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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivos: analisar os discursos sobre sexualidade 
construídos durante as aulas da disciplina Educação para Sexualidade, em uma 
escola no campo do município de Jequié-BA e os efeitos desses discursos na 
produção das subjetividades das(os) discentes. Optei em fazer uma pesquisa que 
se ancora nos estudos pós-críticos e pós-estruturalistas, utilizando da observação 
participante como estratégia metodológica para a produção do material empírico 
e tomando os estudos foucaultianos como base para as análises. Portanto, 
acompanhei a professora regente e as(os) estudantes durante as aulas da 
disciplina Educação para Sexualidade em uma escola no campo do município de 
Jequié-BA e também, estive presente em reuniões com familiares, corpo docente 
e coordenação pedagógica, em conversas com funcionárias(os), equipe gestora e 
professoras(es) que ministram outros componentes curriculares. A docente da 
disciplina Educação para Sexualidade foi escolhida para esse componente 
curricular, pois é despojada, não tendo receio de falar sobre sexualidade, porém 
isso gera consequências nas aulas, pois, em alguns momentos, há 
constrangimentos e exposições de discentes produzindo situações sexismo e 
homofobia. De outro modo, ela traz situações da sua família para aproximar 
as(os) estudantes das discussões, especialmente, quando falou sobre violência 
contra a mulher e homossexualidade e, com isso, celebra a diversidade e o apego 
à tolerância. Embora, a professora tenha afinidade com a disciplina, não 
participou de nenhuma formação específica sobre sexualidade e utiliza de 
materiais fotocopiados de uma colega que ministra a disciplina em outra escola. 
Na escola foi identificada uma preocupação com a higiene dos corpos das(os) 
estudantes, inclusive com a possibilidade de os discentes terem relações sexuais 
com animais. Essa última regulação partiu do professor João, lido pela 
comunidade escolar como gay, que leciona Inglês nesta escola e trabalha com a 
disciplina Educação para Sexualidade em outro colégio. Nas aulas da disciplina, 
e também em outros momentos, percebi que as(os) estudantes e as(os) 
professoras(es) acionam um discurso cisheteronormativo quando questionam as 
transgressões de um aluno e de outra estudante em relação às normas de gênero 
e a sexualidade do professor João que conversa individualmente com os garotos 
sobre as possíveis relações sexuais com animais. Os(as) estudantes desconhecem 
a identidade travesti o que pode estar relacionado ao não terem contato com elas 
no campo, embora em algumas comunidades do campo existam travestis. Nos 
diálogos sobre as relações afetivas e sexuais são construídos discursos que 
reiteram o homem como viril, trabalhador e provedor, enquanto a mulher tem 
de se guardar para o casamento e o cuidado com a casa e as(os) filhas(os). A 
professora Cecília contesta o discurso sobre virgindade ao expor suas estratégias 
para burlar, de alguma forma, o controle da sexualidade da mulher. Essas foram 
algumas pistas que construímos ao nos debruçarmos sobre a disciplina Educação 
para Sexualidade em uma escola no campo, outras ficaram e, talvez, possam ser 
investigadas em outras pesquisas. 
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pedagógicas; ensino fundamental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The objectives of this work are to analyze the discourses about sexuality raised 

during the classes of Education for Sexuality, in a rural school of the municipality 

of Jequié-BA and the effects of these discourses on the studentes opinions. I chose 

to do a research that is based on post-critical and post-structuralist studies, using 

participant observation as a methodological strategy for the production of 

empirical material and taking the Foucaultian studies as the basis for the 

analyses. Therefore, I accompanied the teacher regent and the students during 

the classes of the discipline Education for Sexuality and I was present at teachers-

family meetings and pedagogical coordination, in conversations with employees, 

management team and teachers who teach other curricular components. The 

teacher of the discipline Education for Sexuality was chosen for this curricular 

component, because she is an open mind person and is not  afraid to talk about 

sexuality, however, this topic can bring consequences in classes. In some 

moments, there are embarrassments and exposures of students producing sexism 

and homophobia situations. Otherwise, she talks about her family’s situations to 

bring the students closer to the discussions, especially when she talks about 

violence against women and homosexuality.  Although, the teacher has a great 

affinity with the discipline, she did not attend in any specific training course on 

sexuality and uses photocopied material from a colleague who teaches the same 

discipline at another school. At the school, a concern was identified with the 

hygiene of the students' bodies, including the possibility of the students having 

sex with animals. This last regulation came from Professor João, considered by 

the school community as gay. He teaches English in this school and works with 

the discipline of Education for Sexuality in another school. In the classes and in 

other moments, I realized that the students and the teachers bring a 

cisheteronormative discourse when questioning the transgressions of a student 

in relation to the gender norms and the sexuality of Professor João who talks 

individually with the boys about possible sexual relations with animals. The 

students don’t know about the transvestite identity, which may be related to not 

having contact with them in this area, although in some rural communities there 

are transvestites. In the dialogues on affective and sexual relations speeches are 

constructed that reiterate the man as virile, worker and provider, while the 

woman has to save herself for marriage and care of the house and the daughters. 

The teacher Cecília challenges the speech about virginity by exposing her 

strategies to change the situation of the women’s sexuality control. These were 

some clues that we found by focusing on the discipline Education for Sexuality 

in a rural school. 
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elementary -middle school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Listas de Quadros 

 

Quadro 01: Instituições Municipais de Ensino Fundamental que estão localizadas 
no campo, de acordo a Secretaria Municipal de Educação de Jequié-BA. 

Quadro 02: Síntese das observações participantes e atividades realizadas durante 
as aulas da disciplina Educação para a Sexualidade na escola no campo. 

Quadro 03: Relação de palavras de as(os) estudantes do 8º ano associam com 
Namoro, Ficar e Crush. 

Quadro 04: Relação de palavras de as(os) estudantes do 9º ano associam com 
Namoro, Ficar e Crush. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Listas de Ilustrações 

 

Figura 01: Capa do livro “O dia-a-dia do professor: adolescência, afetividade, 
sexualidade e drogas” utilizado pela professora regente 

Figura 02: Sumário do livro “O dia-a-dia do professor: adolescência, afetividade, 
sexualidade e drogas” utilizado pela professora regente da disciplina Educação 
para Sexualidade 

Figura 03: Fotocópias do livro “O dia-a-dia do professor: adolescência, 
afetividade, sexualidade e drogas” entregue para as(os) estudantes como 
material de estudo 

Figura 04: Fotocópia do livro utilizado para a elaboração de aulas da professora 
regente da disciplina Educação para Sexualidade 

Figura 05:  Fotocópia do livro utilizado para a elaboração de aulas da professora 
regente da disciplina Educação para Sexualidade durante as aulas que discutiu 
violência contra a mulher 

Figura 06: Fotocópia do livro utilizado para a elaboração de aulas da professora 
regente da disciplina Educação para Sexualidade durante as aulas que discutiu 
violência contra a mulher 

Figura 07: Fotocópia do livro utilizado para a elaboração de aulas da professora 
regente da disciplina Educação para Sexualidade durante as aulas que discutiu 
violência contra a mulher 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Listas de Abreviaturas e Siglas 

 

 

AEE                            Atendimento Educacional Especializado 

AIDS                           Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

APLB                          Associação dos Professores Licenciados do Brasil  

BDTD                         Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações  

BNCC                         Base Nacional Comum Curricular  

CEP (UESB)                    Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 

Sudoeste 

                                    da Bahia 

CEFAs                        Centros Familiares de Formação por Alternância  

CFRs                           Casas Familiares Rurais  

CNBB                         Conferência Nacional dos Bispos do Brasil  

CME                           Conselho Municipal de Educação 

CNE                            Conselho Nacional de Educação  

Contag                        Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura  

CPT                            Comissão Pastoral da Terra  

CRM – DST/AIDS     Centro de Referência Municipal em DST/AIDS  

                                    de Valorização dos Profissionais da Educação  

DST’S                        Doenças Sexualmente Transmissíveis 

EJA                            Educação de Jovens e Adultos 

EFAs                          Escolas Famílias Agrícolas  

FUNDEB                   Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e               

GAPA(BA)                Grupo de Apoio à Prevenção à Aids da Bahia 

GPT                           Grupo Permanente de Trabalho de Educação do Campo  

HIV                            Vírus da Imunodeficiência Humana (tradução do inglês, 

Human     

                                   Immunodeficiency Virus) 



 
 

IST’S                         Infecções Sexualmente Transmissíveis 

LDB                           Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LGBTTI                  Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Intersexuais 

MDB                          Movimento Democrático Brasileiro 

MEB                          Movimento Eclesial de Base   

MST                           Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra  

ONG                          Organização Não Governamental  

PCNs                         Parâmetros Curriculares Nacionais  

PIBID                        Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PME                          Plano Municipal de Educação  

PMJ                           Prefeitura Municipal de Jequié 

PNE                           Plano Nacional de Educação  

PPG-ECFP                Pós-Graduação strictu sensu em Educação Científica e 

Formação  

                                   de Professores  

SD                              Sequências Didáticas  

SEC- Jequié-BA        Secretaria Municipal de Educação de Jequié-BA  

SMS -Jequié-BA       Secretaria Municipal de Saúde de Jequié- BA 

UESB                        Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

TCLE                         Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

O CAMINHAR ATÉ MINHA PESQUISA: TRAJETÓRIA, 

QUESTIONAMENTOS E (DES)CONSTRUÇÕES .............................................. 18 

CAPÍTULO I – LUTAS E RESISTÊNCIAS: O PERCURSO DA EDUCAÇÃO 

SEXUAL E DA EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA SE CONSOLIDAR NAS 

ESCOLAS ..................................................................................................................... 37 

CAPÍTULO II – OS DESLOCAMENTOS CIDADE-CAMPO: PERCURSOS 

METODOLÓGICOS, AS (OS) PARTÍCIPES DA PESQUISA E A 

COMUNIDADE 

........................................................................................................................................ 56 

2.1 - Percursos Metodológicos, as(os) interlocutoras(es) e a comunidade escolar 

........................................................................................................................................ 57 

CAPÍTULO III - DISCURSOS QUE ATRAVESSAM A DISCIPLINA 

EDUCAÇÃO PARA SEXUALIDADE EM UMA ESCOLA NO CAMPO 

........................................................................................................................................ 96 

3.1. “Você vai adorar a professora, ela é ótima, ela é boca porca”: a escolha da regente 

para a disciplina Educação para Sexualidade, seus processos formativos e 

materiais didáticos 

........................................................................................................................................ 97 

3.2. “Vai menino, larga de besteira! Fala logo se tem namorado”: exposições das 

homossexualidades, celebração da diversidade e homofobia 

...................................................................................................................................... 115 

3.3. “Já estou fazendo uma discussão com os meninos! Com ênfase em zoofilia, excesso de 

masturbação e higiene. É bom que você já trabalha com as meninas”: o discurso médico-

higienista, as construções das masculinidades no campo e a heteronormatividade 

...................................................................................................................................... 124 

3.4. “A senhora fala, fala o que é travesti, e eu ainda não entendi”: as discussões sobre 

a transexualidade e a invisibilidade travesti 

...................................................................................................................................... 133 

3.5. Relações de gênero e a escola do campo: discursos (re)produzidos pelas(os) 
estudantes e demais integrantes da escola 
...................................................................................................................................... 140 

3.6. Relações afetivas e sexuais e seus desdobramentos na escola no campo 

...................................................................................................................................... 149 



 
 

RETICÊNCIAS: OS VESTÍGIOS DE UMA PESQUISA INCONCLUSA....... 162 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 167 

APÊNDICE A ............................................................................................................ 175 

APÊNDICE B ............................................................................................................. 179 

APÊNDICE C ............................................................................................................. 183 

APÊNDICE D ............................................................................................................ 186 

APÊNDICE E ............................................................................................................. 188



18 
 

CAMINHAR ATÉ MINHA PESQUISA: REFLEXÕES, 

QUESTIONAMENTOS E (DES)CONSTRUÇÕES 

 

Certo dia, não me lembro em detalhes por ainda ser muito nova, veio um 

questionário da escola que interrogava sobre minha composição familiar e 

perguntava os nomes da minha mãe e do meu pai. Quando fui responder, escrevi 

o nome da minha mãe primeiro do que o nome do meu pai, e no momento em 

que minha mãe foi olhar minha atividade, ela pediu para que eu apagasse e 

fizesse a correção, no caso deveria inverter a ordem. Ao questioná-la sobre a 

motivação daquilo, ela me explicou que o nome do pai, do homem, sempre vem 

na frente do nome da mãe (mulher). Escrever essa pesquisa está fazendo com que 

eu retorne em memória e reviva algumas questões familiares e pessoais da minha 

infância, trago aqui uma dessas lembranças não na perspectiva de justificar o 

meu modo escrita, mas de romper com alguns estigmas pessoais e de ao me 

expor, também externalizar o quanto nós somos capturadas por discursos 

normativos, como somos violentadas e como podemos romper com isso. Assim, 

de início, em minha escrita da pesquisa vou privilegiar o feminino em relação ao 

masculino, quero romper com esse estilo que está arraigado em mim, em minha 

escrita diária e cotidiana.  

... 

Por muito tempo reiterei os discursos de professoras(es) que afirmavam não 

discutir as questões relacionadas à Educação Sexual, por não se sentirem 

preparadas(os) para fazê-las. Segundo elas, o magistério e os cursos de 

licenciaturas não lhes formam para abordar nas salas de aulas as questões sobre 

sexualidade (MARY NEIDE DAMICO FIGUEIRÓ, 2006). Em um momento, 

expus essa afirmativa durante minha apresentação do projeto de pesquisa ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores 

(PPGECFP), por acreditar fielmente nela, e fui questionada: Será que realmente 

as(os) professoras(es) não são formadas(os) para fazer as discussões sobre 

sexualidade nas escolas ou para além disso, suas questões pessoais, o contexto 

histórico, cultural, social e religioso as(os) impedem? Esse questionamento me 
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acompanhou durante as aulas do mestrado, e com os diálogos e debates 

estabelecidos, me inquietei a pensar, também, em que são pautadas as práticas 

pedagógicas e os processos de formação das(os) professoras(es) que discutem 

sexualidade, especialmente, as(os) que ministram a disciplina Educação para a 

Sexualidade nas escolas no campo do município de Jequié-BA. 

A preocupação pelas práticas pedagógicas e a formação de professoras(es) 

que discutem Educação Sexual/Sexualidade é trazida em vários artigos, 

dissertações e teses. Contudo, eles nos mostram que a maioria das(os) docentes 

traz Doenças Sexualmente Transmissíveis- DST - nomenclatura, atualmente, em 

desuso e substituída – por Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST e 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS como um dos focos mais 

trabalhados. Apontam, também, que as posturas e práticas, em sua maioria, 

das(os) professoras(es) são rígidas, com processos de orientações rigorosos, 

retrógados, controladores, com atos de despreparo, timidez, insegurança e 

pautada em valores éticos e morais pessoais. Além disso, consideram as 

discussões como exclusivas para as aulas de Ciências e Biologia (REGINA CÉLIA 

PINHEIRO DA SILVA; JORGE MEGID NETO, 2006; GLAUBERTO DA SILVA 

QUIRINO; JOÃO BATISTA TEXEIRA DA ROCHA, 2013). 

As noções de práticas pedagógicas trazidas por Regina Célia Pinheiro da 

Silva e Jorge Megid Neto (2006) me fizeram refletir, rememorar minha trajetória 

escolar, na universidade, meu encontro com as discussões sobre gênero, 

sexualidades e o principal, o chegar à escola no papel de professora que faz as 

discussões sobre sexualidade, lida com os entraves e limitações, mas percebe a 

necessidade constante de fazer essas discussões na escola. Os acontecimentos que 

vou expor aqui foram vivenciados antes do questionamento feito durante minha 

apresentação do projeto de pesquisa, e isso vai mostrar como muitas vezes 

ficamos presas e nos agarramos a alguns chavões, por mero conforto, segurança 

e comodidade. É mais fácil falar que não temos formação específica para tal ou 

dizer que as pessoas não estão preparadas para dialogarem sobre gênero e 

sexualidade do que admitir nossos medos e inseguranças. 
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Vou começar a contar minha trajetória a partir do meu segundo semestre 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia- UESB, Campus Jequié-BA, e já logo as(os) aviso que idas e 

voltas vão acontecer durante esse percurso. Começo a contar minha jornada a 

partir de dezembro de 2012, período em que fui aprovada na seleção para o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência- PIBID1, e por incrível 

que pareça nos meus primeiros contatos com a escola, e sempre quando tínhamos 

aproximação com salas novas, sempre éramos cobradas(os) pelas(os) estudantes 

sobre discussões relacionadas à sexualidade. Esta temática estava continuamente 

na lista dos assuntos que as(os) alunas(os) tinham mais interesses. Penso que esse 

atrativo nos diz muito, pois falar sobre sexualidade de maneira mais aberta e 

menos reguladora ainda é negado pelas famílias e escolas, por entenderem ser 

algo reservado/pessoal que só podemos falar com alguém muito próximo e com 

quem tenhamos muita intimidade. Sexualidade é entendida como algo a ser 

silenciado, pouco falado, chegando ao ponto de sua vivência ser entendida por 

algumas/alguns como pecaminoso, especialmente, em virtude das convicções 

religiosas (GUACIRA LOPES LOURO, 2008). 

Muitas vezes esse desejo das(os) estudantes foi colocado de lado, já que nos 

interessávamos mais por trabalhar conteúdos específicos da biologia como 

Genética, Citologia, Evolução e Botânica. Em meados de 2013 a cobrança feita 

pelas (os) estudantes foi colocada para análise em um dos nossos encontros 

semanais, e o discurso de que não tínhamos formação para a tal veio à tona. O 

discurso da não formação foi de imediato dissolvido pela coordenadora por nos 

lembrar que estávamos em um programa destinado a formação e ele poderia ser 

espaço destinado a estudos voltados para a sexualidade, e assim foi feito. 

Passamos a utilizar nossos encontros para estudos, discussões e planejamento de 

Sequências Didáticas (SD) sobre sexualidade. Durante esse processo de estudo e 

                                                           
1 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID é uma iniciativa do governo federal 

que oferece bolsas de iniciação à docência as (os) discentes de cursos de licenciaturas presenciais para que 

elas (es) se dediquem ao estágio em escolas públicas estaduais ou municipais. Tem como objetivo antecipar 

o contato das(o)s futuras(os) professoras (es) com o exercício do magistério na rede pública e fomentar a 

articulação entre as universidades, as escolas e os sistemas educacionais estaduais e municipais (BRASIL, 

2010). 
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elaboração nos vimos presos apenas a aspectos biológicos, pois, entendíamos 

como mais fáceis por possuir “domínio” de conteúdo, já que se tratava de um 

subprojeto composto, exclusivamente, por graduandas(os) de Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

Essa forma de pensar expostas por nós, integrantes do subprojeto de 

Biologia do PIBID, é corroborada por Mary Figueiró (2006) ao dizer que são 

vários os motivos que movem as discussões acerca da sexualidade, porém, ainda 

estamos levando conosco uma visão simplista e reducionista, continuamos com 

a ideia de se trabalhar sexualidade em uma perspectiva higienista, de controle, e 

muitas das vezes até no discurso biológico que nos propomos a falar e nos 

sentimos mais seguras/os e aptas/os, o fazemos superficialmente, não sendo 

suficiente para o entendimento e esclarecimentos das dúvidas das(os) nossas(os) 

discentes.  

