhecimentos (re) construídos durante 
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a proposta formativa e identificar os discursos das professoras em sua prática 

cotidiana após contato com esses materiais e com as discussões realizadas em nossos 

encontros. 

Tendo em vista que essa pesquisa buscou trabalhar os momentos formativos 

na perspectiva da experiência e partido da premissa de que a experiência é aquilo 

que nos toca (LARROSA, 2002), orientei as professoras a selecionarem o tema e o 

material educativo com os quais mais se identificaram ou sentiram-se tocadas 

durante os momentos formativos, podendo este ser utilizado como ferramenta 

central ou complementar à aula planejada, bem como, de forma original ou 

adaptada. Ficou a critério também a seleção da turma na qual desenvolveriam a 

proposta de intervenção. 

Os planos de aulas, solicitados de cada uma, não tiveram modelo pré-

estabelecido e me foram entregues com antecedência mínima de uma semana da 

realização das aulas. As inferências realizadas por mim nos planejamentos foram as 

mínimas possíveis e se limitaram às questões relacionadas ao conteúdo e tempo para 

execução das atividades. A metodologia proposta foi realizada tal qual proposta 

pelas professoras em seus planos. Além da autonomia e protagonismo em seus 

planejamentos, busquei, com essa estratégia, estimular as professoras a se 

autoavaliarem e (re) construírem ou não essa proposta conjuntamente no momento 

formativo subsequente levando em consideração a experiência vivenciada. 

Como mostro no quadro 02, Afrodite e Innana optaram por planejamentos 

bem parecidos, inclusive com a utilização da mesma dinâmica. Ambas 

desenvolveram aulas nas quais utilizaram como ferramenta central das discussões a 

oficina: “Vulnerável, eu?”, adaptada do fascículo “Prevenção das DST, HIV e Aids” 

da coleção Adolescentes e Jovens para a Educação entre Pares do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas. Contudo, as estratégias de abordagem do material educativo 

e a forma como o conteúdo foi contextualizado por meio de estratégias 

complementares teve diferenças significativas. 
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Quadro 02: Síntese das intervenções em sala realizadas pelas professoras de EPS. 
Professora Tema Material educativo utilizado Turma Data de 

realização 
 

 

 
Afrodite  

Vulnerabilida

de em tempos 

de DSTs/Aids 

Texto sobre vulnerabilidade e oficina: 

“Vulnerável, eu”? Adaptada do 

fascículo Prevenção das DST, HIV e 

Aids da coleção Adolescentes e jovens 

para a educação entre pares do Projeto 

Saúde e Prevenção nas Escolas. 

90 ano 

matutino 

10 de 

junho de 

2016 

 

 

Innana 

Vulnerabilida

de e uso dos 

preservativos 

masculino e 

feminino 

Oficina: “Vulnerável, eu?” Adaptada do 

fascículo Prevenção das DST, HIV e 

Aids da coleção Adolescentes e jovens 

para a educação entre pares do Projeto 

Saúde e Prevenção nas Escolas. 

9º Ano e 

EJA 5 

vespertino 

02 e 08 de 

junho de 

2016 

 

 

Vênus 

Gravidez na 

adolescência e 

escolhas para 

o futuro 

Vídeo educativo: “Era uma vez outra 

Maria” produzido pelo grupo ECOS – 

Comunicação em sexualidade. 

80  ano 

matutino 

10 de 

junho de 

2016 

 

Afrodite planejou sua proposta de intervenção para o período de 100 minutos, 

correspondente a duas horas-aula que foi desenvolvida com uma de suas turmas de 

nono ano matutino. Iniciou buscando a participação da turma com questões 

problemas sobre o conceito de vulnerabilidade que foi sendo construído ao decorrer 

da oficina. Explicou a atividade à turma e deu início à oficina com a dinâmica 

sugerida no fascículo em que alguns estudantes representaram a argila e outros/as 

os/as escultores/as responsáveis por moldarem a argila de acordo com sua vontade; 

em seguida os papéis de argila e escultor/a foram trocados e a dinâmica se repetiu, 

com os/as escultores/as moldando a argila de acordo à sua vontade e a argila se 

deixando ser moldada, numa representação de situações de vulnerabilidade a que 

eles/as poderiam estar sujeitos/as em determinados momentos.  

A dinâmica que, inicialmente, consistia em que o/a escultor/a moldasse com 

as próprias mãos a argila foi adaptada para que esta obedecesse aos comandos do 

primeiro. Isso porque Afrodite e Innana consideraram que o fato de permitir que 

um/a estudante tocasse o corpo do outro poderia causar algum desconforto 

provocado por possíveis toques considerados por elas como mais “ousados”. 
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Após o término da dinâmica, propôs que os/as estudantes verbalizassem o 

que sentiram ao representar os papéis de escultores/as e de argila e solicitou aos/às 

demais comentários sobre o que compreenderam da atividade. Em seguida, discutiu 

a dinâmica e os comentários obtidos estabelecendo uma correlação entre estes e as 

situações de vulnerabilidade a que os/as estudantes podem estar expostos em seu 

dia a dia, dando destaque às vulnerabilidades às DSTs/Aids. Em continuidade, 

organizou a sala em grupos, distribuiu folhas em branco e orientou os/as estudantes 

a escreverem possíveis situações em que estariam vulneráveis à exposição ao vírus 

da Aids. As contribuições foram lidas pelos grupos enquanto Afrodite concordava 

ou discordava das situações trazidas por eles/as na medida em que buscava justificá-

las. 

Distribuiu em seguida tiras de papéis contendo situações que os grupos 

deveriam classificar e, posteriormente, ler para a turma e colar em um cartaz aberto 

no centro da sala em que constavam as seguintes subdivisões: ‘vulnerável’, ‘não 

vulnerável’ ou ‘não sei’. Cada situação foi comentada pela professora empenhando-

se em esclarecer as dúvidas dos/as estudantes, recorrendo a mim em alguns 

momentos nos quais não se sentia segura diante da resposta dada aos 

questionamentos. As situações classificadas erroneamente ou da coluna ‘não sei’ não 

puderam ser remanejadas, pois a colagem já havia sido feita. A professora expôs o 

cartaz em uma das paredes da sala de aula. Para encerrar, Afrodite exibiu um vídeo 

de curta duração no qual pessoas de diferentes orientações sexuais diferenciavam 

brevemente grupos e comportamentos de risco da atual noção de vulnerabilidade. 

Por fim, entregou uma ficha de avaliação da oficina à turma e pediu para que 

alguns/algumas avaliassem também oralmente a aula realizada. 

Innana planejou sua intervenção em sala para o período de duas horas-aulas 

que foi desenvolvida com uma de suas turmas também do nono ano, porém, do 

turno vespertino. O maior tempo para o desenvolvimento da proposta, em relação às 

demais, se deu devido à divisão que fez entre aula expositiva com a utilização da 

oficina: “Vulnerável, eu?” e a aula em laboratório com um experimento sobre a 

sensibilidade mediante o uso do preservativo e uso correto dos preservativos 

masculino e feminino. 
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Também utilizou a dinâmica do/a escultor/a e da argila como estratégia 

inicial para discussão sobre as vulnerabilidades, mas solicitou a participação de 

todos/as os/as estudantes e ao invés de deixar a critério do/a escultor/a as palavras 

de ordem para moldar a argila, a professora foi ditando alguns termos como 

solidariedade, preconceito, medo, entre outros e orientando aos/às escultores/as que 

representassem algo relativo a eles em suas esculturas. Concluída a atividade, 

solicitou que cada um falasse um pouco de como se sentiram desempenhando papel 

de argila e de escultor/a. Após, distribuiu entre os/as estudantes os roteiros 

contendo textos sobre vulnerabilidades, retirados da oficina que foi adaptada por ela 

e Afrodite, além do passo a passo da atividade prática, dando início a uma leitura 

compartilhada com pausas estratégicas para discussão em torno destes.  

Após esse diálogo, deu início a atividade com as tiras de vulnerabilidades. 

Utilizando uma estratégia diferente, Innana expôs todas as tiras num varal feito com 

barbante e presas por um pregador de roupas. Um/a de cada vez, os/as estudantes 

foram orientados/as a se levantarem, ler uma das tiras em voz alta, escolher uma 

classificação e depositar na superfície do cartaz com as mesmas subdivisões já 

descritas na aula de Afrodite. Terminado esse processo, a professora discutiu cada 

situação e foi remanejando, com a ajuda da turma, as situações classificadas de forma 

errônea ou na coluna ‘não sei’. Feito isso pediu auxílio de uma aluna para a colagem 

das tiras e ao final da aula teórica também expôs o cartaz em uma das paredes da 

sala de aula. 

Na aula em laboratório, ocorrida na sequência, Innana solicitou que os/as 

estudantes adentrassem ao laboratório de Ciências da escola aos poucos formando 

duplas para a realização do experimento que consistiu em dois vasos contendo água 

bem quente e água gelada, respectivamente. Cada estudante vestiu a camisinha 

masculina ou feminina em uma das mãos ou alguns dedos e colocaram no vaso com 

água quente e em seguida com água fria sendo sempre perguntados pela professora: 

o que você está sentindo? Após toda a turma realizar o experimento, Innana fez uma 

breve discussão relacionando o uso da camisinha, as questões em torno da 

sensibilidade e do prazer e a vulnerabilidade ao HIV/Aids. 

Com o roteiro em mãos, os/as estudantes realizaram a leitura da continuidade 
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da prática referente à técnica mais adequada para colocação e retirada dos 

preservativos femininos e masculinos. A leitura do passo a passo foi intercalada com 

a parte prática utilizando um modelo anatômico peniano de silicone e um modelo 

anatômico do canal vaginal em material plástico resistente. Voluntários/as 

realizaram o procedimento enquanto a professora respondia aos questionamentos e 

dúvidas. Ao final, Innana solicitou que os/as estudantes avaliassem oralmente a aula 

utilizando uma única palavra e pediu que produzissem um texto sobre o que 

aprenderam para ser entregue na aula seguinte. Finalizou a aula com a música de 

“Amor e sexo” de Rita Lee. Uma particularidade de Innana foi que ela também 

realizou a oficina com uma das turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

relatando, inclusive, planos de desenvolver a oficina, posteriormente, em todas as 

suas turmas de EPS. 

Vênus realizou sua proposta de intervenção também em duas horas-aula com 

uma de suas turmas de oitavo ano do turno matutino, na qual desenvolveu uma 

oficina sobre os impactos e desafios de uma gravidez não planejada na adolescência. 

Ela utilizou o vídeo educativo “Era uma vez outra Maria” como estratégia inicial 

para as discussões sobre relações de gênero, sexualidade e saúde reprodutiva, em 

especial, a gestação. A exibição e discussão desse artefato foi uma estratégia da 

professora para introduzir a oficina denominada “Gravidez na adolescência e 

escolhas para o futuro”, contudo, para além dos aspectos da gravidez de Maria 

exibida no vídeo, optou por estender a discussão em torno das masculinidades e 

feminilidades problematizando os papéis de gênero socialmente aceitos. 

No desenvolvimento da oficina, solicitou que os/as estudantes se dividissem 

em quatro grupos e distribuiu folhas de papel sulfite onde foram orientados/as a 

escrever seus sonhos profissionais e pessoais, que, posteriormente, foram 

compartilhados com a turma pelo relator/a do grupo. Finalizado esse primeiro 

momento, Vênus entregou a cada grupo uma folha com a imagem de um bebê, 

explicando que eles/as haviam descoberto uma gravidez não planejada e fez a 

seguinte pergunta: diante desse novo fato, quais desses sonhos ainda seriam 

possíveis? Os grupos responderam com a reelaboração de suas listas de sonhos que 

foram novamente compartilhados, discutidos e expostos em sala num cartaz feito 
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pela professora com o mesmo título da oficina e subdividido em duas colunas: 

“SIM”, numa referência aos sonhos que ainda seriam viáveis com a descoberta da 

gravidez e “NÃO QUANDO GRÁVIDO/A”, para os sonhos que se tornariam, 

inviáveis ou dificultados após essa descoberta. 

Durante as atividades, a professora utilizou a música “Sonhar” de Mc Gui 

como música de fundo buscando deixar os/as estudantes mais a vontade durante as 

atividades e também estimulá-los/as a falarem sobre seus sonhos. Após a atividade, 

ela solicitou que avaliassem a oficina e falassem um pouco sobre o que aprenderam. 

Os planos de aulas e as intervenções em sala realizadas por Afrofite, Innana e 

Vênus foram avaliados e problematizados no encontro do dia 12 de Julho descrito 

por mim, anteriormente. Cabe salientar que não foi objetivo dessa pesquisa analisar 

as intervenções realizadas pelas professoras em sala de aula, mas sim analisar os 

discursos produzidos por elas durante tais intervenções e também a partir delas. 
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CAPÍTULO 3 

COM A FALA AS PROFESSORAS: PRODUÇÕES DISCURSIVAS 

SOBRE A INTERFACE SEXUALIDADE E SAÚDE 

 

3.1 Quem são Afrodite, Innana e Vênus? De que lugares elas falam? 

Como já havia dito, as professoras participantes da investigação são referidas 

aqui pelos nomes fictícios de deusas associadas ao amor, prazer/erotismo, beleza e 

fertilidade em diferentes culturas: Afrodite, a deusa grega; Vênus, a deusa romana e 

Innana, a deusa suméria. Elas têm, respectivamente, 14, 20 e 14 anos de tempo de 

formadas no nível superior e 10, 5 e 2 anos de atuação na disciplina de Educação para 

a sexualidade na escola em questão.  

Afrodite é licenciada em Ciências com habilitação em Biologia; Vênus é 

licenciada em Biologia e Innana é também licenciada em Ciências, mas com 

habilitação em Química. Elas têm idade entre 40 e 50 anos, se autodeclaram 

heterossexuais e são casadas. Afrodite possui um casal de filhos crianças, Vênus 

possui um casal de filhos jovens e Innana não tem filhos. Dito isto, chamo, 

inicialmente, a atenção para essa breve descrição com a intenção de evidenciar que as 

três professoras participantes dessa investigação falam, até certo ponto, de um lugar 

socialmente aceito e normalizado: a instituição do casamento numa matriz 

heterossexual.  

Não pretendo, contudo, estabelecer uma relação de causalidade absoluta entre 

o lugar que ocupam e seus discursos (até porque não é disso que se trata o trabalho e 

nem o objetivo das pesquisas realizadas numa perspectiva pós-estruturalista), mas 

entendo que ao conhecer os lugares de onde os/as sujeitos/as falam é possível tecer 

relações entre seus discursos e as construções históricas, culturais e sociais das quais, 

possivelmente, emergem.  

O próprio conceito de sexualidade que nasceu como a justa medida de 

separação entre normalidade e anormalidade é uma construção histórica 

(FOUCAULT, 1988). Nesse sentido, segundo Foucault, o sujeito/a moderno/a é 

produto/a dos saberes e não produtor/a. Nas palavras de Veiga Neto (2016, p. 44) “o 

sujeito é produzido no interior dos saberes” provenientes de diversas esferas. 
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Portanto, o fato de as professoras estarem em determinados lugares pode, em 

parte, me fazer pensar sobre por que os discursos são esses e não outros? Que outras 

produções discursivas sobre sexualidade e saúde poderiam surgir se os lugares 

ocupados por elas não estivessem mais próximos da norma? Faço esses 

questionamentos por entender que os discursos são constituídos de história, 

inclusive, de histórias pessoais. Por outro lado, pondero que estar em um lugar 

normatizado não faz com que as pessoas, necessariamente, levantem a bandeira da 

heterossexualidade como norma ou que seus discursos tendam ao preconceito e não 

aceitação para com os/as que dela escapa. Trato aqui de possibilidades e não de 

condicionamentos.  

Utilizo a expressão “mais próximos da norma” por entender que apesar de 

terem orientação heterossexual e estarem no contexto de relações matrimoniais, as 

professoras são, antes de tudo, mulheres. E por essa condição, já têm que enfrentar 

vários desafios impostos por uma sociedade, historicamente, patriarcal e 

heteronormativa. Além de serem mulheres, elas estão ocupando o mercado de 

trabalho, são independentes e, principalmente, ousam subverter o espaço escolar na 

medida em que buscam novas aprendizagens sobre temas que até hoje permanecem 

como tabus nesse ambiente, como é o caso da sexualidade. Por esse e outros motivos 

é que, enquanto mulheres e professoras de Educação para a Sexualidade, elas 

também escapam da norma. 

Contudo, não problematizo aqui apenas o lugar da norma, pois não é este o 

único que as caracterizam. Suas subjetividades também as colocam em determinados 

lugares. Afrodite corrobora esse pensamento quando defende enfaticamente a íntima 

correlação entre aquilo em que acredita e o que ensina. 

Tudo que eu falo é porque realmente acredito. Porque em algum momento você se 
trai. Se você não acredita numa coisa e você tá defendendo ali, vez ou outra você se 
trai. Se eu não acreditasse, se eu não achasse certo eu não aceitaria não! Eu ia 
trabalhar qualquer coisa, mas não aceitaria. Então acredito plenamente no que eu 
falo (Afrodite. Diagnóstico Inicial). 

O que Afrodite defende como aquilo que ela acredita faz parte da construção 

de sua subjetividade proveniente dos ditos processos de subjetivação, que por sua 

vez são gerados por formas de pensar e se relacionar com o mundo (GONZALEZ 

REY, 2003). Assim, os seus discursos sobre sexualidade e saúde não são neutros; 
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estão carregados de subjetividades e expresso claramente na frase: tudo que eu falo é 

porque eu acredito. E acredita-se, geralmente, naquilo que se vive ou que se 

experiencia que pode ser, inclusive, a experiência de se falar a partir de um lugar 

normatizado. 

Nesse sentido, muitas de suas falas também refletem seu lugar enquanto 

esposas e mães e, dessa forma, seus discursos em torno da sexualidade e saúde, bem 

como, sua atuação em sala nas aulas de EPS acabam por refletir subjetividades 

próprias de suas relações familiares.  

O lugar que Innana, Afrodite e Vênus ocupam enquanto professoras me fazem 

caracterizá-las enquanto sujeitos pedagógicos. Como tal, são constituídas de camadas 

que as envolvem e também as constituem. Essas camadas podem ser   

[...] as muitas práticas discursivas e não discursivas, os variados saberes que, 
uma vez descritos e problematizados, poderão revelar quem é esse sujeito, 
como ele chegou a ser o que dizemos que ele é e como se engendrou 
historicamente tudo isso que dizemos dele (VEIGA-NETO, 2016, p. 112). 

Portanto, inúmeros fatores de ordem diversa, inclusive pessoal, fazem as 

professoras ser o que são, o que dizem ser ou mesmo o que os/ outros/as dizem que 

elas são. 

As camadas que Veiga-Neto diz constituir as professoras enquanto sujeitos 

pedagógicos foram aos poucos se mostrando durante o diagnóstico inicial. Ao ser 

questionada, por exemplo, sobre sua postura nas aulas de EPS, Innana deixa 

transparecer essa associação entre quem é em relação aos seus filhos (camada 

pessoal) e como isso impacta suas posturas e discursos enquanto professora: 

eu tento ser o mais possível aberta à realidade deles porque também eu sou muito 
aberta com os meus filhos. Eu tenho dois filhos adultos e a gente discute essas 
questões com muita naturalidade. Não dá para ser uma professora de EPS e ser uma 
pessoa cheia de preconceitos e tabus. Não combina (Vênus. Diagnóstico inicial). 

Pensando sobre isso, acredito que não é necessário apenas conhecer de onde 

falam na esfera pessoal, mas também na profissional. Sendo assim, destaco que 

Afrodite, Vênus e Innana têm, respectivamente, 14, 20 e 14 anos de tempo de 

formadas no nível superior e 10, 5 e 2 anos de atuação na disciplina de Educação para 

a sexualidade na escola em questão. Afrodite é licenciada em Ciências com 

habilitação em Biologia com especialização na área; Vênus é licenciada em Biologia, 

também com especialização na área e; Innana é licenciada em Ciências, mas com 

habilitação em Química e mestrado na área de educação. Dessa forma, outro lugar de 
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onde falam é o da experiência profissional muito valorizada em suas falas, o que 

podemos observar no diálogo entre Innana e Afrodite durante a realização do 

diagnóstico inicial (DI): 

- Afrodite já está com a postura formada, eu ainda estou em processo de formação de 
minha postura (risos). [...] Ainda estou procurando me informar e aprender a melhor 
maneira de tratar esses temas em sala de aula. (Innana. Diagnóstico Inicial) 
 
- Não é que eu tenha uma postura formada, a gente vai modificando também ao 
longo do tempo e isso depende da prática também, né? (Afrodite. Diagnóstico 
Inicial) 

O lugar da experiência da prática em sala de aula parece às professoras um 

lugar de autoridade. Talvez quem tenha mais experiência tenha maior autoridade 

para falar sobre o tema. Innana atribui a Afrodite a característica de “postura 

formada” tendo em vista o seu tempo de atuação na disciplina EPS e esta, ainda que 

conteste o termo utilizado pela colega, reitera seu pensamento ao afirmar que o que 

sabe e como pensa foi uma construção temporal por meio da prática. Portanto, outro 

lugar de onde falam as professoras é o da valorização da experiência profissional e 

talvez, por isso, é que muitas de suas falas são, geralmente, contextualizadas por uma 

ou mais situações vivenciadas no cotidiano escolar como uma forma de respaldar 

aquilo que se diz.  

A valorização da experiência presente em muitos dos discursos das 

professoras mostra como elas enquanto sujeitos pedagógicos vão se constituindo 

discursivamente também, e talvez, principalmente, no interior da escola. Diáz (1998) 

corrobora essa ideia ao dizer que não existe sujeito pedagógico fora do discurso 

pedagógico. 

[...] O sujeito pedagógico está constituído, é formado e regulado no discurso 
pedagógico pela ordem, pelas posições e diferenças que esse discurso 
estabelece. O sujeito pedagógico é uma função do discurso no interior da 
escola (DÍAZ, 1998, p. 15). 

 E discursivamente, dentro desse espaço se estabeleceu que a experiência 

profissional é um parâmetro de qualidade para o trabalho docente, logo entende-se 

que o sujeito pedagógico precisa ser um sujeito de experiência. Ressalto que aqui não 

me refiro à experiência segundo Larrosa, mas da experiência adquirida no fazer 

docente, no tempo de atuação em sala de aula. 

Tal concepção encontra respaldo em muitos dos trabalhos de 

pesquisadores/as da área de formação de professores/as, a exemplo do trabalho de 
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Figueiró (2004) no qual afirma que a prática profissional deve ser valorizada como fio 

condutor central da formação de professores/as, embora, isoladamente não dê conta 

desse desafio. Portanto, me proponho a pensar as vivências e experiências 

profissionais (ou a falta delas) relatadas pelas professoras como também produtoras 

de discursos na área de sexualidade e saúde. 

É preciso destacar que, para Foucault, a subjetividade também está implicada 

na experiência. Segundo o autor, a experiência é a tensão entre saber, poder e 

subjetividade. É possível observar essa tensão nas falas das professoras, cujos 

discursos trazem o saber como proporcional ao tempo de vivências profissionais e 

pessoais que, por sua vez, conferem certo poder diante dos/as estudantes e também 

dos/as demais professores/as e comunidade escolar; e esse processo é sempre 

mediado por subjetividades que fazem com que a tensão entre poder e saber tenha 

conformações diversas nesse ambiente. 

Apesar de a valorização da experiência profissional ser unânime entre as 

professoras, Vênus faz um destaque à valorização da experiência em um sentido 

mais pessoal e subjetivo quando diz: 

Eu acho que, os saberes que a gente tem. A questão da prática de vida é muito 
importante, tá? A prática, a vida em si; os nossos relacionamentos afetivos; não só 
com esposo, namorado, amante, ficante, mas de uma forma geral. A sexualidade ela 
envolve tudo. Como você cria seus filhos, como você educa seus alunos, como a mídia 
encara mulher e homem e a relação hétero e a homo, a relação bi; todos esses saberes a 
gente tem que trazer para a sala numa perspectiva franca sem, contudo, ter que 
interferir nos saberes na vivência deles, mas esses saberes são importantes. [...] O 
saber científico sem a experiência não quer dizer nada. Mas, para você ter o saber de 
vida tem que ter o saber científico também para dar um suporte (Vênus. 
Diagnóstico inicial).  

A experiência da qual Vênus faz menção no excerto acima diz respeito às 

experiências de vida, daquilo pelo que passou e a marcou e que, de certa forma, lhe 

dá autoridade para falar sobre o assunto. Nesse sentido, a percepção da professora se 

aproxima um pouco do conceito de experiência, fundamentado em Larrosa, que 

busquei trabalhar durante os momentos formativos desenvolvidos. 

Outro lugar de onde as professoras falam é o da valorização do conhecimento 

biológico. Isso foi evidenciado quando perguntei sobre os motivos de lecionarem na 

disciplina. Afrodite relatou ser apenas por afinidade, enquanto para Innana e Vênus 

foi por elas serem da área de Biologia, pois ainda se entende que docentes desta área 

são os/as mais indicados/as para trabalhar com a disciplina. Furlani (2008) afirma 
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que apesar da ênfase nos aspectos históricos, sociais e culturais na abordagem da 

sexualidade na escola, esta ainda é pensada, exclusivamente, para as aulas de 

Ciências e Biologia e no trabalho isolado desses/as professores/as, excluindo 

outros/as docentes. 

 Nas escolas do município pesquisado não foi diferente. Por muitas vezes 

Innana relatou ter mais dificuldades em lidar com alguns temas trabalhados na 

disciplina atribuindo isso ao fato de não ter uma formação na área como Afrodite e 

Vênus, apesar de, reiteradamente, Afrodite contestar a necessidade da formação na 

área de Biologia como requisito para o desenvolvimento de um bom trabalho com a 

educação para a sexualidade. 

Innana relatou ainda que por estar há menos tempo na escola em relação 

aos/às seus/suas colegas, ela acabava ficando responsável pelas disciplinas que 

“sobravam” e que a EPS foi uma dessas. Contudo, tanto ela quanto Vênus afirmaram 

que, apesar de não terem escolhido inicialmente trabalhar com a disciplina, foram 

construindo afinidade com ela durante o período de atuação. A pesquisa de Suse 

Azevedo realizada com professores/as da mesma disciplina no ano de 2012 também 

traz dados semelhantes, pois apesar de a maioria relatar que a indicação para a 

disciplina foi por causa de sua formação em Ciências Biológicas, o interesse e a 

curiosidade dos/as estudantes os/as fizeram gostar do trabalho que realizavam 

(AZEVEDO, 2013). Portanto, o lugar da afinidade com a disciplina, é outro local de 

onde falam as professoras.  