E isso de fato estava acontecendo, estávamos tentando fazer mais do 

mesmo. Começamos a perceber então, que não podíamos nos pautar apenas em 

aspectos biológicos, já que é imprescindível para a formação das(os) estudantes 

discutir sexualidade em várias esferas em diferentes contextos sociais e culturais, 

pois, a sexualidade é mais abrangente do que pensamos, estando presente desde 

as discussões sobre os nossos desejos, as configurações familiares até o que diz 

respeito sobre como as pessoas decidem sobre os seus corpos e como expressam 

em público suas afetividades (FIGUEIRÓ, 2006; QUIRINO; ROCHA, 2013). 

Porém, a ideia de aprofundar no assunto, de abrir novas possibilidades nos 

assustava, e nesse momento outro discurso foi exposto, o da vergonha, da 

insegurança, o medo de questionamentos que não tivéssemos respostas, o medo 

da exposição que poderia surgir ao discutir sexualidade.  

E foi nesse momento de turbilhão, que a coordenadora do subprojeto fez o 

convite para um professor da UESB, que trabalhava com as discussões sobre 

sexualidade, gênero, corpos, fazer uma formação com o nosso grupo, em 2014. O 

convite foi aceito e participamos de um curso de extensão nomeado “Formação 

Inicial e Continuada de professoras(es) de Ciências e Biologia e as discussões 

sobre corpo, gênero e sexualidade”, que contou com 08 encontros, nos quais 
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foram trabalhadas as seguintes temáticas: Gênero; Intersexualidade; Diversidade 

de Gênero; Diversidade Sexual; Corpos e Normatizações; Gênero e Sexualidade 

na Escola; Sexualidade e Prazer e Vulnerabilidade e Saúde Sexual. E foi a partir 

dessa formação - sem aulas expositivas que parecem um monólogo, sem exibição 

imagens de vaginas e pênis com verrugas e secreções, sem ouvir as expressões 

“certo ou errado”, “isso pode” e “aquilo não pode” - que começa minha trajetória 

de questionamentos e (des)construções sobre sexualidade e gênero. Não irei 

entrar em detalhes sobre o curso de extensão, mas posso afirmar que a partir dele 

conseguir enxergar as discussões por outro viés, com as suas diversas 

possibilidades e pude compreender nas minhas reflexões atuais que discutir 

sexualidade não tornar-se difícil apenas por não possuir uma formação, mas 

também, por medo, insegurança, pelos questionamentos pessoais que possam 

surgir durante as discussões e, especialmente, pelo fato de queremos impor 

nossos valores morais e éticos como o adequado para as(os) estudantes. 

Penso que mais do que uma formação, o curso de extensão e, também, o 

questionamento que me foi feito durante minha apresentação do projeto de 

pesquisa, me direcionaram ao meu passado, me fizeram experienciar alguns 

momentos ocorridos e refletir sobre minha criação familiar, sobre a escola que 

estudei e seus métodos usados para as discussões sobre Educação Sexual e notei 

como os discursos da higienização, prescrição, de controle, de normatização, de 

enquadramentos, e principalmente, os do medo estiveram presentes o tempo 

todo nessas educações em que fui exposta. 

No meu âmbito familiar sempre existiu dois lados - mesmo esses lados 

convivendo sempre concomitantes na minha casa- o lado do meu pai, que sempre 

prevaleceu à incógnita e o silêncio em relação à sexualidade, e o lado da minha 

mãe, com o seu discurso entendido por ela como franco e libertador, um discurso 

de liberdade com o corpo, da necessidade de falar para mim sobre as coisas 

referentes à sexualidade. Lembro-me como o discurso de minha mãe era/e é forte 

ao falar “Sou uma mãe que conversa sobre tudo com você no que diz respeito a sexo”. 

Ela foi uma mãe que me explicou sobre várias coisas referentes à sexualidade, 

todas ao seu modo e da maneira que acreditava ser mais coerente. A nudez dos 
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corpos, por exemplo, é algo que em minha casa sempre convivemos com muita 

naturalidade. Para ela, “O que se conhece não traz curiosidade”, então, minha 

educação familiar, exclusivamente, por parte de minha mãe, foi pautada pela 

perspectiva: Conhecer, para não despertar a curiosidade. Saber para não fazer o 

“errado”.  

Entretanto, mesmo ela se intitulando essa mãe que discute sobre “tudo” de 

maneira aberta, tem fatos que me marcaram e refletem em mim até hoje. 

Relembro o dia da minha primeira menstruação e a conversa que tivemos logo 

após o acontecido. Aos meus 12 anos, ela deixou claro: “Você se tornou mulher e 

que já pode engravidar”, me foi tão forte essa frase que caí em lágrimas, odiei o fato 

de ter menstruado e a partir desse dia passei a carregar um medo inexplicável de 

engravidar. Reflito como uma pequena frase pode ser tão marcante. A ideia de 

reprovação passada por minha mãe em seu discurso e em não concordar com 

uma gravidez na adolescência foi introjetada por mim e permanece até hoje. Vivo 

em constante processo de (des)construção para conceber a ideia e a possibilidade 

que outras pessoas possam querer engravidar na adolescência por escolha. Dessa 

forma, mesmo sendo uma pessoa que discute as questões sobre sexualidade, 

também, sou influenciada diretamente por discursos normativos. 

Ao escrever isso hoje, essa experiência me traz uma diferente leitura, e me 

interrogo: Como um processo biológico, a menarca, pode me enquadrar em um 

gênero? O menstruar para minha mãe foi entendido como um rito de passagem 

para que eu me “tornasse mulher”, o que me faz pensar como somos construídos 

pela legitimidade do determinismo biológico. A autora Guacira Lopes Louro 

(2000) nos diz que somos definidas (os) dentro de um gênero desde muito 

novas(os), quando ainda estamos na barriga de nossas mães, no momento em 

que a nossa genitália é identificada e revelada por uma/um médica e, dessa 

forma, nos é dado um determinado gênero. Durante toda nossa vida somos 

enquadradas(os) nessas perspectivas biológicas, recebemos nomes de acordo 

com o gênero, e até mesmo, cores e brincadeiras a serem utilizadas nos são 

preestabelecidas. 
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Após dissertar um pouco sobre a minha construção familiar, volto à escola 

que estudei boa parte da minha educação infantil e todos os anos de ensino 

fundamental e Médio, e questiono suas metodologias de ensino da sexualidade, 

seu processo de silenciamento para as diferenças e, principalmente, a negação 

perante as discussões dos corpos. Lembro como hoje os momentos pontuais que 

a minha escola se propôs a falar sobre sexualidade. Essas ocasiões ocorreram na 

minha 4ª e 7ª série do Ensino Fundamental, conhecidos hoje como 5º e 8º ano. 

O primeiro momento aconteceu em um projeto intitulado “DST, Tô fora!”. 

O título fazia referência a um jargão utilizado em propagandas contra o uso de 

drogas ilícitas, e o segundo momento foi um ciclo de seminários sobre os métodos 

contraceptivos e as, então, chamadas DST. Destaca-se que esses dois momentos 

foram pensados por uma professora e um outro professor de Ciências, mesmo na 

época em que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) afirmavam que 

Educação Sexual poderia ser ensinada nas aulas de qualquer disciplina por se 

tratar de um dos temas transversais. Entretanto, este fato é compartilhado em 

diversas instituições escolares, pois, frequentemente, essas discussões ficam, 

exclusivamente, a critério das(os) professoras(es) de Ciências e Biologia, como de 

fato aconteceu na escola na qual estudei, sendo as discussões restritas às 

informações passadas por meio de aulas expositivas e resumidas ao que se 

encontra nos livros didáticos, com enfoques para a gravidez da adolescência, IST, 

órgãos genitais e métodos contraceptivos e com metodologias pautadas na 

disciplinarização, controle e prescrição (HELENA ALTMANN, 2005; FIGUERÓ, 

2004). 

É notório pelo próprio título do projeto e pelas ênfases que foram dadas 

durante as discussões que o discurso biológico e médico foi o que prevaleceu, 

explicitando o silenciamento da escola perante outros assuntos, também, 

importantes como a construção dos corpos, as diferenças, as identidades sexuais 

e de gênero e o discurso religioso que permeia a discussão. Até começar a 

escrever esse texto, eu pouco pensava na importância e na diferença que essas 

outras discussões sobre sexualidade me trariam dentro da escola. Eu negava, não 

queria lembrar ou nunca associei que os momentos lá vividos poderiam ter sidos 
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amenizados por tais discussões e como elas teriam me dado um suporte para 

entender alguns desses conflitos. Recordo-me que fui vítima inúmeras vezes de 

xingamentos por parte dos meus colegas como - “bola sete”, “bolão”, “rolha de 

poço”, “baleia” e “cabelo de rédea de cavalo2” - todas essas atribuições ligadas as 

minhas “marcas” corpóreas, ao meu corpo entendido como acima do peso, ao 

meu cabelo crespo. Todas essas marcas lidas como fora do padrão ou como 

identidades “marcadas”. 

Todos esses xingamentos interferiram em minha vida de algum modo, 

cheguei ao ponto de agredir fisicamente um colega de classe e passei a ter uma 

postura mais ríspida na escola. O que mais me assusta ao relembrar tudo isso era 

o incômodo que essas marcas corporais me traziam, principalmente, o meu 

cabelo crespo. Esse desconforto refletiu tanto em mim que influenciou 

diretamente no meu pedido de aniversário de 10 anos para a minha mãe. Eu pedi 

que ela me levasse em um salão pra aplicar um relaxamento3 no cabelo. É forte 

pensar que uma criança chegou a tal nível de desconforto com suas “marcas” 

corpóreas para exigir como presente de aniversário tal feito.  

Muito antes dos meus 10 anos, o incômodo com o meu cabelo já era 

presente. Eu me recordo de não poder usar o cabelo solto por ele ser crespo. 

Minha família ainda carregava consigo o pensamento de que cabelo crespo 

deveria estar sempre preso, “cabelo ruim é igual bandido, ou tá preso ou tá armado”. 

Não acredito que a (re)produção desse discurso tenha tido a intenção de me ferir, 

mas talvez para evitar que ao ter o cabelo solto, pudesse ser discriminada. A ideia 

do cabelo liso me fascinava, lembro-me de colegas de sala que iam com cabelo 

solto e não compreendia o porquê do meu cabelo não estar igual a todas as outras. 

Relembro por fotografias e alguns “flashes” da memória que em minha formatura 

de alfabetização me recusava a fazer penteados presos e, quis estar, mesmo por 

algumas horas, com cabelo “liso” e solto. E assim foi feito, as fotos e comentários 

de minha mãe relatam a satisfação de estar no dia da minha formatura com 

cabelo liso. Por um momento eu me senti pertencente aquele grupo e enquadrada 

                                                           
2 Xingamento que referia-se ao meu penteado sempre preso com duas tranças laterais unidas ao final. 
3 Expressão local que refere-se a uma espécie de produto químico que se aplica nos cabelos crespos e/ou 

cacheados para ficarem com “aspecto de liso”. Em outros locais se conhece, também, como alisamento. 
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na norma. Hoje compreendo que não existem padrões de cabelos ideais e que 

todos os cabelos podem estar soltos, contudo, a marca do cabelo alisado está em 

mim até hoje, passei toda minha infância e, até hoje na vida adulta sigo alisando 

meu cabelo, não conseguir romper, transgredir a esse feito. 

Essas minhas vivências na escola mostram como as discussões sobre 

Educação Sexual e as outras questões que as cruzam podem mudar a escola e as 

experiências de alunas(os) nela inseridas(os). Sei que fui marcada por questões 

étnico-raciais e pelo meu corpo lido como fora do padrão, e sei, também, que 

tantas outras(os) estudantes são marcadas(os) pelas(os) suas identidades sexuais 

e de gênero, e pelos padrões heteronormativos reafirmados o tempo todo nas 

escolas. Quando problematizamos as outras possibilidades da sexualidade, dos 

corpos e das identidades podemos evitar ou minimizar determinadas situações. 

Pensar essas questões na escola é relevante, pertinente e oportuno para 

compreender as diferenças. Guacira Lopes Louro (2000) traz em um dos seus 

escritos que “O corpo parece ter ficado fora da escola (p. 60)”. No ambiente 

escolar, nos preocupamos muito com as mentes e falamos pouco sobre os corpos. 

[...] as teorias educacionais e as inúmeras disciplinas que 
constituem os cursos de formação docente pouco ou nada nos 
dizem sobre os corpos - dos estudantes ou dos nossos. Com 
exceção da Educação Física, que faz do corpo e de seu 
adestramento o foco central de seu agir, todas as demais áreas ou 
disciplinas parecem ter conseguido produzir seu "corpo de 
conhecimento" sem o corpo. No "sagrado" campo da educação 
não apenas separamos mente e corpo, mas, mais do que isso, 
suspeitamos do corpo. Aparentemente estamos, nas escolas e 
universidades, lidando exclusivamente com ideias e conceitos 
que de algum modo fluem de seres incorpóreos. Por outro lado, 
a história da educação nos mostra que tudo isso está muito longe 
da verdade: a preocupação com o corpo sempre foi central no 
engendramento dos processos, das estratégias e das práticas 
pedagógicas. O disciplinamento dos corpos acompanhou, 
historicamente, o disciplinamento das mentes. Todos os 
processos de escolarização sempre estiveram - e ainda estão - 
preocupados em vigiar, controlar, modelar, corrigir, construir os 
corpos de meninos e meninas, de jovens homens e mulheres 
(LOURO, 2000, p. 60). 

 
 

Volto agora às mudanças que o curso de extensão proporcionou em mim e 

aos membros do subprojeto do PIBID e a minha introdução nas escolas como a 
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professora que discute sexualidade. Após o término da formação em que 

estávamos imersos, um bolsista de Iniciação à Docência do subprojeto propôs ao 

grupo fazer uma sequência didática sobre gênero, sexualidade e corpo, que se 

desdobraria em seu trabalho de conclusão de curso. No momento em que foi 

apresentada a sua proposta, me ofereci para contribuir. Em nossos primeiros 

encontros para a discussão e elaboração da sequência didática, rememoro que 

afirmei a ele no meio de uma conversa sobre algumas possíveis dificuldades da 

SD: “Vai ser tranquilo a sequência didática! Adolescentes, pessoas novas não são 

preconceituosas”. Doce ilusão!  

Estar na escola no papel da professora que discute sexualidade me foi 

perturbador. Todos os dias ao final dos encontros da SD, eu saía esgotada, triste, 

revoltada, em choque com discursos que ouvia das(os) estudantes em relação à 

homossexualidade, às construções dos lugares das mulheres, as vivências 

desiguais da sexualidade baseada no gênero, entre outros discursos. Não 

conseguia compreender como adolescentes tinham tal discurso, assim, 

compartilhava inconformada meus incômodos e inquietações com o meu 

parceiro de SD.  

Certo dia durante uma ação da SD, uma aluna traz um discurso religioso 

para justificar a homossexualidade como pecaminosa. Nesse momento não sei ao 

certo o que se passou em minha cabeça, mas, mesmo estando ali como professora 

em processo de formação inicial, me descontrolei e me deparei discutindo 

severamente com a aluna. Não sei explicar se foi algo relacionado à minha crença 

de um Deus de amor incondicional aos seus, um Deus não punitivo, um Deus 

bondoso, não atrelado à religião ou se foi simplesmente uma inconformidade de 

ideias, a não aceitação daquele discurso vindo de alguém tão jovem. Relembro, 

com vergonha, que a discussão chegou a tal ponto, que fui solicitada de imediato 

a sair da sala de aula para beber uma água e me acalmar pelo meu parceiro da 

ação. Não trago essa lembrança com orgulho, porém, sei que ela foi necessária 

para me questionar e perceber que nem todas(os) as(os) adolescentes têm uma 

abertura para dialogar sobre diversidade de gênero e sexual, mesmo sendo 

jovens. Com a vivência dessa situação, eu compreendi como é necessário fazer 
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essas discussões sobre gênero e sexualidade, pois como dito por Louro(2000), 

baseando-se em Foucault, a sexualidade é um dispositivo histórico, uma 

invenção social, uma vez que se constitui, historicamente, a partir de múltiplos 

discursos sobre o sexo: discursos que regulam, normatizam, instauram saberes, 

produzem “verdades” e essas “verdades” são veiculadas por diferentes 

instituições como as escolas e igrejas. 

Não conseguia compreender. Era de difícil aceitar como uma pessoa 

poderia ter tal discurso, mas, hoje vejo e compreendo que esses discursos nos são 

passados como “verdades” durante as nossas vidas, e os (re)produzimos muitas 

das vezes sem questioná-los. Nunca tinha passado e nem presenciado algo 

parecido e, neste momento, notei que os preconceitos relacionados à sexualidade 

não tinham relação direta com a geração, como afirmava anteriormente, e sim 

com a cultura e meio social no qual estamos inseridas(os). Guacira Lopes Louro 

(2000) ressalta que a sexualidade não é inata, ela nos é construída, e influenciada 

por dimensões sociais e políticas, ou seja, os ambientes em que estamos inseridos 

interferem diretamente nas nossas vivências e compreensões sobre a 

sexualidade. Então, a sexualidade é profundamente cultural e plural, permeada 

por “rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, convenções (p. 09)”. 

As situações vivenciadas durante a minha primeira experiência, na escola, 

como professora me perturbaram, me marcaram, e principalmente, me 

desestabilizaram, fazendo com que entendesse a necessidade em continuar 

fazendo-as na escola. Com a chegada do momento de construir o meu trabalho 

de conclusão de curso (TCC), sabia que queria continuar com as discussões sobre 

sexualidade. Esse momento me foi difícil, pois, nele comecei a identificar os 

entraves e limitações que essas discussões ainda possuíam e possuem para entrar 

e permanecer nas escolas. Vivenciei na pele as dificuldades de se tentar discutir 

sexualidade nas escolas, ao apresentar a minha proposta de ação educativa 

articulada ao meu TCC. 