Você precisa se sentir bem estan1’do naquela disciplina e falando desses temas. 
Então, se você não se sente bem não tem como você desenvolver um bom trabalho 
(Innana. Diagnóstico inicial). 
 
Muitas vezes você ensina a disciplina porque você gosta, porque você quer outras 
vezes você ensina a disciplina porque é imposto a você. Eu tive a sorte de ensinar 
porque eu também quero ensinar, mas imagine um professor que pega a disciplina, 
mas ele não gostaria de ensinar a disciplina... então, o professor acaba ficando numa 
situação mais delicada por que ele vai se sentir constrangido (Innana. Diagnóstico 
inicial). 

A importância da identificação entre o/a professor/a e a disciplina encontra 

respaldo em Figueiró (2006), que afirma ser preciso, no trabalho com sexualidade, 

que o/a educador/a que existe em cada um/a seja despertado/a para que, além da 

competência técnica, haja competência e paixão pelo seu trabalho. Apesar de 

compreender o ponto de vista da autora, considero importante problematizar esse 
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discurso que parece associar a docência a algo como paixão, vocação ou mesmo um 

dom. A identificação com a docência é algo muito positivo, mas nem sempre ela se 

mostra desde o início da carreira, muitas vezes ela é construída durante o caminho 

acadêmico e profissional e isso não significa, necessariamente, que algo adormecido 

dentro do/a professor/a tenha despertado. A docência não é algo inato ao/à 

professor/a. Por isso, considero mais interessante pensar a paixão pelo trabalho com 

a educação em sexualidade, da qual fala Figueiró, como uma construção e não como 

um despertamento. 

De acordo com Vênus, não basta ter apenas afinidade com a disciplina, é 

preciso também estar desprovido/a de preconceitos, pois segundo ela  

Falar de sexualidade depende muito do perfil do professor por que tem muito 
professor tradicional que quer passar as orientações pessoais deles. E é complicado 
(Vênus, II encontro. Materiais de campanha). 

Nesse sentido, tanto Innana quanto Afrodite concordaram com a fala da 

colega reiterando que pessoas cujos pensamentos e atitudes sejam muito 

conservadores ou preconceituosos não estão aptas a trabalhar com a disciplina. Ao 

falarem isso, se colocam no lugar de professoras que não se encaixam nesse perfil e, 

por isso, desenvolveram uma relação não conflituosa com a disciplina. Vênus 

descreve o seu perfil como professora de EPS da seguinte forma: 

Como professora eu me coloco, assim, como uma pessoa aberta a diálogo, sem 
preconceito e aberta a ouvir também o que os alunos trazem de si. [...] eu procuro ser 
ao máximo, uma pessoa não tendenciosa e preconceituosa. Eu procuro estar aberta às 
relações e às conversas deles sem, contudo, interferir nas concepções que eles têm a 
determinadas particularidades. Aí, eu me avalio dessa forma. Pode ser que não seja 
essa, mas eu procuro ser ao máximo mais aberta e sem preconceitos (Vênus. 
Diagnóstico inicial). 

Vênus e as outras duas professoras não se vêem como preconceituosas, para 

elas a dificuldade na abordagem de alguns temas polêmicos se dá não pela visão 

conservadora delas, mas pela falta de conhecimento decorrente, especialmente, da 

formação continuada na área e, assim, justificam também o interesse em participar 

dos momentos formativos propostos. 

Afrodite atribuiu esse interesse, especificamente, à necessidade de atualização 

e construção de saberes sobre sexo e sexualidade, bem como, pela troca de 

experiências. Vênus também salientou a troca de experiências para construção 

coletiva de propostas na área como fator principal que motivou sua participação e; 

Innana justificou seu interesse pela possibilidade de aquisição de novos 
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conhecimentos que, em sua opinião, a preparariam melhor para lidar com a temática 

em sala de aula, especialmente, em relação aos questionamentos e dúvidas dos/as 

estudantes. 

 

3.2 A educação para sexualidade e o foco nas questões de saúde: um diagnóstico 

inicial 

Abordar sexualidade na escola ainda é uma atribuição complexa. Gestores/as, 

professores/as e estudantes possuem em comum, dúvidas, crenças, preconceitos e 

receios a respeito da temática. No Brasil, a abordagem da sexualidade na escola de 

forma mais aberta e contextualizada é muito recente; fator que pode ter contribuído 

para a situação atual.  

Como já discuti no primeiro capítulo dessa dissertação, a sexualidade no 

ocidente tem sido construída discursivamente, desde o século XVIII, em torno das 

questões de saúde. É nessa perspectiva que se desenvolve o processo educacional em 

sexualidade. No caso específico do Brasil, é possível observar que a abordagem da 

sexualidade na escola surge tardiamente em relação aos países europeus dos quais 

incorporou o discurso médico de uma sexualidade higienicamente sã. Sobre isso, 

Marçal Ribeiro (2002) defende que o fato de o processo de colonização do Brasil ter 

levado o país a incorporar muitos dos aspectos culturais de seus colonizadores fez 

com que os médicos brasileiros repetissem o discurso sobre as normas e padrões 

sexuais vigentes na Europa. 

Assim, as primeiras preocupações com a educação sexual escolar de crianças e 

jovens surgem no Brasil, por volta dos anos vinte e trinta do século XX, sob o enfoque 

higienista e eugenista de origem europeus (CÉSAR, 2009). Contudo, é importante 

diferenciar as características da eugenia europeia da brasileira a fim de compreender 

o processo educativo em sexualidade no Brasil enquanto um produto histórico e 

social e não como mera incorporação das práticas europeias. É nesse sentido que 

Nancy Stepan (2005) defende que os países latinos que incorporaram as teorias 

eugênicas o fizeram seletivamente de acordo com os interesses próprios de seus 

contextos sociais e históricos.   

O Brasil e outros países latinos, de acordo com autora, constituíram um ramo 
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“macio” da eugenia, pois enquanto na Europa chegou-se até ao extermínio de alguns 

grupos étnicos, na América Latina ela se manifestou, basicamente, na forma de 

políticas públicas voltadas para a higienização e para o controle dos casamentos; 

sendo esta última, denominada eugenia matrimonial, prevalente no Brasil. Em 

relação às práticas discriminatórias de raça, o cenário brasileiro também se 

diferenciou do europeu, uma vez que, neste a ideia de raça está associada à 

procedência do/a indivíduo/a, à sua origem, enquanto no Brasil o racismo se baseia 

de forma particular no tom de pele, que seria o racismo da cor (STEPAN, 2005). 

Dessa forma, assim como a sexualidade, o processo educativo em torno dela 

também se constrói sócio e historicamente. E a educação do sexo das crianças 

brasileiras do início do século XX reflete isso quando orienta enfaticamente para os 

princípios de uma ideia de melhoria da raça fundamentada na cor da pele e direciona 

para o matrimônio por meio de acordos pré-nupciais e de exames médicos. Estes se 

configuravam na época como um instrumento utilizado para assegurar medidas de 

controle de matrimônio cuja intencionalidade era a melhoria da raça humana 

(CASTAÑEDA, 2003). Pode se notar, então, que desde o início do processo educativo 

brasileiro, a sexualidade atrelou-se às questões de saúde, na figura do saber médico, 

contudo, não como simples reprodução de padrões europeus, mas os assumindo de 

forma “mais ou menos sistemática” (STEFAN, 2005, p. 232). 

Os dados construídos durante o diagnóstico inicial com Innana, Afrodite e 

Vênus trazem elementos que caracterizam o entrelaçamento entre a educação para a 

sexualidade e as questões de saúde, especialmente, no que diz respeito à atenção 

dedicada ao cuidado com o corpo; resquícios históricos do contexto da construção da 

educação para a sexualidade no Brasil e na Europa. 

Quando questionadas sobre o que seria em, sua opinião, educar para a 

sexualidade, as professoras trouxeram em suas falas diversos elementos para 

caracterizar esse processo educativo. Entretanto, a preocupação do cuidado com o 

corpo foi observada em todas as falas, das quais destaco a resposta de Innana, cujo 

discurso também elucida a importância atribuída à realização de exames, numa clara 

alusão à confiabilidade que o saber médico ainda exerce sobre as questões referentes 

à sexualidade, embora, atualmente, não se dê em função da procura pelo 
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aprimoramento do estoque biológico da raça branca e por restrições àquelas 

indesejáveis (CASTAÑEDA, 2003), como ocorreu no contexto brasileiro por volta do 

início do século XX, mas em torno da ideia da patologização do sexo e dos perigos 

para a esfera individual e coletiva que ele ainda representa. 

Educar para o cuidado com o corpo. Saber que a sexualidade é um tema 
amplo que vai desde questões que envolvem o ato sexual em si, a busca do 
prazer e o cuidado com o corpo. Saber o momento que pode engravidar; saber que 
o ato sexual sem prevenção envolve riscos; saber que a mulher assim como o 
homem deve fazer exames.[...] Educar para conhecer o seu corpo e para se 
cuidar (Innana. Diagnóstico inicial. Grifos meus). 

É importante pensar que o discurso de Innana não foge da realidade geral do 

contexto escolar. Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o 

Ensino Fundamental, no capítulo intitulado ”orientação sexual” trazem dentre os 

conteúdos de Orientação Sexual para terceiro e quarto ciclos um tópico denominado: 

“Corpo: matriz da sexualidade”. Nesse sentido, o ducumento considera que “no 

conceito de corpo, portanto, estão incluídas as dimensões da aprendizagem e todas 

as potencialidades do indivíduo para a apropriação das suas vivências” (BRASIL, 

1998, p. 96).  

Afrodite complementa e corrobora o discurso de Innana quando explicita os 

conteúdos que considera mais importantes a serem trabalhados na disciplina de 

Educação para a Sexualidade: 

Agora, sobre os conteúdos, o que eu acho necessário é falar a questão do 
corpo, do cuidado com o corpo. Tem que se falar também sobre a higiene 
pessoal que é muito importante porque eles estão na fase da adolescência, 
da puberdade, então, muitos não têm esse cuidado com a higiene pessoal. 
Falar também dos métodos contraceptivos que muitos alunos acham que eles sabem 
tudo, mas eles não sabem. E, além disso, a autoestima. Trabalho muito com a 
questão da autoestima; de eles se valorizarem, se respeitarem, 
principalmente, na fase que eles acham que estão apaixonados; de ele se 
amar primeiro para depois amar o outro. Trabalho a questão da afetividade e 
também e trabalho com a construção da sexualidade (Afrodite. Diagnóstico Inicial. 
Grifos meus). 

Para Innana e Afrodite, educar para a sexualidade é educar para o cuidado 

com o corpo, não só na perspectiva das doenças sexualmente transmissíveis, mas 

também em relação aos padrões higiênicos. Foucault (1988, p. 78) ao falar sobre a 

sexualidade na Europa a partir do século XIX, assimilada, em parte, pelo Brasil, 

afirma que as intervenções terapêuticas e as normatizações impostas à sexualidade 

foram resultados da definição desta como sendo naturalmente “penetrável por 

processos patológicos”. A partir desse contexto tem-se uma possível justificativa para 
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que até os dias atuais ainda prevaleça a menção da sexualidade relacionada aos 

riscos do ato sexual desprotegido, da falta de higiene e da necessidade de realização 

de exames, como sugere Innana. 

Ainda de acordo com Foucault (1988), a medicina é tida no século XIX, como 

uma ferramenta de controle da sexualidade por meio de jogos de poder e saber. 

Nessa perspectiva, é possível compreender o porquê de a figura do médico, 

enquanto detentor do saber e de domínio das práticas relativas à sexualidade, ainda 

ser bastante reiterada atualmente. Isso me faz pensar nas consultas médicas e na 

realização de exames enquanto maneiras atuais de classificar o sexo entre sadio ou 

não sadio e intervir terapeuticamente sobre ele, como nos séculos passados. 

Não pretendo, contudo, desmerecer as práticas médicas atuais e nem o 

processo educativo voltado para o cuidado com o corpo, mas penso que a 

sexualidade não deva ser compreendida apenas ou prioritariamente por esse viés, 

para que as práticas educativas não se baseiem meramente em abordagens 

biologistas da sexualidade deixando de considerar os diferentes tipos de 

vulnerabilidades a que estão expostos/as os/as adolescentes e jovens. Meyer, Klein e 

Andrade (2007) reiteram que essa abordagem restrita e desarticulada acaba por ser 

um elemento de contribuição para a vulnerabilidade dos/as estudantes. 

Sobre a abordagem biologista, esta foi bastante evidenciada no campo 

educacional brasileiro a partir da década de 1960 quando a educação para a 

sexualidade retornou ao discurso pedagógico de uma forma mais sistemática, em 

uma perspectiva centrada no indivíduo e nos atributos biológicos. Posso identificar 

ainda tal preocupação com o biológico no discurso de Innana ao se referir sobre os 

conteúdos que trabalha na disciplina: 

Eu reforço bastante a parte da gravidez na adolescência; reforço muito, falo 
muito sobre isso. Aí os meninos dizem: “lá vem a pró falar de gravidez de 
novo!” Falo muito da autoestima; de eles se valorizarem como pessoa; de 
eles cuidarem do seu corpo, de respeitarem o seu corpo; falo também da 
questão do padrão de beleza porque a mídia passa um padrão de beleza que 
a gente muitas vezes tá vendo que é de uma pessoa fabricada. Aí eu falo pra 
eles se amarem como eles são; pra se valorizarem. E também reforço a questão do 
sistema reprodutor por que é importante você conhecer seu próprio corpo; 
tem meninas que não sabem, a gente pede pra identificar os órgãos, a gente 
trabalha, trabalha, mostra tudo e quando pede para identificar eles não 
sabem quais são os órgãos que ele possui e quais são os que a mulher possui. 
Eles não sabem. Eu trabalho muito essa questão da homofobia; é aí que os meninos 
ficam achando que a gente ta defendendo demais. Eu falo muito da homofobia 
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porque tem muitos alunos que estão nessa fase e estão se descobrindo e tem 
muitos alunos que não aceitam, então, eu falo muito quando eles começam a 
fazer bullying com os colegas que a gente vê que são homossexuais. Eu paro a 
aula, eu nunca ignoro mesmo que seja nas aulas de Ciências, em outras disciplinas, 
eu paro a aula e falo sobre isso. Outra coisa que eu gosto de falar muito é o uso de 
drogas por que a gente esta numa comunidade que é foco de várias facções de 
traficantes e eles estão no meio disso aí tudo. Aí eu falo porque tem muitas 
meninas que se envolvem para ser namoradas de traficantes aí eu puxo um 
pouco para a disciplina falando um pouco dos perigos que a droga pode 
acarretar para o sistema reprodutor e falo também a respeito da prevenção 
(Innana. Diagnóstico inicial. Grifos meus) 

Os aspectos biológicos aparecem no início, meio e final da fala de Innana o que 

me levou a perceber como esses permeiam boa parte dos demais conteúdos 

trabalhados na disciplina. A atenção dada ao sistema reprodutor é colocada em 

discurso tanto quando ela fala da importância de se conhecer sua anatomia e da 

gravidez na adolescência, quanto dos perigos que o uso de drogas pode representar 

para o corpo. Parece estar em movimento também nesse discurso a ideia de que o 

que une a sexualidade e as drogas é a associação de ambas com o perigo. 

O biológico, nesse sentido, é o foco central ao redor do qual os demais 

conteúdos parecem se articular. A preocupação com que os/as estudantes conheçam 

seus próprios corpos em nenhum momento se relaciona com uma discussão sobre o 

prazer, mas sim com a melhor forma de gerenciamento do corpo. A biopolítica do 

corpo. 

Sobre essas abordagens da sexualidade na escola sob um viés bem definido 

biologicamente, características da década de 1960, César (2009) pondera que, para a 

época, o fato de se falar sobre sexualidade e de não silenciá-la já foi um grande ganho 

no cenário do discurso educacional brasileiro. Contudo, nos dias atuais, as diversas 

mudanças sociais e culturais ocorridas, especialmente, em relação à forma de 

compreensão da sexualidade para além desses aspectos, me levam a questionar a 

validade da (re)produção desses discursos no contexto da educação para a 

sexualidade atual pensando nos possíveis impactos que essa abordagem reducionista 

pode gerar na formação dos/as estudantes/as e nas escolhas de suas vivências em 

relação à sexualidade. 

Saliento que, de acordo com Foucault, a escola é muito eficiente em articular 

poderes e saberes, sejam eles pedagógicos ou não. Assim, coloco em movimento aqui 

os diversos saberes e poderes que estão em circulação por meio dos discursos das 
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professoras como possíveis elementos para aumento de vulnerabilidade entre os/as 

estudantes, até porque “é justamente no discurso que vêm a se articular poder e 

saber” (FOUCAULT, 1988, p. 95). 

Apesar disso, não posso deixar de chamar a atenção para os escapes 

percebidos nas falas de Innana e Afrodite. Embora tenha notado que os temas 

abordados por elas se articulam de alguma forma em torno das questões biológicas, 

pude identificar várias situações de fuga que me fizeram atentar para possíveis 

mudanças discursivas em torno das questões relativas à sexualidade e, 

consequentemente, no seu trabalho educativo na escola. Quando elas falam, por 

exemplo, do quanto abordam em sala a questão da autoestima buscando levar os/as 

alunos/as a pensarem sobre respeito, valor e amor próprios, estão, de alguma forma, 

escapando da sexualidade há bastante tempo produzida e reiterada para fins 

reprodutivos e preventivos em relação às DSTs. 

Innana traz em sua fala algo bem representativo de como o cuidado com o 

corpo adquire uma nova dimensão discursiva durante esses escapes. Ela relata falar 

com os/as estudantes sobre o padrão de beleza imposto pela mídia e os cuidados 

necessários diante desse apelo. Nessa abordagem ela escapa da noção do corpo 

biológico que deve ser protegido dos perigos considerados próprios da sexualidade 

(FOUCAULT, 1988) ao questionar os aspectos sociais e culturais na construção de um 

ideal de beleza. 

Dessa forma, é possível perceber na fala de Innana algumas tentativas de 

articulações entre o biológico, o social e o cultural. Mudanças discursivas como essas 

são relevantes, pois “conseguem desnaturalizar, desessencializar enunciados que são 

repetidos como se tivessem sido descobertas e não invenções” (VEIGA-NETO, 2016, 

p. 60).  

A questão da homossexualidade também é um dos temas que a professora 

trata em uma perspectiva mais social quando faz referência em como lida com o 

bullying sofrido por seus/suas alunos/as homo-orientados em sala de aula. Ainda 

assim, me parece, pela fala da professora, que ela não busca abordar o assunto na 

perspectiva da afirmação das diferenças; busca apenas o respeito para com o que é 

diferente e não a afirmação da possibilidade das múltiplas expressões da 
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sexualidade, por isso a homofobia é o foco. Dessa forma, a heterossexualidade 

continua num lugar confortável, pois não é questionada ou problematizada.  

Contestando essa postura, Scott (1998) recomenda que se evite a armadilha de 

considerar dadas as diferenças não as questionando, mas que se exercite dar 

visibilidade aos processos sociais de onde elas emergem.  

Miskolci ainda complementa, nesse sentido, dizendo que se são as normas que 

criam as diferenças se fazem necessários processos investigativos que “explorem a 

forma como foram social e historicamente construídas dentro de processos 

normalizadores” (MISKOLCI, 1998, p. 12-13). Essa ideia discutida pelo autor é 

característica da Teoria Queer cuja denominação foi utilizada pela primeira vez por 

Teresa de Lauretis para se referir a uma estratégia analítica desenvolvida por um 

conjunto de pesquisadores/as que se opunham criticamente aos estudos sociológicos 

sobre minorias sexuais e de gênero entendendo, entre outras coisas, que não basta 

compreender que existem diferenças, mas que é preciso também problematizar suas 

origens.  

Sobre a norma heterossexual geradora de diferenças sexuais, César (2009) 

aponta que essa é um problema dos currículos escolares. Afirma, nesse sentido, que 

apesar do esforço de algumas experiências educacionais defenderem a necessidade 

de uma abordagem específica sobre a diversidade sexual voltadas para questões 

como a homossexualidade, por exemplo, ainda é um grande desafio discutir questões 

que confrontem a heteronormatividade presente na matriz curricular, como pude 

perceber no discurso de Innana. 

Essa tentativa de escape, bem como, outras que abordo aqui, reitera a 

importância de meu papel enquanto pesquisadora e se resume na seguinte fala de 

Linda Nicholson: “enquanto procuramos o que é socialmente compartilhado, 

precisamos ao mesmo tempo procurar os lugares onde esses padrões falham” (2000, 

p.34).  Além disso, põe em evidência o papel estratégico que a escola tem no trabalho 

com a educação para a sexualidade. 

 A escola é capaz de articular esses aspectos que levam à construção e 

reconstrução das expressões da sexualidade e influenciam/delimitam as muitas 

formas de vivê-la, mas também tem a potencialidade de explicar e questionar a 
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complexidade da construção de identidades culturais, bem como, a forma como essas 

são articuladas, vivenciadas, transgredidas e rearticuladas na sociedade (FURLANI, 

2007).  

Contudo, esse olhar sobre as potencialidades da escola em relação a uma nova 

forma de educar para a sexualidade é muito recente. A proposta para que as escolas 

adequassem seus currículos de maneira a incluir o trabalho com a sexualidade só se 

tornou uma realidade com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, pouco tempo depois, 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) e, mais atualmente, 

com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Entretanto, 

ainda observa-se nas práticas educativas escolares uma abordagem da sexualidade 

com ênfase nos problemas de saúde pública vigentes como o advento do HIV/Aids e 

a recorrência da gravidez na adolescência (MEYER; DORNELLES, 2013).  

Se por um lado, essa associação entre sexualidade e saúde serviu como 

respaldo para uma proposta de introdução do tema sexualidade nos processos 

formativos de profissionais de educação e nos currículos escolares, por outro lado, 

corroborou com uma visão reducionista da sexualidade atrelada as questões de 

saúde sem considerar toda a sua complexidade e abrangência (MEYER; FELIX, 2012). 

Nas falas das professoras foi possível encontrar, tanto no diagnóstico inicial 

quanto durante os momentos formativos, elementos que ainda caracterizam a grande 

valorização dos aspectos relacionados à saúde no trabalho com a educação para a 

sexualidade, contudo, vislumbramos nessas falas novas perspectivas. A própria 

compreensão delas sobre o conceito atual ampliado de saúde tem impacto sobre essa 

nova forma de compreender a educação para sexualidade. 

Então, quando você fala, por exemplo, do prazer você está falando de educação 
sexual, mas você não está se referindo a algo específico da saúde; mas, a partir do 
momento em que você tem a noção de saúde como bem estar físico e psicológico do 
ser humano, aí você cai no conceito de saúde porque se a pessoa não está bem física e 
emocionalmente, ela não vai se sentir bem com sua sexualidade (Innana. 
Diagnóstico inicial). 

A fala de Innana me remete ao conceito da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) que tem a saúde como “um completo estado de bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. Embora alguns 

estudiosos teçam críticas ao caráter utópico desse conceito, a compreensão dele no 

contexto da educação para a sexualidade representa avanço significativo no que diz 
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respeito à adoção de concepções e práticas educativas para além do sentido biológico 

se aproximando de uma perspectiva sociocultural. Afrodite e Vênus reiteram essa 

compreensão em suas falas: 

Pra mim, é também educar para a saúde; A saúde afetiva, saúde sexual, a saúde 
social [...] (Afrodite. Diagnóstico inicial). 
 
É uma educação para a afetividade, principalmente [...] (Vênus. Diagnóstico 
inicial). 

Porém, é importante também atentar para o risco dessa nova perspectiva da 

interface entre sexualidade e saúde ser utilizada “para legitimar estratégias de 

controle e de exclusão do que consideramos como indesejável e perigoso” (CAPONI, 

1997, p. 4), ou seja, excluir o que não faz parte da norma considerada saudável 

culminando em possíveis patologizações de determinadas formas de viver e 

expressar a sexualidade. 

Esse ainda é um grande desafio, pois apesar de as professoras demonstrarem 

compreender a interface entre sexualidade e saúde num contexto mais amplo, os 

discursos dão a entender que a sexualidade ainda é trabalhada na escola sob a 

perspectiva do perigo, da doença e da culpa. Algumas falas das professoras, 

especialmente em momentos mais informais dos encontros, continham também um 

discurso de reprovação e receio pessoal em relação à abordagem de alguns temas da 

sexualidade. Nesse sentido, me pus a perceber que nesses discursos, assim como 

disse Foucault (1988, p. 34,) “não existe um só, mas muitos silêncios”. Além do que 

muitos dos temas eram silenciados para evitar ferir os valores familiares e religiosos 

dos/as estudantes. 

Falar sobre a masturbação, por exemplo, é algo que, para além de incomodar 

os pais e mães de estudantes, também perturba as professoras pelo estigma que 

carrega em relação ao pecado e à doença. Ao ser questionada sobre quais assuntos 

preferia não abordar em sala de aula, Afrodite desabafa: 

Não tem muito temas que eu não gosto, só um assim que eu evito falar por causa dos 
pais que é da masturbação. É um tema que gera muita polêmica porque os pais 
mais religiosos passam para os filhos certos valores sobre masturbação que é 
difícil de a gente desmistificar. São uns mitos que eles falam sobre masturbação que 
fica muito difícil. Então, para evitar confronto eu não coloco esse tema como 
conteúdo, se eles perguntarem aí eu falo o que eles precisam saber, mas não 
me aprofundo, até mesmo para não ficar numa situação ruim com os pais. 
Aí quando eles insistem, eu falo a linguagem científica da palavra. Eu falo 
assim: - Olha, eu estou dando aqui o conceito científico da palavra. Aí se 
algum ainda insiste: -“Oh pró, a senhora acha que é pecado?” Eu insisto e 
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falo: - Minha opinião aqui é a parte científica. Essa questão aí eu deixo 
mais para a sua família. Essa pergunta aí você devolve pra quem você tem 
em casa porque eu não vou me aprofundar nessa parte. Por que eu não gosto 
de entrar em conflito com a família, porque hoje em dia, embora já tenha 
mudado muito, as famílias religiosas, as pessoas evangélicas ainda vêm na 
escola questionar por que tem essa disciplina (Afrodite. Diagnóstico inicial). 

Tanto no início quanto no final da fala de Afrodite, a religião aparece com 

força, ora justificando a dificuldade da abordagem sobre masturbação na escola, ora 

fazendo menção aos valores familiares pautados na religiosidade como um entrave 

ao andamento da disciplina EPS, sendo a relevância desta, muitas vezes, questionada 

por essas famílias.  

Assim como o gênero e a sexualidade, a religião também constitui 

educativamente o sujeito envolvendo diversas instituições como a família e a escola 

Nessa pesquisa foi possível perceber que de maneira direta ou indireta a religião 

exerce impositivamente formas de doutrinação nos espaços escolares por meio de 

sua autoafirmação enquanto detentora de uma suposta verdade que legitima a sua 

interferência na escola e na vida social (CASTRO; FERRARI, 2017). 

Apesar de as professoras criticarem a interferência da religião cristã na escola 

e no trabalho realizado no contexto da disciplina, percebi que, muitas vezes, o receio 

da interferência das ditas famílias religiosas parecia uma maneira de escapar de 

assuntos também incômodos para elas, enquanto mulheres também 

autodenominadas católicas. Sobre esse aspecto observado, Castro e Ferrari ponderam 

que 

embora haja críticas aos preceitos religiosos, aos dogmas, arriscamo-nos a 
pensar que as professoras e professores conduzem-se por esses preceitos, de 
modo que suas práticas pedagógicas e seus modos de lidar com as questões 
relativas aos gêneros e sexualidades nas escolas serão atravessadas pelas 
experiências religiosas (CASTRO; FERRARI, 2017, p. 76). 

 
 Penso que até os silenciamentos das professoras são atravessados por essas 

experiências religiosas. O ato de abster-se de uma discussão, por exemplo, atendo-se 

apenas a conceitos científicos não me parece dizer apenas dos medos da intervenção 

familiar na escola, mas também sobre o receio do enfrentamento de seus próprios 

valores familiares cristãos. 

Ao relatar sobre a insistência dos/as estudantes em saber sua opinião a 

respeito da masturbação enquanto pecado, Afrodite diz que só abordaria o conceito 

científico da prática. Ao fazer isso ela parece colocar em movimento o que Foucault 
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(2004, p. 59) chama de um “supersaber sociocultural, científico e teórico da 

sexualidade” presente na sociedade. Ele se refere a um desconhecimento pessoal do 

sujeito em relação ao seu próprio desejo e em contrapartida um grande saber sobre a 

sexualidade coletiva respaldado pelo conhecimento científico. Sendo assim, o 

desconhecimento da sexualidade no nível de indivíduos é o fator gerador de sua 

superprodução teórica e coletiva. 

Nesse contexto, o conhecimento científico é visto como o saber mais 

importante, como aquele que dá conta do desconhecimento pessoal, resultado de 

séculos de interdições. Pergunto-me como é possível resolver esse problema que leva 

as professoras a falar com tanto domínio de uma sexualidade coletiva e ter tanto 

receio de falar sobre a própria?  

Preocupo-me com isso também por que durante os encontros por muitas vezes 

as professoras relataram o quanto as suas pessoalidades estavam implicadas em sua 

atividade docente na disciplina. Situação que é corroborada por Ellsworth (2001) 

quando diz que “as fantasias que emergem na privacidade de nossos sonhos estão, 

não obstante, intimamente conectadas com a cidadania, a educação e com nossas 

afiliações públicas” (p. 53). Então, se o que é subjetivo está implicado nas escolhas 

educativas das professoras, por que suas subjetividades são tratadas de forma velada 

na escola dando a falsa impressão de um distanciamento entre sujeito pedagógico e o 

sujeito de experiências? 

Sobre o silêncio gerado pela interferência da família dos/as estudantes nos 

conteúdos e temas abordados na disciplina, as três professoras relatam seu incômodo 

em outras diversas falas, destacando que tal interferência se dá, inclusive, sobre 

assuntos não relativos às práticas sexuais em si, como a menstruação. Sobre isso, 

Afrodite compartilha uma experiência que teve na escola com a mãe de um/a dos/a 

alunos/a: 

Teve uma época no ano passado que uma mãe veio aqui no plantão e falou com a 
coordenadora: -“olha pró, eu não acho certo ter essa disciplina não porque lá 
em casa a gente não fala essas coisas... Com meu filho mesmo eu nem falo a 
palavra absorvente, eu falo fraudinha”. Olha pra isso! Falar fraudinha! Disse 
que quando ele mexe nas coisas dela lá ele diz: -“olha mãe, sua fraudinha aqui no 
guarda roupa”. Aí eu perguntei: - “Quantos anos ele tem, senhora?” Ela: - “Ah, ele 
tem doze anos”. Eu disse: - “Ah senhora, já tá na hora de saber o nome correto: 
absorvente. Não precisa a senhora tá falando que é fraudinha não, eu falo pra os 
meus filhos que são pequenos. E também, o que a gente trabalha aqui não tem 
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nem um conteúdo que vai incentivar sua filha antecipar a vida sexual dela e 
não estamos tratando de temas que venham a mudar o comportamento 
dela”. Aí ela: - “Oh pró, mas é que a gente vai pra igreja, a gente não fala 
essas coisas”... e eu disse: Mas, a senhora deveria falar! (Afrodite. 
Diagnóstico inicial. Grifos meus) 

Em relação à fala da mãe consigo trazer a tona algumas possíveis 

problematizações, como por exemplo: o que a palavra absorvente carrega a ponto de 

ser substituída? Que discursos estão presentes nessa interdição? Consigo pensar em, 

pelo menos, uma hipótese, que é o fato de a palavra absorvente estar ligada à 

menstruação e esta, por sua vez, atrelada à noção de que a partir desse 

acontecimento o corpo da mulher está preparado para possíveis relações sexuais. 

Dessa forma, ao evitar o termo evita-se também adentrar em assuntos relativos ao 

corpo e à sexualidade. A substituição do termo, portanto, me parece ser uma de 

filtrar os assuntos sobre sexualidade, que se confirma na fala final da mãe relatada 

por Innana: Oh pró, mas é que a gente vai pra igreja, a gente não fala essas coisas.  

O discurso da mãe, nesse sentido, me remete à Foucault (1988, p. 71) quando 

afirma que “durante séculos a verdade do sexo foi encerrada, pelo menos quanto ao 

essencial, na forma discursiva de inocentá-lo, resgatá-lo, purificá-lo, prometer-lhe 

salvação e não na do ensino”, dessa maneira, a educação para a sexualidade durante 

muito tempo se limitou a regras de prudência e princípios gerais de boa conduta 

definidas pela igreja. A fala de Foucault, portanto, me parece muito atual no discurso 

dessa mãe. 

Quanto às professoras, percebo a partir do relato de Afrodite que há um receio 

das cobranças e interferências dos pais e mães no contexto da disciplina e que isso é 

um fator limitante para o trabalho delas levando ao silenciamento de temas 

importantes no processo educativo em sexualidade. O fato de não falar sobre eles ou 

falar restritamente pode vir a ser um fator de manutenção da norma e de antigos 

preconceitos como a antiga crença de que as crianças não têm sexo (FOUCAULT, 

1988). 

Contudo, apesar do incômodo que essa interferência/vigilância da família no 

contexto da disciplina parece causar nas professoras, elas acabam legitimando em 

seus discursos o papel da família no controle do que é feito ou dito por elas na escola 

e na disciplina. Quando deixam de abordar determinado assunto por medo de entrar 
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em confronto com a família elas legitimam o controle que esta exerce sobre a 

educação escolar, deixando que os ditos valores familiares normatizem a educação 

para a sexualidade, assim como foi nos séculos passados em que as regras de 

decência “filtravam as palavras” ditas sobre o sexo. Na família e na escola, por 

exemplo, foram estabelecidas regiões de completo silêncio ou no mínimo de muita 

discrição em que os diálogos sobre a sexualidade entre pais/mães e filhos/as, 

professores/as e alunos/as deveriam ser inexistentes ou, quando necessários, 

comedidos (FOUCAULT, 1988). 

Confrontar essa realidade é necessário, uma vez que essa abordagem restrita, 

normatizadora e desarticulada acaba por ser um elemento de contribuição para a 

vulnerabilidade dos/as estudantes (MEYER; KLEIN; ANDRADE, 2007). A ausência 

de conhecimentos significativos, o medo de falar sobre o que é proibido, o que é 

pecado, coloca os indivíduos numa situação de vulnerabilidade e a escola que 

deveria exercer papel estratégico no trabalho com a educação para a sexualidade 

acaba se tornando uma instituição de propagação de normas.  

Trabalhar com educação para a sexualidade nesse contexto desafia o/a 

professor/a a “adentrar numa nova lógica do (des)conhecer” (CÉSAR, 2009, p. 49), 

processo pelo qual a normalidade das práticas e discursos sexuais deve ser 

confrontada. A autora ainda afirma que os/as professores/as têm a necessidade de 

“desestabilizar o conhecimento em nome da liberdade”. Esse processo implica numa 

mudança de paradigmas dos/as professores/as, cujo processo formativo continuado 

pode contribuir. 

Nas próximas sessões trago a discussão e problematizo algumas das principais 

questões que capturaram as professoras durante os momentos formativos em 

sexualidade e saúde a partir dos artefatos culturais elencando, também, situações que 

as professoras vivenciaram no ambiente escolar e que foram suscitadas após contato 

com esses materiais. Aqui me remeto novamente a Marshall (2008) para dizer que o 

tipo de problematização da qual lanço mão nessa pesquisa não está relacionada a um 

conjunto de regras sobre o ato de pesquisar, mas a um a nova forma de pensar 

suspendendo certas certezas e verdades absolutas, dando oportunidade do que é 

novo surgir.  
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Destaco ainda que as problematizações não foram realizadas a partir de 

determinado material educativo, assim, as questões que são analisadas nas 

subcategorias seguintes surgiram durante a discussão de um ou mais desses 

materiais.   

 

3.3 “Não morreram de amor, morreram de promiscuidade”: os discursos das 

professoras sobre as relações sexuais 

Nessa categoria problematizo uma das questões recorrentes na fala das 

professoras durante alguns dos momentos formativos: a promiscuidade sexual. 

Propus-me a evidenciar em quais circunstâncias os discursos sobre ela aparecem e 

quais discursos são esses, pensando, portanto, em questões cruciais, tais como: por 

que são esses e não outros? Que heranças socioculturais estão implicadas em tais 

discursos? 

O tema surge, reiteradamente, na fala das professoras, especialmente, durante 

a exibição e problematização dos vídeos de campanha de prevenção ao HIV/Aids do 

Ministério da Saúde: a campanha “João amava Tereza” de 1988 e a campanha de 

prevenção à Aids de 2014 denominada “#partiuteste”.  

Embora tenham divergido em relação à identificação da alusão à 

promiscuidade sexual em ambos os vídeos, Afrodite, Innana e Vênus a 

(re)produziram em seus discursos, ainda que em nenhum momento o termo tivesse 

surgido de forma explícita no material educativo. Contudo, as circunstâncias e o teor 

do discurso em torno dela é o que, de certa forma, me capturou levando ao seguinte 

questionamento: qual é o lugar do/a promíscuo/a no discurso das professoras? 

Afrodite, ao se referir a uma cena do artefato de 1988, põe em discurso suas 

concepções a respeito desse comportamento: 

No final eles falam assim: “Não morra de amor”, não é? Só que aí tem uma 
contradição, porque como é que fulano ama cicrano que ama fulalo...? Nessa 
relação aí a gente tá vendo que um tá se relacionando com o outro sem 
gostar, quer dizer, o ato sexual ali não está sendo feito por amor, porque era 
um que amava o outro que amava o outro. Está parecendo mais ali uma 
promiscuidade! Eu percebi isso. Então o “não morra de amor” estava se referindo 
à promiscuidade ali. Não morreram de amor, morreram de promiscuidade. 
(Risos) Morreram por descuido mesmo. Por falta do preservativo (Afrodite, 
II encontro. Vídeos de campanha de prevenção ao HIV e à Aids. Grifos 
meus). 

A fala da professora traz elementos comuns à pesquisa realizada por Ribeiro e 
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col. (2005) com profissionais e pacientes acometidos de Aids. Segundo os/as 

autores/as, na concepção dos/as profissionais, ela apareceu como “[...] doença 

contagiosa, advinda do sexo promíscuo pelo descuido e o não uso da camisinha”. Na 

época, os/as pesquisadores/as demonstraram que, mesmo após vinte anos da 

descoberta da síndrome, as representações e discursos em relação a Aids ainda eram 

muito semelhantes aos do período de seu surgimento. Onze anos após a realização 

desse esse estudo, percebo que esse discurso em torno da promiscuidade e do 

descuido ainda se mantém, quase que imutável, na fala de Afrodite.  

Ela reitera um discurso que põe o que é promíscuo num lugar menor ou 

menos legítimo que o lugar dos relacionamentos estáveis e isso guarda profundas 

relações com o estigma que a promiscuidade, historicamente, carrega, especialmente, 

em relação ao HIV e à Aids.  

Quando a professora afirma: “Não morreram de amor, morreram de 

promiscuidade”, acaba reproduzindo a antiga ideia de existência de comportamentos 

de risco. Há elementos nesse discurso que diminuem a responsabilidade daqueles 

que vivem num contexto de relações monogâmicas e/ou matrimoniais; 

representações que trazem elementos próprios do século XX por ocasião do 

aparecimento da Aids. Sobre esses resquícios, Parker e Aggleton (2006) destacam que 

toda a história da epidemia do HIV e da Aids foi e continua sendo marcada pela 

estigmatização e discriminação, especialmente, em relação à homossexualidade, à 

prostituição, ao desvio sexual (pedofilia, zoofilia, dentre outros/as) e à 

promiscuidade que funcionam ainda hoje como os aspectos mais enraizados do 

estigma.  

A questão central aqui me parece ser as relações de poder que perpassam o 

discurso das professoras sobre o comportamento promíscuo. Ao colocá-lo em um 

lugar ilegítimo e subvalorizado, elas estão automaticamente se colocando em uma 

posição de valor e legitimidade na condição de mulheres ditas monogâmicas e em 

uma relação estável. Desse lugar, que lhes parece o mais correto a se estar, sentem-se 

autorizadas a falar e também reproduzir para os/as estudantes um saber que 

inferioriza a promiscuidade colocando, assim, em movimento jogos de poder-saber. 

Foucault (1983) fala sobre uma “vontade de poder” que é o desejo de atuar 
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sobre a ação alheia. E, segundo Veiga-Neto (2016) longe de ser neutra ou subjetiva 

ela é intencional. Nesse sentido a vontade de poder se “produz no jogo das práticas 

concretas, que diante do diferencial em que as situações concretas se estabelecem, 

buscam satisfazer interesses e acabam por conferir legitimidades”. É essa vontade de 

poder interessada que, possivelmente, faz com que as professoras critiquem o 

material educativo por considerarem-no um elemento incentivador da 

promiscuidade entre os/as jovens, como fez Vênus ao criticar a forma como o uso da 

camisinha é estimulado no vídeo de campanha de 2014. 

Essa abordagem do “use camisinha” estimula as pessoas a estar fazendo sexo com o 
outro indiscriminadamente porque “eu uso camisinha, eu tô legal, eu tô protegido”. 
Eu acho que é até um incentivo a promiscuidade também. Pra uma pessoa adulta eu 
acho que não, mas para um adolescente... (Vênus, II encontro. Vídeos de 
campanha de prevenção ao HIV e à Aids). 

Nessa fala há um discurso de que o comportamento dito promíscuo incomoda 

para além de sua associação ao HIV/Aids, ou seja, mesmo que o sexo seja 

“protegido” em todas as relações sexuais, ainda assim a promiscuidade é vista como 

algo negativo. Para a professora a camisinha deixa de ser um fator de diminuição de 

vulnerabilidade em relação ao vírus/doença e passa a ser um elemento de aumento 

de vulnerabilidade em relação à promiscuidade que por si só já carrega o estigma de 

algo ruim. Há uma preocupação com a regulação e o controle das relações. Tal 

regulação se dá, invariavelmente, em defesa das relações estáveis 

Nesse sentido, posso levantar algumas questões a partir das falas de Vênus e 

Afrodite, tais como: o que é a promiscuidade? O que é o amor? Eles são antagônicos? 

Problematizar essas questões, talvez, crie a possibilidade de desestabilização de 

algumas de algumas normatizações em torno da vida afetiva e sexual das pessoas e 

dos lugares que essas ocupam no imaginário social.  

Trazer tais discursos das professoras fazendo uma análise em um contexto 

histórico é relevante, pois segundo Foucault (1994, p. 12) é justamente esse o objetivo 

do historicismo não radical: “definir as condições nas quais o ser humano 

problematiza o que ele é, e o mundo no qual ele vive”. Isso significa dizer que a 

análise histórica permite entender como as pessoas, no caso, as professoras, se 

constituem nesse discurso, uma vez que, entendo o conceito pessoal e coletivo de 

sexualidade como dotado de história (WEEKS, 2000) que é pessoal, cultural, 



100 

 

econômica e política. 

Outro discurso observado nas falas das professoras foi a correlação entre 

promiscuidade, Aids e o abuso de drogas. Sobre essa associação, Vênus afirma:  

Hoje a gente tem que tratar concomitantemente. Não é só a Aids. É a Aids e as 
drogas. Tem tudo a ver a Aids e as drogas,  por que a promiscuidade leva a 
tudo isso aí. (Vênus, II encontro. Vídeo de campanha de prevenção ao HIV e 
à Aids. Grifos meus). 

Para ela, abordar o uso e abuso de drogas é fundamental numa discussão 

sobre HIV/Aids e considera que o comportamento promíscuo seja o principal 

responsável por ambos. Sugere, portanto, que as campanhas de prevenção em 

relação ao HIV/AIDS sejam realizadas concomitantemente a uma abordagem contra 

as drogas, deixando transparecer que o comportamento não promíscuo poderia ser 

uma estratégia preventiva mais aceitável e efetiva. Nessa fala existe novamente o 

discurso de que a promiscuidade não é um bom caminho, pois leva às drogas e à 

Aids e, portanto, deve ser evitada. 

Em uma proposta formativa em que a sexualidade e sua interface com a saúde 

é discutida na perspectiva da vulnerabilidade, discursos como esses precisam ser 

problematizados, pois compreendê-los enquanto constructos socioculturais não 

bastam, é importante questionar esses discursos; entender que, sendo carregados de 

significados, também produzem e reproduzem regimes de verdade que têm efeitos 

sobre a sexualidade das pessoas. Os constantes discursos, por exemplo, de 

estigmatização das prostitutas, dos usuários de drogas injetáveis e das pessoas 

promíscuas acentuam sua vulnerabilidade, criando o círculo vicioso da 

estigmatização e nomeadas de discriminação frente ao HIV e à Aids que continua 

muito atual (PARKER; AGGLETON, 2006).  

Algumas concepções, nesse sentido, precisam ser questionadas, pois podem 

incorrer em equívocos baseados no que era tido como verdade há tempos atrás. 

Innana, por exemplo, traz algumas percepções a respeito da disseminação atual do 

HIV que não refletem a realidade epidemiológica brasileira: 

Eu acho que o vídeo trata assim que as pessoas antes poderiam desenvolver a doença 
por uma questão de envolvimento amoroso, por gostar de alguém. Hoje não. Os 
meninos têm contato com o vírus, na maioria das vezes por meio de um 
relacionamento casual (Innana, II encontro. Vídeo de campanhas de 
prevenção ao HIV e à Aids. Grifos meus). 

Na fala da professora há o discurso de que os relacionamentos casuais são 
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responsáveis pela maior parte do contágio pelo HIV e que na época da produção do 

vídeo (1988), o vírus acometia pessoas mais no contexto de uma relação amorosa. 

Não levo em consideração essa última colocação, uma vez que, após a discussão com 

as professoras percebi que a afirmação decorreu de uma falha na interpretação da 

mensagem que o material educativo se propôs a passar; contudo, a responsabilização 

dos relacionamentos casuais pela atual disseminação do vírus/doença, o que 

também me pareceu uma referência condenatória à promiscuidade, entre os/as 

estudantes é uma questão a ser problematizada. 

Chamo atenção para as armadilhas que discursos como esse podem 

representar em termos de aumento da vulnerabilidade no contexto das relações 

estáveis e, supostamente, afetivas. Trago, nesse sentido, elementos do trabalho de 

Parker e Galvão (1996) para contextualizar como funcionam esses estigmas em 

relação aos relacionamentos casuais fazendo um contraponto com as relações de 

gênero.  

Os autores discutem que no contexto da associação entre HIV/Aids e 

promiscuidade, as mulheres consideradas promíscuas têm sido consistentemente 

responsabilizadas pela elevação dos números da transmissão heterossexual. 

Entretanto, eles apontam que os dados epidemiológicos no Brasil evidenciam um alto 

e crescente índice de transmissão heterossexual entre mulheres casadas ou em união 

estável e que se dizem monogâmicas. Apesar disso, a epidemia heterossexual, ainda 

tem sido associada ao comportamento das mulheres consideradas “fáceis” e que 

possuem uma variedade de parceiros sexuais. Portanto, afirmar que os 

relacionamentos casuais são responsáveis, atualmente, pela maioria das infecções 

pelo HIV é deixar de considerar contextos socioculturais e incorrer no risco de 

reiterar abordagens preventivas pautadas em grupos e/ou comportamentos de risco 

em detrimento de uma abordagem na perspectiva da vulnerabilidade.  

Ayres e col. (2009) reiteram que estratégias com esse foco, que já não deram 

bons resultados anteriormente no controle da epidemia, pois deixaram de levar em 

consideração uma série de fatores de ordem social, cultural e política, pouco podem 

contribuir com uma abordagem preventiva atualmente. 

Sobre o estigma em relação à promiscuidade feminina e sua associação com o 
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HIV, esta tem, antes de tudo, heranças socioculturais. A promiscuidade masculina, 

quando se trata de homens heterossexuais, é mais facilmente aceita e, por muito 

tempo, foi incentivada como uma necessidade biológica. De maneira geral, as 

mulheres também são reprodutoras desses discursos, o que as colocam em uma 

posição de maior vulnerabilidade.  É comum a estratégia de prevenção baseada na 

escolha de um parceiro único, pois além de o fato de este representar uma suposta 

segurança, ainda há o receio de solicitar o uso do preservativo ao companheiro e ser 

interpretada como infiel e promíscua. São heranças de uma representação, ainda 

muito difundida, de que se a sua prática sexual for “moralmente respeitável” 

(afetivo, monogâmico e no contexto de uma relação estável, especialmente, conjugal), 

menores serão os riscos (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009). 

Pensar a respeito desses aspectos históricos mostra o quanto esses discursos 

constituem as professoras. Elas estão no meio dessa rede discursiva de poder ora o 

exercendo e ora sofrendo a sua ação. Enquanto mulheres sofrem a ação do poder, no 

sentido de estarem sujeitas a uma sociedade heteronormativa que incentivou e ainda 

incentiva o prazer e a promiscuidade masculina como algo natural e necessário em 

detrimento da feminina. Mas, elas “não são o alvo inerte do poder, são sempre 

centros de transmissão” (FOUCAULT, 1992, p.138) e como tal e enquanto 

professoras, exercem o poder de abordar a promiscuidade diante dos/as estudantes 

também como um não lugar seja para o homem ou para a mulher. Nessa dinâmica, o 

poder acaba passando tanto pelos dominados quanto pelos dominantes (DELEUZE, 

1991) 

Como já discuti anteriormente, a promiscuidade não incomoda apenas 

quando se trata das relações entre essa e o HIV e a Aids. Talvez, o incômodo tenha 

suas origens a partir desse contexto, porém, a valorização do compromisso e da 

afetividade nas relações também foi muito recorrente nas falas das professoras, 

evidenciando ainda mais o comportamento promíscuo como algo fora dos padrões 

da normalidade e do aceitável. Innana que teve uma compreensão diferente em 

relação ao vídeo de campanha de 1988, não o associando à promiscuidade, mas às 

relações afetivas, faz o seguinte comentário após assisti-lo: 

Esse vídeo é um vídeo que tá trabalhando com a questão da afetividade. E hoje em 
dia os nossos alunos não concebem muito a questão da relação sexual com 
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afetividade; eles concebem mais com a questão do prazer mesmo, com a 
satisfação, mas não com aquela questão do amor, do gostar... eles não 
levam muito para esse lado. Eu observo essa diferença no vídeo: a questão do 
casamento, do olhar... (Innana, II encontro. Vídeo de campanhas de 
prevenção ao HIV e à Aids. Grifos meus). 

 Dois discursos principais emergem a partir da fala de Innana. O primeiro 

refere-se aos lugares que parece atribuir à afetividade e ao prazer e; o segundo diz 

respeito à referência da instituição matrimonial como o lugar regulamentado da 

afetividade e do amor.  

 A referência à importância da afetividade nas relações é constante no discurso 

das professoras surgindo nas falas delas a partir de diversas situações e diante de 

distintas temáticas, a exemplo da iniciação sexual, gravidez na adolescência, 

DSTs/Aids, dentre outras. Assim, percebi que essa é uma categoria que captura as 

professoras usando-a para justificar boa parte de suas falas e de suas posturas com 

os/as estudantes. Dessa forma, me parece que, na percepção das professoras, o afeto 

oferece credibilidade e segurança às relações (considerando que a existência do afeto 

pressuponha estabilidade) e que uma relação nesse contexto garantiria menos riscos 

tanto físicos quanto emocionais, além de ser social e moralmente aceita.  

 O prazer, por sua vez, quando desvinculado de uma relação estável, não é 

bem aceito, pois, assume uma estreita relação com a promiscuidade e com a suposta 

falta de compromisso, claramente criticada também por Vênus após assistir o vídeo 

de campanha de prevenção e testagem da Aids de 2014. 

“Testando o melhor da vida”! Parece que você está se relacionando sempre fazendo 
teste: se esse aqui não der certo eu pego esse, pego aquela, pego outro, entendeu? 
Como se relacionamento fosse você estar o tempo inteiro mudando de parceiro pra 
fazer o teste. É como se não tivesse compromisso mesmo. Eu acho que ele dá essa 
ideia do sexo sem compromisso e alimenta isso nos jovens. Quer dizer que se 
você se relacionar sexualmente com uma pessoa tem que ser sempre assim? 
Com essa leveza, sem compromisso nenhum? É como eu digo pra eles: sexo 
traz consequências! Não é só ali aquele momento e pronto! Sexo traz 
consequências como doenças, gravidez, o psicológico da pessoa (Vênus, II 
encontro. Vídeo de campanha de prevenção ao HIV e à Aids. Grifos meus). 

As falas de Innana e Vênus me levam a pensar em alguns questionamentos: 

porque o prazer ocupa um lugar menor nas relações em comparação com o afeto, 

sendo, muitas vezes, estigmatizado? Qual o discurso das professoras sobre o lugar 

do compromisso nas relações sexuais, em especial, nas conjugais? Que heranças 

históricas e culturais estão implicadas nesses discursos? 