Na primeira instituição de educação básica que encaminhei minha proposta 

tive o pedido negado, sendo justificado pela gestora que tinham ocorrido 

situações “desagradáveis” com tais discussões na escola, gerando grandes 
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proporções envolvendo famílias, alunas(os), professoras(es) e, chegando ao 

ponto, da situação ser exposta nas redes sociais com relatos de pais e mães 

falando sobre doutrinação das(os) estudantes por parte da escola. 

Na segunda escola que apresentei a proposta do meu TCC e da intervenção 

que seria usada no trabalho tive o pedido aceito de imediato, todavia, o gestor 

fez questão de deixar claro que se interessava pela relação universidade- escola, 

e não por entender as discussões sobre sexualidade importantes para as(os) 

estudantes. Durante todos os momentos em que estive presente na escola 

ministrando as intervenções, ele se mostrou com descaso perante as discussões, 

não se interessou em fazer uma leitura do planejamento do minicurso, 

interrompia a discussões, questionava sua importância e comentários 

preconceituosos feitos por ele surgiam durante o processo, sendo trazidas(os) 

pelas(os) alunas(os). 

Essa situação me gerou inquietações e outro questionamento me surgiu: 

Como podemos querer entrar nas escolas com as discussões sobre gênero e 

sexualidade se as(os) gestoras(es), nossos primeiros contatos com as instituições 

de educação básica, não compreendem a importância das discussões ou as negam 

com receio de possíveis conflitos? 

Foi com essa problematização que escrevi e submeti o meu projeto de 

pesquisa para a seleção do PPGECFP que tinha como tema “Formação 

Continuada de Professoras/es Gestoras (es) do Município de Jequié-BA em 

Gênero e Sexualidade”. A ideia proposta era a formação de professoras(es) 

gestoras(es) com o objetivo de (des)construir os discursos normativos e 

normalizadores de gênero e sexualidade, e consequentemente, dar subsídio para 

lidar com possíveis conflitos que tais discussões possam gerar na escola. A ideia 

de trabalhar com as(os) professoras(es) gestoras(es) do município de Jequié-BA 

foi pensado pelo fato de a cidade possuir uma singularidade, que é a disciplina 

Educação para a Sexualidade, componente curricular obrigatório do núcleo 

diversificado. Dessa maneira, as escolas municipais que tivessem essa disciplina 

no currículo seriam as possíveis instituições a terem as(os) suas(seus) 

professoras(es) gestoras(es) escolhidas(os) para a formação. 
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Contudo, após aprovação na seleção do programa, nas primeiras conversas 

com o meu orientador, ele expôs que a disciplina tem potencialidade, e poderia 

ser o foco principal da pesquisa e me informou que a disciplina Educação para a 

Sexualidade já tinha sido, anteriormente, explorada por outras pesquisadoras, 

porém, ainda é um campo fértil de possibilidades para a pesquisa em virtude de 

seu caráter inovador. Indicadas pelo meu orientador, as minhas primeiras 

leituras foram dissertações que discutiam, de alguma forma, a disciplina 

Educação para a Sexualidade, sendo: i - Estudo Investigativo da disciplina 

Educação para a Sexualidade em escolas da rede municipal de Jequié-BA (SUSE 

AZEVEDO, 2013); ii - Quando a sexualidade invade a escola: um estudo sobre os 

movimentos da disciplina educação para a sexualidade (SUZANE CABRAL, 

2016); iii - “Não morreram de amor, morreram de promiscuidade”: discursos de 

professoras sobre a interface entre sexualidade e saúde durante momentos 

formativos mediados por artefatos culturais (LAÍS DE SOUZA, 2017). Todas 

essas dissertações foram produzidas no PPGECFP. 

Antes das leituras das dissertações determinados questionamentos foram 

feitos por mim sobre a criação e inclusão dessa disciplina como componente 

curricular obrigatório do núcleo diversificado do currículo do município de 

Jequié-BA. Aqui exponho alguns: Quais seriam suas motivações? Quais as ideias 

e princípios que permeiam a disciplina? Os trabalhos das autoras Suse Azevedo 

(2013), Suzane Cabral (2016) e Laís de Souza (2017) se responsabilizaram por 

responder essas dúvidas. Elas afirmaram que a principal motivação para a 

Secretaria Municipal de Educação de Jequié (SME) elaborar em 2004 essa 

proposta de disciplina e levasse para votação no Conselho Municipal de 

Educação (CME) foi o crescente número de adolescentes grávidas(os) no 

município. Após a aprovação pelo conselho, no ano de 2004, a SME propôs a 

disciplina Educação para a Sexualidade como componente curricular obrigatório 

no núcleo diversificado do currículo dos anos finais do ensino fundamental, no 

caso, 8° e 9° ano (AZEVEDO, 2013; CABRAL, 2016). 

Todavia, a disciplina Educação para a Sexualidade foi pensada na 

perspectiva biológica e médica, sendo os principais aspectos para as discussões 
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em sala de aula as DST’s, AIDS e a prevenção à gravidez na adolescência, 

negando assim a amplitude de possibilidades que falar de sexualidade permite. 

É notório como a disciplina foi pensada na perspectiva de controle e higienização, 

inclusive para realizar a formação inicial das(os) docentes que ministrariam o 

componente curricular Educação para a Sexualidade, a Secretaria Municipal de 

Saúde solicitou a contribuição do Grupo de Apoio à Prevenção à Aids da Bahia 

(GAPA)BA (AZEVEDO, 2013; CABRAL, 2016). 

Após as leituras das dissertações me convenci que realmente a disciplina 

Educação para a Sexualidade é um campo a ser explorado. No trabalho de Suse 

Azevedo (2013) surgiu o que poderia ser uma problemática a ser explorada pela 

minha pesquisa. Uma das professoras entrevistadas apontou a necessidade e a 

dificuldade enfrentada ao se ministrar a disciplina Educação para a Sexualidade 

na zona rural. Ela expunha que o diálogo sobre sexualidade entre as(os) 

estudantes com as mães e pais eram inexistentes e afirmou que a mesma 

problemática de gravidez “indesejada” na adolescência encontrada na zona 

urbana também era presente na zona rural. 

Essa divisão e nomenclatura trazida na fala da professora entre escolas da 

zona rural e urbana é perpetuada até hoje pelas(os) professoras(es) municipais e 

membros da Secretaria Municipal de Educação de Jequié-BA. Elas(es) deixam 

nítido em suas falas a existência dessa divisão. No entanto, aqui neste texto vou 

buscar me referir às escolas que estão situadas em distritos municipais, povoados 

ou locais considerados de difícil acesso como “escolas no campo”. De acordo com 

a SME de Jequié-BA, as escolas que estão localizadas no campo não são escolas 

que têm suas práticas pedagógicas pautadas em uma Educação do Campo, essa 

caracterizada por Roseli Salete Caldart (2012) como: 

 

[...] um fenômeno da realidade brasileira atual, protagonizado pelos 
trabalhadores do campo e suas organizações, que visa incidir 
sobre a política de educação desde os interesses sociais das 
comunidades camponesas. Objetivo e sujeitos a remetem às 
questões do trabalho, da cultura, do conhecimento e das lutas 
sociais dos camponeses e ao embate (de classe) entre projetos de 
campo e entre lógicas de agricultura que têm implicações no 



32 
 

projeto de país e de sociedade e nas concepções de política 
pública, de educação e de formação humana (p. 259). 

 

E nem tão pouco as define como Escolas do Campo, conceito trazido por 

Monica Castagna Molina e Lais Mourão Sá (2012): 

 

Trata-se, portanto, de uma concepção que emerge das 
contradições da luta social e das práticas de educação dos 
trabalhadores do e no campo. Sendo assim, ela se coloca numa 
relação de antagonismo às concepções de escola hegemônicas e 
ao projeto de educação proposto para a classe trabalhadora pelo 
sistema do capital. O movimento histórico de construção da 
concepção de escola do campo faz parte do mesmo movimento 
de construção de um projeto de campo e de sociedade pelas 
forças sociais da classe trabalhadora, mobilizadas no momento 
atual na disputa contra hegemônica. Assim, a concepção de 
escola do campo a ser tratada aqui se enraíza no processo 
histórico da luta da classe trabalhadora pela superação do 
sistema do capital. O acesso ao conhecimento e a garantia do 
direito à escolarização para os sujeitos do campo fazem parte 
desta luta. A especificidade desta inserção se manifesta nas 
condições concretas em que ocorre a luta de classes no campo 
brasileiro, tendo em vista o modo de expansão do agronegócio e 
suas determinações sobre a luta pela terra e a identidade de 
classe dos sujeitos coletivos do campo (p. 326-7). 

 

É pertinente (re)pensar e discutir que o campo pode trazer singularidades 

e, também, pontos comuns ao que diz respeito à forma de pensar e agir sobre a 

sexualidade em relação à cidade. Devemos ter cuidado em pensar a relação 

cidade e campo como um antagonismo, trazendo o campo como um local 

bucólico do Romantismo, inferior, como local de acomodação. Atualmente, se é 

preconizado o pensar no campo e cidade como produtos de um fluxo, sendo 

complementares e de iguais valores, “considera-se e respeita-se a existência de 

tempos e modos diferentes de ser, viver e produzir, contrariando a pretensa 

superioridade do urbano sobre o rural e admitindo variados modelos de 

organização da educação e da escola” (HENRIQUES; MARANGON; DELAMORA; 

CHAMUSCA, 2007, p .13). 

Trago essa inferência, pois, julgamos os diversos aspectos da sexualidade 

de com acordo com nosso meio sociocultural, baseado no que achamos “certo” e 

“errado”. Na fala da professora entrevistada por Suse Azevedo (2013) em sua 
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pesquisa nos fica evidente isso. Ao falar gravidez “indesejada”, ela julga ser 

indesejado e inadequado engravidar na adolescência de acordo com seus 

princípios e referências. Dagmar Meyer e Rosângela Soares (2005, p. 30) nos 

dizem que devemos ter cuidado com isso, pois “[...] no âmbito acadêmico (e em 

qualquer outro âmbito), pensamos, falamos e escrevemos a partir de 

determinados ‘lugares’ esses responsáveis por julgarmos, enquadrarmos do que 

vem a ser pertinente ou não’”.  

Assim sendo, alguns questionamentos podem ser levantados e algumas 

situações problematizadas. Podemos partir do pressuposto de que a sexualidade 

pode ser pensada de formas bem distinta no campo, a exemplo da gravidez ser 

desejada na adolescência e o casamento entre mulheres e homens jovens não 

serem encarados como negativo. Essas questões levantadas sobre a vivência da 

sexualidade no campo “podem nos colocar em contato com mundos e realidades 

que podem ser, ao mesmo tempo, diferentes e próximas das nossas e, outras 

vezes, borrar, completamente, aquilo que aprendemos, até então, a conhecer, 

pensar, dizer e viver (MEYER; SOARES, 2005, p. 31)”. 

Com essa problemática surgida na pesquisa de Suse Azevedo (2013) fui 

mobilizada a pensar outras questões: As dúvidas das(os) estudantes das escolas 

no campo são levadas em conta durante o processo de planejamento das aulas da 

disciplina pela(o) professora/professor? Os discursos das(os) estudantes 

durantes as aulas são baseados em quê? As(os) professoras(es) levam em conta 

as singularidades locais do ambiente que a escola está inserida, e também, a ideia 

de que existe um fluxo campo-cidade? As particularidades e crenças das(os) 

professoras(es) sobre sexualidade são expostas durante as aulas? As(os) 

professoras(es) que ministram a disciplina Educação para a Sexualidade passam 

por algum tipo de formação? Em que essa formação é pautada? O que norteia as 

práticas pedagógicas das (os) professoras (es) que ministram a disciplina nas 

escolas do campo? As/os estudantes se sentem seguros para expor suas opiniões 

e discursos sobre sexualidade durante as aulas? 

 Pautada em todas essas inquietações, elaborei a questão norteadora da 

minha pesquisa, que é: Quais os discursos sobre sexualidade são construídos 
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durante as aulas da disciplina Educação para Sexualidade, em uma escola no 

campo do município de Jequié-BA? E quais os efeitos desses discursos na 

produção de subjetividades das(os) discentes? 

Para subsidiar a pergunta de pesquisa estão os dois objetivos:  

I - Analisar os discursos sobre sexualidade construídos durante as aulas da 

disciplina Educação para Sexualidade, em uma escola no campo do município de 

Jequié-BA;  

II – Analisar os efeitos desses discursos na produção das subjetividades 

das(os) discentes. 

Nesse sentido, justifico minha pesquisa em três aspectos: a inovação, as 

lacunas existentes e o contexto atual. No primeiro ponto, a inovação, essa será a 

primeira pesquisa a trabalhar com a disciplina Educação para a sexualidade em 

escola no campo de maneira mais aprofundada. Este componente curricular já 

foi pesquisado no contexto das escolas situadas na sede e distritais do município, 

porém, nunca se foi dado ênfase, exclusivamente, para as escolas situadas no 

campo, como ocorrerá nessa pesquisa.  

A segunda justificativa está pautada nas lacunas existentes. Ainda há 

poucas pesquisas envolvendo discussões sobre sexualidade em escolas do/no 

campo. Há registros de trabalhos em escolas públicas, privadas e religiosas. 

 O terceiro aspecto da minha justificativa, o contexto atual, retrata o Brasil 

e suas atuais políticas educacionais mais recentes que têm eliminado as 

discussões de sexualidade, as omitem, as negam e retiram termos como Educação 

sexual, Orientação Sexual, Diversidade Sexual e Gênero dos seus documentos. 

Essa supressão das discussões ficou explícita no Plano Nacional de Educação – 

PNE, que retirou gênero e sexualidade das metas relacionadas ao 

reconhecimento das diferenças e ao combate aos processos discriminatórios. 

Outro documento que, também, suprimiu com esses termos foi a versão final da 

Base Nacional Comum Curricular - BNCC que orientará a elaboração dos 

currículos educacionais em nível nacional nas esferas pública e privada (SOUZA 

JUNIOR, 2018). Outro retrocesso para a educação brasileira é o Movimento 

Escola Sem Partido que não concorda com que a(o) professor/professora de 
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Ciências discuta sobre sexualidade para não despertar nas(os) discentes o desejo 

sexual e com isso é possível preservar a chamada família tradicional e não 

incentivar as pessoas a se transformarem em Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais, Travestis -  LGBTT. 

Todos esses retrocessos nos mostram como que os movimentos 

fundamentalistas estão ganhando visibilidade e forças em diversas esferas, e essa 

visibilidade vem afetando diretamente as políticas educacionais mais recentes, e 

influenciando no silenciamento diante das discussões sobre sexualidade. 

Leonardo Boff (2016) destaca que a política expressa pela bancada evangélica da 

Câmara de Deputados e também do Senado está sendo um grande empecilho 

para o avanço das políticas educacionais que abranjam as temáticas como gênero, 

orientação sexual, sexualidade. O autor também ressalta a mídia televisiva, com 

os inúmeros programas de igrejas pentecostais e das igrejas católicas. Fulvia 

Rosemberg já dizia que a igreja se “[...] constituiu um dos freios mais poderosos, 

até a década de 60, para a Educação Sexual formal penetrasse no sistema escolar 

brasileiro (ROSEMBERG, 1985, p. 12)”. Em consonância com a autora, afirmo que 

até os dias atuais as igrejas ditam para uma boa parte da população o que é 

“certo” ou “errado” ao que diz respeito à vivência da sexualidade, e também, 

esses movimentos fundamentalistas acreditam que têm o direito de intervir e 

escolher o que se pode ou não discutir nas escolas. Então, afirmo que discutir 

sexualidade na escola tornou-se um contra movimento, algo ainda mais difícil 

conforme o contexto atual brasileiro. 

Essa pesquisa foi dividida em três capítulos. No Capítulo I apresento um 

breve histórico da introdução das discussões de Educação Sexual nas escolas, 

tentando fazer um recorte sobre Educação do Campo, e, posteriormente, 

discutirei o componente curricular Educação para Sexualidade e os ataques 

sofridos no contexto atual nacional e local. Já no Capítulo II trago os percursos 

metodológicos, os meus deslocamentos e idas e vindas cidade-campo, descrevo 

as(os) partícipes da pesquisa, a escola no campo escolhida e a sua comunidade, 

e, principalmente, minhas observações participantes e estratégia metodológica. 

O capítulo III será para as discussões e análises, expondo os discursos das(os) 
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estudantes sobre sexualidade e as práticas pedagógicas da professora que 

ministra a disciplina Educação para Sexualidade. 
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CAPÍTULO I 

LUTAS E RESISTÊNCIAS: O PERCURSO DA EDUCAÇÃO 

SEXUAL E DA EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA SE 

CONSOLIDAR NAS ESCOLAS 

 

Neste capítulo trago algumas/alguns autoras (es) que pesquisam e 

produzem sobre Sexualidade e Educação Sexual, em sua maioria na perspectiva 

pós-estruturalista, tentarei estabelecer uma relação entre elas/eles no intuito de 

contextualizar e construir um corpo teórico para subsidiar minha pesquisa. 

Trarei discussões sobre Educação Sexual e sua introdução nas escolas brasileiras, 

optei por utilizar essa nomenclatura ao invés de outras como Orientação Sexual, 

Informação Sexual, Educação do Sexo por defender o que nos diz Mary Neide 

Damico Figuéiro (1996): 

 

[...] o uso do termo educação sexual, por considerá-lo o mais 
adequado, uma vez que, entre outros motivos, diferentemente 
dos outros termos, implica que o educando seja considerado 
sujeito ativo no processo de aprendizagem e não mero receptor 
de conhecimentos, informações e/ou orientações (p. 59). 

 
Também, utilizarei pesquisadoras/pesquisadores que trabalham e 

constroem pesquisas sobre Educação do Campo e Escolas do campo, a fim de 

entender suas características e como se consolida a tríade campo–educação– 

política pública. Embora escola em que eu pesquiso não se assuma como do 

campo, se faz necessária uma discussão teórica para melhor nos situarmos, pois, 

acredito que essa identidade está implícita na escola em que realizo a pesquisa, 

ainda que em pequenas nuances. 

... 

Das lutas anteriores a introdução das discussões de educação sexual nas 

escolas brasileiras até a criação e implementação da disciplina Educação para a 

Sexualidade no município de Jequié-BA se passaram uma média de 80 anos e 

aqui tentarei trazer alguns entraves, conflitos e avanços que ocorreram durante 

essas décadas. Contudo, infelizmente, sempre que formos falar de sexualidade, 
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após o século XVII, estaremos falando explicitamente de uma sexualidade sob 

vigilância que deve respeitar normas, valores morais e éticos atribuídos por 

terceiros, salve alguns momentos pontuais. Michel Foucault (1988) traz que: 

 

[...] no início do século XVII ainda vigorava uma certa franqueza. 
As práticas não procuravam o segredo; as palavras eram ditas 
sem reticência excessiva e, as coisas, sem demasiado disfarce; 
tinha-se com o ilícito uma tolerante familiaridade. Eram frouxos 
os códigos da grosseria, da obscenidade, da decência, se 
comparados com os do século XIX. Gestos diretos, discursos sem 
vergonha, transgressões visíveis, anatomias mostradas e 
facilmente misturadas, crianças astutas vagando, sem incômodo 
nem escândalo, entre os risos dos adultos: os corpos 
"pavoneavam". Um rápido crepúsculo se teria seguido à luz 
meridiana, até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A 
sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para 
dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, 
inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do 
sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se 
como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o 
direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No espaço 
social, como no coração de cada moradia, um único lugar de 
sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos 
pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro das atitudes 
esconde os corpos, a decência das palavras limpa os discursos. E 
se o estéril insiste, e se mostra demasiadamente, vira anormal: 
receberá este status e deverá pagar as sanções. (p. 09-10).” 

 

Então, trago essa citação de Michel Foucault para mostrar a diferença entre 

os períodos. Aqui vamos tratar das regulações das relações sexuais praticadas 

para fins de reprodução humana, uma sexualidade vivenciada com medo e às 

escuras, “o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao 

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

de transgressão deliberada” (MICHEL FOUCAULT, 1988, p. 12). Contudo, 

também, falaremos de momentos pontuais de subversão, escapes, de lutas pela 

vivência da sexualidade de maneira mais ampla, práticas educacionais 

inovadoras, de compromisso com a transformação social, reconhecimento das 

diferenças e minorias e discussões que englobem as relações de poder na 

educação brasileira (MARY NEIDE DAMICO FIGUEIRÓ, 1996; SUSE MAYRE 

MARTINS MOREIRA AZEVEDO; MARCOS LOPES DE SOUZA, 2016). 
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De mãos dadas a esse discurso trazido do século XVII, de repressão à 

sexualidade, estava a Igreja Católica no Brasil, que até a década de 1960 

funcionou como principal empecilho para que a temática Educação Sexual não 

adentrasse as escolas brasileiras, motivada por três aspectos: primeiro, por ser 

explicitamente contra a veiculação de informações sobre sexualidade e, também, 

a qualquer tipo de manifestação de sexualidade entre as(os) estudantes; segundo, 

pela posição de destaque e influência que assumia na educação nacional e, 

terceiro, pela preocupação com a manutenção dos seus moldes tradicionais as 

redes de ensino. Esses moldes repressivos da Igreja Católica influenciavam 

diretamente na educação brasileira, sendo ela religiosa ou não. Havia um pânico 

em torno da masturbação, a ênfase no pudor e nos discursos apocalípticos. 

Outras condutas também eram empregadas, como: utilização de uniformes 

escolares que cobriam e camuflavam os corpos das(os) estudantes; segregação 

por gênero, que ocorria em algumas escolas; discursos que desencadeavam 

comportamentos punitivos e pecaminosos para as(os) que vivenciassem a 

sexualidade. 

Todas as atitudes e comportamentos da Igreja Católica para impedir a 

entrada das discussões de Educação Sexual na escola duraram até o início da 

década de 1960. Após a renovação pós-conciliar (Concílio Vaticano II), mudanças 

foram geradas nos valores conferidos à sexualidade humana; surgiram as escolas 

católicas obrigatoriamente mistas e manifestaram-se pensamentos diferentes 

dentro da Igreja em relação às discussões sobre sexualidade nas escolas (FÚLVIA 

ROSEMBERG, 1985). 

Simultaneamente a esses acontecimentos estávamos vivenciando novos 

momentos de produções discursivas e práticas educacionais. A educação estava 

vivendo o período histórico de rupturas, de críticas sociológicas ao sistema 

educacional e de luta pela inserção e/ou amplitude de novas temáticas na escola, 

período chamado de ‘renovação pedagógica”, este ocorrido anteriormente aos 

anos de repressão política-cultural brasileira denominada de Ditadura Militar ou 

Golpe de 64. Este momento histórico na educação brasileira foi influenciado e 

marcado pelas reivindicações de grupos minoritários e civis organizados, 
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destacando-se os grupos de mulheres feministas, étnicos-raciais e dos 

movimentos de gays e lésbicas que protestavam contra os atuais moldes 

educacionais. Nesta ocasião começaram a serem pensadas e introduzidas as 

discussões de sexualidade na escola, adentrando de forma sistemática ao 

discurso pedagógico brasileiro, levando assim ao desenvolvimento dos 

primeiros programas de Educação Sexual que utilizavam as “novidades 

pedagógicas” e curriculares, sendo reconhecidos e aplicados nas escolas 

católicas, laicas, de ensino público e/ou privado das grandes capitais como São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, até serem suprimidas pela ditadura 

militar (ROSEMBERG, 1985; MARIA RITA DE ASSIS CÉSAR, 2009).  

É interessante pensarmos que a década de 1960, mesmo com os seus 

grandes avanços, lutas, repressões e supressões, não foi o primeiro período em 

que houve uma preocupação com a educação sexual e/ou sexualidade das 

crianças e adolescentes. A autora Maria Rita de Assis César (2009) traz que a 

preocupação para que a educação sexual adentrasse as escolas no Brasil existiu 

desde as décadas de 1920 e 1930, em que médicos(as) e intelectuais interessados 

na área de educação, e professoras e professores já se incomodavam com o 

silenciamento e negação dessa temática nas escolas. Porém, essa preocupação 

passou a ser considerada após Fernando de Azevedo responder um questionário 

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

Cirurgia de São Paulo que abordava sobre educação sexual. Com esse inquérito, 

Fernando de Azevedo destacou a importância do ensino de sexualidade para fins 

“morais e higiênicos do indivíduo” e para o interesse de “raça”. Regulada por 

esses fatos, a educação sexual começou a ser pensada de maneira formal para o 

ensino nas escolas brasileiras, tendo como os principais pressupostos a 

higienização, prescrição e eugenia. A partir disso, a educação brasileira 

apropriou-se dos discursos da sexualidade, a educação sexual ganhou vez nos 

currículos educacionais brasileiros e podemos dizer, então, que o “sexo bem 

educado” configurou-se como parte básica do processo de escolarização do país, 

mesmo não assumindo uma carga horária específica. 
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Pensar na sexualidade pautada nos três princípios elementares da década 

de 1920 e 1930: Higienização, Prescrição e Eugenia se faz importante para nos 

situarmos e entendermos o contexto histórico, político e social da construção das 

discussões de Educação Sexual nas escolas brasileiras. O processo de 

higienização chegou ao Brasil em conjunto com a medicina social e as famílias 

burguesas, pretendendo salvar as famílias do caos, dos altos índices de 

mortalidade infantil e como forma de imposição aos indivíduos de uma educação 

física, moral, sexual e intelectual de acordo com os preceitos higiênicos vigentes 

do período e com o intuito de exterminar a desordem higiênica dos velhos 

hábitos coloniais (JURANDIR FREIRE COSTA, 1999). No entanto, essa ação 

médica higienista ultrapassou o limiar da saúde do indivíduo: 

 

A higiene, enquanto alterava o perfil sanitário da família, 
modificou também sua afeição social. Contribuiu, junto com 
outras instâncias sociais, para transformá-la na instituição 
conjugal e nuclear características dos nossos tempos. Converteu, 
além do mais, os predicados físicos, psíquicos e sexuais de seus 
indivíduos em insígnias de classe social. A família nuclear e 
conjugal, higienicamente tratada e regulada, tornou-se no 
mesmo movimento, sinônimo histórico da família burguesa. 
Mediante essa tática, a vida privada dos indivíduos foi atrelada 
ao destino político de uma determinada classe social, a 
burguesia, de duas maneiras historicamente inéditas. Por um 
lado, o corpo, o sexo e os sentimentos conjugais, parentais e filiais 
passaram a ser programadamente usados como instrumentos de 
dominação política e sinais de diferenciação social daquela 
classe. Por outro lado, a ética que ordena o convívio social 
burguês modelou o convívio familiar, reproduzindo, no interior 
das casas, os conflitos e antagonismos de classe existentes na 
sociedade (COSTA, 1999, p.12-13). 

 

Então, o processo de higienização e a fala dos higienistas da época 

vincularam além da saúde do indivíduo a criação/aquisição de status social, a 

manipulação político-econômica das pessoas, a idealização do corpo desejado - 

esse saudável, robusto, harmonioso, e com traços marcantes de uma classe e raça 

privilegiada - que foi o responsável, também, pela perpetuação do racismo e do 

eugenismo, este último entendido como movimento que defende a ciência de 

melhoramento biológico humano, acreditando que grande parte das qualidades 



42 
 

físicas, mentais e morais dos seres humanos são herdadas dos seus genitores 

(COSTA, 1999; LUZIA AURELIA CASTAÑEDA, 2003). 

Voltando para as escolas e os arranjos educacionais direcionados à 

Educação sexual, as discussões a respeito da sexualidade na escola deveriam ser 

então embasadas na ideia de transformação de mulheres e homens a meros 

reprodutores e guardiões de suas proles sãs e de “raças puras”. Ou seja, 

reproduzir na escola um ideal onde as relações sexuais devessem ocorrer apenas 

para fins reprodutivos, essas exclusivamente heterossexuais e que respeitassem 

a ordem da eugenia. Com a regulação excessiva do sexo das crianças e jovens, 

houve a proibição do dito “sexo desregrado”, com atenção especial para a 

masturbação que, para esses grupos, prejudicava o sistema digestório, 

circulatório, respiratório, nervoso, causando ao indivíduo uma rápida magreza, 

um olhar turvo, esquálido, direcionado ao chão e uma falta de coordenação 

motora, além dos malefícios e deformidades trazidos ao órgão genital (COSTA, 

1999). 

Logo, a introdução das discussões de sexualidade na educação brasileira na 

década de 1920 e 1930 foi marcada, também, por um processo de regulação dos 

corpos das crianças e jovens que ali estavam (CÉSAR, 2009). Guacira Lopes Louro 

(2000) nos relata formas de regulação dessa sexualidade, 

 

Observar os corpos de meninos e meninas; avaliá-los, medi-los, 
classifica-los. Dar-lhes, a seguir, uma ordem; corrigi-los sempre 
que necessário, moldá-los às convenções sociais. Fazer tudo isso 
de forma a que se tornem aptos, produtivos e ajustados - cada 
qual ao seu destino. Um trabalho incessante, onde se reconhecem 
- ou se produzem - divisões e distinções. Um processo que, ao 
supor "marcas" corporais, as faz existir, inscrevendo e 
instaurando diferenças (p. 61). 

 

Embora tenham existido propostas pedagógicas para as discussões de 

educação sexual nas escolas durante as décadas de 1920 a 1960, evidenciar o que 

foi pontuado pelo autor Rogério Diniz Junqueira (2013) ao nos dizer que grande 

parte das iniciativas, para não dizer todas, foram pautadas em discursos que 

exaltavam a norma e a heteronormatividade, pois, assim como qualquer outra 
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instituição a escola é permeada por ações políticas e de produção cultural e 

discursiva, da mesma maneira que o currículo, presente na escola, é um espaço 

de constante disputas, negociações e renegociações, composto por visões 

específicas de mundo e das coisas. A escola tornou-se então: 

 

Espaço de produção, contestação e disputas, abriga relações de 
poder, formas de controle, possibilidades de conformismo e 
resistência. Dito isso, nunca é demais sublinhar que, 
historicamente, a escola brasileira estruturou-se a partir de 
pressupostos tributários de um conjunto de valores, normas e 
crenças responsável por reduzir à figura do “outro” 
(considerado estranho, inferior, pecador, doente, pervertido, 
criminoso ou contagioso) quem não se sintoniza com os arsenais 
cujas referências eram (e são) centradas no adulto, masculino, 
branco, heterossexual, burguês e “saudável”. A escola tornou-se 
um espaço onde o “currículo em ação” faz rotineiramente 
circular preconceitos que colocam em movimento 
discriminações e outras formas de gestão das fronteiras da 
normalidade (JUNQUEIRA, 2013, p. 482). 

 
Outras autoras também trazem que as discussões referiam-se a aspectos 

meramente biológicos, com uma regulação excessiva ligada às normas de gênero, 

ao medo, a uma ideia de prevenção a gravidez na juventude, as chamadas, 

antigamente, de DTS’s ou doenças venéreas, enfim um ensino marcado por 

processos de higienização, em que eram transmitidos valores morais e éticos 

pessoais das professoras e professores. Limitavam-se às aulas meramente 

expositivas, muitas vezes com abordagens religiosas tradicionais com o 

propósito de formar uma/um cristã/cristão, que relacionava o sexo ao 

casamento, ao amor pela(o) parceira (o), com uma ideia de prática sexual, 

exclusivamente, para a procriação, negando a ideia de prazer aos jovens, e com 

enfoques médicos – trazendo classificações de disfunções, anomalias e doenças 

para algumas vivências sexuais (LOURO, 2000; FIGUEIRÓ, 1996; 2004; CÉSAR, 

2009).  

No ano de 1965, após algumas iniciativas pedagógicas trazidas pela 

segunda onda da educação sexual brasileira, foi liberada uma portaria pelo 

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

proibindo professoras e professores, com ênfase nos que ministravam Biologia e 
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Sociologia, de abordarem sobre sexualidade nas escolas. (ROSEMBERG, 1985; 

CÉSAR, 2009).  

Na tentativa de manutenção do crescente interesse das professoras e 

professores pelas discussões de sexualidade nas escolas brasileiras, a então 

deputada federal Júlia Steimbruck, filiada ao partido Movimento Democrático 

Brasileiro, Rio de Janeiro (MDB- RJ) propôs um projeto de lei que tinha como 

objetivo a inclusão obrigatória de educação sexual nos currículos de 1º e 2º graus, 

que foi rejeitado. A Comissão Nacional de Moral e Civismo deu parecer contrário 

ao projeto de lei proposto pela deputada e a rejeição foi ocasionada em virtude 

dos pareceres dos três conselheiros do Ministério da Educação, principalmente, 

o do padre Francisco Leme Lopes que dizia “em nome da Higiene, da Pedagogia 

e da Moral julgamos que se deve excluir dos programas de ensino uma iniciação 

coletiva feita nas escolas públicas (ROSEMBERG, 1985, p. 14)”, essa iniciação era 

referente à educação sexual. O governo ditatorial havia imposto um regime de 

controle e de valores morais sobre os costumes com o decreto do dia 13 de 

dezembro de 1969, o Ato Institucional nº 5. No ano seguinte: 

 

[...] o Congresso Brasileiro aprovou, em primeira leitura, por 170 
votos a favor, 44 contra e uma abstenção, o decreto presidencial 
de 26 de janeiro, instituindo oficialmente a censura prévia de 
livros e jornais. Segundo a nova lei, o Ministério da Justiça seria 
encarregado de proibir todo texto contrário à moral e aos bons 
costumes. Esta tarefa foi confiada mais particularmente aos 
agentes da polícia federal. O decreto estipulou ainda que caberia 
aos poderes públicos a tarefa de assegurar a proteção dos valores 
éticos indispensáveis à boa formação moral da juventude 
brasileira (ROSEMBERG, 1985, p. 13). 

 

Entretanto, era permitido falar de sexualidade desde que não fosse 

intervenções em grupos e seguindo as orientações dos militares. 

 

A instrução aceita apenas quando efetuada por pais, médicos, 
parentes próximos mais velhos, não deve ser apresentada apenas 
no seu aspecto científico, isoladamente, mas sempre ligada ao 
sentimento, com sua consagração sublime ou divina. Não 
ensinar materialmente como procriação procede para homem e 
para mulher, mas antes exaltar o que caracteriza o sexo 
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masculino, caráter, coragem, responsabilidade, força, proteção, 
respeito e amor, que, sem egoísmo mais dá do que recebe; e o 
sexo feminino: a delicadeza, a bondade, a pureza, a confiança, 
indo até à doação, ao casamento, à maternidade (ROSEMBERG, 
1985, p. 14). 

 

Guacira Lopes Louro (2000a) nos mostra em um dos seus escritos que essa 

ideia trazida pelos militares da época de uma sexualidade falada com poucos, se 

possível vivenciada, apenas, na vida adulta, com pessoas do gênero oposto e 

sendo compartilhada com alguém muito próximo foi algo que perdurou, e 

dependendo da classe, etnia, geração, gênero, religião ainda permanece nos dias 

atuais. Com isso, e com outros fatos pontuais a educação sexual nas escolas foi 

definitivamente banida e qualquer prática pedagógica do tipo foi suprimida e 

vigiada com rigor (ROSEMBERG, 1985; CÉSAR, 2009).  

Mais tarde, durante o processo de redemocratização do país, as discussões 

referentes à Educação Sexual nas escolas voltaram a surgir e tomar vida pública, 

aparecendo como luta e reinvindicação do movimento feminista brasileiro, com 

propostas didáticas pedagógicas mais libertadoras (CÉSAR, 2009). 

Neste mesmo contexto político e histórico, as organizações da sociedade 

civil, em especial aquelas ligadas à educação popular, também passaram a se 

movimentar para incluir a Educação do Campo como um dos temas estratégicos. 

O objetivo seria reivindicar e pensar na construção de um modelo de educação 

que levasse em conta as particularidades culturais, os direitos sociais e as 

necessidades das(os) camponesas/camponeses, ribeirinhas/ribeirinhos, 

agricultoras/agricultores, criadoras/criadores, extrativistas, 

pescadoras/pescadores, caiçaras, quilombolas, seringueiras/seringueiros. 

Então, várias esferas políticas se juntaram para a conquista da então chamada, 

Educação do Campo. Inúmeros grupos se mobilizaram com destaque para: o 

Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Escolas 

Famílias Agrícolas (EFAs), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Casas Familiares 

Rurais (CFRs), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(Contag), o Movimento Eclesial de Base (MEB) e os Centros Familiares de 

Formação por Alternância (CEFAs) (BRASIL, 2007).  
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É válido pensarmos como a introdução efetiva das discussões sobre 

Educação Sexual nas escolas, mesmo que na perspectiva específica de saúde, e a 

criação de uma educação para o povo do campo, a Educação do Campo, surgem 

em um contexto de luta, reivindicação e mobilização social das pessoas 

consideradas minorias sociais. A consolidação de ambas as lutas vem a partir da 

década de 1980. Quando se fala a respeito da Educação do Campo sua adesão 

ocorreu após a Constituição Federal de 1988, embora a luta das trabalhadoras e 

dos trabalhadores do campo venha de longa data. 

A Educação do Campo começa a ser pensada a partir das problemáticas 

enfrentadas pelas(os) campesinas/campesinos para terem acesso à educação de 

qualidade e elaborada, especificamente, com o povo do campo, do povo do 

campo e para o povo do campo. Ela começa a ser discutida como ruptura de um 

modelo de educação instrumentalizado que atendia apenas as necessidades 

educacionais elementares - ler, escrever e fazer algumas operações matemáticas 

básicas - e como meio de treinamento de mão-de-obra para as(os) que ali 

residiam, a fim de contribuir para o trabalho explorado. 