O fato de os/as estudantes não vivenciarem o prazer no contexto de uma 
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relação afetiva e estável, como afirmam Innana e Vênus, captura e incomoda as 

professoras. Foucault em seu livro “A história da sexualidade 2: o uso dos prazeres” 

se interessou em problematizar por que a conduta sexual e os prazeres se tornaram 

importantes objetos de preocupação moral no ocidente, considerando que a partir do 

momento em que questões como estas tornam-se elementos centrais nas 

problematizações, a sexualidade adquire um caráter “bastante monótono” 

(FOUCAULT, 1994 p. 609).  

Pensando a respeito desse argumento de Foucault, considero que, talvez, a 

monotonia sexual que, em sua concepção, foi derivada do controle dos prazeres, 

fosse intencional. Afinal, o sexo não foi historicamente concebido como lugar de 

prazer, mas como meio de reprodução. A monotonia, talvez, se configure nesse 

contexto num meio de manutenção dos ditos comportamentos moralmente 

aceitáveis.  

Em se tratando da mulher, esse controle em relação ao prazer é bem mais 

impactante, tendo sido este negado a elas durante muito tempo. Acredito que, 

possivelmente, esse discurso associe o prazer ao tão condenado comportamento 

promíscuo. O lugar, historicamente construído, para as “mulheres de bem” foi o do 

casamento, da procriação e do cuidado com o lar, com o marido e com filhos; o 

prazer sexual não era importante nessas instâncias (FOUCAULT, 1988), sendo este 

reservado às mulheres vulgares. Penso que o fato do silenciamento em torno do 

prazer, nessa investigação, partir de mulheres é um fator de relevância e por isso o 

problematizo também a partir desse contexto sociocultural específico.  

Ainda hoje, a instituição matrimonial é tida como lugar de uma suposta 

respeitabilidade, carregada de preceitos morais onde, por muitas vezes, o prazer é 

posto em vigilância e deve ser comedido. Isso me remete à fala de Innana quando 

associa o casamento ao amor, ao gostar, mas não ao prazer. Diante disso, considero 

que, talvez, haja nesse discurso forte elementos do chamado “dispositivo de aliança” 

vigente na sociedade, de acordo com Foucault (1988), até por volta do século XVII, 

cuja razão de ser da sexualidade era a reprodução.  

Não pretendo, contudo, afirmar que o prazer não seja um elemento de 

interesse no discurso das professoras, mas sim que a maneira de lidar com assuntos 
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que o envolvam ainda é constrangedor para elas e que, essa áurea de moralidade 

construída em torno do ato sexual voltado para as relações conjugais ou, no mínimo, 

consideradas estáveis, ainda as captura. 

Dessa forma, percebo que não fazem uma crítica ao prazer o desmerecendo 

totalmente em seus discursos. O que há é um desconforto causado pelo que dizem 

representar ausência de afetividade na vivência dos desejos. Sobre isso considero 

também relevante pensar sobre as formas de regulamentação da sexualidade que 

hoje operam de forma diferente dos séculos passados. Se em outros tempos essa 

regulamentação atuava sobre o controle dos prazeres e desejos sexuais, sendo 

considerada como uma forma de regulação, acredito ser prudente questionar a 

possibilidade de se estar vivenciando, atualmente, uma forma diferente de controle: a 

do prazer como um fim em si mesmo, da ausência da afetividade tão valorizada nos 

discursos das professoras, do não respeito por si mesmo e pelo outro/a.  

A afetividade a que as professoras sempre se referem em suas falas não me 

parece uma afetividade relativa exclusivamente ao amor romântico, mas aos laços 

afetivos da amizade, ao afeto que faz com que o limite do outro não seja ultrapassado 

e que quando manifestado no contexto de uma relação, seja casual ou não, pressupõe 

respeito. 

Quando me proponho a pensar sobre essas regulamentações e normatizações, 

não o faço por meio de juízo de valor entre afetividade e prazer, pois acredito que 

tanto um quanto o outro possam ser vivenciados juntos ou separadamente. O que me 

intriga são as possíveis normatizações em torno deles; a ideia de aprisionamento da 

sexualidade a determinados padrões. 

 

3.4 “Lá adiante. Mais tarde. Porque vocês não têm idade ainda”: os discursos sobre 

o adiamento da iniciação sexual 

A preocupação com a iniciação sexual dos/as estudantes é unanimidade entre 

as professoras participantes dos momentos formativos. A partir de muitas das falas 

delas pude observar que seus discursos em torno dessa temática perpassam, muitas 

vezes, pelo campo da saúde. Proponho, nesse sentido, problematizar alguns desses 

discursos evidenciando as situações das quais emergiram e as possíveis construções 
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socioculturais neles (re)produzidas. 

As professoras relatam que o tema “iniciação sexual” integra o rol de 

conteúdos do plano de ensino da disciplina Educação para a Sexualidade, o que, 

pessoalmente, considero muito pertinente nesse contexto educativo. Contudo, a 

relevância que atribuo à problematização dos discursos sobre o tema não possuem 

relação com o fato de ser um conteúdo trabalhado pelas professoras, mas com os 

possíveis significados que esses discursos carregam/propagam e suas implicações no 

processo educativo em sexualidade. 

O “momento certo” para a iniciação sexual dos/as estudantes foi, desde a 

realização do diagnóstico inicial, elemento de preocupação nas falas de Innana, 

Afrodite e Vênus sendo reiterado, por diversas vezes, durante as discussões dos 

materiais educativos nos encontros de formação. Ressalto, contudo, que nenhum dos 

artefatos utilizados trouxe o tema como conceitos-chave, tendo este surgido a partir 

das correlações que elas fizeram com outras temáticas.  

Vênus relata uma experiência vivenciada com a mãe de um de seus alunos da 

disciplina, que procurou a coordenação da escola no início do ano letivo para 

questionar os conteúdos que seriam abordados na disciplina de EPS, pois, soube pelo 

filho que seus/suas colegas haviam insinuado que a função da disciplina seria 

“ensinar ousadia”. Diante do questionamento da mãe, ela se pôs a explicar do que 

realmente se tratava a disciplina e explicitar seus conteúdos, tanto para a mãe do 

garoto quanto para a turma.  

Antes de colocar em discussão a fala da professora diante desse 

questionamento da mãe, abro um parêntese para problematizar o termo utilizado 

pelos/as estudantes e que causou indignação nela. O termo “ousadia” tanto para a 

mãe, quanto para a professora e para os/as estudantes está carregado de 

significados. Quais são então esses significados no âmbito da sexualidade? O que a 

palavra ousadia representa para os/as adolescentes e para os adultos no contexto da 

disciplina?   

Ribeiro (2003) ao realizar um estudo etnográfico sobre sexualidade e gênero 

com professores/as e crianças de 05 a 14 anos de idade de uma escola em um 

município baiano, faz algumas considerações sobre seus achados em relação à 
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percepção a respeito do termo ousadia a que os/as estudantes e professores/as 

muito se referiram em sua pesquisa. De acordo com ela, a palavra incomoda os 

adultos devido à forma como ela é percebida quando veiculada por crianças e 

adolescentes, ou seja, “como obscenidade, palavrão e nos jogos eróticos com o corpo” 

(RIBEIRO, 2003, p. 349). Algo que remete, propriamente, ao ato sexual em si que já é 

tido como digno de silenciamento nesse ambiente. Além disso, os adultos tendem a 

conceber esse termo vindo dos/as estudantes como uma forma debochada de tratar a 

sexualidade. 

As percepções sobre o termo na pesquisa de Ribeiro muito se assemelham às 

que tive durante a escuta e análise do relato de Vênus. A mãe reprova que se “ensine 

ousadia” na escola, por entender que seus/suas filhos/as aprenderiam sobre as 

práticas sexuais e a professora também demonstra discordar do uso desse termo e, 

por muitas vezes, até ignoram ou repreendem os comentários dos/as adolescentes, 

talvez, considerando que por estar no âmbito da diversão, não mereça a atenção dos 

adultos. Para Vênus, chega a ser ofensivo ser mal interpretada pelos/as alunos/as e, 

por isso justifica perante eles/as e também para a mãe que a questiona. 

Trago um trecho de sua fala direcionada à turma, reproduzido por ela durante 

o diagnostico inicial, com elementos que, além de, justificar a ausência de “ousadia” 

em suas aulas, também caracterizam a preocupação em adiar a iniciação sexual 

dos/as estudantes: 

E outra coisa, falamos também da iniciação sexual pra quando vocês tiverem 
necessidade, que forem rapazes ou mocinhas. Lá adiante, mais tarde, porque 
vocês não têm idade ainda, já saberem como se portar, como evitar doenças, 
como encarar um namoro, como encarar as pessoas. Não é assim dessa forma 
que foi passado. Acho que entenderam errado (Vênus. Diagnóstico inicial. Grifos 
meus).  

Há um receio na fala da Vênus de estar sendo, de alguma forma, mal 

interpretada pelos/as estudantes e isso gerar novas interferências de familiares na 

escola. Contudo, o discurso dela sobre a iniciação sexual denota também as suas 

concepções iniciais sobre o assunto, evidenciando a preocupação em falar dele, de tal 

forma que, não influencie os/as adolescentes a iniciarem sua vida sexual 

precocemente. 

O estudo realizado por Azevedo e Souza (2016) no ano de 2013 com 

professoras da mesma disciplina com a qual trabalhei no município de Jequié mostra 
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que muitas educadoras têm receios de, ao falar sobre sexo, estarem incentivando 

os/as estudantes a praticá-lo, o que, para alguns valores socioculturais, em especial, 

os judaico-cristãos, seria desviá-los/as. Para Louro (1997), não são apenas valores 

religiosos que fazem da escola um alvo de atenção; o Estado e as famílias também 

participam ativamente desse processo de controle. Portanto, as questões relacionadas 

a abordagem da sexualidade na escola não se restringem a gestores/as e 

professores/as, uma vez que essas questões circulam no espaço interno e externo à 

sala de aula (AZEVEDO; SOUZA, 2016). 

Baseando-se na ideia de que a educação para a sexualidade desenvolvida nas 

escolas parece estar focada, prioritariamente, no conhecimento do corpo, no 

desenvolvimento biológico-sexual e no intuito de que o/a adolescente se proteja da 

gravidez indesejada, da Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis 

(ALTMANN, 2006), considero que a intencionalidade de se abordar a iniciação 

sexual nesse ambiente tem os mesmos objetivos: proteger os/as alunos/as dos 

perigos que a vivência imatura dos desejos sexuais representa. Segundo Guacira 

Louro 

É preciso manter a "inocência" e a "pureza" das crianças (e, se possível, dos 
adolescentes), ainda que isso implique no silenciamento e na negação da 
curiosidade e dos saberes infantis e juvenis sobre as identidades, as fantasias 
e as práticas sexuais. (LOURO, 2000, p. 20). 

Essa noção está representada pela fala de Vênus durante um dos momentos 

formativos: 

Uma coisa também que é um tema é a “hora certa”. Uma menina me perguntou: E 
vai ter que esperar a mãe deixar, é? Eu disse; não. Não é isso não. Você vai ter que 
ter maturidade para lidar com as questões que vêm depois do ato sexual, por 
que o ato sexual não é só chegou ali, namorou, pronto e fez. Tem toda uma 
questão por trás. Tem você conhecer seu ciclo menstrual pra você saber 
evitar filhos; usar todos os métodos contraceptivos e também aqueles que 
impedem uma DST, entendeu? Tudo isso tem. Não é só você praticar o sexo em si. 
Você tem que ser mais responsável em relação à diversas questões, até com quem 
você vai namorar e com quem você vai ficar. E aí vocês não estão preparadas pra 
essas coisas porque vocês são muito novinhas. Vocês começaram a 
puberdade agora então, não precisam ter essa pressa toda para começar 
(Vênus. III encontro. Oficina de vulnerabilidade. Grifos meus). 

A maturidade ou a falta dela é, nesse sentido, deslocada, exclusivamente, para 

o campo da idade biológica, como quando a professora diz: Lá adiante, mais tarde, 

porque vocês não têm idade ainda. Ao falar isso, reafirma o discurso de uma idade mais 

adequada para iniciação sexual. Mas, por que se estipula uma idade? É possível 
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estabelecer padrões de iniciação sexual “responsável” levando em conta apenas 

aspectos temporais?  

O receio quanto à irresponsabilidade dos/as adolescentes e jovens em relação 

à sua vida sexual é também discutido no trabalho de Kaestle e col. (2005). Elas 

afirmam que há uma noção geral, inclusive por meio de trabalhos de cunho 

epidemiológico, de que a iniciação sexual por pessoas muito jovens seria um fator de 

risco para a gravidez na adolescência e para a aquisição de DSTs, entendendo que o 

comportamento na primeira relação sexual tenderia a ser reproduzido nas relações 

posteriores podendo ser, inclusive, mantidos pelo resto da vida (TEIXEIRA e col., 

2006). Percebo, portanto, que resultados de pesquisas como estas apontam que há 

motivos para o receio das professoras em relação à iniciação sexual considerada 

precoce, tendo em vista o medo de uma possível DST e também devido à associação 

negativa que fazem entre concepção e adolescência. 

Porém, mesmo compreendendo seus receios, me questiono se o processo 

educativo em sexualidade e saúde é efetivo quando se baseia em prescrições de 

normas de condutas como o discurso do “momento certo”. Ponho em dúvida a ideia 

de que a busca por regular ou controlar o comportamento sexual dos/as 

adolescentes seja a estratégia mais adequada. A história da sexualidade traz 

elementos suficientes para duvidar e problematizar essas posturas, supostamente 

educativas, a exemplo da própria vigilância e controle dos comportamentos sexuais 

dos considerados grupos de riscos durante o início da epidemia da Aids, cujos 

resultados não refletiram na diminuição dos números sendo necessária a busca por 

novas abordagens (PARKER, 2015).  

As falas de Vênus em relação à “hora certa” me remetem à Foucault quando 

faz alusão ao dispositivo da sexualidade que se instaurou a partir do século XVIII: 

Cumpre falar do sexo como de uma coisa que não se deve simplesmente 
condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para 
o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se 
julga apenas, administra-se (FOUCAULT, 1988, p.27). 

 Até que ponto essa regulação e administração do sexo do qual já falava 

Foucault tem sido significativa para os/as adolescentes a ponto de levarem-nos/as a 

adotarem medidas preventivas em relação à vivência de sua sexualidade? E mais: 

será que o papel da educação de formar sujeitos críticos e capazes de tomadas de 
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decisões autônomas está sendo cumprido, respeitando a sexualidade como um 

campo de busca por autonomia de projetos e práticas?  

 Muitos dos discursos das professoras, embora tenham a intenção de promover 

uma consciência preventiva e de responsabilidade nos/as estudantes diante de sua 

iniciação sexual, se aproximam mais de uma noção de controle e normatização do 

que de busca pela autonomia por parte deles/as. Também aparece a ideia de culpa 

como apelo para se adiar o início da vida sexual, como pude notar na fala de 

Afrodite: 

E eu falo assim: tem que ser no seu tempo. E eu falo mais: tem que pensar nos seus 
valores familiares também pra depois não ficar com culpa, né? (Afrodite. Revista 
em quadrinhos SPE – gravidez na adolescência). 

A associação das práticas sexuais com a culpa, perigo ou mesmo com o pecado 

ainda representa uma realidade recorrente nos processos educativos em sexualidade 

na escola, funcionando, muitas vezes, como barreiras culturais que dificultam a 

abordagem do tema de maneira menos preconceituosa, tornando a iniciação sexual 

um processo repleto de silêncios e reprovação moral (ALVES; BRANDÃO, 2009) que 

se torna bem mais intenso com a interferência da família na escola destacada no 

relato da experiência vivenciada por Vênus e também na fala de preocupação de 

Afrodite em relação aos ditos valores familiares. 

A maneira como a iniciação sexual é discutida (ou não) na escola reflete o que 

diz Foucault: “o que é próprio das sociedades modernas não é ter condenado o sexo 

a permanecer na obscuridade, mas sim terem se devotado a falar dele sempre 

valorizando-o como um segredo” (FOUCAULT, 1988, p. 42). Ele também destaca o 

quão histórico é esse silenciamento seletivo em torno da sexualidade que constitui 

até os dias de hoje os discursos das professoras, ao afirmar que “o fato de falar sobre 

sexo livremente e aceitá-lo em sua realidade é estranho à linguagem direta de toda 

uma história, hoje milenar e, além disso, é hostil aos mecanismos intrínsecos de 

poder” (p. 16) que também estão em movimento na escola. 

Nesse sentido, Alfredo Veiga-Neto (2016) reitera o quão importante foi a 

instituição escolar para a constituição da ”sociedade disciplinar”, como se refere 

Foucault. De acordo com o autor, “a escola encarregou-se de operar as 

individualizações disciplinares, engendrando novas subjetividades e, com isso, 
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cumpriu um papel decisivo na constituição da sociedade moderna” (p. 70), o que faz 

da escola um dos locais onde o discurso sobre a sexualidade é muito controlado e 

moldado e, por isso mesmo, carece de intervenções problematizadoras. 

Os debates em torno da iniciação sexual também perpassam pelas questões de 

gênero. As representações de ser homem e ser mulher ocupam espaço nos discursos 

das professoras que manifestam, inclusive, uma grande preocupação em relação ao 

início da vida sexual das meninas, o que não é observada com relação à dos meninos. 

Abramovay, Castro e da Silva (2004) consideram que atitudes como essas vindas de 

adultos de referência, como pai, mãe e professores/as, acabam (re) produzindo a 

ideia de que homens e mulheres lidam diferentemente com o desejo sexual e, por 

estas controlarem a sua libido, aumentam-se os apelos para que a iniciação sexual 

delas ocorra mais tarde em relação à dos meninos. 

Aqui, mais uma vez, chamo atenção para o caráter histórico e cultural da (re) 

produção desses discursos. As diferenças construídas entre os gêneros e que 

delimitam seus papéis e comportamentos é sócio e historicamente produzidas, sendo 

trazidas aqui quando as professoras se preocupam mais com a iniciação sexual 

feminina do que a masculina deixando assim transparecer que se trata muito mais do 

que a preocupação com a vulnerabilidade às dst,s. Há um discurso moralizante. 

Assim, o saber que as professoras possuem sobre a iniciação sexual, 

especialmente a das meninas, é uma construção histórica. E como tal, produz suas 

verdades e seus regimes de verdade que, segundo Veiga-Neto (2016, p. 127) “se 

revelam nas práticas discursivas e não discursivas”. Nesse sentido, Weeks (2000) 

pondera que, até o controle das ditas “doenças venéreas” por ocasião de seu 

aparecimento era feito por meio de tentativas de controlar e regular a sexualidade 

feminina e não a masculina, ou seja, para além de ter sido negada, a sexualidade 

feminina também foi patologizada historicamente e, talvez, por isso tratada como 

tabu até hoje. 

Ao relatar sobre as orientações sobre sexualidade que apresentam aos/às 

estudantes, Afrodite expõe um relato de conselhos que dá, especialmente, às suas 

alunas em relação à iniciação sexual: 

Eu passo isso pra minhas alunas: olha meninas procurem arrumar primeiro a vida 
profissional de vocês. Não é que não pode namorar. Namora, mas pensa que ao dar 
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um passo em relação à vida sexual exige responsabilidades. É complicado (Afrodite. 
Revista em quadrinhos SPE – gravidez na adolescência). 

Percebo nessa fala de Afrodite que a preocupação maior em resguardar as 

meninas quando se trata da iniciação sexual considerada precoce não se dá apenas 

por motivações ligadas à preservação moral da virgindade feminina, mas, tem 

motivações relativas à preocupação com a liberdade e independência da mulher. 

Como já disse anteriormente, a iniciação sexual precoce é um tema de preocupação 

comum no campo da educação para a sexualidade devido a associarem, dentre 

outras coisas, com uma possível gravidez indesejada que, por sua vez, limitaria a 

liberdade da mulher devido às novas responsabilidades que uma criança, ou mesmo, 

um relacionamento traria. Nesse sentido, percebo na fala da professora que a 

iniciação sexual precoce e as chances de ocorrência de uma gravidez não planejada 

são tidas como um desperdício de oportunidades; como se a adolescente tivesse que 

se submeter precocemente ao lugar exclusivo de mãe, esposa e dona de casa do qual 

as mulheres, por tantos anos e por meio de muitas lutas, vem tentando se 

desvencilhar (HEILBORN e col., 2002). 

Apesar de vislumbrar nesse discurso elementos que caracterizem a busca pela 

liberdade e empoderamento da mulher, também pude notar que isso se dá por meio 

de outra ferramenta de controle: a da sexualidade. Embora a conquista da 

independência profissional da mulher e sua autonomia seja estimulada, isso ocorre 

por meio de um discurso de vigilância em relação à vivência dos prazeres. É sensato 

pensar sobre isso para que não se incorra no risco de pregar determinados ideais de 

liberdade negando-a, o que, muitas vezes, pode contribuir com o aumento da 

vulnerabilidade das meninas, pois ao evitar falar sobre o assunto leva-se ao 

desconhecimento das possíveis situações de vulnerabilidade. 

Sobre o início da vida sexual e as questões de gênero, Vênus ainda traz um 

fala interessante em que articula discursos relativos a aspectos socioculturais 

envolvidos na iniciação sexual de meninos e meninas e como isso pode ser um fator 

de vulnerabilidade para os/as estudantes: 

E você acaba entrando naquela situação que às vezes a pessoa nem quer. Eu falei 
bastante com eles sobre essa questão durante a... o “Jovem e a Iniciação Sexual”, que 
é um textinho que eu usei com eles. Por exemplo: você não pode fazer coisas que você 
não quer... se você não quer aquilo você deve dizer não. Não ceder à pressão: -“Ah, 
você tem que ficar com fulano, porque...” –“Ah, tu é besta” e tal. Os meninos 
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mesmo sedem muito a pressão: “Ah! Porque se tu não pegar fulano é porque 
tu é gay”, ou as meninas ceder aos namorados, que elas não querem no 
momento, não tão se sentindo seguras pra ter relação sexual, mas vai 
apenas porque não querem perder o namorado. Aí eu falo muito nisso quando a 
gente fala com o oitavo ano sobre a iniciação sexual: você quer ficar, você quer 
namorar, você quer... não precisa começar namorar e logo ter relação sexual. Você 
precisa ficar primeiro com a pessoa, ir conhecendo... O momento de ficar é 
isso... é ir conhecendo várias vezes ficando com aquela pessoa... sair, 
conversar e quando você namora a coisa é mais séria, já envolve a família... 
e se aquela pessoa for barra pesada? Eu converso muito com eles sobre isso, pra 
que eles tenham consciência dessa situação de vulnerabilidade que pode 
estar dentro duma relação, entendeu? (Vênus. Oficinas sobre 
vulnerabilidade. Grifos meus) 

A fala de Vênus traz vários discursos e alguns deles contraditórios. Pude notar 

aspectos importantes em sua fala que põe em evidência as relações de gênero e suas 

implicações sobre a vulnerabilidade dos/as estudantes questionando as pressões 

sofridas pelos sexos/gêneros e evidenciando a importância do direito de escolha 

sobre a sua vida sexual. Contrariando isso, a professora traz em sua fala outro 

discurso com características normativas e prescritivas ao relatar que diz para 

seus/suas alunos/as que é preciso, antes de iniciar a vida sexual, que se conheça a 

pessoa, saia com ela, converse com ela, “fique” com ela e só depois pense em ter 

relações sexuais porque a  partir desse momento a relação já teria características de 

algo mais sério, como um namoro em que a família, consequentemente, também 

estaria envolvida. 

Vênus demonstra compreender a importância do processo educativo em 

sexualidade a partir das noções de vulnerabilidade. Quando fala das diferentes 

pressões quanto ao momento e circunstâncias da iniciação sexual às quais estão 

sujeitos/as meninas e meninos, ela põe em discurso não apenas a noção de risco 

baseada em comportamentos considerados perigosos, percebendo que fatores de 

ordem cultural e social estão implicados na menor ou maior vulnerabilidade dos/as 

jovens diante de suas relações sexuais. Assim, ela coloca em evidência as três 

questões de ordem prática referentes à vulnerabilidade proposta por Meyer e col. 

(2006): vulnerabilidade de quem? Vulnerabilidade a quê? Vulnerabilidade em que 

circunstâncias ou condições? 

Perceber que as relações de gênero estão sendo colocadas em discurso pela 

professora, numa perspectiva problematizadora buscando compreender as possíveis 

situações de vulnerabilidade que esses fatores, possivelmente, acarretam, me faz 
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acreditar na viabilidade e iminência de um processo educativo em sexualidade e 

saúde mais contextualizado e menos focado na culpabilização das pessoas diante de 

sua saúde sexual. 

Contudo, o caráter prescritivo das orientações que faz aos/às seus alunos/as 

contrapõe a ideia de liberdade de escolhas trazidas, inicialmente, em sua fala. Parece-

me que a liberdade em relação às vivências sexuais é colocada em discurso pela 

professora quando as pressões são referentes ao estímulo a antecipação sexual; 

quando se trata de retardar esta, a liberdade de escolha não aparece em sua fala, pelo 

contrário, há orientações diretas para que ocorra no momento mais adequado que 

seria no contexto de um relacionamento sério e o mais tardiamente possível.  

Além disso, ainda explica como deve ser o namoro: ir conhecendo várias vezes 

ficando com aquela pessoa... sair, conversar e quando você namora a coisa é mais séria, já 

envolve a família.  Nesse sentido, é preciso problematizar se não há nessas 

recomendações aspectos que também caracterizam um tipo de pressão e que, por sua 

vez, possam ser também um fator de aumento da vulnerabilidade. Ponho em 

questionamento também o poder que parece ser concedido à família, não só nesse 

contexto do namoro, mas também na escola. Porque a família adquire tanta 

importância e, como Vênus afirma, deve estar envolvida no contexto das relações 

pessoais, afetivas, escolares e profissionais de seus membros? 

Propus-me a problematizar essas questões nos momentos formativos por 

entender que todos esses discursos das professoras são carregados de história sendo 

construídos em um determinado momento desta, adquirindo com o tempo efeitos de 

verdade. E meu papel nesse contexto, assim como afirmava Foucault é o de 

[...] mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam ser; 
que elas tem por verdadeiros, por evidentes alguns temas que foram 
fabricados num momento particular da história, e que essa suposta 
evidência pode ser criticada e destruída (FOUCAULT, 1994, p.778). 
 