A Educação do Campo nasce da mobilização e pressão de movimentos 

sociais para uma política educacional destinada às comunidades do campo, surge 

das lutas das(os) sem-terra para fundação de escolas públicas localizadas nos 

assentamentos da reforma agrária, e das resistências para não perder suas 

comunidades, seu território, suas identidades e experiências educacionais. Surge 

contra o modelo econômico vigente, o capitalismo, que entende o campo como 

lugar de negociação econômica, que excluí as famílias por entender que esse local 

precisa cada vez menos de pessoas, consequentemente, não precisa de educação 

nem de escolas porque não vai existir pessoas. 

Essa educação vem como um quebra de paradigma ao ensino rural e como 

uma forma de ressarcir as(os) trabalhadoras/trabalhadores do campo que foram 

por muito tempo exploradas(os) pelas classes hegemônicas durante a 

colonização do interior do país de forma brutal, negando os direitos sociais e 

trabalhistas, o que acarretou no período atual uma forte e grande dívida social e 
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um preconceito em relação aos povos que vivem e trabalham no campo (BRASIL, 

2007; ROSELI SALETE CALDART, 2008). 

No âmbito educacional brasileiro sempre nos deparamos com a 

precarização da educação e das políticas públicas destinadas às pessoas que se 

encontravam ou tinham sua residência firmada em locais de “difícil acesso” ou 

em regiões com baixa densidade demográfica. Por muito tempo pensava-se, 

alguns ainda pensam, que a principal problemática a ser enfrentada e diluída 

seria a do acesso à educação - onde se percorria grandes distâncias entre suas 

casas e as escolas - e que essa educação atingisse um maior número de pessoas 

(BRASIL, 2007). Contudo, se formos analisar a fundo, nós notaremos que essas 

não eram as únicas preocupações que motivaram e mobilizaram a pensar a 

Educação do Campo: 

 

A Educação do Campo é negatividade – denúncia/resistência, luta 
contra – basta de considerar natural que os sujeitos trabalhadores 
do campo sejam tratados como inferiores, atrasados, pessoas de 
segunda categoria; que a situação de miséria seja seu destino; que 
no campo não tenha escola, que seja preciso sair do campo para 
frequentar uma escola; que o acesso à educação se restrinja à 
escola, que o conhecimento produzido pelos camponeses seja 
desprezado como ignorância. A Educação do Campo é 
positividade – a denúncia não é espera passiva, mas se combina 
com práticas e propostas concretas do que fazer, do como fazer: a 
educação, as políticas públicas, a produção, a organização 
comunitária, a escola. A Educação do Campo é superação – 
projeto/utopia: projeção de uma outra concepção de campo, de 
sociedade, de relação campo e cidade, de educação, de escola. 
Perspectiva de transformação social e de emancipação humana 
(CALDART, 2008, p. 75). 

 

A autora Caldart (2008) nos faz pensar sobre a materialidade/origem/raiz 

do acontecimento Educação do Campo e traz que esse movimento deve ser 

pensado/trabalhado/articulado sobre a tríade Campo – Política Pública – 

Educação. A autora afirma que essa “relação, na maioria das vezes, tensa, entre 

esses termos que constitui a novidade histórica do fenômeno que batizamos de 

Educação do Campo (CALDART, 2008, p. 70)”. Ela, também, salienta que 

devemos ter cuidado e lembrarmos sempre que, o Campo é o agente principal da 
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tríade, não existe pensar na Educação no Campo, sem o Campo. E que esse 

Campo caracterizado e permeado por lutas sociais, um campo real – não o 

bucólico representado na literatura e em telenovelas, inferior ao urbano, 

encarado como lugar de atraso, meio secundário e provisório - de lutas pelas 

terras, muitas vezes sangrentas, marcado pelo trabalho, com a existência de 

sujeitos(as) e sociais cientes dos seus direitos, campo das contradições de classe. 

A Educação do Campo que defendemos entende que devemos tratar como 

especificidade e assume que existe especificidade no entendimento e na 

discussão de país, de política pública e de educação. 

 

O que nos parece fundamental entender para não nos 
desviarmos da discussão de origem é que a especificidade de que 
trata a Educação do Campo é do campo, dos seus sujeitos e dos 
processos formadores em que estão socialmente envolvidos. Não 
tem sentido, dentro da concepção social emancipatória que 
defendemos afirmar a especificidade da Educação do Campo 
pela educação em si mesma; menos ainda pela escola em si 
mesma (uma escola específica ou própria para o campo). Isso é 
reducionismo; politicamente perigoso e pedagogicamente 
desastroso. Esse reducionismo de fato tem aparecido nos debates 
e nas práticas, exatamente pela tendência indicada antes de 
descolamento dos termos da tríade de constituição originária da 
Educação do Campo (CALDART, 2008, p. 73). 

 

Com isso, a autora Roseli Salete Caldart (2008, p. 74) no diz que “não 

devemos nem aceitar universalismos imperiais (ou imperialistas) nem glorificar 

ou absolutizar particularismos cada vez menores, e ainda pior, para ficar neles. 

Ambas as posições nos desviam do caminho da transformação social e da 

emancipação humana” pensada pela Educação do Campo. 

Após a Constituição de 1988, outras aquisições consolidaram as conquistas 

da Educação do Campo como a criação da “Articulação Nacional por uma 

Educação do Campo”, a realização das duas Conferências Nacionais por uma 

Educação Básica do campo, ocorridas em 1998 e 2004, o estabelecimento pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE) das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo, em 2002 e a criação do Grupo 

Permanente de Trabalho de Educação do Campo (GPT), no ano de 2003.  
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Outra conquista também expressiva foi a criação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96) que estabelece por meio do artigo 

28, que ao se ofertar educação básica para a população do campo as instituições 

poderão fazer adaptações necessárias que preencham as peculiaridades da vida 

do campo e específicas de cada região. Dessa forma, são autorizadas a fazerem 

mudanças dos conteúdos curriculares e estratégias metodológicas, da 

organização escolar, do calendário escolar – de acordo com os ciclos agrícolas, 

condições climáticas e necessidades de natureza do trabalho no campo - que se 

adéquem a realidade dessas pessoas (BRASIL, 2007; BRASIL, 1996). 

A década de 1990 também foi grande valia para a Educação Sexual. Maria 

Rita de Assis César (2009) nos mostra em um dos seus escritos que essa década 

foi marcada por dois fatos importantes, pela epidemia de Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV)/ Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS)- ambas as siglas derivadas do inglês: Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

e Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)- no Brasil, que repercutiu 

diretamente nas ações escolares e a produção dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN).  

Nesse período da história a principal forma de combate da epidemia de 

HIV/AIDS foi a informação, assim as escolas foram tomadas como o lugar ideal 

para proporcionar a informação sobre o “sexo seguro”. A escola passou a ser o 

ambiente que solucionaria/reduziria o contágio do HIV/AIDS, além de outras 

ISTs e controlaria a gravidez juvenil. Então, essas questões passaram a ser 

denominada por especialistas como um “problema pedagógico” para as escolas. 

A saúde, a prevenção de ISTs e o controle da “gravidez na adolescência” das(os) 

estudantes passaram a ser o discurso que dominava as escolas. Assim, o discurso 

da prevenção dominou as escolas de maneira definitiva, se associando com outro 

problema das instituições escolares, o uso de drogas. 

Com os PCN, temas reivindicados pelos movimentos sociais passaram a ser 

tratados como transversais, perpassando as diferentes disciplinas e não se 

restringindo apenas a alguma delas. Com isso, a educação sexual foi instituída 

como um dos temas transversais, recebendo um fascículo chamado de 
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“Orientação Sexual”, consolidando por definitivo a escolarização da sexualidade 

(CÉSAR, 2009; FIGUEIRÓ, 2006). 

Na década seguinte, amparada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 

9.394/96, surge no município de Jequié-Bahia a proposta para criação e 

implementação de um componente curricular do núcleo diversificado, que seria 

a disciplina Educação para Sexualidade. Dois artigos dessa lei vão ser 

fundamentais para dá subsídio a tal criação, o artigo 11 e o 26. O artigo 11, IV diz 

que os municípios possuem autonomia pedagógica, podendo assim autorizar, 

credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

Enquanto, o artigo 26 dispõe que os currículos do ensino fundamental e médio 

devem compartilhar uma base comum, que pode vir a ser complementado de 

acordo com as necessidades de cada sistema de ensino e estabelecimento escolar. 

Essa parte chamada de diversificada atende as características e peculiaridades 

socioculturais regionais das(os) estudantes. Isso dá autonomia ao município e 

órgãos responsáveis pelo fomento da educação, e legitima a criação e 

implementação de novas disciplinas de acordo com as necessidades apontadas 

pelas escolas e profissionais que lá atuam (BRASIL, 1996; SUSE MAYRE 

MARTINS MOREIRA AZEVEDO, 2013; SUZANE NASCIMENTO CABRAL, 

2016). 

Com base no que foi acima descrito, surge em Jequié-BA o projeto de 

implantação da disciplina Educação para Sexualidade, que foi elaborado e 

enviado para análise do Conselho Municipal de Educação (CME). Em 2005, a 

disciplina Educação para Sexualidade foi aprovada por unanimidade pelo 

Conselho Municipal de Educação (AZEVEDO, 2013; CABRAL, 2016). Azevedo 

(2013) diz que: 

 

De acordo com o livro de atas do Conselho Municipal de 
Educação no dia 06 de outubro de 2005 foi encaminhado para 
votação o parecer nº 008/05, elaborado pelas relatoras da 
comissão que avaliaram a proposta de Análise das Matrizes 
Curriculares/2005 sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
Neste parecer, são garantidas as recomendações de que seja 
respeitada a autonomia da Unidade Escolar na escolha da parte 
diversificada, porém, é ressaltado que a unificação das 
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disciplinas diversificadas facilitaria o fornecimento de material 
didático, a capacitação e formação continuada para os(as) 
professores(as). O parecer recomenda ainda que, no ensino 
Médio, Educação para Sexualidade deve ser eixo temático em 
Biologia, ficando evidente a relação entre ambas e, talvez, 
explicando a visão biologizante transmitida pela disciplina (p. 
18). 

 

Com base nas recomendações passadas pelo CME, essa disciplina deveria 

ser oferecida como componente curricular obrigatório no núcleo diversificado do 

currículo dos anos finais do ensino fundamental das escolas da cidade e do 

campo. Essa decisão foi tomada por entender que as(os) alunas(os) 

matriculadas(os) no 8º e 9º ano teriam a idade propícia para iniciar as discussões 

sobre sexualidade. Vale salientar que assim como a disciplina Educação para a 

Sexualidade, existe outro componente curricular diversificado no município de 

Jequié, a disciplina “Cultura Afro-brasileira”. Ambas as disciplinas possuem 

uma carga horária de 100 minutos semanais, que pode vim a ser ministrados 

germinados ou em horários fragmentado em dois dias da semana. Cada 

disciplina é ofertada a um público específico, em que Cultura Afro-brasileira é 

oferecida nos 6º e 7º anos e Educação para Sexualidade para o 8º e 9º anos, e para 

as (os) matriculadas (os) nas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

(SUZANE NASCIMENTO CABRAL, 2016). 

Para que ocorresse de fato a implementação dessa disciplina foi necessário 

o apoio de diversas instituições como o GAPA-BA e do Centro de Referência 

Municipal em DST/AIDS (CRM – DST/AIDS) da Secretaria Municipal de Saúde 

de Jequié-BA. De início, houve a realização de um projeto piloto com três escolas 

municipais, em que professoras/professores e alunas(os) da rede municipal 

participaram de oficinas e cursos com o intuito de torná-las(os) 

multiplicadoras(es) dos conhecimentos compartilhados referentes a sexualidade 

em outras instituições escolares municipais (AZEVEDO, 2013; CABRAL, 2016).  

A autora Suzane Cabral (2016) destaca que parte das oficinas oferecidas a 

essas(es) integrantes foram ministradas por uma enfermeira da GAPA-BA, que 

expõe para a autora durante entrevista que a proposta formativa tinha como eixo 

principal discutir gravidez na adolescência, especialmente, com o objetivo de 
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reduzir o número de gravidez entre adolescentes e evitar o contágio das Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) e a aids. 

Isso nos aponta que, a princípio, a disciplina se preocupou mais com os 

aspectos biológicos, com o controle, regulação dos corpos, das vivências sexuais 

das (os) estudantes nela inseridos(as), e, principalmente, com o processo de 

higienização dessas (es) estudantes por meio do discurso médico-sanitarista 

(COSTA, 1999; CABRAL, 2016). 

As autoras Suse Azevedo (2013) e Suzane Cabral (2016) problematizam 

sobre a criação e modo de condução dessa disciplina, e nos fazem pensar sobre 

sua implementação. Será que “criar” um momento específico para as discussões 

de sexualidade na escola não serviria para ir “regulando-se as experiências 

sexuais das estudantes não pelo rigor das proibições, mas por meio de instruções 

e prescrições daquilo que é certo ou errado. Evidencia-se que a disciplina vai 

corrigir o que as alunas trazem (AZEVEDO, 2013, p. 123)”.  

Em contrapartida, penso que estávamos vivendo um contexto histórico 

peculiar em relação às discussões de sexualidade nas escolas, tanto de proporções 

nacionais, quanto municipais. No município de Jequié-BA, por exemplo, têm 

ocorrido muitos confrontos desde 2015 quando se iniciaram as Audiências 

Públicas para as discussões do Plano Municipal de Educação (PME)4, período 

2015 a 2025. Nessas audiências o objetivo principal, no caso, a promoção de 

discussões sobre a Versão Preliminar do PME e as demandas mais urgentes da 

educação para o município foram diluídas e o ponto chave tornou-se a retirada 

das questões de gênero movido por movimentos conservadores apoiados, 

sobretudo, pelas igrejas católicas e protestantes.  

Anteriormente à votação que eliminou o tópico “Educação, Relações de 

Gênero e Diversidade Sexual” do PME do município de Jequié-BA ocorreram 

audiências públicas com o intuito de se debater sobre a Versão Preliminar do 

Plano Municipal de Educação de Jequié de modo a contribuir para melhoria do 

ensino público municipal em conjunto com os membros da comunidade, 

                                                           
4Disponível em: 

http://pibid.uesb.br/ava/pluginfile.php/11493/mod_forum/attachment/1096/PME%20Jequi%C3%A9.pdf. 

Acesso em: 20 de abril de 2019. 

http://pibid.uesb.br/ava/pluginfile.php/11493/mod_forum/attachment/1096/PME%20Jequi%C3%A9.pdf
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movimentos sociais organizados, professoras(es) e gestoras(es) escolares, 

Conselho Municipal de Educação (CME), Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), membros da Associação dos Professores Licenciados do 

Brasil (APLB), Sindicato Delegacia do Sol/APROMUJE, representantes da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié-BA e 

membros das instituições religiosas locais. 

Nestes debates questões como eleição direta para diretor(a) de escola e 

melhoria da alfabetização das crianças foram consideradas menos importantes 

frente ao receio de que no plano houvesse a inclusão dos debates sobre gênero e 

sexualidade. A chamada “ideologia de gênero”, termo cunhado pela Igreja 

Católica foi utilizada como pretexto para impedir que os planos não só em níveis 

municipais, mas também estaduais e o próprio Plano Nacional de Educação 

pudessem abarcar as questões sobre o reconhecimento das diferenças, mormente, 

em torno das mulheres e da comunidade LGBTTI (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais e intersexuais). Conforme Rogério Diniz Junqueira (2017), 

a ideologia de gênero é 

 
[...] uma invenção católica que emergiu sob os desígnios do 

Conselho Pontifício para a Família e de conferências episcopais, 

entre meados da década de 1990 e no início dos 2000. Nos anos 

seguintes, o sintagma espraiou-se na forma de um poderoso 

slogan, incendiando a arena política de dezenas de países, ao 

catalisar manifestações virulentas contra políticas sociais, 

reformas jurídicas e ações pedagógicas voltadas a promover os 

direitos sexuais e punir suas violações, enfrentar preconceitos, 

prevenir violências e combater discriminações (hetero)sexistas. 

Com efeito, evidencia-se na atuação desses missionários da família 

natural a intencionalidade de opor-se a ações voltadas a legalizar 

o aborto, criminalizar a homotransfobia, legalizar o casamento 

igualitário, reconhecer a homoparentalidade, estender o direito de 

adoção a genitores de mesmo sexo, bem como políticas 

educacionais de igualdade sexual e de gênero e de promoção do 

reconhecimento da diferença/diversidade sexual e de gênero (p. 

26-7). 

 

Representantes religiosos convocados pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) e também por pastores de algumas igrejas evangélicas 
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se opuseram as discussões das questões de gênero e sexualidade nas escolas, 

convocando a população a pressionar vereadoras e vereadores da Câmara 

Municipal de Jequié-BA, durante as audiências e no dia da votação, a serem 

contrárias (os) a tal tópico.  

Com toda essa pressão social e o pânico moral construído pelos grupos mais 

conservadores, no dia da votação do PME na Câmara Municipal de Vereadores 

de Jequié-BA havia dois grupos: um com pessoas dos movimentos sociais 

organizados em prol das discussões, e outro, formado por instituições religiosas 

locais que pregavam a não “ideologia de gênero” nas escolas. Cartazes com frases 

de ambos os grupos estampavam a câmara: “Disse Deus: portanto deixará o 

HOMEM, o seu pai sua mãe e se unirá a sua MULHER e são uma só carne” e “O 

Brasil é laico, a moral religiosa não pode determinar as decisões políticas! Está na 

Constituição”. Após longas discussões, os(as) vereadores(as) votaram, 

unanimemente, pela supressão do tópico “Educação, Relações de Gênero e 

Diversidade Sexual” no PME. Apesar de a Câmara Municipal de Jequié-BA ter 

votado pela supressão das questões de gênero e sexualidade no PME (2015-2025), 

ainda permanece, no município, o componente curricular Educação para 

Sexualidade. 

É interessante pensar que nesses 15 anos de existência da disciplina 

Educação para a Sexualidade, mesmo com toda a negação e movimento 

contrário, o componente curricular conseguiu manter-se nas escolas como espaço 

de res(ex)istência. Azevedo e Souza (2016) apresentam em um dos seus trabalhos 

que a disciplina é, também, local de escapes, pois algumas professoras afirmam 

que discutem durante suas aulas as questões como homofobia, 

homossexualidade, gênero, masturbação e relacionamentos, contrapondo o PME 

vigente. Portanto, falar sobre lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

intersexuais e denunciar a LGTTfobia têm sido mais frequente do que 

anteriormente. 