3.5 “[...] parece que é normal conviver com uma pessoa que tem HIV”: os discursos 

sobre o (con)viver com o HIV/Aids 

Trago nesse subcapítulo os principais discursos construídos pelas professoras 

sobre o vírus HIV e a Aids chamando a atenção para algumas percepções, incômodos 

e estigmas manifestados diante do tema, especialmente, sobre os relacionamentos 
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afetivos entre pessoas sorodiscordantes e a suposta banalização da doença. 

Para problematizar a dita banalização da doença, que tem gerado certa 

preocupação e incômodo nas professoras participantes dos momentos formativos, 

trago para discussão elementos importantes dos trabalhos de Richard Parker. 

Inicialmente, já destaco que a ideia do autor em relação à epidemia é de que ela é 

também uma construção discursiva. Ele entende que “a imagem que temos sobre a 

epidemia é necessariamente uma visão ideológica” (PARKER, 2015, p. 3) constituída 

pelos diversos discursos pessoais em torno dela e que é dentro desses discursos que a 

realidade da epidemia se constrói. 

Ao falar sobre isso, Parker questiona as supostas verdades sobre os números 

da epidemia da Aids que a mídia atual põe em evidência fazendo menção à suposta 

diminuição dos números de casos. Ele afirma que muito do que se propaga sobre a 

epidemia da Aids é fictício, pois não se baseia em dados científicos, mas se 

fundamentam na noção de um “vírus ideológico”. Assim, chama a atenção para o 

perigos de se acreditar nas histórias sobre a Aids mesmo quando essas sejam 

contadas por cientistas e gestores.  

A existência de um/a “vírus/doença ideológico/a”, trabalhados aqui na 

perspectivas não da ideologia, mas das várias estratégias discursivas em torno 

dele/a, também parece incomodar Innana, Afrodite e Vênus. Para elas, há um 

discurso generalizado de banalização da Aids causado, em parte, pelas construções 

discursivas em torno da eficácia do tratamento da doença. 

Hoje com a existência de medicamentos as pessoas não acreditam que se 
morra de Aids. Então, eles acham que é uma coisa comum... Os adolescentes e 
jovens de hoje. Isso é próprio do brasileiro. O brasileiro tem isso: uma coisa que seria 
pra inibir eles revertem para uma coisa positiva: -“há, tem remédio, não morre 
mais não”. (risos) (Vênus,VI encontro. Revista em quadrinhos – ficar ou não ficar. 
Grifos meus). 

Eu vejo assim: hoje como já tem o tratamento as pessoas estão se cuidando 
menos. Eu percebo que a prevenção tá ficando em segundo plano. As pessoas 
estão percebendo que hoje é normal conviver com as pessoas que têm, mas 
elas não sabem, por exemplo, a sobrecarga que essas pessoas têm. O tanto de 
medicamentos que elas têm que tomar, os sintomas no organismo, os efeitos 
colaterais (Innana, VI encontro. Revista em quadrinhos – ficar ou não ficar. Grifos 
meus). 

De acordo com as professoras, a construção em torno da Aids mudou muito 

nos últimos anos o que tem contribuído com a vulnerabilidade dos/as estudantes. A 

doença que antes causava pavor pelo medo da morte é atualmente vista como mais 
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uma doença crônica, cujo tratamento, permite que o/a soropositivo/a tenha uma 

vida “normal”. Vênus, por exemplo, não deixa de reconhecer a importância do 

tratamento e os benefícios que trouxeram às pessoas que convivem com o vírus, 

porém, chama a atenção para o perigo das construções discursivas que os/as jovens 

têm feito em torno disso. O medo da morte desaparece e conviver com o vírus já não 

representa uma ameaça considerável; dessa forma, na percepção das professoras, as 

estratégias preventivas tendem a diminuir. 

As professoras chegaram, inclusive, a questionar alguns dos materiais 

educativos do Ministério da Saúde enquanto potencializadores desses discursos 

nos/as estudantes. Segundo elas, algumas abordagens relativas à realização do teste 

sorológico para que se viva melhor pode parecer aos estudantes, ainda imaturos para 

esse tipo de campanha, que a Aids é algo banal bastando fazer o teste e realizar o 

tratamento que ficará tudo bem. Para elas dá a falsa ideia de uma suposta segurança, 

pois ainda que seja exposto, há o teste, há o tratamento. Ficará tudo bem. 

Sobre isso, penso que as estratégias educativas realizadas no passado com o 

advento da Aids também não seriam efetivas no contexto atual e que as campanhas 

precisam explorar os avanços conseguidos até aqui e isso inclui a possibilidade de 

realização do teste sorológico e do tratamento, inclusive, do tratamento como 

prevenção. Além disso, não pretendo negar que essas conquistas aliadas ao papel dos 

movimentos sociais e das diversas estratégias educativas na área tenham surtido 

efeito na redução de casos nos últimos anos, como aponta os números da 

epidemiologia. 

Contudo, de acordo com Parker, o discurso oficial sobre a epidemia atual 

diverge consideravelmente da realidade vivenciada pelas pessoas que estão “na linha 

de frente da Aids”. Sendo assim, o suposto sucesso na luta contra a epidemia que, 

muitas vezes, é reproduzida pela mídia pode criar uma visão “dourada” a respeito 

dela que merece ser problematizada enquanto um possível fator de aumento de 

vulnerabilidade (PARKER, 2015, p. 3). 

Apesar da noção de “vírus ideológico” no que diz respeito aos discursos de 

controle e banalização da Aids incomodar as professoras, pude perceber em seus 

discursos outra vertente desse vírus que, segundo Grotz e Parker (2015), é 
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responsável por uma epidemia de significados, muitas vezes de estigmas e 

discriminação. E justamente esses significados é que foram expressos em algumas 

das falas de Innana. Ao abordar sobre os relacionamentos afetivos entre pessoas 

sorodiscordantes a partir da revista em quadrinhos do SPE, ela faz o seguinte 

comentário: 

É uma questão que parece que é normal conviver com uma pessoa que tem 
HIV. Não é que não seja normal conviver, mas, é a questão dos riscos... 
todas aquelas questões que o portador de HIV passa, porque a pessoa que é 
soropositiva não pode ter o mesmo convívio social de uma forma assim: 
estar indo pra balada, perdendo noite, bebendo bebidas alcoólicas... então 
elas têm que ter uma vida mais regrada por conta do cuidado que ela tem que ter com 
seu organismo. É essa a questão que eu acho que ele (o material educativo) não 
coloca, porque uma pessoa sendo soropositiva ela não vai ter o mesmo mecanismo de 
defesa de uma pessoa que não é. Então, ela tem que se cuidar mais pela questão da 
saúde. Aí eu pergunto assim: até que ponto essa outra pessoa que tá 
convivendo com um soropositivo ela seria capaz de compreender isso? E a 
pessoa soropositiva vai compreender que a pessoa pode e ele não pode e 
aceitar normalmente? Isso, na cabeça de um adolescente, não cabe (Innana,VI 
encontro. Grifos meus). 

Innana relata não ser ainda capaz de “aconselhar” seus/suas alunos/as a se 

relacionarem com uma pessoa soropositiva. Inicialmente ela mostra resistência a essa 

possível relação apelando para os riscos que ela ofereceria ao parceiro não 

soropositivo, mas, além disso, também argumenta que as possíveis limitações 

impostas ao/à portador/a do HIV em relação ao seu convívio social seria outro fator 

que poderia impedir que esse relacionamento desse certo devido à falta de 

compreensão de ambas as partes. 

A forma meio desconcertada com que a professora fez esse último argumento, 

bem como, a pouca segurança diante do que disse, como se procurasse justificativas 

para algo com que ela ainda não sabe lidar, me levou a realizar algumas 

problematizações. Perguntei quantas doenças crônicas ela conhecia que impunham 

limitações semelhantes às seus portadores e se essas pessoas são comumente 

questionadas em relação aos seus relacionamentos com pessoas sadias. Ao responder 

que tinha conhecimento de muitas outras doenças, cujas limitações são ainda 

maiores, e que nunca serviram de motivação para gerar questionamentos sobre seus 

relacionamentos afetivos, ela admite: 

Eu nuca vivenciei isso na prática então... eu não sei. Assim, eu já conversei com 
pessoas soropositivas e tal. Já abracei pessoas soropositivas... e mesmo sabendo quais 
são as formas que eu poderia pegar o vírus, eu acho que ainda dentro de mim essa 
situação não está totalmente resolvida. Eu atribuo isso a questão da falta de 
informação, de convivência, de leituras. Eu acredito que seja isso[...] Eu 
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acho que tem muito a ver com a questão da cultura a qual eu fui submetida. 
É um tema bastante polêmico que, embora já exista há bastante tempo, a informação 
ainda não superou o preconceito. Acho que a questão do preconceito dentro de 
mim que ainda não esta bem resolvida (Innana,VI encontro. Revista em 
quadrinhos – ficar ou não ficar). 

Innana reconhece suas limitações diante do tema. Relata não ter segurança 

para falar com seus/suas alunos/as sobre relacionamentos afetivos-sexuais entre 

pessoas sorodiscordantes por também não saber lidar muito bem com esse tipo de 

relação. Atribui a sua forma de pensar a diversos fatores como a falta de informação, 

de convivência e de leituras, mas ao final de sua fala faz referência à cultura a que foi 

submetida como um fator de impacto na construção de sua postura e de seus 

discursos sobre o assunto. Por fim, parece compreender que a falta de informação 

aliada ao fator cultural seja responsável pelo preconceito que diz ainda ter em relação 

à convivência com pessoas soropositivas. 

A existência de dúvidas e inseguranças, por parte das professoras, sobre as 

formas de transmissão do vírus foram aspectos que pude observar durante os 

momentos formativos e nas intervenções em sala de aula. Pensando sobre isso, 

desconfio que as vivências da sexualidade das pessoas que convivem com o 

HIV/Aids sejam ainda mais ignoradas pelas professoras.  

Encontro respaldo para essa percepção no trabalho de Souto e Col. (2009) ao 

afirmarem que pouco se sabe sobre as experiências sexuais e as adaptações das 

pessoas que vivem com o vírus/doença. Segundo eles/as, isso se deve, 

especialmente, ao fato de os primeiros estudos com essas pessoas terem sido 

realizados buscando compreender os fatores associados com prática de sexo inseguro 

e avaliar a eficácia das intervenções cujo foco era o comportamento e não as pessoas 

em seus contextos socioculturais, políticos e afetivos-sexuais. Isso me levou a 

compreender ao que Innana se referiu ao dizer que mesmo sabendo quais são as 

formas de contágio, a situação ainda não estava bem resolvida para ela.  

Ao citar fatores culturais como também responsáveis pela dificuldade que tem 

de lidar com relações afetivo-sexuais entre sorodiscordantes, Innana admite algo 

muito defendido por Foucault; que o sujeito moderno/a é produzido/a no interior 

dos saberes por meio de relações de poder. E o poder atua de forma a levar quem 

recebe a sua ação a aceitá-la de maneira natural e não questionável como se tivesse 



119 

 

que ser dessa forma por que sempre foi assim (VEIGA-NETO, 2016). Mas, analisando 

a história numa perspectiva foucaultiana é possível perceber que não há naturalidade 

nesse discurso, pois como afirma Deleuze (1991): “a verdade é inseparável do 

processo que a estabelece” (p. 72). 

Associando isso ao estigma que foi construído em torno da Aids desde a época 

de seu surgimento, não é difícil entender por que o preconceito ainda ronda as 

pessoas que convivem com o vírus e suas relações afetivas e sexuais ainda gerem 

desconfortos e reprovações. Assim, levando em consideração que o HIV não tem 

apenas uma “história natural”, sendo marcado por fatores políticos e econômicos e 

sociais (GALVÂO, 2000), considero relevante pensar no imaginário que foi 

construído em torno da figura do, então chamado aidético, por ocasião do início da 

epidemia.  

A responsabilização dos comportamentos considerados de risco na 

disseminação do HIV constituiu o discurso de que as pessoas que adquiriam o vírus 

eram vistas como fonte de sua própria infecção. As pessoas eram entendidas como 

culpadas e, portanto, perigosas, uma vez que, sua exposição ao vírus teria sido de 

forma proposital, pois, apesar de conhecerem as consequências de sua conduta, se 

expuseram irracionalmente a ele. Essa ideia de irresponsabilidade diante de sua 

própria saúde e de irracionalidade gerava no imaginário social a noção de que essas 

pessoas representariam uma ameaça, além de a si próprias, também aos saudáveis 

(GILMAN, 1991; PELÚCIO; MISKOLCI, 2009). 

A ideia propagada de culpa e responsabilidade consigo e com o/a outro/a 

também preocupa e incomoda os/as jovens soropositivos/as. Para alguns/algumas 

já é o bastante carregar a culpa de sua irresponsabilidade com a própria saúde, então 

preferem se relacionarem afetivamente e sexualmente apenas com pessoas também 

soropositivas para não se sentirem culpados por uma eventual nova infecção (SILVA, 

2012) 

Nesse ponto retomo o entendimento de Richard Parker quanto à existência do 

tal “vírus ideológico”. E além de carregar o estigma da homossexualidade, da 

prostituição e promiscuidade, carrega também o estigma da culpa e do perigo que 

representam as pessoas que convivem com o HIV. Nesse sentido, penso que, talvez, 
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o medo relatado por Innana diante dos riscos que uma relação entre 

sorodiscordantes pode representar para o não infectado tenha seus fundamentos nos 

discursos da suposta irracionalidade e leviandade dos/as soropositivos/as. 

Trata-se de um discurso que, teoricamente, não deveria ter tanta 

representatividade nos dias atuais tendo em vista as mudanças socioculturais que 

culminaram na necessidade de substituição da noção de riscos pela perspectiva da 

vulnerabilidade ao HIV/Aids. Porém, Pelúcio e Miscolci (2009) ponderam que ele 

continua forte valendo-se da justificativa de que após anos de campanhas de 

prevenção não há explicação para a contaminação, sendo esta uma prova de 

irresponsabilidade. Percebo com isso, que apesar dos esforços empregados em se 

estabelecer uma nova compreensão a respeito da disseminação do vírus, 

continuamos a tratá-lo, quase que exclusivamente, sob um viés comportamental que 

acaba justificando possíveis preconceitos como o que Innana disse ainda não ter 

resolvido bem com ela mesma. 
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CAPÍTULO 4 

COM A FALA AS PROFESSORAS: DISCURSOS SOBRE OS 

ARTEFATOS CULTURAIS 

 

4.1 Materiais educativos enquanto artefatos culturais 

De acordo com Ruth Sabat (2001), durante muito tempo grande parte dos 

estudos educacionais privilegiou a instituição escolar como espaço de 

operacionalização da pedagogia e do currículo. Ao trazer essa constatação a autora 

faz uma observação em relação à necessidade atual de se voltar a atenção para outros 

espaços e ferramentas que estão também funcionando como produtores de 

conhecimentos e saberes. 

Nesse mesmo sentido, Fischer (2002) defende uma concepção ampliada de 

currículo. Para ela, este não se restringe a uma grade sequencial de disciplinas e 

conteúdos de um determinado nível de ensino. As significações que são produzidas 

em amplos e diferentes espaços de cultura como rádio, cinema, televisão, jornais e 

revistas também estão relacionadas às práticas e currículos escolares. 

Nesse trabalho me permito pensar os materiais educativos em sexualidade e 

saúde elaborados e divulgados por espaços e instituições que promovem a educação 

para a sexualidade informal ou formal enquanto também produtores de 

conhecimentos podendo, inclusive, serem utilizados tanto na educação para a 

sexualidade escolar de estudantes quanto como ferramentas auxiliares no processo 

formativo de professores/as.  

Encontro respaldo para tal estratégia no pensamento de Rosa Fischer (2002) 

que reitera a necessidade de estudantes e professores/as exercitarem em sua prática 

pedagógica o mergulho na grande diversidade de produção audiovisual disponível 

em filmes, vídeos, programas de televisão que os/as informará sobre importantes 

mudanças nos modos de subjetivação e de constituição do sujeito contemporâneo. 

 Tomando como ponto de partida os estudos culturais, considero que os 

materiais educativos em sexualidade e saúde produzidos por diferentes instâncias e 

espaços e direcionados a públicos distintos são um tipo de artefato cultural 

considerando que são dotados de pedagogia, produzindo, dentre outras coisas, 
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“valores e saberes que regulam condutas e modos de ser; fabricam identidades e 

representações e constituem certas relações de poder” (SABAT, 2001, p. 9). 

Ao realizar análise de anúncios publicitários enquanto artefatos culturais, 

perspectiva esta em que trabalho os materiais educativos nessa investigação, Sabat 

(2001) assim o faz por considerar que este trabalha  

a partir de um currículo cultural que é constituído nas relações sociais e que 
opera como constituidor dessas mesmas relações. Tal currículo cultural faz 
parte de uma pedagogia específica, composta por um repertório de 
significados que, por sua vez, constroem e constituem identidades culturais 
hegemônicas (SABAT, 2001, p. 14). 

Com os materiais educativos utilizados nessa investigação não é diferente. 

Eles também trabalham a partir de um currículo cultural utilizando da fabricação e 

constituição de identidades para atingir um objetivo: promover a saúde sexual. 

Nessa constituição de identidades se encaixam a inscrição dos gêneros (feminino e 

masculino) nos corpos, as possibilidades da sexualidade e das formas de expressar os 

desejos e prazeres. Tudo isso se dá no contexto de uma cultura carregando as marcas 

dela e sendo compostas e definidas por relações sociais (LOURO, 2000), justificando, 

nesse estudo, a identificação de tais materiais como artefatos culturais. 

Nesse sentido, percebo que muitos dos materiais que utilizei, especialmente os 

de cunho preventivo, possuem ao menos uma característica básica e essencial dos 

anúncios publicitários. Estes têm uma estrutura simbólica que se destina a convencer 

da importância e da necessidade que determinado produto pode ter na vida de quem 

se destina o anúncio: o consumidor (SABAT, 2001); enquanto aqueles tentam 

convencer da importância de uma atitude em relação à vida; nesse caso, em relação 

às atitudes e decisões consideradas mais seguras em relação à vida sexual. Assim, 

posso dizer que o material educativo em sexualidade e saúde, assim como, os 

anúncios publicitários e demais elementos midiáticos fazem parte de uma complexa 

rede de poder existente na sociedade que também estabelecem e codificam as 

possibilidades das sexualidades e dos gêneros. 

Os materiais educativos também podem ser considerados elementos 

midiáticos. As campanhas de combate ao HIV/Aids e os vídeos educativos, por 

exemplo, utilizam-se da mídia para alcançar o público pretendido. Portanto, fazem 

parte de um dispositivo que participa da constituição de sujeitos e subjetividades por 
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meio da produção de saberes que se destinam a promover determinada forma de 

educação na medida em que ensinam às pessoas modos de ser e estar na cultura em 

que vivem (FISCHER, 2002). 

Nesse sentido, Luis Henrique Sacchi dos Santos destaca o quão midiático se 

tornou tais materiais ao trazer à discussão o contexto histórico das estratégias de 

prevenção ao HIV/Aids, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e adotadas no mundo inteiro, a partir de 1986. Segundo o autor, países como Suécia, 

México, Inglaterra, Brasil, dentre outros passaram a apresentar campanhas de 

prevenção em massa nos meios de comunicação, especialmente, na televisão. 

Somente no Brasil foram produzidos e apresentados mais de 70 anúncios televisivos 

com mensagens de prevenção ao HIV/Aids, entre os anos de 1986 e 2000 (SANTOS, 

2002; 2006). 

Atualmente, além do Ministério da Saúde com suas campanhas prioritárias de 

prevenção à Aids e demais DST’s, outras organizações também tem feito uso da 

mídia (televisão, rádio e, principalmente, internet) para divulgar seus materiais com 

perspectivas para além da prevenção e em consonância com os princípios da 

promoção da saúde e respeito às diferenças. Dar visibilidade a esses artefatos numa 

perspectiva problematizadora é também oferecer oportunidades de (re)pensar o 

processo educativo em sexualidade no Brasil. 

Tendo feito essa breve introdução sobre a importância educacional dos 

materiais educativos em sexualidade e saúde enquanto artefatos culturais, me dedico 

nos próximos tópicos desse capítulo a descrever os principais artefatos utilizados 

nessa investigação, na medida em que analiso as produções discursivas de Innana, 

Afrodite e Vênus sobre eles.  

Reitero que não trago a descrição completa de todos os materiais utilizados e 

nem análise dos discursos das professoras sobre todos eles. Fiz um recorte 

selecionando aquilo que se destacou nas falas delas durante as discussões nos 

momentos formativos. Contudo, trago em anexo nessa dissertação todos os materiais 

educativos impressos (folhetos, cartilhas, oficinas e histórias em quadrinhos) 

analisados e discutidos, bem como, as sinopses e endereços eletrônicos para acesso 

aos demais materiais (vídeos educativos e de campanha) utilizados durante todo o 
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processo formativo. 

 

4.2 “Porque você sabe de si, mas e do outro?”: discursos sobre os materiais de 

campanhas impressos sobre Dst’s/Aids  

Os materiais de campanha impressos utilizados tinha diferentes origens, 

privilegiando os que estavam em constante circulação no município no período de 

construção de dados. Assim, minhas principais fontes foram a Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS), o Centro de Referência em Saúde Sexual de Jequié (CRSSJ); a 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em parceria com os dois 

anteriores e demais instituições e o Ministério da Saúde (MS). 

Dentre os materiais problematizados nos encontros formativos, trago dois 

deles a partir das inferências das professoras sobre eles. O Primeiro trata-se de um 

panfleto intitulado “Faça sexo seguro”, produzido pela UESB em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Jequié e direcionado ao público participante das festas 

juninas do município.  

O artefato traz ao fundo uma única imagem ampliada de duas mãos dadas 

representando um casal. As mãos encontram-se próximas ao bolso traseiro de uma 

das pessoas que formam o casal onde se pode observar parte da embalagem fechada 

de um preservativo masculino. Ao fundo dessa imagem, um cenário colorido em 

tons de azul, verde, amarelo e vermelho se destacam; e sobre a imagem o título em 

caixa alta e fonte amarela. Acima do título, o panfleto traz entre aspas a seguinte 

mensagem: “Qualquer forma de amar vale a pena... use sempre camisinha!” Na parte 

inferior do panfleto a seguinte orientação: “procure o serviço de saúde e faça o teste de 

Aids”. 

Dois aspectos chamaram a atenção de uma das professoras. Ao ser 

apresentada ao material, juntamente com Innana e Afrodite, Vênus destacou como 

elementos a serem problematizados no artefato, o título e a mensagem sobre a 

diversidade sexual que, segundo ela, apareceu implícita no conteúdo textual e não 

textual do panfleto.   

Sobre o título, ela faz um questionamento importante sobre a existência do 

dito “sexo seguro” trazendo um exemplo pessoal em que faz uma associação com a 
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noção de vulnerabilidade: 

Em toda relação você tem que se preservar; não é só usar camisinha apenas 
no sexo vaginal, não é isso? Em todo tipo de relação então tem que usar. E 
será que esse sexo seguro é só com camisinha? Tem outras formas também 
de se proteger. Só a camisinha vai lhe proporcionar essa segurança? Por que 
tem outras doenças que não é só a Aids, por exemplo, a herpes labial que se 
pega através do beijo, tem aquela chamada mononucleose, então não é só a 
camisinha que diz se você vai fazer sexo seguro, em uma parte sim.E será 
que existe realmente sexo seguro? Até a gente que é casada, que tem marido, 
que não tem outro relacionamento você pode estar exposta! Não é verdade? 
Porque você sabe de si, mas e o outro? (Vênus, II encontro) 

Quando Vênus questiona a existência do sexo seguro ela não o faz no sentido 

de tirar uma dúvida, mas sim de problematizar o termo. Tratou-se de uma pergunta 

retórica cuja resposta ela se pôs imediatamente a justificar tomando como exemplo a 

sua vida pessoal. Ao fazer isso, ela aciona suas experiências para validar seus 

argumentos. Ela fala de um lugar conhecido que, portanto, confere alguma 

autoridade. Isso fica claro no tom de voz que utiliza em sua fala pondo em 

movimento seus modos de subjetivação, ou seja, o que a torna aquilo que ela é e que 

se reflete no que ela fala ou defende, no que faz e em como faz.  

Esses discursos que articulam pensamentos, falas e ações são tratados aqui 

como acontecimentos históricos, assim como Foucault os trata. E como tal me 

levaram a deduzir as circunstâncias históricas que fizeram com que Vênus seja o que 

é e pense como pensa (FOUCAULT, 2000), não com o intuito de descobrir quem ela é 

enquanto sujeito, mas para que eu seja capaz de problematizar o que a fez ser tal 

como é e ter a possibilidade de contestar isso (VEIGA- NETO, 2016). 

Ao por em dúvida a existência do sexo seguro, Vênus me fez atentar para a 

polissemia de sentidos que essa expressão carrega. Afinal, o que é sexo seguro? É 

fazer sexo apenas com o uso do preservativo?  O artefato traz a questão da segurança 

voltada para a esse contexto, mas será que reduzir as estratégias preventivas apenas 

ao uso do preservativo é suficiente tendo em vista as muitas formas de viver os 

prazeres afetivos e sexuais? O mesmo questionamento pode ser feito em relação à 

monogamia como sinônimo de sexo seguro. 

Sobre isso Meyer, Klein e Andrade (2007) ponderam que talvez essa fixidez do 

conteúdo que atribuímos à noção de “sexo seguro”, como sexo monogâmico, não se 

articule com aquele discurso mais amplo da cultura que, crescentemente, associa o 

prazer da sexualidade às saídas de rotina e às novas experimentações. Esse é um 
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desafio importante para professores/as comprometidos/as com processos de ensino 

e aprendizagem envolvendo o tema da sexualidade, necessitando de discussões 

teóricas mais aprofundadas. 

Por isso, algo que surge na fala de Vênus e que me fez pensar sobre outra 

noção de sexo seguro presente na sociedade foi a associação entre confiança e a 

suposta segurança, especialmente, dentro da instituição matrimonial e das relações 

estáveis. E o que, talvez, seja ainda mais necessário pensar é que mesmo que não haja 

essa confiança há uma exigência social de que no contexto de uma relação estável o 

uso do preservativo seja abandonado. Pressão que é exercida de uma forma mais 

intensa sobre a mulher. 

Nesse ponto posso identificar o discurso da professora como um 

acontecimento histórico. Parker (1991) afirma que a sexualidade feminina e a 

masculina carregam consigo as marcas do tratamento cultural a elas atribuído. 