No entanto, para os grupos conservadores, especialmente, os que 

fomentam o Movimento Escola Sem Partido, uma disciplina como a de Educação 

para Sexualidade pode se configurar como um espaço de ameaça à família 
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tradicional brasileira, à moral, aos bons costumes e ao casamento, ou seja, nos 

seus dizeres, um local de “doutrinação” das(os) suas(seus) filhas(os). Dessa 

forma, defender a continuidade da disciplina e a sua preocupação em se 

constituir como um espaço em prol do reconhecimento das diferenças e de uma 

vivência da sexualidade com menor controle é uma tarefa imprescindível às(aos) 

pesquisadores(as) da área e a comunidade escolar que deseja uma escola mais 

plural. 

A apresentação das lutas, mobilizações e transformações para a 

consolidação dos dois campos teóricos, Educação do Campo e Educação Sexual, 

nos permite pensar os desafios encontrados no contexto atual para desenvolver 

discussões sobre sexualidade em escolas do campo. 

No próximo capítulo, o Capítulo II, eu discorrerei sobre os meus 

percursos metodológicos, escolhas das perspectivas teórico-metodológicas que 

considerei mais adequada, as(os) interlocutoras(es) da pesquisa, a escola e seu 

entorno e todo o meu trajeto de deslocamentos, idas e vindas cidade - campo para 

a construção do material empírico. 
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CAPÍTULO II 

 

OS DESLOCAMENTOS CIDADE-CAMPO: PERCURSOS 

METODOLÓGICOS, A PARTÍCIPE DA PESQUISA E A ESCOLA 

NO CAMPO 

 

Trago esse título para o Capítulo II para justificar meu deslocamento entre 

a cidade, minha realidade, e o campo, realidade que mergulhei para minha 

pesquisa. Trago a palavra deslocamento no sentido de me tirar de um local de 

conforto para outro desconhecido produzindo questionamentos, 

problematizações, desequilíbrios e desestabilidades. A partir do momento em 

que eu e meu orientador escolhemos trabalhar/pesquisar um espaço ainda 

pouco explorado, as escolas no campo, soube que minha trajetória seria 

construída de idas e vindas cidade-campo, que o meu deslocamento físico seria 

contínuo. Contudo, após minha imersão na escola descobri que meu 

deslocamento não seria apenas nas dimensões físicas, mas também, cultural e 

social. O meu eu, em construção, passou a questionar a escola no campo como 

outro espaço formativo e cultural com perspectivas próprias, percebi que a 

realidade vivenciada nesse ambiente é, ao mesmo tempo, tão similar em alguns 

aspectos, e distante da minha realidade em tantos outros. Estar nessa escola me 

fez mergulhar em outra cultura, ainda compartilhando o mesmo espaço 

geográfico, o município de Jequié-BA. E, também, estar nesse espaço me fez 

perceber que minhas verdades, que foram construídas por outras(os), não são 

validadas nesse contexto, elas são dissolvidas por diferentes vivências, hábitos e 

contextos familiares, religiosos, escolares, e, entender esse processo foi difícil e 

intenso. 

Nesse capítulo quero expor o meu caminhar, minha abordagem e 

perspectiva escolhida para a pesquisa, os meus critérios para a escolha da 

participante da pesquisa e o campo, a escola na qual fiz minha imersão. Traçarei, 

também, os métodos que acho mais pertinente para o alcance dos meus objetivos 

e o tipo de análise que será feita, e espero, que esses me levem a chegar até o fim 
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dessa pesquisa sem cair na tentação de afirmar que foi concluso, e sim, que novas 

questões surgiram deste trabalho. 

 

2.1- Percurso metodológicos, as(os) interlocutoras(es) e a comunidade escolar 

 

Para hoje estar aqui defendendo uma metodologia considerada mais 

adequada para alcançar meus objetivos de pesquisa, passei por mudanças 

sugeridas pelo meu orientador, pelo grupo de pesquisa do qual sou inserida, por 

mudanças após leituras de alguns referenciais teórico-metodológicos que 

discutem sexualidade no campo educacional e por outras que ocorreram após 

minha imersão na escola que escolhi para fazer a pesquisa. Ouvi sugestões que 

me agradaram e tantas outras que não, e até essas colaboraram com a escolha de 

minha metodologia de algum modo. Neste trabalho venho acompanhada de 

outras vozes que me sustentam de tal forma a estar aqui prestes a lhes apresentar 

minhas andanças metodológicas com muitas dúvidas e outras tantas incertezas, 

porém com a certeza de que não estou/nem falo sozinha. 

Essas diferentes sugestões para as alterações da minha metodologia 

corrobora com o que diz Guacira Lopes Louro (2007) quando fala que nós 

pesquisadoras(es), estudiosas(os) que discutem o “intolerável” somos repletos de 

divergências metodológicas, contudo, lutamos pelos mesmos ideais, pelo 

reconhecimento das diferenças. 

Acredito ser pertinente primeiro expor o tipo de investigação que farei em 

minha pesquisa e qual a perspectiva da mesma, pois, os critérios pelos quais 

escolhi meus métodos e instrumentos de construção das informações serão 

pautados neles.  

 

Por que escolhi a investigação qualitativa para minha pesquisa? 

 

Optei pela pesquisa qualitativa, também, denominada pesquisa não 

padronizada ou naturalística, por ser a modalidade de pesquisa que usa o texto, 

predominantemente, como material empírico. Assim, enfatiza as falas, vivências, 
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experiências, na realidade de cada sujeita(o), critério que coaduna com minha 

pesquisa, pois, quero analisar os discursos de estudantes da escola no campo 

referente à sexualidade. Esse modelo de pesquisa caracteriza-se por ser uma 

pesquisa que utiliza o ambiente in locu, no caso em questão a escola no campo em 

que elas(es) estão inseridos cotidianamente, como fonte direta das informações 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994; FLICK, 2009).  

Um pequeno trecho do livro de Uwe Flick (2009) me convenceu, ainda mais, 

sobre utilizar a abordagem Qualitativa: 

Apesar dos muitos enfoques existentes à pesquisa qualitativa, é 
possível identificar algumas características comuns. Esse tipo de 
pesquisa visa a abordar o mundo “lá fora” (e não em contextos 
especializados de pesquisa, como os laboratórios) e entender, 
descrever e, às vezes, explicar os fenômenos sociais “de dentro” 
(p. 8). 

 
Então, com essa ideia trazida no trecho acima, nós pretendemos investigar 

essa realidade específica estando presente, estando “lá dentro”, acompanhando 

os arranjos, as negociações, os conflitos existentes, a forma como as pessoas 

constroem o mundo à sua volta, notar o que elas estão fazendo, como elas 

interagem e trocam experiências e quais são as influências que repercutem nos 

seus discursos (FLICK, 2009). 

 

Por que utilizei a concepção teórico-metodológica pós-estruturalista na minha 

pesquisa? 

 

Quando comecei a pensar na perspectiva que tentaria me aproximar em 

minha pesquisa dois aspectos foram fundamentais, mesmo não sendo os únicos, 

para minha escolha: Primeiro, a forma como foi conduzida a formação que 

participei, a “Formação Inicial e Continuada de professoras (es) de Ciências e 

Biologia e as discussões sobre corpo, gênero e sexualidade”, essa ministrada pelo 

meu orientador; e o segundo é a ideia trazida por Bogdan e Biklen (1994) quando 

caracterizam a pesquisa naturalística e nos fala que “os investigadores 

qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos (p. 49)”. 
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O primeiro aspecto acredito ser o principal para a escolha da perspectiva da 

pesquisa, pois durante todo o processo de formação fiquei impressionada com o 

modo de condução das discussões. A maneira do professor de ouvir os 

posicionamentos das(os) outras(os) sujeitas(os), de fazer as problematizações e 

os questionamentos, muitas das vezes sem respostas, nos fazia sair da sala de 

aula com a cabeça fervilhando com inúmeras interrogações e até com um 

sentimento de incompletude, por não ter ouvido uma resposta pronta e acabada. 

Confesso que nunca passei por esse tipo de formação durante minha vida, e me 

deparar com esse outro modelo me foi um choque, eu tinha/tenho a necessidade 

de ouvir uma resposta fixa, de ouvir que está certo ou errado. Recordo que 

durante as aulas o professor sempre pedia e nos instigava a expor nossa opinião, 

cobrava que explanássemos durante as aulas. E isso me perturbou de certo modo, 

por até então não saber do que se tratava, lembro-me que os levantamentos me 

encantaram, eu nunca tinha passado pelas discussões de sexualidade em que não 

sentisse implícita a imposição, a ideia de normatização dos corpos, das vivências 

sexuais e da higienização presentes nos discursos de quem ministrava. 

Outro aspecto que trago é esse cuidado com o processo, com a 

construção/produção do material empírico, uma vez que é uma das 

características que me apego e quero que esteja presente em minha pesquisa. 

Mesmo sabendo que Bogdan e Biklen (1994) não são referências pós-

estruturalistas, a citação direta trazida acima dialoga com o pensar das autoras 

Dagmar Meyer e Rosângela Soares (2005) ao apresentar a pesquisa pós-

estruturalista5, no Capítulo “Modo de ver e de se movimentar pelos “caminhos” 

da pesquisa pós-estruturalista em Educação: o que podemos aprender com- e a 

partir de- um filme”, do livro “Caminhos Investigativos III: riscos e 

possibilidades de pesquisar nas fronteiras”. Elas nos dizem que: 

 

                                                           
5 Essa perspectiva surgiu na tentativa de ruptura com estes modelos de educação padronizadora, sendo uma 

perspectiva relativamente nova no Brasil. Sua expansão deu-se a partir do momento que se ampliou as 

vertentes dos estudos que possibilitam discussões e problematizações mais amplas e que pregam por uma 

maior expressão de liberdade, essa amplitude nas discussões a respeito da sexualidade é o que procuro e 

me preocupo, quero pensar na sexualidade em suas inúmeras possibilidades e capacidade de produção de 

discurso (PARAÍSO, 2004). 
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[...] pesquisas pós-estruturalistas se organizam por movimentos 
e deslocamentos, ao invés de priorizarem os pontos de chegada, 
e focalizam suas lentes nos processos e nas práticas, sempre 
múltiplas e conflitantes, que vão conformando os – e se 
conformando nos- os próprios “caminhos investigativos” 
(MEYER; SOARES, 2005, p. 42). 

 

Além disso, a perspectiva pós-estruturalista traz consigo a valorização de 

intervenções educacionais que evidenciam os posicionamentos, os múltiplos 

sentidos e as problematizações das(os) sujeitas(os). Ela é indicada e defendida 

por Marlucy Alves Paraíso (2004) para trabalhar as questões de gênero, 

sexualidade e relações étnico-raciais, pois esse campo de estudo é mutável, “suas 

produções e invenções têm pensado práticas educacionais, currículos e 

pedagogias que apontam para a abertura, a transgressão, a subversão, a 

multiplicação de sentidos e para a diferença (p. 284-5)”, atributos esses também 

pensados por mim para a pesquisa. 

É importante ressaltar que por mais que essa perspectiva busque os 

múltiplos sentidos, a problematização, a desconstrução de uma visão de mundo 

binária, dicotômica, no entanto “[...] não é o mesmo que afirmar que esse é um 

campo marcado pelo relativismo, onde ‘tudo vale’ (PARAÍSO, 2004, p. 40)”. 

Trago essa ressalva, especialmente, por já ouvir de um professor, que também 

discute Ciências Humanas, durante aulas do programa de mestrado que nessa 

corrente teórica em que estou inserida “tudo vale”. No período em questão essa 

afirmativa do professor me doeu, mas não por ouvi-la e, sim, pelo fato do 

momento não ter subsídio teórico para rebatê-lo. Na ocasião específica me 

encontrava nas minhas primeiras leituras aprofundadas sobre essa perspectiva e 

não me sentia segura para uma discussão. A perspectiva pós-estruturalista se faz 

complexa, difícil e exige um rigor teórico-metodológico, por ser um campo 

permeado por desafios, onde temos que ir muitas vezes de encontro com a forma 

pela(o) qual fomos construídas(os) e formadas(os), temos que abandonar a ideia 

de um sujeita(o) unificado, nos abrir para sujeitas(os) multifacetadas(os) e 

trabalhar sempre com a dúvida, o questionamento, com o fato de que existem 

“verdades” e não uma única “verdade” (MEYER; SOARES, 2005). 

 



61 
 

Os desafios colocados para aqueles e aquelas que se propõem a 
fazer pesquisas em abordagem pós-estruturalistas envolvem, 
pois, essa disposição de operar com limites e dúvidas, com 
conflitos e divergências, e de resistir à tentação de formular 
sínteses conclusivas; de admitir a provisoriedade do saber e a co-
existência de diversas verdades que operam e se articulam em 
campos de poder-saber; de aceitar que as verdades com as quais 
operamos são construídas, social e culturalmente (MEYER; 
SOARES, 2005, p. 39-40). 

 

Então, é importante salientar que a investigação na perspectiva pós-

estruturalista está marcada por: 

 

[...] incongruências e multiplicidades, por fragmentos de 
discursos que se cruzam; alguns desses fragmentos têm 
afinidades; outros são antagônicos; alguns compõem arranjos e 
outros escapam. A “realidade” jamais terá apenas uma versão- 
ela é, ao mesmo tempo, muitas coisas e tem muitas direções 
(MEYER; SOARES, 2005, p. 41). 

 

Colocar-me como uma pessoa/pesquisadora que faz pesquisa, 

intervenciona, escreve, analisa na perspectiva pós- estruturalista está sendo 

difícil para mim, ainda mais vindo de onde vim, de um curso de graduação em 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Curso que é permeado por sua verdade 

absoluta, verdades que são comprovadas, testadas, cobertas e amparadas pela 

legitimidade biológica inquestionável. Esse processo inacabado e eterna 

construção de adentrar as Ciências Humanas é árduo. Pincipalmente, ao que se 

refere a assumir a corrente teórica pós-estruturalista. Trago Guacira Lopes Louro 

(2007a) para nos falar um pouco sobre os rótulos que assumimos: 

 

Os rótulos incomodam. Eles fixam e aprisionam – ainda que 
provisoriamente. Por isso os rejeitamos. Contudo, nossos 
projetos de pesquisa, nossas análises e artigos frequentemente 
afirmam, em seus parágrafos iniciais, terem sido produzidos «na 
perspectiva pós-estruturalista». Imprimimos o rótulo e 
instalamos uma expectativa; de um modo ou de outro, fazemos 
uma espécie de «promessa» (LOURO, 2007a, p. 235). 
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Promessa essa que comprometo a tentar cumprir, sem impor minhas 

verdades, respeitando as(os) partícipes, sua cultura, sua realidade e, 

principalmente, suas vivências e experiências. 

 

Qual o meu instrumento/ferramenta para produção das informações? 

 

Na busca por outra estratégia metodológica que dialogasse com a 

orientação teórica que assumimos, a etnográfica escolar foi a que melhor se 

adequou, pois como defendido por Michel Angrosino (2009) o texto etnográfico 

permite incorporar outros aspectos ao seu texto como trechos de filmes, músicas, 

poesias, admitindo assim uma maior liberdade na escrita, sem que fiquemos 

presos aos padrões impostos. 

Porém, exige um mergulho da(o) pesquisadora/pesquisador, ela(e) vai 

estar submerso na construção das informações. Ela(e) se torna parte constituinte 

da pesquisa, afetando o campo de pesquisa e, também, sendo afetada(o) pelo 

mesmo, então, “o etnógrafo, na medida do possível, é alguém que participa 

subjetivamente nas vidas daqueles que estão sendo estudados, como um 

observador objetivo daquelas vidas” (ANGROSINO, 2009, p. 31).  

A pesquisa do tipo etnográfica também permite usar mais de um material 

para a construção do material empírico, analisando documentos oficiais, planos 

de aulas, materiais didáticos próprios da professora, arquivos pessoais da escola, 

além de pontuar, por meio de observação participante, os valores, hábitos, 

crenças, questões sociais e atitudes. Ainda conforme Angrosino (2009): 

[...] nós usamos métodos etnográficos para estudar questões ou 
comportamentos sociais que ainda não são claramente 
compreendidos. [...] Também vale a pena usar métodos 
etnográficos quando for importante conhecer a perspectiva das 
próprias pessoas sobre questões (ao invés de filtrá-las através da 
perspectiva externa do pesquisador tal como representada por 
uma enquete ou um questionário desenvolvido a partir da leitura 
investigativa existente ou de pesquisa em outra comunidade 
supostamente linear) (p. 35). 
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Então, o método etnográfico será utilizado para ajudar a pesquisadora 

com o seu interesse nos discursos das(os) interlocutoras(es), visando sempre 

compreender a interação dessas pessoas nos cenários naturais, coletivos de 

comunidades que apresentam traços culturais únicos ou com peculiaridades 

decorrentes da sua realidade e construções sociais (ANGROSINO, 2009). 

Angrosino (2009) nos diz que a etnografia anda de mãos dadas com a 

observação participante, e por esse motivo a trago como ferramenta principal 

para a construção do material empírico da minha pesquisa. Contudo, também, 

bebo nas fontes de Menga Ludke e Marli André (2012) ao pontuar que devemos 

ser cautelosos com a observação, e que necessitamos diferenciar muito bem a 

observação do cotidiano da observação científica, a observação para cunho 

científico deve ser encarada como “ato de perceber um fenômeno, muitas vezes 

com instrumentos, e registrá-lo com propósitos científicos” (ANGROSINO, 2009, 

p. 74). Elas evidenciam isso com o temor de deixarmos nos influenciar pelo modo 

de como somos construídos social e culturalmente pelos grupos dos quais 

estamos inseridos e que essas constituições nos levem a direcionar nossas 

atenções a certos pontos da realidade em que estamos inseridos para a pesquisa 

e esquecermos de outros. Para que isso não aconteça, as autoras aconselham 

sobre a importância de um planejamento cuidadoso do que será observado, 

embora saibamos que muitas coisas não previstas acontecerão e podem ser 

registradas. Com isso, na observação participante é importante uma maior 

diversidade de observações pautadas em uma relação de clareza entre a(o) 

pesquisadora/pesquisador e as(os) interlocutores da pesquisa, em que ocorra a 

identificação da(o) pesquisadora ao grupo de interlocutores. 

 

Qual foi o meu percurso metodológico? 

 

Quando estabeleci com meu orientador quais seriam meus objetivos e 

perguntas de pesquisa, busquei contato com a SME de Jequié-BA. Em minha 

primeira visita, os objetivos seriam me informar sobre quais escolas municipais 
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seguiam os princípios da Educação do Campo e em quais escolas do campo do 

município de Jequié-BA estava presente a disciplina Educação para Sexualidade.  