Assim, o controle e a limitação da sexualidade feminina, geralmente associada à 

passividade, ao silêncio, à ignorância, à repressão e à proibição são antagônicas ao 

constante encorajamento e incitação da manifestação e expressão da sexualidade 

masculina. Essa dualidade traz implicações importantes no exercício da sexualidade 

de ambos os gêneros de maneira a os/as exporem a situações de vulnerabilidade em 

relação à sua sexualidade e saúde.  

Autores/as como Carradore e Ribeiro (2006) afirmam que tais normas de 

gênero contribuem, inclusive, para aumentar a vulnerabilidade ao HIV na medida 

em que, muitas vezes, impedem a adoção de comportamentos preventivos nas 

relações sexuais. A ideia de submissão e passividade feminina propagada em nossa 

cultura exerce grande influência nesse contexto. 

Quando a professora fala: “até a gente que é casada...” ela passa entende que o 

casamento, supostamente, deveria colocá-la em uma condição mais “segura” em 

relação às Dst’s/Aids, não pelo uso do preservativo, como o panfleto sugere, mas em 

virtude de um entendimento culturalmente construído de matrimônio como lugar de 

fidelidade e monogamia.  Mais que isso, ela parece entender o casamento como 

sendo o lugar legítimo da sexualidade como pressupunha os discursos 

disciplinadores dos séculos XIX e XX (FOUCAULT, 1988). Talvez por isso ela afirme, 
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como quem fala de um lugar autorizado, que apesar de estar dentro dessa 

instituição, que parece ter para ela certa importância moral, ela sabe apenas de si, 

mas não do outro.  

É nesse contexto também que o uso do preservativo parece se tornar 

importante na fala de Vênus. Parece-me que a ideia é que a suposta instituição 

sagrada do casamento não funciona como deveria e por isso a camisinha tem que 

estar presente nessas relações que deveriam ser de confiança. 

Considero que a percepção da professora em relação ao uso do preservativo 

nas relações conjugais seja um avanço no que diz respeito à autonomia e 

empoderamento feminino nas estratégias preventivas ao HIV/Aids, o que ainda 

contrasta com o posicionamento de algumas mulheres atualmente. De acordo com 

Villela e Diniz (1998, p. 16) essa “intermediação do amor na construção do risco” é 

ainda muito recorrente. A mulher, geralmente, entende que “abrir mão” desse 

método preventivo está muito associado ao sentimento que tem pelo parceiro, como 

se o fato de ser fiel ao companheiro fosse suficiente para a prevenção. Assim, coloca-

se numa situação em que, por estar apaixonada, ter um único parceiro sexual passa a 

ser considerado um “método preventivo seguro” (PAIVA e col., 2008). 

Apesar de vislumbrar na fala de Vênus noções de vulnerabilidade muito 

importantes de serem consideradas nas estratégias preventivas em relação à 

sexualidade, também consigo identificar algo bem perigoso nessa forma de pensar, 

especialmente, pelo risco de que se por algum motivo, nas relações estáveis, se sinta 

que a confiança é real ou foi restabelecida, o preservativo é deixado de lado em nome 

da manutenção do título de instituição pura e sagrada do matrimonio e pelo bem da 

manutenção da relação.  

É nesse sentido que considero importante a problematização desse e de outros 

materiais educativos cujas “abordagens centram-se na conscientização do risco e da 

necessidade de negociar o sexo seguro com o/a parceiro/a, sem levar em conta as 

condições estruturais que definem posições de poder e subordinação” (SANTOS, 

2006, p. 03). No campo da prevenção da Aids ainda é preciso atentar para as falhas 

na noção de empoderamento (especialmente, o feminino) muito utilizado atualmente 

com enfoque individualista o que acaba tornando o termo problemático, uma vez 
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que, de acordo com Paiva (1998) o esforço individual pode muito pouco contra a 

vulnerabilidade que é social. 

O segundo aspecto que chamou atenção durante a problematização desse 

artefato foi a percepção das professoras sobre a imagem de fundo do panfleto. De 

acordo com elas, as mãos dadas sem identificação de gênero e as cores diversas 

presentes na imagem sugerem a existência de uma mensagem sobre a diversidade 

sexual que consideraram muito positiva. Vênus chegou a vislumbrar novas maneiras 

de se trabalhar o artefato em sala de aula que não fosse exclusivamente sob um viés 

preventivo utilizando a leitura de imagens como ponto de partida para trabalhar a 

diversidade sexual de gênero. Ela justifica isso da seguinte forma: 

No caso, trabalharia a questão da diversidade. Ele ter que valorizar como 
pessoa e não pelo gênero ou pela orientação sexual. Por que nessa fase, tem 
meninos que tem assim... aquela opção, não é opção, orientação pra ser 
homossexual e não se aceita por medo e tal de estar fazendo alguma coisa 
errada; a gente não vai também estimular porque depende também da 
família, da pressão que ele sofre, né? Mas ele tem que entender que ele pode 
ser feliz... não é só mulher com homem e vai existir alguém no mundo que 
gosta dele do jeito que ele é. Aí tem alunos que falam assim: “há se for um 
filho meu eu mato”! Eu digo: não. Se for um filho seu você vai amar do 
mesmo jeito! Os meninos, geralmente, são assim mais preconceituosos, já as 
meninas são menos, né Lai? Então, é uma maneira de a gente trazer isso para 
a realidade daquelas minorias que se sentem fora do contexto da realidade 
“normal” (Vênus, II encontro). 

A fala de Vênus em relação ao trabalho com a diversidade na escola, suscitada 

a partir do material, me fez pensar sobre o papel da escola e a função docente no 

trabalho com a educação para a sexualidade. Meyer, Klein e Andrade (2007) 

defendem que as discussões a respeito de gênero, sexualidade, prazer, corpo e saúde 

envolvem dimensões políticas e sociais que estão profundamente implicadas com a 

escola e com a atividade dos/as professores/as. Dessa forma, educar para a 

sexualidade, como constantemente reitero nesse trabalho, ultrapassa as fronteiras do 

biológico/preventivo, até porque os conhecimentos escolares por estarem 

“imbricados com a produção e atribuição das diferenças de gênero, da educação que 

institui a heterossexualidade como norma e com a exclusão ou silenciamento dos 

prazeres e vivências juvenis” (MEYER; KLEIN; ANDRADE, 2007 p. 235), é 

interessante que sejam ressignificados. 

Vênus parece compreender parcialmente essa necessidade da escola, ou seja, 
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de um lado trabalha com a ideia de que a pessoa não pode ser discriminada por ser 

homossexual, porém não é propósito dela valorizar as identidades marginais, ou seja, 

não pretende levantar a bandeira, embora não concorde com a violência e entenda 

que se deva respeitar as pessoas que assumem as homossexualidades. Nesse sentido, 

percebe no artefato um possível ponto de partida para tais discussões.  

O interessante é que a sua percepção do material e de sua potencialidade nas 

discussões sobre o respeito à diversidade sexual surge, principalmente, a partir da 

leitura que faz das imagens presentes no artefato. Isso chama a atenção tanto para 

importância do conteúdo visual na construção de significados em sexualidade 

quanto diz muito sobre quem as vê e interpreta. Sobre isso Anderson Ferrari afirma 

que  

a imagem nos constitui, nos constrói, educa nosso olhar, nossas formas de 
ver e de pensar, de forma que ela passa a ser o ponto central nesses 
processos na medida em que servem para construir significados que são 
produzidos em meio a contextos culturais (FERRARI, 2010, p. 177). 

A imagem que a professora interpretou é carregada de significados que foram 

produzidos em determinado tempo e espaço e suas respectivas culturas, como afirma 

Ferrari (2010). Portanto, ela não tem sentindo inato. A própria interpretação que 

Vênus faz da imagem não está dada; diz respeito à sua visão de mundo, de seus 

conhecimentos dos acontecimentos socioculturais, de sua noção sobre as lutas pelo 

direito à liberdade sexual e pela diversidade na sociedade atual.  

Não significa dizer, necessariamente, que a intencionalidade do artefato era 

provocar tal interpretação. Afrodite e Innana, por exemplo, não associaram o artefato 

com a possibilidade de trabalhar o respeito à diversidade sexual, mas com estratégias 

preventivas em relação às dst’s/Aids. E isso me fez perceber que a mensagem que o 

material veicula não é suficiente para por si só trazer significações únicas em 

contexto e vivências socioculturais distintas. 

Nesse ponto, estou me referindo à modos de endereçamento. Com que 

intencionalidade esse artefato foi produzido? Para que público foi pensado e 

elaborado? Quem esse artefato “pensa” que o seu leitor é? Faço menção aqui ao texto 

de Elizabeth Ellsworth, em que trabalha os modos de endereçamento, enquanto uma 

teoria do cinema que pode ser também direcionado à educação, aos estudos culturais 

à psicanálise (ELLSWORTH, 2001). 
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Considerando os materiais educativos como também dotados de modos de 

endereçamento assim como um filme, posso pensar a diferente interpretação que 

Vênus teve do artefato como Elizabeth pensa o modo de endereçamento de 

determinado filme e a relação que o telespectador real constrói com ele. Segundo ela,  

não importa quanto o modo de endereçamento do filme tente construir uma 
posição fixa e coerente no interior do conhecimento, do gênero, da raça, da 
sexualidade a partir da qual o filme ‘deve’ ser lido: os espectadores reais 
sempre leram os filmes em direção contrária a seus modos de 
endereçamento, ‘respondendo’ aos filmes a partir de lugares que são 
diferentes daqueles a partir dos quais o filme fala aos receptores 
(ELLSWORTH, 2001, p.31). 

 Isso ocorre porque tanto em relação ao filme quanto ao material 

educativo, “o evento do endereçamento ocorre num espaço que é social, psíquico, ou 

ambos”; entre o texto e os usos que o espectador/leitor faz dele (ELLSWORTH, 2001, 

p.13). 

Então, entendo que o conteúdo visual do panfleto se fez importante, no caso 

de Vênus, não só pela mensagem que carregava, mas pelas circunstâncias e 

experiências que levaram-na a dar significado próprio a tais imagens e perceber nela 

uma possibilidade educativa e não apenas informativa e prescritiva. Isso me fez 

lembrar Marluce Paraíso ao dizer que “educamos e pesquisamos em um tempo 

diferente” (PARAÍSO, 2012 p. 28). E tempos diferentes necessitam de novos olhares e 

novas estratégias interpretativas e metodológicas, especialmente na área de 

educação.  

 O segundo artefato que trago à discussão é um folheto intitulado “A informação 

é a luz” produzido pelo Ministério da Saúde em parceria com a antiga FEBEM – SP 

como ferramenta auxiliar que acompanha o vídeo de mesmo título. É um material 

bem colorido e com muitas ilustrações. Algumas delas sobre gladiadores que 

utilizam o preservativo embalado como escudo, astronautas cujos capacetes são 

representados por preservativos, imagens representativas de sexo oral, anal e vaginal 

e outras imagens bastante confusas cuja associação com o tema exigia uma 

observação e análise mais atenta.  

Trata-se de um material bem carregado de informações visuais e textuais 

voltados aos/às educadores/as que trazem informações básicas sobre noções de 

prevenção e uso do preservativo; exemplos e sintomas de algumas doenças 
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sexualmente transmissíveis de forma geral e um espaço, especificamente, sobre 

HIV/Aids. A última página do artefato traz como encerramento a seguinte frase: “A 

informação é nossa maior aliada na luta contra a Aids”. 

As professoras tiveram dificuldades em compreender a parte ilustrativa do 

artefato e relataram que o conteúdo era muito básico e as informações confusas o que 

contrastava muito com o título do material. Afrodite resumiu a sensação que teve 

com a leitura do material fazendo uma crítica a seu título: 

A informação nem sempre é a luz se você não afeta a pessoa não é? Você dá 
informação pra que ela se aproprie daquilo ou busque mais por que nem sempre a 
informação que é dada é válida. Então, a informação não é suficiente, mas ajuda. E 
outra coisa, você pega um adolescente semi-analfabeto, como tem muitos por aí, pra 
dar um folheto desses, se você parar pra discutir com ele tudo bem por que tem 
menino que não sabe ler. É necessário esmiuçar isso aqui. Então depende muito de 
como você passa a informação. Realmente, a partir da informação você pode 
fazer escolhas. Mas, ele pode achar que tendo informação vai ter a solução 
para tudo (Afrodite, II encontro. Grifos meus). 
 

O título do artefato, alvo da crítica de Afrodite, já denota uma forte 

característica desse material enquanto focado no biológico e, portanto, com uma 

abordagem individual centrada no risco. Em minha leitura, ao afirmar que a 

informação é a luz, a mensagem que fica implícita é a de que ao ser informado/a o/a 

sujeito/a certamente tomará atitudes consideradas corretas para sua saúde e esse 

seria o segredo para a eficácia da estratégia preventiva. Ao passar essa mensagem, o 

material deixa clara a sua base fundamentada em referenciais biomédicos no qual 

atribui à esfera individual a responsabilidade pelo processo saúde-doença; noção que 

vai de encontro aos novos referenciais de promoção da saúde. 

Luis Henrique Sacchi dos Santos e Dora Lúcia Oliveira (2006) ao fazerem 

referência em seu trabalho à alguns materiais de campanha contra o HIV/Aids 

produzidos entre 1991 e 2000, confirmam o quanto as abordagens do risco para o 

vírus/doença continuam seguindo o referencial biomédico e sendo orientadas por 

um viés individualista quando se trata da abordagem preventiva.  

O autor e autora ainda destacam que a abordagem individual da educação em 

saúde investe num modelo preventivo baseado na persuasão (prescrições dos/as 

profissionais de saúde) de indivíduos/as considerando que a partir disso eles/as 

adotem modos de vida considerados mais saudáveis. E é justamente essa ideia que 

Afrodite problematiza em sua fala. Ela questiona o título do material por dois 
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motivos; primeiro porque entende que não adianta ter informação se essa não for de 

qualidade e significativa para o/a estudante e, segundo, porque entende que a 

informação pode ajudá-los/as a fazerem escolhas, mas isso por si só não é o 

suficiente no contexto das estratégias preventivas. 

Ao colocar em evidência tal situação podemos identificar na fala da professora 

um discurso que traz a tona um entendimento diferente dos processos educativos em 

sexualidade tradicionais. Considero interessante ressaltar tal construção discursiva 

tendo em vista que a valorização do biológico e da abordagem individualista é algo 

que surge reiteradamente nas falas das professoras nessa pesquisa, especialmente, 

durante o diagnóstico inicial cuja discussão está na abertura do capítulo três dessa 

dissertação. Portanto, colocar em evidência as tentativas de escapes das professoras é 

importante no sentido de mostrar que para além dos inúmeros desafios que o 

processo educativo em sexualidade ainda enfrenta, já existe, se não de uma forma 

geral, ao menos relances no meio do corpo docente de uma nova forma de educar 

para a sexualidade e saúde levando em consideração também os fatores 

socioculturais. 

Quando Afrodite critica o material, especialmente o título, consigo vislumbrar 

traços de autonomia e liberdade em seu discurso. E ao trazer o termo liberdade, o 

faço na mesma perspectiva que raras vezes a utiliza Foucault: como uma liberdade 

não sonhada e própria da natureza humana, mas “concreta, cotidiana e alcançável 

nas pequenas revoltas diárias, quando podemos pensar e criticar o nosso mundo” 

(VEIGA-NETO, 2016, p. 22). É isso que também busco evidenciar: o fato de as 

professoras não serem apenas constituídas de discursos tradicionais sem se 

permitirem pensar a respeito de porque as coisas são assim e não de outra maneira. 

Por muitas vezes, durante os encontros formativos, elas exercitaram a sua liberdade 

de repensar as práticas em que foram constituídas na medida em que duvidavam e 

questionavam os artefatos fazendo uma analogia, às vezes positiva às vezes negativa, 

com as suas próprias práticas. 

E esse exercício de repensar as práticas em que foram constituídas também 

mantém íntima relação com o saber da experiência discutido por Jorge Larrosa e que 

serviu de base para o desenvolvimento dos momentos formativos. A liberdade de 
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tecer críticas às supostas verdades que estão dadas não surge no discurso das 

professoras de um momento para o outro, como se brotasse de onde não havia nada; 

ele tem a ver com o que elas fizeram com aquilo que lhes aconteceu, ou seja com as 

suas experiências, algumas já discutidas no capítulo três. Aqui falo do saber da 

experiência definido por Larrosa (2014, p. 32) como “o que se adquire no modo como 

alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo 

como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece”.  

 
4.3 “Para o adolescente, eu acho tendenciosa”: discursos sobre os vídeos de 

campanhas contra o HIV/Aids 

Dentre os quatro vídeos de campanha que foram discutidos nos encontros 

formativos, selecionei dois cujos discursos que surgiram sobre eles se repetiram em 

outros encontros com as professoras. Por isso considero relevante problematizá-los. 

O primeiro artefato é um material de campanha do Ministério da Saúde que 

foi ao ar no ano de 1988, denominada “João amava Tereza”. Ele resgata o poema 

“Quadrilha”, escrito em 1954 por Carlos Drummond de Andrade adaptando-o a uma 

abordagem preventiva ao HIV/Aids. No vídeo de curta duração o locutor declama a 

primeira parte do poema de uma forma adaptada enquanto cenas dos personagens 

que se relacionam entre si, de acordo com o poema, vão passando na tela sob um 

fundo musical que vai ficando cada vez mais pesado até o final do vídeo em que 

todos os rostos aparecem novamente visivelmente assustados.  

O poema adaptado, cuja mensagem é pautada na multiplicidade de parceiros 

e da liberdade sexual vivenciada pelos jovens nesse período, enquanto fator de risco 

para a Aids, ficou da seguinte forma: “João que amava Tereza, que amava Raimundo 

que amava Maria que amava Joaquim que amava Silvio que amava Ana que amava 

Zeca que amava Rita que amava Fábio que morreu de Aids”. Ao final, o locutor faz 

um apelo: “Não morra de amor! Use camisinha”! 

No geral, a aceitação do artefato entre as professoras foi muito boa. Vênus 

justifica da seguinte maneira porque usaria o vídeo em sala de aula com seus/suas 

alunos/as: 

[...] Ele é interessante porque trata dessas relações da promiscuidade de uma forma 
leve que é só do amor; fala do amar, do gostar. Então é uma campanha que pode ser 
vista por adolescentes “numa boa”, tranquilamente (Vênus, II encontro). 
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 Na mesma linha preventiva ao HIV/Aids, o segundo artefato integra uma 

campanha dirigida à faixa etária jovem que foi lançada no dia 01 de dezembro de 

2014, denominada “#PartiuTeste”. A campanha cujo objetivo, de acordo com o MS, 

foi prevenir, testar e tratar dando maior visibilidade às questões do viver com 

HIV/Aids e à importância do teste e do tratamento como prevenção teve início nessa 

data por ser considerada como o Dia Mundial de Combate à Aids.  

 No vídeo aparecem pessoas jovens de ambos os sexos realizando novas 

experiências e possibilidades, testando escolhas em relação à vida pessoal, testando 

escolhas profissionais sob uma mensagem de incentivo cuja justificativa era: “teste! 

Você é jovem”! E ao final traz alguns/mas jovens com mensagens de incentivo como: 

“Eu fiz o teste de HIV/Aids. Faça o teste você também”! “Use camisinha e faça o 

teste de HIV/Aids. Se der positivo comece logo o tratamento e siga em frente 

testando o melhor da vida”! 

 Vênus comenta o artefato fazendo uma crítica a essa última frase tecendo 

relações entre essa e o incentivo da promiscuidade que considera prejudicial aos/as 

estudantes: 

Testando o melhor da vida! Parece que você está se relacionando sempre fazendo 
teste: se esse aqui não der certo eu pego esse, pego aquela, pego outro, entendeu? 
Como se relacionamento fosse você estar o tempo inteiro mudando de parceiro pra 
fazer o teste. É como se não tivesse compromisso mesmo. Eu acho que ele dá essa 
ideia do sexo sem compromisso e alimenta isso nos jovens. Quer dizer que se você se 
relacionar sexualmente com uma pessoa tem que ser sempre assim? Com essa leveza, 
sem compromisso nenhum? [...] Para um adolescente, eu acho meio perigoso porque 
todo mundo pode sair testando. Para o adolescente, eu acho tendenciosa (Vênus, II 
encontro). 

O incômodo manifestado pelas professoras em relação à promiscuidade se 

repete nesse capítulo. Vênus claramente condena as práticas sexuais consideradas 

promíscuas em ambos os vídeos, embora no primeiro ela considere aceitável, pois em 

sua concepção a mensagem passada acaba evocando também o ideal de amor 

romântico que torna mais “leve” a maneira como a promiscuidade é tratada.  

Esse pensamento é reiterado por Vênus e pelas outras professoras também 

com frequência ao fazerem menção a programas exibidos pela Rede Globo de 

televisão como exemplos de más influências para os/as adolescentes e jovens por 

incentivar a promiscuidade, como a novela Malhação exibida nos finais da tarde de 

segunda a sexta e o programa de auditório “Amor e sexo” exibido atualmente no 
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início da madrugada das quintas - feiras. Esses, segundo elas, têm causado danos 

aos/às jovens por tratarem de conteúdos relativos à sexualidade de uma maneira 

muito escancarada, dentre eles a promiscuidade sexual. 

Assim como já discuti no capítulo anterior, reitero que essa associação entre 

comportamento promíscuo com a Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis 

ou a gravidez na adolescência se configuram atualmente como possíveis bases sobre 

a qual se fundamentam tal aversão à promiscuidade (CARRARA, 2015). Contudo, o 

que considero importante salientar aqui é a análise que fazem do artefato enquanto 

produtor de vulnerabilidade para o comportamento promíscuo, inclusive, por se 

tratarem de vídeos de campanha veiculados pela mídia. A mesma mídia que veicula 

os programas televisivos como “Malhação” e “Amor e sexo”. 

Jimena Furlani considera que essa noção de quebra da inocência e de suposto 

desaparecimento da infância presente nos discursos da sociedade atual tem sido 

muito relacionada com o que chama de “era da televisão” que na concepção social 

expôs o mundo reservado da vida adulta ao olhar infantil e tem permitido a 
inevitável e “perigosa” aproximação de crianças e adolescentes dos 
“algozes” da contemporaneidade: a precocidade sexual, o erotismo 
comportamental, as drogas, a violência, a criminalidade, a promiscuidade, o 
desafeto familiar, a corrupção moral, a pedofilia entre outros (FURLANI, 
2005, p. 172). 

Nesse sentido, Jimena ainda compartilha em sua tese de doutoramento uma 

reportagem da revista Veja de 1996 que mostra o quanto recorrente é a associação da 

TV como responsável pela erotização infantil considerada precoce. De acordo com a 

reportagem um acusado pelo estupro de uma garota de 12 anos foi inocentado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) tendo como justificativa o seguinte argumento do 

então relator do processo Ministro Marco Aurélio de Mello: 

Nos nossos dias, não há crianças, mas moças de 12 anos. Precocemente 
amadurecidas a maioria delas já conta com discernimento bastante para 
reagir ante eventuais adversidades[...] Sendo irrestrito o acesso a mídia não 
se mostra incomum reparar-se a precocidade com que as crianças de hoje 
lidam, sem embaraços quaisquer, com assuntos concernentes a sexualidade, 
tudo de forma espontânea, quase natural. (VEJA, 1996, p.36). 

A ideia que associa a criança com a inocência e a pureza ainda persiste nos 

dias atuais. Segundo essa perspectiva, para que ela cresça e se desenvolva de maneira 

saudável seria necessário que a sexualidade não fosse “precocemente ensinada” tanto 

pela mídia quanto em sala de aula no contexto das aulas de educação para a 
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sexualidade (FURLANI, 2005). Parece-me uma ideia que também permeia a fala de 

Vênus sobre o vídeo de campanha; não de uma maneira totalizante, uma vez que, a 

professora apoia e defende a educação para a sexualidade na escola, contanto que 

essa se dê forma comedida sem confrontar antigos valores morais e direcionada a 

uma faixa etária “teoricamente” mais preparada para lidar com essas temáticas. 

Fischer (2002) vai de encontro a essa concepção radical a respeito da mídia, 

especialmente, a televisão sob a qual se debruça seus estudos. Ela acredita que o 

sentido da educação escolar se amplia com a contribuição dos meios de comunicação, 

pois eles podem auxiliar no aprendizado sobre os modos de existência, de 

comportamento e de constituição de si mesmo para os diversos grupos sociais, 

especialmente, as populações mais jovens. Esse entendimento da autora apresenta os 

elementos midiáticos em uma perspectiva educativa e não tendenciosa ou 

influenciadora, cujas possibilidades podem ser grandes quando e se exploradas. 

Afrodite analisou o artefato de maneira diferente de Vênus, evidenciando 

algumas características que favorecem a sua utilização com o público jovem como 

tratar do tema HIV/Aids com uma linguagem moderna comum a esse público o que, 

segundo ela, favorece o processo educativo. Também não concentrou seu discurso 

sobre aspectos morais, mas sobre as potencialidades preventivas da maneira como o 

artefato aborda a realização do teste do HIV. Ao fazer isso, procura defender em sua 

fala a necessidade de valorizar a utilização do teste diminuindo a rejeição e/ou não 

adesão, ainda muito comum no país, tomando como exemplo a sua vida pessoal: 

Eu usaria por que é um vídeo bastante moderno. O lado positivo é que trata o teste 
para o HIV como uma coisa natural, que qualquer um pode fazer. Por que não se 
pode ter medo de fazer o teste. Eu mesmo faço todo ano toda vez que eu faço 
preventivo. Eu acho uma coisa normal. Não que eu desconfie do meu marido, mas eu 
faço porque tem que fazer. Isso pra mim é uma coisa natural (Afrodite, II 
encontro). 

 A análise que Afrodite fez do artefato a partir de sua fala evidencia um 

discurso mais aberto e menos conservador que o de Vênus em relação ao mesmo 

material. O fato de o vídeo trazer uma abordagem preventiva e de diagnóstico 

precoce do HIV de forma mais direta e moderna, sem grandes preocupações com 

moralidades, mas sim com uma mensagem de incentivo às novas experimentações 

entre os/as jovens é vista por Afrodite de maneira positiva pela possibilidade de esse 

ser mais significativo e, portanto, causar um impacto maior entre a população jovem. 
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 Uma questão que me provocou na fala de Afrodite foi justamente algo que 

apareceu anteriormente na fala de Vênus a qual descrevo no item 4.1 desse capítulo e 

que diz respeito ao lugar atribuído ao matrimônio. Vênus questionou em sua fala a 

existência do sexo seguro, inclusive para ela que era casada dando a entender que a 

instituição do matrimônio deveria lhe proporcionar maior segurança em relação às 

DST’s/Aids, apesar de, não ter garantia disso. Aqui consigo vislumbrar fortes 

associações entre esse discurso e o de Afrodite.  