Neste contato fui recebida pelo Diretor Pedagógico da SME- Jequié-BA, que 

já foi orientado pelo Professor Marcos Lopes de Souza, da UESB, campus Jequié-

BA, e, também, faz parte do grupo de pesquisa que participo. Quando 

questionado sobre a existência de alguma escola que seguisse os princípios da 

Educação do Campo fui informada que nenhuma escola municipal segue tais 

princípios. Ele afirma que as escolas que existem estão localizadas na zona rural 

(termo dito pelo Diretor Pedagógico), contudo, nenhuma delas segue esses 

princípios da Educação do Campo, e que alguns anos atrás a escola localizada no 

Povoado Fazenda Velha tentou inserir alguns elementos da Educação do Campo, 

porém, sem sucesso. Em relação à segunda pergunta fui informada que o 

município é composto por dezoito instituições que atendem estudantes do ensino 

fundamental, anos iniciais e finais, sendo que apenas 01 delas não apresenta os 

8° e 9° anos em que é ministrada a disciplina Educação para Sexualidade. E que 

das 17 escolas em que são ministradas a disciplina Educação para a Sexualidade, 

oito estão localizadas na zona rural (Quadro 01). 

Durante minha conversa com o Diretor Pedagógico o questionei sobre a 

nomenclatura usada por ele para se referir as escolas que estão situadas no 

campo, e tive como resposta que essa divisão entre escolas da sede/zona urbana 

e escolas da zona rural é uma terminologia usual existente na rede municipal de 

ensino para dividir as escolas de acordo com as suas localizações. Incomodada 

com essa nomenclatura dada as escolas localizadas no campo, fui investigar sobre 

uma nomenclatura mais adequada, até para saber como me referir as escolas que 

estão no campo. Para a minha surpresa, ainda existem tensões entre autoras, 

autores e dentro das legislações. Algumas/Alguns consideram escola do campo 

qualquer instituição de ensino que está em área rural, já outras(os) ponderam que 

as escolas para serem denominadas do campo deve seguir os princípios da 

educação do campo. 

O Decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 2010 - Dispõe sobre a Política de 

Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
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(PRONERA) descreve no seu artigo primeiro que escola do campo é a que se 

encontra localizada em área rural, com base da definição do Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou localizada em zona urbana, que 

atenda em sua maioria as populações do campo (BRASIL, 2010). Em 

contrapartida, a Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002, que Institui 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo nos diz 

que: 

 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação 
às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na 
temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória 
coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à 
qualidade social da vida coletiva no país (BRASIL, 2002, p. 1). 

 

Quadro 01: Instituições Municipais de Ensino Fundamental que estão localizadas no 

campo, de acordo a Secretaria Municipal de Educação de Jequié-BA. 

Instituições Municipais de Ensino 

Fundamental 

Localização 

Escola Municipal Agnelo Teles de Menezes Barragem da Pedra 

Escola Municipal Professora Corina Leal Povoado da Fazenda Velha 

Escola Municipal Mauro Almeida Nova Esperança 

Escola Municipal Etelvino Torres de 

Oliveira 

Barra Avenida 

Centro Educacional Landulfo Caribé (EJA) Florestal 

Centro Educacional Leur Lomanto (EJA) Itaibó 

Escola Municipal Professora Adinalva 

Miranda Almeida (EJA) 

Itajurú 

Escola Municipal José Augusto Barreto Baixa do Bonfim (Cachoeirinha) 

Fonte: Própria Autoria. 
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A autora Flávia Lorena de Souza Araújo (2012) defende a ideia de que para 

ser escola do campo deve apresentar metodologias, estratégias didáticas e 

práticas educacionais próprias, já que a escola não pode ser deslocada da 

realidade das(os) sujeitas (os) do campo. A escola deve respeitar e se vincular a 

cultura do trabalho na terra, entendendo trabalho como produção cultural 

humana e como potencializador no processo de construção do conhecimento. Em 

consonância a essa ideia, estar Roseli Salete Caldart (2001, p. 36) nos diz que “a 

escola do campo é aquela que trabalha desde os interesses, a política, a cultura e 

a economia dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo”.  

Com o que foi apresentado aqui, penso que uma escola que está localizada 

no campo e que não segue os princípios da Educação do Campo, que não tem 

como objetivo a transformação social e humana, a valorização do trabalho na 

terra e apenas reproduz a concepção de escola hegemônica, as metodologias, 

estratégias didáticas e práticas educacionais das escolas localizadas na zona 

urbana não poderia ser denominada escola do campo.  

Após a primeira conversa com o Diretor Pedagógico da SME de Jequié-BA, 

tive um encontro com o meu orientador para determinar os critérios para a 

escolha da escola em questão. Os critérios escolhidos foram: I - uma escola que 

não se encontrasse muito próxima da sede do município de Jequié-BA; II- uma 

escola em que eu, a pesquisadora, conseguisse ter acesso diariamente, ou pelo 

menos nos dias das aulas da disciplina Educação para Sexualidade; III - que a 

professora ou o professor ministrasse a disciplina Educação para Sexualidade 

pelo menos há 01 ano; e IV - que tivesse pretensão de continuar lecionando-a nos 

anos seguintes. Dentre as escolas apresentadas no Quadro 01, algumas já se 

encontram muito próximas ou locadas na sede municipal, em decorrência do 

processo de urbanização e expansão da cidade de Jequié-BA, como, por exemplo, 

as Escolas Municipais José Augusto Barreto e Professora Corina Leal. Isso Outras 

escolas foram excluídas por serem de difícil acesso, o que impediria o andamento 

da pesquisa. Em algumas das escolas as professoras e professores fixavam 

residência na localidade em decorrência da distância percorrida diariamente e 

das condições das estradas. 
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Como são escolas no campo, a secretaria de educação disponibilizou os 

contatos dos motoristas que fazem o transporte das (os) professoras/professores, 

para que eles pudessem viabilizar minha ida até as escolas. De início conseguir 

entrar em contato com dois motoristas, o da Escola Municipal Mauro Almeida e 

do Centro Educacional Landulfo Caribé. Quando iniciei em 2018 o meu processo 

de visitação às escolas municipais, a primeira que me direcionei foi a Escola 

Municipal Mauro Almeida. No dia em que estive presente na escola, a professora 

responsável por lecionar o componente curricular Educação para Sexualidade 

não estava presente, por ser o dia de sua folga semanal. Neste primeiro contato 

com a escola fui muito bem recebida pela gestão, coordenação e 

professoras/professores. Expliquei a proposta da minha pesquisa e elas(es) 

afirmaram que seria interessante essa troca por existir uma carência de matérias 

didáticos e de formação para as (os) professoras/professores da disciplina. Um 

professor que, também, leciona esse componente curricular em uma escola na 

sede durante uma conversa fez uma ressalva que chamou muita atenção: “Somos 

jogados dentro dessa disciplina”. Ao término dessa conversa troquei contatos 

com a direção e fiquei de fazer o retorno. Minha segunda escola a ser visitada foi 

a localizada em Florestal, o Centro Educacional Landulfo Caribé. Por 

coincidência, o professor que ministrava a disciplina Educação para Sexualidade, 

também, não se encontrava no dia e mais uma vez troquei contatos com a direção. 

Contudo, eu senti que a escola não estava aberta a pesquisa, notei um pouco de 

descaso em relação à minha proposta. 

Em 2018 fiz um recesso em relação às visitas às escolas, pois estava 

cumprindo a carga horária de disciplinas obrigatórias e eletivas do mestrado, 

além de estar lecionando 20 horas em uma escola da rede estadual. Inclusive, 

sabia que não conseguiria dar conta de todos os afazeres, além do mais se 

começasse minha pesquisa em meados de setembro não conseguiria concluir 

antes do término do ano letivo. Após terminar todos os componentes curriculares 

do programa de mestrado, no início do ano letivo de 2019 retornei a primeira 

escola que visitei para conversar com a professora regente da disciplina Educação 

para Sexualidade. Ela foi muito solicita ao me receber, escutou com atenção 
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minha proposta de pesquisa e me questionou a motivação para fazer essa 

pesquisa. 

Expliquei para a professora que tinha interesse pelas discussões sobre 

sexualidade e as temáticas que lhe atravessavam e por notar durante as minhas 

primeiras leituras dos trabalhos de Azevedo (2013) e Cabral (2016) que existem 

inúmeras problemáticas relacionadas à disciplina Educação para Sexualidade. A 

disciplina é tratada com descaso, falta oferta de materiais didáticos e com poucos 

momentos de formação docente. Além das autoras apontarem que a abordagem 

sobre sexualidade fica exclusiva para a escola, não acontecendo em outros locais 

e que isso ocorre, principalmente, nas escolas no campo.  

Após minhas pontuações, a professora aceitou participar da pesquisa e 

expôs que tinha necessidade de fato, pois, vinha enfrentando uma problemática 

pessoal em relação à disciplina Educação para Sexualidade. Ela colocou que não 

existe uma proposta pedagógica de acordo com as séries para a disciplina 

sugerida pela secretaria, e que, no ano anterior, ela cometeu um “erro”, pois o 

conteúdo que ministrou no 8º ano, repetiu no 9º ano. E agora que as (os) 

estudantes do 8º estão no 9º ano, ela não sabia o que fazer. Esse problema exposto 

pela professora em nosso primeiro contato se faz importante para minha ideia 

inicial de metodologia que seria a Pesquisa Colaborativa, mas que depois foi 

modificado. 

Depois que a professora aceitou colaborar, dialogamos em conjunto com a 

diretora a fim de reunir as mães, pais e/ou responsáveis das (os) alunas(os) do 8º 

e 9º ano para pedir autorização para que as(os) adolescentes participassem e 

explicar a proposta da pesquisa para elas(eles). Para a nossa surpresa, já existia 

uma reunião programada para data bem próxima. Nessa reunião existiam outras 

pautas da escola, se discorreu sobre o regimento interno da escola, a 

uniformização, a higiene das(os) estudantes, apresentou 

professoras/professores, coordenação, gestão, direção e vice direção, 

funcionárias(os) de apoio, e consecutivamente, me foi dada a palavra para 

explicar os objetivos e métodos da pesquisa. Abrimos para sanar dúvidas e 
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entregamos os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para serem 

lidos e assinados pelas mães, pais e responsáveis. 

Na semana seguinte, retornei à escola para começar minha observação 

participante das aulas da disciplina Educação para Sexualidade e me encontrar 

com as(os) estudantes para fazer o mesmo processo que realizei com as(os) 

suas(seus) mães, pais e responsáveis. Esse encontro ocorreu durante a aula da 

disciplina. Depois de todos os esclarecimentos, elas(es) assinaram o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) informando que aceitariam participar 

da pesquisa. 

  

A regente da disciplina Educação para Sexualidade da escola no campo 

 

Em respeito às normas estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- CEP(UESB) utilizarei um nome 

fictício para me referir à professora, tendo como base o que é solicitado no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (apêndice A). Então, sempre que 

me referir a professora regente utilizarei o nome “Cecília”. Esse nome foi 

escolhido de forma aleatória, e as(os) estudantes, demais professoras(es) e 

funcionárias(os) vou fazer as nomeações durante o texto. Também informo que 

a maioria das informações contidas aqui foram retiradas do Formulário de Dados 

Pessoais e Profissionais, que se encontra no Apêndice C. 

A professora que se dispôs a colaborar com minha pesquisa possui 46 anos, 

é casada, assume identidade sexual heterossexual, têm dois filhos e um neto. Tem 

como religião a Católica, sendo praticante assídua, e encontra-se como líder, em 

conjunto com o seu esposo, do grupo de casais da paróquia que frequenta. É 

professora graduada em Pedagogia, pela Faculdade de Ciências Educacionais –

FACE em 2006 e em Artes Cênicas pela UESB, campus de Jequié-BA no ano de 

2016 e tem especialização em Psicopedagogia. Ela atua como docente há 19 anos, 

possuindo um vínculo empregatício efetivo com a Prefeitura Municipal de 

Jequié, assumindo uma carga horária total de 40 horas, sendo 20 horas na Escola 

Municipal Mauro Almeida e as outras 20 horas restantes na Escola Municipal 
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Adolfo Ribeiro. Atualmente, leciona os componentes curriculares Artes, 

Geografia e Educação para Sexualidade para os anos finais do ensino 

fundamental. A disciplina Educação para Sexualidade só é lecionada pela 

professora na Escola Municipal Mauro Almeida.  

Quanto ao encontro da professora com disciplina Educação para a 

Sexualidade, ela relata que esta foi entregue com o objetivo de complementar sua 

carga horária e, também, pelo fato de já possuir uma abertura com as(os) 

estudantes com temáticas relacionadas à sexualidade. Ela expõe que antes 

mesmo de ser a professora da disciplina, as(os) discentes a procuravam para 

conversar sobre namoro e relacionamentos e tirar dúvidas. Durante esses quase 

dois anos que está como professora da disciplina, ela compartilha que aprendeu 

a ter afinidade e passou a se identificar com o componente curricular. Ela nos 

conta que nunca teve nenhum contato com as discussões de sexualidade de 

maneira formal, no entanto é aberta ao diálogo e não tem vergonha de falar sobre 

sexo, que tudo que sabe é de suas vivências pessoais, e que nunca fez nenhum 

curso ou desenvolveu alguma pesquisa sobre a temática. Segundo ela, todo o seu 

conhecimento foi adquirido por meio de pesquisa, estudos para dar as aulas e 

por meio de conversas e trocas de materiais didáticos com outras(os) 

professoras(es) que ministram ou já ministraram a disciplina. 

 

As(Os) nomeadas(os) e enquadradas(os) pela escola 

 

Guacira Louro (2000a) traz que a escola sempre se preocupou em vigiar, 

punir, enquadrar e nomear meninos e meninas de acordo com as normas pré-

estabelecidas pelo gênero e, a escola em que mergulhei para fazer minha pesquisa 

não é diferente. As(Os) professoras(es) a todo tempo nomeavam as(os) 

estudantes com base em características comportamentais fixadas ao gênero ou 

atribuições dadas por meio da família que essas(es) estudantes são inseridas(os). 

Ouvi coisas do tipo “menina macho”, “o filho do pastor”, “o fresco”, “a sonsa”, 

“a foguenta” entre outras. Antes mesmo de conhecer e me aproximar das turmas 

que acompanhei nesse processo eu já sabia as nomeações atribuídas a 
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determinadas(os) meninas e meninos, já tinha ouvido inúmeros adjetivos que 

eram (im)postas às(aos) estudantes e já “conhecia” suas/seus integrantes 

consideradas(os) desviantes pelas(os) professoras(es), funcionárias e 

componentes da gestão. 

No momento em que me propus a estar na escola no campo observando a 

professora regente da disciplina Educação para Sexualidade, me deparei com a 

escolha entre acompanhar uma turma ou a outra em que ela ministra o 

componente curricular. Porém, antes mesmo de adentrar nas salas e observar as 

turmas, eu já sabia que o 8º ano e o 9º ano tinham comportamentos totalmente 

adversos, e pensando na possibilidade de identificar tensões, variações, 

subversões e conflitos, optei por acompanhar/observar as duas turmas, mas não 

no sentido de comparação entre ambas. 

Utilizarei nomes fictícios para me referir as(os) estudantes que observei 

durante minha pesquisa respeitando o que é solicitado pelo Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), apêndice B. Optei em nomeá-las(os) 

durante a escrita do texto por se tratar de 41 estudantes, em que apenas 

algumas/alguns estarão presentes na pesquisa.  Começo, pelo 8º ano é a turma 

mais comentada entre coordenação, direção e professoras(es) pelo seu 

comportamento lido como inadequado e, foi justamente a turma que ficou no 

limbo entre escolher ou não escolher observar, isso na visão das(os) 

professoras(es). O não escolher ficou a critério do comportamento tempestuoso e 

o escolher partiu da necessidade vista pelas(os) docentes de se discutir 

sexualidade nessa sala por outro viés, visto que elas(es) já enquadraram algumas 

meninas e meninos como desviantes da norma de gênero e sexual.  

Mesmo a sala sendo lida pelas(os) professoras(es) como barulhenta, agitada 

foi uma sala que me surpreendeu. A sala em meio ao seu barulho e gritaria 

durante todo o processo me desestabilizou, inquietou e problematizou questões 

relacionadas as identidades de gênero e sexuais, com questionamentos fortes e 

importantes sobre as violências e processos de exclusão sofridas pelas pessoas. 

Existe nessa turma um total de 22 estudantes matriculadas(os), e a frequência é, 
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na maioria das vezes, de 100%. As(Os) discentes variam de idade, existindo 

estudantes de 13 a 19 anos, sendo a maioria com idade de 14 anos. 

A segunda sala é a do 9º ano. Essa turma me gerou um desconforto logo de 

início por ser uma turma extremamente quieta, responsável por gerar um silêncio 

ensurdecedor a partir do processo de silenciamento absoluto durante as aulas. 

Era um silêncio que incomoda, que dá a sensação de estar conversando com as 

paredes, sem nenhuma manifestação ou expressão de agrado ou desagrado. 

As(Os) professoras(es) já tinham compartilhado comigo tal atitude da sala, 

contudo, não esperava que fosse tão extremo a situação. Isso me gerou tanta 

aflição que cheguei a questionar outras(os) professoras(es) sobre a turma, se 

realmente ela era assim em todas as aulas ou o fato de eu estar em sala 

observando estaria causando tal postura. Para minha surpresa todas(os) 

afirmaram que a turma é extremamente quieta, não participativa em momentos 

em que se solicita a exposição de opiniões e ideias, porém, muito boa em 

responder atividades e em produção de materiais. Durante todo o processo de 

produção do material empírico, consegui reverter minimamente essa situação, já 

conseguia ouvir opiniões e questionamentos de algumas/alguns, entretanto, de 

outras(os) estudantes nunca ouvi a voz. Nessa turma são matriculadas(os) 19 

estudantes, com frequência média diária de 14 estudantes, com idades entre 13 a 

19 anos. 

Saliento que todas(os) as(os) estudantes assinaram de livre e espontânea 

vontade o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE (apêndice B), após 

o TCLE serem assinados por suas mães, pais ou responsáveis, sendo esclarecida 

toda e qualquer dúvida e informando que não usaria seus nomes reais, não 

acarretaria custos financeiros e que sua desistência poderia ocorrer em qualquer 

momento da pesquisa.  

 

Meu campo de pesquisa e seu entorno 

 

De acordo com os critérios preestabelecidos e a partir da conversa com a 

professora regente da disciplina Educação para Sexualidade optamos por 
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escolher a Escola Municipal Mauro Almeida para se realizar a pesquisa, pois a 

mesma seguia todos os critérios prefixados por mim e meu orientador. A escola 

escolhida para a pesquisa, Escola Municipal Mauro Almeida, localiza-se no 

povoado de Nova Esperança, Jequié- BA e tem como distrito mais próximo 

Oriente Novo, também pertencente ao município de Jequié-BA. Oriente Novo 

encontra-se a 46 km, aproximadamente, do centro da cidade de Jequié-BA. 

Enquanto, para chegar até a escola onde fiz minha pesquisa, as(os) 

colaboradoras(es) e eu percorríamos diariamente uma distância média de 28 km, 

sendo 21km de estrada pavimentada pela BR-116 e os outros 7 km de estrada não 

asfaltada pela BA-647. 

Saíamos do centro de Jequié por volta das 06h 10min, com parada no 

povoado de Boaçu – outro povoado do município de Jequié-BA, que também é 

conhecido como Jibóia, que se localiza ao lado da BR-116 – onde apanhávamos 

mais uma professora que lecionava em outra escola municipal de Oriente Novo 

que atende ao público pré-escolar e os anos iniciais do ensino fundamental. 

Dávamos continuidade à viagem, chegávamos diariamente na escola por volta 

das 7h, mesmo horário que os ônibus e os demais carros do transporte escolar 

chegavam com as (os) estudantes. 

Pelo fato da escola se localizar em área de campo, por contar com a maioria 

das(os) professoras(es) moradoras(es) da área urbana e por existir uma 

necessidade de transporte para grande parte das(os) estudantes, a escola assume 

um horário de aulas próprio. As aulas começavam às 07:00 indo até às 11:00 

horas.  Os 03 primeiros horários são de 50 minutos, com intervalo de 20 minutos, 

seguidos de mais 02 horários de 35 minutos cada, que geralmente são 

germinados. A escola atende a 150 estudantes, entre ensino fundamental e médio, 

nos turnos matutinos e vespertinos. 

De acordo, as professoras e ao questionário sociocultural aplicado aos 

estudantes do 8º e 9º, sabemos que as(os) estudantes são oriundas(os) das 

comunidades: Emiliano I, II, III, Água Branca, Água Vermelha, Barrinha, Rio 

Preto da Costa, Campo Largo, Região dos Passos, Mutum, Riacho da Fartura, 

Cascanhão, Bateia, Atanásio, Santa Cruz, Marcela I, II, III, Pati, Rio do Antônio, 
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Riacho das Pedras, Boqueirão, Santo Antônio, Ouro, Boaçu, Nova Esperança, 

Oriente Novo, além de estudantes que moravam em fazendas mais isoladas. 

A estrutura física escolar é composta por 09 salas de aulas, sendo: 01 

destinada ao Atendimento Educacional Especializado (AEE); outra utilizada 

para as salas das(os) professoras(es); e o restante para salas de aulas. Existe, 

também, um campo, que encontra-se atrás da escola que é utilizado para as aulas 

de educação física. Porém, o mesmo não é cercado pelos murros da escola.  

Além dessas salas, existem 03 banheiros, 01 cozinha e 01 secretaria e 01 

diretoria.  

 

 

Fotos 01: Entrada principal da Escola Municipal que foi desenvolvida a pesquisa 
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Fotos 02: Lateral direita da Escola Municipal que desenvolvi minha pesquisa 

 

Fotos 03: Corredor principal que contém as salas da secretaria e diretoria da escola 
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Fotos 04: Pátio com as salas de aulas 

 

Fotos 05: Vista frontal dos sanitários, bebedouro e sala das(os) professoras(es) 



77 
 

  

 

Fotos 06: Organização das salas de aulas 
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Foto 07: Campo utilizado pela escola para as aulas de Educação Física 

 

A equipe da escola é composta por 01 porteiro, 01 merendeira e 02 

funcionárias de apoio, moradoras(es) da localidade. O restante da equipe é 

oriunda da área urbana da cidade, no caso, a diretora, vice-diretor, coordenadora 

pedagógica, a secretária e nove professoras(es). 

A partir daqui, as informações terão como base o Diagnóstico da Realidade 

Sociocultural e Ambiental, construído pela escola para dar informações sobre a 

comunidade a SME-Jequié, que nos foi cedido, conversas entre mim e 

funcionárias(os) da escola, que são moradoras(es) do povoado, e de um bate papo 

com o morador Genésio Ribeiro Bonfim, 86 anos: “nascido e criado em Nova 

Esperança”. E, sua esposa, Inês de Jesus.  

 

“Durante uma volta na comunidade de Nova Esperança para registros 
fotográficos, fui convidada pelo senhor Genésio, “a ir mais à frente” na varanda 
de sua casa. Ao aceitar o convite, ele me questiona sobre o motivação de estar ali 
andando debaixo do sol quente tirando retrato, lhe explico que estou fazendo uma 
pesquisa na escola do povoado e necessito das fotos para colocar em meu trabalho, 
pois as(os) professoras(es) precisam saber como é o povoado que está localizada a 
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escola. Em seguida, ele me oferece café e chama a sua esposa para participar da 
conversa, que durou um pouco mais de uma hora. Aproveitei a situação oportuna 
e fiz algumas perguntas relacionadas a comunidade, como: qual o principal meio 
de sustento das pessoas? Quanto tempo possuí luz elétrica? A quanto tempo 
existe as igrejas, que por coincidência são ambas vizinhas dele, entre outras 
perguntas” (Diário de Campo, 11 de março de 2020). 

 

Todas as minhas fontes afirmam que o povoado de Nova Esperança conta 

com, aproximadamente, 200 habitantes, sendo o contexto completamente 

familiar e rural onde a maioria das pessoas tem parentesco. Essa contexto familiar 

é notório na fala de seu Genésio, sempre quando ele aponta para alguma casa, 

para decorrer sobre alguma situação, ele expõe o parentesco existente entre ele e 

a(o) dona(o) da casa, com isso passei a desconfiar que realmente boa parte das(os) 

integrantes de Nova Esperança possui um grau de parentesco. 

Nova Esperança possui duas ruas grandes paralelas, com poucas 

transversais. Uma dessas ruas, que é o acesso principal a comunidade, se inicia 

com a igreja católica da comunidade, fazendo-nos desconfiar que se trata de uma 

comunidade religiosa. Caracteriza-se por possuir casas vizinhas uma das outras, 

configurando uma rua bem povoada. Nesta mesma rua, em sua extensão, 

encontra-se uma mercearia, uma lanchonete, alguns bares e um campo de 

futebol, que é uma das principais atividades de lazer da comunidade. 

 

 

Foto 07: Início da comunidade de Nova Esperança 

 



80 
 

 

Foto 08: Entrada de Nova Esperança com visão frontal das duas ruas principais 

  

 No final desta rua, existe um centro comunitário, que é utilizado como 

posto de saúde com atendimentos mensais feitos por uma enfermeira. Os 

atendimentos estão sendo feitos no centro comunitário, pelo fato do posto de 

saúde está em situação adequada para o uso.  A enfermeira, que atende 

mensalmente, é responsável por fazer atendimentos como pré-natal, aferição de 

pressão e seguir os programas de vacinação. Além disso, ela faz consultas 

preliminares e encaminha as pessoas que necessitam de consultas médicas para 

serem atendidas por médicas(os) especialistas na área urbana de Jequié. Dona 

Inês pontua que o administrador da comunidade é o responsável por marcar 

essas consultas em Jequié para as pessoas da comunidade. 
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Foto 09: Centro Comunitário da comunidade de Nova Esperança 

A segunda rua, é menos povoada, intercalando casas e terrenos, alguns 

desses terrenos com plantações de palmas e pequenas criações de caprinos, 

ovinos e bovinos. Existem, também, casas que não estão localizadas nestas duas 

ruas e encontram-se no entorno da comunidade, de modo que o acesso é mais 

difícil. 

Nesta mesma rua, que é a da casa do casal que bateu papo comigo, 

encontramos as 02 igrejas evangélicas da comunidade, que por sinal as duas são 

vizinhas à casa do casal. Logo, na frente da casa do casal, tem uma pequena praça 

que é utilizada pela comunidade para momentos de conversas e lanches após os 

cultos. 

 

Foto 10: Rua paralela a principal com a escola municipal que fiz minha pesquisa ao fundo 
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Foto 11: Primeira igreja evangélica da comunidade, atualmente, em reforma 

 

 

 

Foto 12: Segunda igreja evangélica instituída da comunidade no ano de 2019 
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É interessante pensar que as opções de lazer da comunidade estão restritas 

aos jogos e campeonatos locais nos campos de futebol, a frequentar cultos e 

missas nas igrejas, as festas dos povoados e das cidades vizinhas, ou quando 

chega algum paredão de som na comunidade, isso de acordo as(os) estudantes 

da escola. 

Essa ideia que trouxe acima da existência de ruas com casas vizinhas uma 

as outras é algo recente. Segundo seu Genésio: 

 

“Ele conta que seus pais saíram de Areião com mais dois dos seus irmãos, 
fixaram residência na comunidade e somente depois ele nasceu. Ele conta 
que em sua infância e vida adulta existia poucas casas na comunidade, uma 
afastada da outra. O morador cita como exemplo a frente da sua casa, 
mostrando que todas as casas que estão em frente à sua, atualmente, à anos 
atrás era tudo roça” (Diário de Campo, 11 de março de 2020).  

 

 

Foto 13: Vista da varanda do senhor Genésio e a senhora Inês 
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A comunidade já possui luz elétrica e água encanada, existindo para 

todas(os) do povoado de Nova Esperança. Informaram, também, que na maioria 

das residências já existe a presença de fossas sépticas.  

 

“No meio de nossa conversa, seu Genésio, relembra do processo de 
instalação de luz elétrica na comunidade. Ele consulta sua esposa e diz que 
a luz chegou na comunidade a mais de 20 anos, mas que não recorda ao 
certo o ano. O senhor recorda, que ele, junto com outros homens da 
comunidade, ajudaram os funcionários da empresa responsável pela 
instalação a cavarem os buracos para colocar os portes. Em detalhes, ele 
comenta que durava dias para terminar de furar um buraco, que eles 
trabalhavam revezando, um homem com outro, por conta do sol que é 
quente demais e da terra que era seca e dura” (Diário de Campo, 11 de 
março de 2020). 

 
Essas características trazidas pelo senhor Genésio, da terra ser seca, dura e o 

sol quente, é em decorrência da seca e da escassez de água, característica do bioma 

Mata de Cipó, no qual o povoado está inserido. 

Foto 14: Características da vegetação de Nova Esperança 
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Como dito pelo senhor Genésio, as características do bioma é um dos motivos 

que dificulta a principal fonte de renda da comunidade, que é a produção agrícola 

e pecuária. Ele compartilha que até hoje, aos 86 anos, ainda trabalha com 

agricultura, contudo, esse ano não plantou roça, porque choveu tarde demais.  

 

“Quando falávamos sobre a lida com a terra, Dona Inês comenta que, 
também, trabalhava na roça quando era mais nova. Ela diz que todas as 
tardes saía com sua irmão para trabalhar na roça, depois de terem feitos os 
serviços de dentro de casa. Elas passavam à tarde na roça e no final do dia 
retornavam com os produtos que colhiam nas cabeças. Dona Inês relembra 
que todo dia quando voltavam da roça, ela e sua irmã mergulhavam no 
Ribeirão para se refrescar. A senhora justifica sua falta de saúde atual em 
sua atitude, ela acredita que se prejudicou com o fato de cair com o corpo 
quente dentro da água gelada” (Diário de Campo, 11 de março de 2020). 

 
Após esse relato, Dona Inês afirma que não tem mais idade e saúde para 

trabalhar na roça, mas, seu esposo, Genésio, garante que permanece na lida com 

um pomar que tem no fundo de uma casa sua que está para alugar, nesta casa ele 

tem ao fundo pé de limão, caju, cana-de-açúcar e uma pequena horta que é 

molhada por conta da casa ter água enganada. 

Ele diz que quando chove e tem água a vontade, a terra é boa, fértil. Que ele 

consegue plantar feijão de corda, andu, abóbora, melancia, batata e colhe umbu. 

Sendo as técnicas de plantio utilizadas baseadas nos costumes e conhecimentos 

populares para lidar com a terra. Além dessas culturas, existe o plantio de palmas 

para a produção de alimentos para as criações.  

Por conta dessas características do bioma a colheita, na maioria das vezes, 

não é satisfatória, por isso elas(es) contam quase sempre com o projeto federal 

Garantia-Safra6.  

Outra questão que é um importante aspectos para a comunidade é o Rio 

Jiboia, também, conhecido como Ribeirão. Esse é um rio temporário, que como dito 

                                                           
6 Projeto Garantia-Safra é uma ação do governo direcionada a agricultoras(es) familiares com renda até 1,5 

salário, que plantam feijão, milho, algodão, arroz e mandioca em terras que medem entre 0,6 e 5 hectares. 

As(Os) beneficiadas(os) vivem no Nordeste brasileiro e no Norte de Minas Gerais e Espírito Santo, regiões 

que são atingidas por extremas secas ou por devastadoras chuvas. E um projeto pensado pelo Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) que passa a beneficiar agricultoras(es) que 

comprovam que o seu município houve perda de, pelo menos, 50% do conjunto dessas produções (BRASIL, 

2014). 
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pelo próprio morador “passa 11 meses seco e 1 mês com água”. A comunidade tem 

uma relação com o mesmo por meio da pesca e por utilizar dele como fonte de 

água para irrigação. Pois, mesmo ele sendo um rio temporário existe locais que o 

rio forma grandes pousas de água que é utilizado para as plantações que estão 

próximas ao rio.  

 

Foto 15: Rio Jiboia, também, conhecido como Ribeirão, logo após um período de chuva 

 

Algumas/alguns possuem empregos fixos na sede do município, fazendo o 

trajeto de ida e volta diariamente, outras(os) trabalham para o município na 

própria localidade como é o caso das(os) funcionários da escola, além do 

administrador do povoado e de alguns motoristas que fazem o transporte das(os) 

meninos e meninas até a escola. Esse trabalho de transporte escolar tornou-se 

restrito, por conta das condições impostas atualmente ao transporte escolar. 

 

“O senhor Genésio relata que lembra da época que a escola era cheia, que 
chegava mais de 18 paus-de-arara com estudantes, que agora só chega carro 
fechado e ônibus. Ele pontua que até o sobrinho dele que tinha uma D20 
parou de transportar as crianças porque não pode mais” (Diário de campo, 
11 de março de 2020). 

 
Pela escassez de trabalho e meio de sustento, algumas/alguns habitantes 

optam por sair da região para morar em São Paulo e em outras cidades baianas, 
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existindo assim um êxodo constante no povoado. Seu Genésio e dona Inês 

comentam que possui muitas pessoas suas espalhadas pelo mundo, suas filhas 

mesmo moram em Feira de Santana e Salvador, com seus netos. E alguns sobrinhos 

moram em Jequié. 

 

A descrição das observações participantes  

 

De início pretendíamos fazer observações das aulas da disciplina e depois 

começar os encontros da ação colaborativa entre pesquisadora e professora 

regente, contudo, durante o percurso notei que se estabeleceu uma relação de 

hierarquia entre nós, processo que é negado na perspectiva de proposta 

colaborativa. Ivana Ibiapina (2016) nos diz que a pesquisa colaborativa é 

atividade interativa de coprodução de saberes, que tem como um dos princípios 

a resolução de problemas e transformação da realidade escolar, a partir da 

negociação dos pares, sem que ocorra hierarquização, e se caso elas apareçam 

deve ser eliminadas ou diluídas no processo, tornando assim a horizontalidade 

entre as partícipes a principal premissa.  

Minha presença na sala de aula, acompanhada do meu caderno em que 

fazia as anotações, também, causou incômodo. Observei que durante a aula 

as(os) alunas(os) ficavam curiosos para saber o que pontuava no caderno. Às 

vezes flagrava a própria professora tentando ler o que estava escrito. Na tentativa 

de solucionar esse problema parei de levar o caderno para a sala de aula. Eu 

observava tudo atentamente e ao chegar em casa passava para o caderno. Estar 

em sala de aula com a professora gerou uma relação de subordinação da 

professora para comigo. Isso ficou explícito em algumas ocasiões, pois notei que 

ela conduzia as aulas e, em determinados momentos, pedia a minha permissão 

para expor algo. Ela pedia para que eu acrescentasse informações/ideias, 

justificando que eu sabia mais sobre o que estava sendo exposto. 

Outro empecilho foi a disponibilização de tempo da professora para os 

encontros. Quando tivemos a primeira conversa ficamos acertadas de utilizar os 

horários de Atividade Complementar (AC) para os encontros, todavia, sempre 
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que tentava marcar um encontro não era viável para ela. Imagino que em nossos 

primeiros contatos e explicações sobre a metodologia da pesquisa, a professora 

não se deu conta da dimensão de envolvimento que ela deveria ter para que a 

proposta fluísse. Infelizmente, a ideia inicial desse trabalho não teve como 

prosseguir. Então, após exposição desses entraves eu e meu orientador nos 

reunimos e decidimos mudar o tipo de pesquisa do meu trabalho, optamos por 

alterar para uma pesquisa do tipo etnográfica por entender como mais viável, 

visto que já estava fazendo observações participantes constantes na escola há 

quase dois meses. 

Estive presente na escola de março até julho. Fiz a escolha por acompanhar 

as duas salas em que a disciplina é ofertada, 8º e 9º ano, por constatar que são 

salas distintas e que os discursos sobre sexualidade poderia ter várias tensões. 

Como se trata de uma escola no campo, sempre que ia para a escola permanecia 

o período total da manhã. Aproveitava esses momentos na escola para conversar 

com funcionárias, outras(os) professoras/professores, conhecer melhor o 

povoado, observar o cotidiano escolar e quais eram as demandas e necessidades 

da escola. 

Para melhor entendimento, busquei sintetizei todas as minhas idas a 

escola no Quadro 02. Nele, eu trago os dias em que estive presente na escola, as 

atividades desenvolvidas pela professora e por mim com as(os) estudantes, os 

conteúdos ministrados pela professora, a reunião com os pais, mães e 

responsáveis, os planejamentos de datas festivas e elaboração de sábados letivos 

em que estive presente, além dos materiais didáticos utilizados por mim e pela 

professora regente. Nesse quadro, também, aponto os dias em que assumi as 

salas de aulas. Durante o processo senti necessidade de conduzir algumas 

discussões, visto que a professora regente disponibilizava pouco espaço para 

as(os) estudantes exporem suas opiniões e pontos de vistas. 

 

 

 

Quadro 02: Síntese das observações participantes e atividades realizadas durante as aulas da 

disciplina Educação para a Sexualidade na escola no campo. 
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ENCONTROS/TEMÁTICAS/ 

DURAÇÃO 

 

DESCROÇÕES RESUMIDAS DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

1º Encontro 

  

Temática: Apresentação da 

proposta de pesquisa para a 

professora regente, direção e 

estudantes 

 

Dia: 28 de março de 2019 

 

Duração: 4 horas 

 

- Primeira conversa com a professora regente da disciplina 

Educação para Sexualidade: conflitos, dúvidas, 

questionamentos e exposição do não apoio da Secretaria 

Municipal de Educação de