 A professora parece ter a necessidade de justificar que o fato de realizar 

anualmente o teste de HIV não está relacionado a uma suposta desconfiança em 

relação ao seu conjugue, mas trata-se apenas de uma rotina. Nessa fala de Afrodite 

também há o antigo discurso de moralidade e pureza do matrimônio, como se isso 

fosse inquestionável e que há a necessidade de a mulher se justificar toda vez que 

solicitar do companheiro o uso do preservativo ou admitir que realiza ou já realizou 

o teste para o HIV.  

 Apesar de já ter discutido essa questão em tópico anterior, considerei 

relevante retomar para salientar o quanto essas questões ainda têm influenciado a 

tomada de medidas preventivas em relação ao HIV/Aids e, por isso, precisam ser 

problematizadas não apenas entre os/as estudantes, mas também entre os/as 

educadores/as. 

  

4. 4 “Achei pesada a cena da masturbação [...]. Até a cena do próprio estupro eu não 

achei tão pesada”: discursos sobre o vídeo “Era uma vez outra Maria”.  

“Era uma vez outra Maria” foi o vídeo educativo selecionado para uma análise 

mais detalhada tendo em vista que a abordagem dos assuntos dos quais trata gerou 

alguns desconfortos e suscitaram alguns posicionamentos por parte das professoras, 

especialmente, com relação às construções e normas de gênero e violência contra 

mulher.  

O artefato produzido na forma de animação tem duração de, 

aproximadamente, 20 minutos e apresenta experiências comuns a mulheres jovens 

abordando assuntos como saúde sexual e reprodutiva, relações de gênero, violência, 
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gravidez, maternidade e trabalho de uma forma bastante didática e com linguagem 

de fácil compreensão. 

Em resumo, Maria é uma menina que começa a questionar as expectativas de 

como ela deve ou não deve ser. No vídeo ela percebe, a partir de sua própria 

experiência, que meninas são criadas de maneira diferente dos meninos, e descobre 

que essa criação influencia seus desejos, comportamentos e atitudes, e passa a 

questionar o seu papel no mundo; sempre tendo que lidar com as pressões sociais, 

familiares e pessoais que insistem em regular suas atitudes e delimitar suas 

possibilidades enquanto mulher. 

As cenas que geraram as falas e posicionamentos que trago à problematização 

aqui correspondem às dos atos masturbatórios realizados por Maria e por seu irmão 

e à cena do estupro ocorrido com uma das amigas de Maria durante uma festa, as 

quais descrevo a seguir. 

No artefato cultural há uma cena em que, com muita tranquilidade, o irmão 

mais novo de Maria cruza com o pai ao passar pela sala da casa tendo na mão uma 

revista em cuja capa ostentava uma foto de mulher nua em posição sensual. O 

menino segue, desembaraçadamente, em direção ao banheiro sendo acompanhado 

pelo olhar de aprovação e orgulho do pai. Estando lá, abaixa as calças, senta-se no 

vaso sanitário, põe a revista na frente das pernas e começa a se masturbar; não se vê 

o ato, mas é possível ouvir sons e movimentos característicos, bem como, expressões 

de prazer no rosto do garoto.  

Corta-se a cena e nos deparamos com a imagem de Maria no quarto, deitada e 

coberta até a altura da cintura por um lençol com uma das mãos embaixo deste, 

sugerindo que tocava as genitálias e com a outra mão acariciava os seios. A menina 

começa a pensar em imagens seminuas de homens e de seu namorado João (as 

imagens aparecem no canto superior da tela), mas, seu pensamento é interrompido 

pelas imagens da mãe e do pai desenhados pela figura de um lápis com borracha, 

presente na maioria das cenas de Maria, que insiste em controlar e moldar seus 

comportamentos. Diante da reação de horror destacada no rosto do pai e da mãe, a 

garota responde tomando nas mãos o lápis, cuja borracha havia apagado suas 

fantasias sexuais e volta a desenhá-las continuando a se masturbar até alcançar o 
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orgasmo. Após o ato, cobre-se por inteira e dorme. 

As cenas do vídeo descritas acima geraram um visível incômodo nas 

professoras, o que me fez perceber que a masturbação na sociedade atual ainda 

carrega o peso das advertências médicas dadas às famílias e às escolas a partir do 

século XVIII. As escolas foram aconselhadas pela medicina a agir e falar sobre sexo 

de acordo com os preceitos médicos sempre no sentido de “exortar” e dar conselhos 

“edificantes” ao/à colegial a fim de educá-lo/a para uma sexualidade moralmente 

sã. Tais preceitos e advertências defendiam uma educação sexual discreta e 

comedida voltada para a preservação moral das crianças e adolescentes 

(FOUCAULT, 1988). Nessa perspectiva, a masturbação se configurava como uma 

epidemia que deveria ser extinta. 

Foucault explicita de forma bastante clara tais interdições da sexualidade, 

incluindo a prática masturbatória, em seu artigo “Sexualidade e poder” no qual 

afirma:  

No fundo a sexualidade é a coisa mais proibida que se pode imaginar. 
Passamos o tempo proibindo as crianças de se masturbarem, os adolescentes 
de fazerem amor antes do casamento, os adultos de fazerem amor desta ou 
daquela maneira com tal ou tal pessoa. O mundo da sexualidade é altamente 
sobrecarregado de interdições (FOUCAULT, 2004, p. 75). 

Desde o diagnóstico inicial e durante os encontros formativos, as professoras 

relataram ou demonstraram se sentirem incomodadas diante dessa temática dizendo, 

inclusive, ser o tema que mais têm receio de abordar em sala de aula, seja pelo medo 

de desagradar a família ou mesmo por não se sentir a vontade para falar sobre.  A 

apresentação do vídeo educativo apenas trouxe esses discursos a tona com mais 

força. 

Jurandir Freire Costa em seu livro “Ordem médica e familiar” fala que essa 

preocupação com a sexualidade infantil, mais especificamente com a prática 

masturbatória, tem sido colocada em discurso dentro das escolas brasileiras desde o 

período colonial. Nessa época a masturbação era considerada como “um perigo 

avassalador para a saúde física, moral e intelectual dos jovens” (COSTA, 1999, p. 

187). Visando contê-la, os colégios organizavam-se internamente de modo a evitar o 

isolamento e o ócio por meio de atividades físicas, controlavam a alimentação dos 

estudantes com vista a ingestão de alimentos que não estimulassem a libido, 
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organizavam a sala de forma que não houvesse contato físico entre eles ou mesmo 

alguma compressão dos seus genitais.  

Segundo o autor, o problema higiênico da masturbação infantil estava naquele 

período relacionado “à proteção do corpo, da saúde e da vida da criança e do adulto. 

A higiene da sexualidade tentava preservar os indivíduos do desgaste físico que ele 

e sua prole poderiam vir a sofrer em consequência da masturbação” (COSTA, 1999, 

p. 192). Ainda hoje esses discursos perpassam pela escola e são elementos de dúvidas 

e que causam medo nos jovens. A possibilidade de uma possível impotência ou 

mesmo infertilidade ainda são ferramentas discursivas utilizadas por muitas famílias 

na educação de seus/suas filhos/as e precisam ser discutidos e problematizados na 

escola atual e não serem silenciados. 

Apesar da reação das professoras em relação à pratica masturbatória de Maria 

e de seu irmão, fica evidente que a de Maria as incomoda muito mais. Afrodite chega 

a dizer que considera a cena “pesada”. Nesse sentido, questiono por que essas 

imagens tanto capturam as professoras? Por que veem a cena como pesada? Innana 

justifica com a seguinte fala: 

[...] “eu também achei pesada a cena da masturbação... por que a cena do menino 
passa e deixa implícito, né?! A da menina é explícito. A do menino ele entra lá no 
sanitário, pega a revistinha dele lá, mostra o vaso sanitário, o barulhozinho, mas 
não mostra! E a da menina... a da menina eu achei assim, que chamou atenção 
porque ela tá lá bem na dela”! (Innana, IV encontro. Grifos meus). 

A fala de Innana traz elementos que caracterizam um discurso de autorização 

da masturbação masculina em detrimento da feminina. Apesar do controle dos 

corpos que o processo de escolarização exerce sobre ambos impondo uma série de 

comportamentos, hábitos e atitudes socialmente aceitos (LOURO, 1995), a 

masturbação masculina que, de certa forma também incomoda as professoras, parece 

aos olhos de Innana mais natural e aceitável. Um possível legado dos discursos 

médicos do século XVIII e XIX que claramente atribuía distinções e particularidades 

para a educação do sexo de meninas e meninos estabelecendo condutas apropriadas 

para cada gênero.  

Felipe (2000, p. 127) destaca que a educação para a sexualidade das meninas 

nos séculos XVIII e XIX pautava-se na premissa de que estas deveriam “permanecer 

mais tempo na ignorância, correspondendo assim a uma representação feminina de 
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ingenuidade”. Já a masculinidade deveria ser incentivada por ser algo mais incerto, 

impelindo o menino a cultivá-la desde a infância por meio do que Parker (1999a) 

definiu como um complexo processo de masculinização.  

Isso se expressa, inclusive, nos termos utilizados pela professora em relação à 

cena do menino, como “revistinha” e “barulhozinho” que contrapõem os termos 

utilizados para caracterizar os atos e comportamento de Maria: “chamou atenção” e “tá 

lá bem na dela”. O que me leva a retomar as cenas descritas inicialmente e 

problematizar que ao passar pela sala com a revista em mãos o irmão de Maria deixa 

transparecer que também estava “bem na dele”, talvez, ainda mais que Maria, que 

por um momento se sentiu constrangida ao pensar em qual seria a reação do pai e da 

mãe diante de sua prática. Contudo, a masturbação, bem como, as demais 

manifestações do desejo sexual masculino foram historicamente construídas como 

mais aceitáveis que a feminina, cuja sexualidade naturalizada deveria apenas ser 

controlada e domesticada.   

Pensando sobre isso, me parece que os desejos sexuais de Maria, na concepção 

da professora, deveriam constrangê-la e não deixá-la à vontade e, ao mesmo tempo, o 

comportamento de seu irmão parece ser legitimado, uma vez que, ele estava à 

vontade sob muitos aspectos e isso não foi questionado. A ideia da existência de um 

‘instinto masculino’ utilizado, dentre outras coisas, para justificar que o homem, 

naturalmente, possui maior desejo sexual que a mulher é construída historicamente e 

autoriza esse discurso. Felipe (2000, p.116) ao falar sobre a distinção existente nos 

manuais de orientação para educação do sexo de crianças e jovens dos séculos XVIII 

e XIX reitera que “o instinto era utilizado freqüentemente como argumento 

explicativo para reafirmar as diferenças entre os sexos”. Assim, não sendo o desejo 

sexual instintivamente próprio da mulher, a prática da masturbação feminina torna-

se antinatural e por isso, não autorizada. 

Outra questão que incomodou as professoras foi o maior tempo destinado à 

cena de Maria que à do seu irmão. A cena decorreu dede o início do ato até a 

satisfação total de Maria enquanto na do irmão houve um corte de cena ficando 

subentendido. Contudo, a fala de Innana também demonstra que as professoras 

compreenderam o intuito do vídeo no que diz respeito ao empoderamento feminino, 



142 

 

mas ainda assim, para ela não justifica tal exposição enfática e prolongada.  

[...] “se passasse apenas a imagem, rapidinho e tal... mas, não né?! Ela demora! até 
demais... acho que pra dar ênfase à questão que a mulher, ela se masturba também e 
não é só o menino, entendeu”?! (Innana, IV encontro. Grifos meus). 
 

Ou seja, se é preciso falar sobre o assunto que ele seja rápido. Quem sabe até 

não passa despercebido pelos/as estudantes? Nessas falas é possível perceber que o 

prazer feminino ainda é tido como motivo de vergonha para as mulheres, como se o 

prazer as colocasse num lugar diferente das mulheres consideradas “de família” 

A outra cena do artefato que merece um destaque aqui se trata do estupro 

exibido durante o relato de uma amiga de Maria sobre o que ocorreu com ela na festa 

em que as duas foram juntas. A menina paquera com um garoto e, logo em seguida, 

os dois se afastam do grupo em direção ao banheiro. Inicialmente, de forma 

consensual os dois se beijam, porém o garoto faz carícias mais intensas e recebe a 

negativa da menina. Ele insiste colocando a mão entre as pernas delas deixando-a 

profundamente desconcertada e retraída. Apesar das constantes negativas, ele não 

para com as investidas que se tornam cada vez mais agressivas. Nesse momento há 

um corte na cena e no momento seguinte ela aparece triste e envergonhada sentada 

encolhida junto ao vaso sanitário com as roupas rasgadas deixando a mostra um dos 

seios, enquanto ele, de costas, arruma as calças. 

[...] “até a cena do próprio estupro eu não achei tão pesada... é uma cena que choca, 
mas é uma cena assim... que você mostra. E aquela cena do estupro eu acho 
interessante porque é uma forma de mostrar pra os alunos que às vezes eles estão 
vulneráveis... determinados ambientes, determinadas pessoas” (Innana, IV 
encontro). 
 

Diante da fala de Innana, Afrodite, que se mostrou visivelmente 

desconcertada diante da cena de masturbação feminina exibida no vídeo, relata sua 

aversão ao tema e reitera o discurso da colega sobre a cena de estupro: 

“Não gosto de trabalhar esse... esse... a masturbação não! [...] É... aquela cena do 

estupro eu gostei também” (Afrodite, IV encontro). 

Mais uma vez, elementos do dito instinto masculino aparecem na fala de 

Innana. A cena do estupro que ela e Afrodite consideram menos pesada que a da 

masturbação de Maria lhes parece interessante pela possibilidade de evidenciar a 

mulher enquanto vítima e não para problematizar a postura masculina. Innana deixa 

transparecer isso ao afirmar que existem determinadas pessoas perto das quais se 
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pode estar mais vulneráveis e, sem se dar conta, ela naturaliza o comportamento 

masculino e foca a sua atenção apenas sobre a mulher (sujeito vulnerável) em como 

ela deve estar atenta e se proteger. Em relação a esses discursos, Trindade e Ferreira 

(2008) salientam que o determinismo biológico marcou as diferenças entre os sexos e 

que estas fundaram noções de desigualdades, colocando as mulheres vulneráveis à 

força e à razão masculina. O que até hoje possui efeitos de verdade. 

Nos relatos das professoras há o discurso de que o lugar da mulher não é o do 

prazer e dos desejos por isso que a masturbação as choca. Em nossa cultura, qual é o 

lugar da mulher que se masturba? Geralmente, é vista como pervertida, prostituta ou 

devassa. Por que o lugar legítimo da mulher “de bem” é na instituição do casamento 

onde deve exercer a sua função reprodutora. Historicamente, o prazer lhes foi 

negado e, talvez por isso, ainda tenham tanta dificuldade em lidar com ele, 

especialmente, na masturbação em que a figura masculina não se faz necessária ao 

prazer. 

Sobre esses lugares atribuídos à sexualidade feminina e masculina, concordo 

com Guacira Louro quando afirma que: 

[...] pouco importa sob quais bases foi fundamentada essa representação; o 
que importa é que ela teve, e ainda tem, efeitos na produção de sujeitos 
masculinos e femininos. Essa representação exerce um "efeito de verdade" e, 
portanto, pode interferir nas formas de ser homem ou de ser mulher 
(LOURO, 1998, p. 45). 

Essa produção de sujeitos masculinos e femininos a que Louro se refere está 

constantemente presente nos discursos das professoras e estão relacionados com os 

seus saberes. Não falo dos saberes escolares, mas dos que as constituem como 

sujeitos; de suas histórias de vida; de suas experiências familiares e sociais; de seu 

contexto cultural. Essas suas subjetividades aparecem em vários momentos de sua 

atividade docente; na forma como constroem seus/suas alunos/as a partir de sua 

visão de mundo numa relação de saber/poder. 

Fazendo uso das palavras de Veiga-Neto (2016) ao explicar a relação dos 

sujeitos com os saberes na perspectiva de Foucault posso dizer que “o sujeito não é 

um produtor, mas é produzido no interior de saberes” (p. 44). Sendo assim, posso 

dizer que as formas de ser homem ou ser mulher na concepção das professoras e que 

foram aqui discutidas a partir de uma cena de masturbação feminina dizem muito 
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sobre os saberes que as produziram enquanto sujeitos e que também implicam na 

forma como seus/suas alunos/as estão sendo construídos/as com base nesses 

saberes que são (re) produzidos no seu fazer docente.  

 

4.5 “Sempre trabalhei o tema da gravidez na perspectiva da prevenção”: Discursos 

sobre um dos materiais do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas 

O Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) é uma das ações do Programa 

Saúde na Escola (PSE), que tem a finalidade de contribuir para a formação integral 

dos/as estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de 

prevenção, promoção e atenção à saúde, como já explicitei no capítulo metodológico. 

De acordo com o Ministério da Educação, o projeto tem como proposta 

realizar ações de promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva de adolescentes e 

jovens, articulando os setores de saúde e de educação a fim de contribuir para a 

redução da infecção pelo HIV/DST e dos índices de evasão escolar relacionados à 

gravidez na adolescência (ou juvenil), na população de 10 a 24 anos, além de abordar 

temas como o uso indevido de drogas, as relações entre os gêneros e a diversidade 

sexual no espaço escolar, dentre outros assuntos. 

Para alcance desses objetivos, o projeto conta com alguns materiais de apoio 

pedagógico, dentre os quais se destacam a coleção “Adolescentes e Jovens para a 

Educação entre Pares” contendo oito fascículos de temas variados compostos por 

oficinas, textos, dinâmicas, dentre outros elementos didáticos sobre prevenção, 

promoção e atenção à saúde; e as “Histórias em Quadrinhos (HQ) Saúde e 

Prevenção” distribuídas em seis volumes que buscam discutir os temas supracitados 

de forma lúdica e contextualizada numa linguagem apropriada para o público 

jovem. 

Apesar de ter utilizado duas oficinas de um dos fascículos da coleção 

“Adolescentes e Jovens para a Educação entre Pares” e três volumes da coleção de 

histórias em quadrinhos, selecionei apenas alguns dos discursos das professoras 

sobre uma dessas histórias em quadrinhos (HQs) para a discussão e problematização 

do olhar delas sobre os materiais desse projeto. 



145 

 

Saliento que trago o conceito de problematização aqui como já descrevi no 

capítulo metodológico desse trabalho. Como um modo de lidar com o objeto/ sujeito 

de pesquisa a fim de “promover um real trabalho de pensamento e não de um 

conjunto de regras procedimentais capazes de conduzir o pesquisador a uma 

verdade (VINCI, 2015, p. 201). 

A HQ de número 3, intitulada “A vida como está e as coisas como são” trata 

da história da adolescente Cris que engravida com o namorado Felipe na primeira 

relação sexual deles. A história não aborda, prioritariamente, a prevenção, mas sim a 

gravidez já estabelecida e os enfrentamentos decorrentes dela evidenciando não 

apenas os problemas da gestação numa idade considerada precoce, mas destacando 

maneiras de lidar com ela no âmbito familiar, social e pessoal. Assim, a gravidez 

nessa faixa etária deixa de ser tratada apenas como um problema social a ser evitado 

dando visibilidade aos/às adolescentes que já vivenciaram ou vivenciam tal situação 

mostrando que não se trata do fim de suas expectativas e planos e que é possível 

lidar com a questão de forma madura. 

Na HQ, apesar de lidar com conflitos internos e externos em relação à 

gravidez, Cris, após algumas relutâncias da família, acaba recebendo o apoio e 

compreensão dos pais. Aliado a isso ela tem o apoio de uma amiga de quem recebe 

conselhos e, por fim, também do namorado que assume a responsabilidade com a 

criança e com o relacionamento. Sobre o contexto da história e como ela vai se 

desenrolando em torno da gravidez de Cris, Afrodite faz uma crítica ao material 

levando em consideração, segundo ela, a realidade de seus/suas alunos/as: 

Eu acho que a história é muito romântica ao abordar a gravidez na adolescência. 
Parece que está mostrando só o lado bom da gravidez pelo que a gente tá vendo aí. 
Está parecendo que a pessoa não vai se prejudicar. Está parecendo muito 
arrumadinha. A menina pode até se sentir incentivada a não usar preservativo 
porque tá passando o contexto de que ela não vai sofrer as consequências tão 
drásticas (Afrodite, IV encontro). 

Essa fala de Afrodite me remeteu a vários trechos do artigo “Educação sexual 

em uma escola: da reprodução à prevenção” de Helena Altmann que havia lido dias 

antes desse encontro formativo. Em um deles a autora faz uma observação 

interessante sobre o uso do termo “gravidez na adolescência” e de outros que são 

utilizados nesse contexto. Ela diz: 
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Uma gravidez nessa faixa etária parece nunca ser chamada simplesmente de 
gravidez. Ao contrário, ela é recorrentemente adjetivada de, por exemplo, 
“na adolescência”, “precoce”, “indesejada”, “não planejada”, “de risco” ou 
“inesperada”. Cabe observar que, sendo a idade adulta o período da vida 
considerado ideal para gerar um filho, não se fala, por exemplo, em gravidez 
na idade adulta ou “gravidez na adultescência” – expressão que nem mesmo 
consta nos dicionários. É necessário nomear apenas o que foge à norma 
(ALTMAN, 2009, p. 178). 

Foi interessante perceber como esses adjetivos são natural e reiteradamente 

utilizados no contexto educacional, especialmente, nas falas das professoras 

participantes da pesquisa. E a partir disso e concordando com Altmann pude 

perceber como essa denominação por si só já traz em si a ideia de anormalidade e 

patologização. E isso acaba sendo, constantemente, reiterado dentro da escola que, de 

acordo com Foucault, cumpre seu papel enquanto instituição de sequestro capaz de 

capturar corpos e submetê-los a variadas tecnologias de poder. A invenção de todos 

esses adjetivos para caracterizar a gravidez nessa faixa etária faz parte de uma rede 

de tecnologias de poder que regulam a sexualidade, especialmente dentro da escola. 

Nesse sentido e seguindo a linha de raciocínio de Afrodite, Innana e Vênus 

também se mostraram incomodadas com a forma que a HQ tratou da gravidez de 

Cris. Segundo elas a história falhou em não abordar os riscos de tal gravidez e tratar 

pouco do corpo da adolescente que ainda estaria em formação e por isso não estaria 

pronto para a gravidez. Mais uma vez, pude perceber a forte associação entre 

sexualidade e saúde corporal nas falas das professoras deixando transparecer a 

importância que ainda atribuem ao biológico no enfrentamento de tais questões. 

Sobre isso Altmann (2009) também pondera que em outras épocas as mulheres 

também engravidavam numa idade que atualmente é considerada precoce sem que 

isso resultasse em graves intercorrências, portanto, “a gravidez não pode ser vista 

como uma realidade biológica imutável, mas antes como resultado de um processo 

social e cultural” (p. 178). Isso significa admitir também que as transformações 

sociais fizeram surgir novas imagens de mulher, de juventude e de infância que 

contribuem para adiar a idade socialmente aceita para uma primeira gravidez.  

Vênus concordou em parte com a opinião de Afrodite ao considerar a história 

muito fantasiosa, especialmente, em relação à aceitação relativamente fácil dos pais e 

ao apoio dado pelo namorado; situações pouco comuns, segundo ela, na realidade 

dos/as estudantes das escolas em que trabalham. 
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Será que todo mundo vai ter essa família perfeitinha, assim? É como eu falei: pra 
algumas vai ser mais um para os pais cuidar, outras vão pra casa do parceiro por 
pressão da família. E nem toda família vai ser bonitinha assim. Às vezes vai ser mãe 
solteira e às vezes vai ter mais de um menino com pais diferentes (Vênus, IV 
encontro). 

Mais uma vez Vênus se mostra preocupada com os ideais de uma família 

considerada padrão e com a possibilidade da gravidez nessa fase da vida ser 

decorrente da promiscuidade que culminaria em filhos/as de diferentes pais. 

Quando ela se refere à “família perfeitinha” está fazendo menção ao fato de Cris ser 

totalmente apoiada pelos pais e pelo namorado Felipe com o qual, ao final dos 

quadrinhos, constitui uma família padrão. 

Altmann (2009) corrobora a análise que faço da fala da professora em relação à 

reprovação das gravidezes que poderiam vir a ser decorrentes da promiscuidade e, 

portanto fora de uma relação estável. Ela diz que o aumento do número de gravidez 

ocorridas nesse contexto considerado ilegítimo nas ultimas décadas contribui para 

transforma-lá em um problema social.  

No discurso de Vênus ainda é possível observar uma preocupação maior com 

as conseqüências de uma gravidez para a menina que para o menino. Isso fica claro 

quando ela fala que muitas vezes a adolescente vai ser mãe solteira ou ser obrigada a 

ir morar na casa do parceiro. Essa preocupação com a possível privação da liberdade 

feminina, segundo Heilborn e col. (2002, p. 18) tornam o fenômeno 

consideravelmente mais visível. “A gravidez na adolescência desponta como um 

desperdício de oportunidades, como uma subordinação – precoce – a um papel do 

qual, durante tantos anos as mulheres tentaram se desvencilhar”. 

Percebo que há uma ambiguidade nesse discurso. Ou seja, ao mesmo tempo 

em que os ideais de maternidade no contexto de uma união estável e de parceiro/a 

único prevalecem no discurso das professoras, posso também perceber que há uma 

grande preocupação com a possibilidade de retrocesso em relação à liberdade 

feminina. 

Apesar dos incômodos em relação à abordagem da história em quadrinhos, 

Innana a analisou sob outro ponto de vista fazendo uma autocrítica em relação à sua 

prática em sala de aula ao tratar a gravidez na adolescência. Para ela o aspecto que 

chamou mais atenção não foi a ausência do cunho preventivo na história, mas sim o 
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fato de esta estar tratando do tema de uma maneira diferente da que costuma fazer 

em sua prática.  

Nunca trabalhei a gravidez nessa perspectiva. Quando eu trabalhei o tema da 
gravidez sempre foi na perspectiva da prevenção, mas nunca trouxe uma situação 
dessas. [...] Eu acho a revista interessante até pra mostrar o outro lado porque nós 
sempre trabalhamos com a questão de não engravidar e sempre ficamos no mundo do 
imaginário. Mas se engravidar, o que poderia acontecer? E nós estaríamos trazendo 
uma situação de que existem meninas que já engravidaram e que não fogem da nossa 
realidade; porque quando uma aluna engravida, mesmo que ela saia da escola, há o 
caso da gravidez. A escola implantou a disciplina e nós observamos que após essa 
implantação houve redução da gravidez, mesmo assim existem alguns casos de 
alunas que engravidam; não é algo anormal na escola não. Sempre acontece um ou 
dois casos no ano [...]. E outra coisa tem muitas alunas que a gente conversa em sala 
de aula e que já são mães e a gente trata como se não fosse (Innana, IV encontro).  

Innana utiliza a mesma realidade dos/as alunos/as citada por Vênus, mas o 

faz numa outra perspectiva enfatizando os aspectos positivos da HQ na promoção da 

saúde das estudantes que já engravidaram. Ao invés de se preocupar tanto com os 

aspectos preventivos que a revista não aborda, a professora busca explorar aquilo 

que ela traz de potencialmente novo para sua vivência escolar e assim se põe a 

problematizar a sua própria prática enquanto docente da área de sexualidade.  

Ela utiliza de suas experiências na condição de professora na qual já viu 

estudantes se afastarem das salas de aula por conta de uma gravidez não planejada e 

a escola não problematizar isso; ou mesmo, conviveu com estudantes que já 

engravidaram e tiveram seus/suas filhos/as ou até passaram por processos 

abortivos e a escola (e até ela mesma) não se atentar para a necessidade de trabalhar 

esses temas como realidades e não como suposições.  

“Nos últimos vinte anos, após o surgimento da epidemia do HIV/Aids e o 

reconhecimento da gravidez de jovens em idade escolar, a sexualidade se consolidou 

como lugar de fala em torno da ideia de prevenção” (CÉSAR, 2009, p. 38). Innana 

reconhece essa abordagem restrita como uma falha do sistema escolar como um todo, 

mas foca a sua atenção sobre sua prática. Percebo, a partir de sua fala, que ela põe em 

questionamento o papel estritamente preventivo desenvolvido pela escola e por ela 

mesma em relação à gravidez de escolares problematizando como isso tem deixado 

muitas estudantes desassistidas e reiterando a insuficiência dessa abordagem na 

relação entre sexualidade e saúde. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

Não se trata de uma conclusão porque aqui não é o fim. Ainda estou a 

caminho. E feliz por isso, pois o que mais importa nas pesquisas pelas quais 

enveredei é o andar e não o chegar (LOURO, 2004). E nesse momento de minha 

caminhada me dedico a tecer algumas considerações sobre os resultados obtidos nas 

andanças que me trouxeram até aqui.  

Esse estudo, além de não se concluir também não se inicia nessa pesquisa. 

Outros/as integrantes do Grupo de Pesquisa em Gênero e Diversidade Sexual da 

UESB se dedicaram ao estudo de gênero e sexualidade no contexto do componente 

curricular “Educação para a Sexualidade” no município de Jequié antes de mim. 

Pesquisas como as de Suzane Cabral (2016) e Suse Mayre (2013) (cujos trabalhos 

podem ser acessados na página do PPGECFP) apesar de trabalharem com objetivos 

diferentes dos meus, muito contribuíram com a construção dessa pesquisa. 

Trilhamos caminhos singulares, mas que se cruzaram em diferentes pontos, 

inclusive, pela ausência de conclusões totalizantes. 

Por isso não serei prepotente a ponto de dizer que cheguei a considerações 

finais sobre esse trabalho E isso não torna essa pesquisa vaga ou sem sentido, ao 

contrário, confere a ela um caráter ainda mais complexo que permite a mim e a você, 

leitor, inúmeras possibilidades interpretativas e problematizadoras, enfim... diversas 

possibilidades de continuar a caminhada dentro dos estudos da educação para a 

sexualidade e da formação de professores/as.  

Nesse trabalho de pesquisa, objetivei analisar os discursos construídos pelas 

professoras da disciplina Educação para a Sexualidade durante momentos 

formativos mediados por materiais educativos sobre sexualidade e saúde. Para tanto, 

contei com a participação voluntária de três professoras, aqui referidas pelos nomes 

fictícios de Innana, Afrodite e Vênus, de uma escola dos anos finais do ensino 

fundamental da rede municipal de Jequié-Ba. O caminho que escolhi para a 

realização desses espaços formativos e alcance dos objetivos teve respaldo nas 

pesquisas pós-estruturalistas; no saber da experiência discutido por Jorge Larrosa; na 

problematização segundo James Marsshal e na operação com o discurso tendo como 

base os estudos foucaultianos. 
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 Sobre os resultados desse estudo, o que posso dizer é que os discursos das 

professoras sobre sexualidade e saúde que circulam pela escola, por muitas vezes, me 

fizeram pensar estar em outra época, por volta do século XVIII em que a sexualidade 

começou a se configurar como elemento passível de gestão utilizado para controle 

dos corpos. Tais discursos parecem ainda constituir um complexo sistema de 

interdições em torno das expressões e vivências da sexualidade juvenil na escola 

pesquisada.  

Elementos como a promiscuidade, a imoralidade pública, os vícios privados 

(prática masturbatória) e a as DST,s que predominavam nos discursos por volta da 

segunda metade do século XIX (WEEKS, 2000), além da gravidez considerada 

precoce, todos se fizeram presente no discurso das professoras participantes dessa 

pesquisa. Esse resultado reitera os achados durante as pesquisas de Azevedo (2013) e 

Cabral (2016) que relatam o quanto o tratamento estritamente biológico da 

sexualidade; os modelos de feminilidades e masculinidades, os preconceitos e a 

prescrição de comportamentos têm sido foco prioritário do componente curricular 

Educação para a Sexualidade. 

Entretanto, percebi nessa pesquisa que, ao mesmo tempo em que a utilização 

dos artefatos culturais suscitava o discurso em torno do biológico; da aversão à 

promiscuidade e à masturbação; do incentivo ao cuidado com a saúde corporal, do 

preconceito em torno das relações afetivas entre sorodiscordantes e da necessidade 

de prevenção à gravidez considerada precoce, também levava as professoras a 

problematizarem seus próprios discursos.  

Não me refiro aqui à contribuição da proposta formativa, pois não busquei 

analisar seus impactos na mudança de discursos das professoras. Apenas destaco o 

quanto a utilização do material educativo fez surgir duas faces de uma mesma 

moeda, ou seja, de um lado um discurso que reproduz o que foi culturalmente 

construído a respeito da sexualidade e sua interface coma saúde e paralelo a ele outro 

que questiona: mas, será que tem que ser assim? Será que agindo dessa forma estou 

fazendo o melhor pelos/as meus/minhas alunos/as? Como minhas subjetividades 

interferem nas “verdades” que reproduzo em meus discursos? 

O trabalho com os artefatos culturais enquanto mediadores na produção de 
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discursos de Innana, Afrodite e Vênus me fez vislumbrar novas possibilidades 

discursivas sobre sexualidade e saúde. Por muitas vezes notei que elas assumiam o 

desafio de pensar diferente o fazer educativo, não porque a proposta formativa as 

incentivava a isso, mas havia nelas uma vontade de saber e de abandonar medos 

antigos.  

Vênus demonstrou essa vontade com a iniciativa de discutir em sua 

intervenção em sala de aula o vídeo educativo “Era uma vez outra Maria” tão 

criticado por elas durante os encontros pelas suas cenas de masturbação. Innana o fez 

quando ao entrar em contato com a história em quadrinhos sobre gravidez 

problematizou o fato de sua prática educativa estar, invariavelmente, centrada na 

prevenção da gravidez considerada precoce, mas nunca a ter discutido em seu 

processo apesar de, por mais de uma vez, ter a experiência de uma aluna grávida em 

sua turma. Afrodite também subverte quando se depara com o material educativo 

impresso de título “A informação é a luz”. Ela questiona a aposta incondicional na 

informação e o caráter prescritivo que essa denota, ponderando que a informação só 

é importante na medida em que a partir dela seja possível fazer escolhas. Mais que 

uma crítica ao material ou ao sistema educativo, ela tece uma crítica ao seu próprio 

discurso. 

Essas são apenas algumas das tentativas de escapes das professoras em meio 

aos discursos heteronormativos, sexistas, preconceituosos e prescritivos percebidos 

nessa pesquisa. Situações como essas e as relatadas anteriormente por minhas 

colegas que também pesquisaram no contexto da disciplina, me enchem de 

esperança. Mais que isso, me fazem perceber que toda essa esperança não é em vão; 

os resultados de nossos trabalhos estão brotando timidamente, como, geralmente, o 

faz a maioria dos processos importantes de mudança. 

Para finalizar, compartilho aqui uma experiência vivida na mesma escola 

meses após a realização da pesquisa, para pensarmos um pouco sobre o quanto a 

escola, para além das paredes da sala de aula da disciplina de Educação para a 

Sexualidade, é carente de intervenções na área. Um dos motivos que me fizeram 

escolher essa escola para a realização de minha pesquisa, fez com que eu retornasse a 

ela após o estudo: as palestras. De antemão, deixo claro que não tenho nada contra a 
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realização de palestras na escola desde que essa não ocorra de maneira prescritiva; 

não vise minar a autonomia e liberdade de escolhas dos/as estudantes e que as 

estratégias educativas na área não se resumam a elas.  

Recentemente, fui convidada novamente pela escola para realizar uma 

palestra sobre puberdade e adolescência para estudantes do 6º ano do ensino 

fundamental, sendo orientada a focar, especialmente, nos aspectos de higiene. A 

elaboração da palestra ficou sob meu critério. Pediram-me “apenas” para não falar 

diretamente sobre sexualidade, deixando esse tema para ser abordado caso surgisse 

em algum questionamento. Aceitei o convite e, fugindo das orientações, reservei em 

minha apresentação um espaço para falar sobre sexualidade e relações sexuais 

considerando que seria uma irresponsabilidade deixar de fora um tema que 

querendo a escola ou não, faz parte da vida dos/as estudantes e está presente na 

instituição. 

Exatamente no momento de minha fala em que abordava as relações sexuais 

falando de prazer e proteção um dos professores que estava acompanhando a 

palestra interveio, educadamente, falando que era necessário destacar que eles/as 

eram muito jovens para essas vivências, que não estavam preparados/as e por isso 

deveriam ter cuidado, especialmente, com uma gravidez não planejada. Após a 

intervenção, conclui a palestra, como o planejado, recebendo os cumprimentos da 

direção e de duas professoras participantes de minha pesquisa e que destacaram o 

quanto os/as estudantes são carentes de intervenções relacionadas ao tema de forma 

tão clara e aberta. 

Ao sair da escola me peguei pensando sobre a situação ocorrida com o 

professor. Parece-me que o objetivo real dos convites para realização de palestras na 

escola não é, prioritariamente, a informação, gerar conhecimento aos/às estudantes, 

prepará-los/as para fazer escolhas conscientes, mas é ter alguém de fora da escola e 

com certa credibilidade na área que de tempos em tempos faça aos estudantes as 

mesmas prescrições que eles/elas fazem durante o ano letivo, para que assim, 

possam convencê-los/as de que é a atitude certa a tomar, o comportamento correto a 

ter. É uma relação entre saber e poder. Quem detém o conhecimento tem autoridade 

para falar. Entende-se que um especialista teria maior poder de convencimento 
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diante dos/as estudantes. Nesse sentido, a escola não te procura apenas porque você 

conhece, te procura porque acredita que você convence. 

Recuso-me a ser novamente um instrumento utilizado pela escola para reiterar 

antigos discursos sobre sexualidade e saúde. O caminhar por essa pesquisa me fez 

entender a necessidade de problematizar meus próprios discursos e não apenas os 

das professoras. Aprendi a valorizar meus escapes e minhas transgressões tanto 

quanto valorizei as tentativas de escapes de Inanna, Vênus e Afrodite. E pretendo 

continuar transgredindo no ambiente escolar por uma educação para a sexualidade 

problematizadora e não baseada em reprovações morais e preconceitos.  

Por isso, reitero que esse não é o fim do caminho. Ainda há muito que 

pesquisar e contribuir com a escola na área de gênero e sexualidade, sabendo que “à 

medida que nos movemos para o horizonte, novos horizontes vão surgindo, num 

processo infinito. Mas, ao invés de isso nos desanimar, é justamente isso que tem que 

nos botar, sem arrogância e o quanto antes, a caminho” (VEIGA-NETO, 2016, p. 26).  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO  

Resolução 466/2012 de 12 de dezembro de 2012. 

Prezada professora 

Sou Laís Machado de Souza, mestranda do programa de Pós Graduação em 
Educação Científica e Formação de Professores da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB), estou realizando juntamente com o orientador Profº. Dr. 
Marcos Lopes de Souza a pesquisa intitulada “MATERIAIS EDUCATIVOS: 
DISCURSOS DE PROFESSORAS SOBRE AS POSSIBILIDADES DE SUA 
UTILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE NA INTERFACE COM 
AS QUESTÕES DE SAÚDE” e, venho solicitar sua colaboração como participante 
dessa pesquisa.  

Essa pesquisa atende ao que está disposto na Resolução do Conselho Nacional 
de Saúde no 466 de 12 de Dezembro de 2012 e tem como objetivo geral analisar os 
discursos sobre sexualidade e saúde construídos pelas professoras da disciplina 
Educação para a Sexualidade após contato com materiais educativos. Os objetivos 
específicos são: Identificar os discursos das professoras da disciplina Educação para 
a Sexualidade em relação à interface entre sexualidade e saúde e; discutir as 
potencialidades e limitações para o uso didático dos materiais educativos em aulas 
destinadas à educação para a sexualidade na relação com a saúde.  

Será realizada uma proposta formativa em parceria com o Núcleo de Estudos 
em Diversidade de Gênero e Sexual – programa de extensão da UESB, campus de 
Jequié- BA sob a coordenação do Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza. Os encontros 
serão gravados em áudio. Será realizada ainda entrevista coletiva ao final da 
formação e as produções escritas realizadas durante o processo serão utilizadas como 
fonte de dados. 

O processo de produção de dados poderá trazer algum desconforto tal como 
constrangimento, por se tratar de discussões sobre assuntos ligados à sexualidade. 
Porém, garantimos que tal risco de constrangimento será reduzido mediante 
estabelecimento de conversa informal com linguagem apropriada a ser realizada de 
forma lúdica e didática. Ressaltamos que a sua identidade será mantida em sigilo e as 
informações obtidas serão unicamente utilizadas para fins da pesquisa. Caso haja 
algum dano decorrente da pesquisa, a responsabilidade será dos/as 
pesquisadores/as. 

Sua colaboração é voluntária e não haverá qualquer forma de remuneração ou 
de gastos. Você pode retirar seu consentimento em participar da pesquisa e também, 
solicitar informações e esclarecimentos a qualquer momento, sem nenhum prejuízo 
e/ou penalidades para o mesmo. Os dados obtidos serão utilizados na publicação de 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

Campus Universitário de Jequié/ BA 

Programa de Pós- Graduação – Educação Científica e Formação de 
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artigos científicos e assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer 
dado que comprometa o sigilo da sua participação. 

Sua participação é importante no sentido de colaborar na busca de alternativas 
para que o processo de educação em sexualidade e saúde seja desenvolvido de 
maneira menos reprodutivista e que gere espaço para discussões problematizando as 
vivências dos estudantes em relação à sua sexualidade e saúde, bem como, auxiliar 
na construção de conhecimentos sobre as contribuições desses materiais educativos 
para o propósito a que é destinado: a produção de saberes em sexualidade e saúde. 

Caso concorde em participar dessa pesquisa, deverá assinar este formulário 
em duas vias. Sendo sua participação livre e voluntária, não haverá nenhuma sansão 
caso você não concorde em participar. 

 

Eu,___________________________________________________________, aceito 
livremente participar do estudo intitulado “MATERIAIS EDUCATIVOS: DISCURSOS DE 
PROFESSORES/AS SOBRE AS POSSIBILIDADES DE SUA UTILIZAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE NA INTERFACE COM AS QUESTÕES DE 
SAÚDE”, desenvolvido pela mestranda Laís Machado de Souza, sob orientação do Prof. Dr. 
Marcos Lopes de Souza, ambos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

______________________________________ 

Assinatura da participante 

 

COMPROMISSO DA PESQUISADORA 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É 
minha função que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações 
relacionadas a esta pesquisa. 

________________________________________ Jequié,   Data: ___/___/_____ 

Assinatura da Pesquisadora 

 
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, PODE ENTRAR EM CONTATO COM: 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (CEP/UESB) 

Endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, CAP - 1º andar 
Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho, CEP: 45.206-510 Jequié – Bahia. 

Telefone: (73) 35289727 e E-mail: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 
 
 

CONTATO COM OS/AS PESQUISADORES/AS: 
Orientanda: Laís Machado de Souza - Fone: (73) 88249683  

E-mail: laimachado18@hotmail.com 
Orientador: Profº. Dr. Marcos Lopes de Souza – Fone: (73) 91411558 

E-mail: marcoslsouza@ig.com.br  
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APÊNDICE B 

 

 

PROPOSTA FORMATIVA 

Título 

Formação de professoras em sexualidade e saúde: o material educativo na (re) 

construção de saberes e práticas  

Objetivo Geral: Explorar o uso do material educativo na problematização e 

discussão da sexualidade e suas relações com as questões de saúde e na construção 

de propostas coletivas de possíveis abordagens teórico-metodológicas na escola. 

Justificativa: Consideramos a iniciativa relevante e justificável devido à importância 

e necessidade de propostas formativas que suscitem a reflexão dos/as docente sobre 

o processo educativo em sexualidade, saúde e relações de gênero no atual contexto 

sociocultural. Nesse sentido, destacamos o potencial dos materiais educativos como 

artefatos culturais auxiliares na (re) construção de conhecimentos e abordagens 

metodológicas na área. 

Proponente: Laís Machado de Souza (Mestranda do Programa de Pós - graduação 

em Educação Científica e formação de professores – UESB) em parceria com o com o 

Núcleo de Estudos em Diversidade de Gênero e Sexual – programa de extensão da 

UESB, campus de Jequié- BA, sob a coordenação do Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza. 

Proposta formativa 

Período: de março a junho de 2016 

Público - alvo: Professores/as que ministram ou já ministraram a disciplina de 

Educação para a Sexualidade. 

Carga horária: 120H (com certificação) 

Temáticas propostas 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

Campus Universitário de Jequié/ BA 

Programa de Pós- Graduação – Educação Científica e Formação de 
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� Sexualidade e saúde numa perspectiva histórica 

� Sexualidade, saúde e vulnerabilidade 

� Direitos reprodutivos e sexualidade 

� Diversidade de gênero e sexual 
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APÊNDICE C 
 

 
 

Formação de professoras em sexualidade e saúde: o material educativo na (re) 
construção de saberes e práticas 

 
Ficha de inscrição 

Dados pessoais 
Nome:_____________________________________________________________________ 
Apelido____________________________________________________________________ 
Data de nascimento__________________________________________________________ 
Endereço:__________________________________________________________________
Telefone:___________________________Celular: ________________________________ 
Estado civil:___________________Identidade de gênero__________________________ 
 
Dados profissionais 
Escolaridade 
(  ) superior completo   (  ) especialização    (  ) mestrado     (   ) doutorado 
 
Área de formação___________________________________________________________ 
 
Tempo de formada: ____________________ 
 
Disciplinas que leciona:______________________________________________________ 
 
Tempo de atuação na disciplina Educação para a Sexualidade (EPS):_______________ 
 
Motivo de estar lecionando na disciplina de EPS:________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Já realizou algum curso de formação continuada/ atualização na área de 
sexualidade? Qual? 
___________________________________________________________________________ 
 
Justifique o seu interesse por essa proposta formativa:___________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________ 

Assinatura 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
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APÊNDICE D 

 
 

 
Formação de professoras em sexualidade e saúde: o material educativo na (re) 

construção de saberes e práticas 
 

ROTEIRO PARA DIAGNÓSTICO INICIAL 

1. Em minha opinião, educar para a sexualidade é... 

2. Quem sou eu enquanto professora da disciplina educação para a sexualidade? 

3. Como avalio minha postura nas aulas de educação para sexualidade? 

4. Quais recursos utilizo no trabalho com sexualidade em sala de aula? 

5. Para mim, os temas mais importantes para abordar sexualidade em sala de aula são... 

6. São temas que eu não gosto ou preferiria não abordar na disciplina... 

7. Educar para a sexualidade é, prioritariamente, educar para a saúde. Comente essa 

afirmação. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Materiais educativos impressos - MEI 

ANEXO B – Oficinas do Projeto Saúde e Prevenção na Escola - SPE 

ANEXO C – Histórias em quadrinhos do Projeto Saúde e Prevenção na Escola 

(sinopses e links de acesso)  

ANEXO D - Vídeos de campanha do Ministério da Saúde (Sinopses e links de acesso) 

ANEXO E – Vídeos educativos (Sinopses e links de acesso) 
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ANEXO A – Materiais educativos impressos - MEI 

Folheto: “A Informação é a luz” 

 

 
Fonte: Biblioteca virtual em saúde do Ministério da Saúde 

Link para acesso: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/10006001366.pdf  
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Panfleto: “Faça sexo seguro!” 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Jequié (SMS) 

Material impresso 
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Folheto: “Sexo, amor e proteção” 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Jequié 

Material impresso 
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Folheto: “Amor de festa” 

 

 

Fonte: Centro de Referência Estadual da Aids 

Material impresso
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ANEXO B – Oficinas do Projeto Saúde e Prevenção na Escola - SPE 
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Fonte: Coletânea: Adolescentes e jovens para educação entre pares 

Link para acesso: http://www.aids.gov.br/publicacao/adolescentes-e-jovens-para-educacao-entre-pares-spe  
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ANEXO C - Histórias em quadrinhos do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas  

                                                              

Fonte: Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas 

Link para acesso: http://www.aids.gov.br/publicacao/2010/historias-em-quadrinhos-hq-spe 

 

A HQ trata da história da 
adolescente Cris que engravida do 
namorado Felipe na primeira 
relação sexual deles. A história não 
aborda, prioritariamente, a 
prevenção, mas sim a gravidez já 
estabelecida e os enfrentamentos 
decorrentes dela evidenciando não 
apenas os problemas da gestação 
numa idade considerada precoce, 
mas destacando maneiras de lidar 
com ela no âmbito familiar, social e 
pessoal. Assim, a gravidez nessa 
faixa etária deixa de ser tratada 
apenas como um problema social a 
ser evitado dando visibilidade 
aos/às adolescentes que já 
vivenciaram ou vivenciam tal 
situação de forma a mostrar que 
não se trata do fim de suas 
expectativas e planos e que é 
possível lidar com maturidade com 
a questão.  

Na HQ, apesar de lidar com 

Na HQ Rafa é uma menina bonita, 
inteligente que convive com o vírus HIV 
e tenta esconder isso de seus colegas e de 
seu amigo Guga. Ele que sempre teve 
fama de garanhão acaba se apaixonando 
por Rafa e na tentativa de se aproximar 
descobre o seu segredo. A trama gira em 
torno do convívio de Rafa com o grupo 
de apoio à soropositivos tentando lidar 
com seus medos, anseios e ao mesmo 
tempo ajudar aqueles que também estão 
na mesma situação que ela. Nesse meio 
tempo, Guga também lida com seus 
próprios medos e busca ajuda de um 
professor para tentar compreender o que 
fazer em relação aos seus sentimentos 
por Rafa, que o incentiva a investir nessa 
relação sem preconceitos. Nesse ponto, 
dentre outras coisas, a HQ tenta 
problematizar os estereótipos 
relacionados ao HIV/Aids e sobre o 
relacionamento entre sorodiscordantes. 
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ANEXO D - Vídeos de campanha do Ministério da Saúde 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

JOÃO QUE AMAVA TEREZA 

Vídeo de campanha do Ministério 
da Saúde de 1988 que resgata o 
poema “Quadrilha”, escrito em 
1954 por Carlos Drummond de 
Andrade e traz uma abordagem 
preventiva pautada na 
multiplicidade de parceiros e da 
liberdade sexual vivenciada pelos 
jovens nesse período, enquanto 
fator de risco. 

Fonte: Ministério da Saúde 
Link de acesso: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=SubGNlMI4p0  

#PARTIUTESTE 

Campanha dirigida aos jovens 
lançada no dia 01 de dezembro de 
2014, Dia Mundial de Combate à 
Aids, cujo objetivo, de acordo com o 
MS, foi dar maior visibilidade às 
questões do viver com HIV/Aids e 
à importância do teste e do 
tratamento como prevenção. 

Fonte: Ministério da Saúde 
Link de acesso:  
https://www.youtube.com/watch?
v=PgsMfQIX9g4  

HISTÓRIA ILUSTRADA DA 
AIDS 

Sintetiza e contextualiza a história 
da Aids no Brasil de forma 
ilustrativa e didática. Trata-se de 
uma edição comemorativa dos 30 
anos de luta contra a Aids na 
forma de animação também 
lançada pelo MS em 2014.  

Fonte: Ministério da Saúde 
Link de acesso:  
https://www.youtube.com/watc
h?v=Kg9nVYs-xRk  

 

VISIBILIDADE GAY E 
TRAVESTI 

Trata-se do Making off da 
campanha do Ministério da 
Saúde para o carnaval de 2012 
com a Travesti Adriana K. 
A campanha teve como slogan a 
frase: “Na empolgação pode 
rolar de tudo. Só não rola sem 
camisinha. Tenha sempre a 
sua”. 

Fonte: Ministério da Saúde 
Link para acesso:  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=yD-2WVo05dY  
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Vídeos educativos 

 “Era uma vez outra Maria”  

  
 “Minha vida de João”  

Vídeos educativos organizados pela ECOS – Comunicação em sexualidade que tratam de 

versões diferentes da mesma história. “Minha vida de João” e “Era uma vez outra Maria” 

abordam as construções de gênero, bem como, os desafios de se confrontar o que está posto 

como sendo características ou comportamentos próprios do feminino e do masculino; o 

contexto familiar desde a infância tanto de Maria quanto de João; as primeiras experiências 

amorosas e sexuais; a gravidez na adolescência; as DSTs/Aids; o primeiro emprego; a violência 

doméstica e sexual; dentre outras temáticas de interesse e, muitas vezes, cotidianas, entre os/as 

jovens e adolescentes. Esses vídeos, em particular, estão na forma de animações, o que torna a 

abordagem de alguns temas mais lúdicos e leves. 

Fonte: ECOS – Comunicação em Sexualidade 

Links de acesso 

Era uma vez outra Maria: https://www.youtube.com/watch?v=uX8lyI-5nr4  

Minha vida de João: https://www.youtube.com/watch?v=gMatcineJi8  



186 

 

 


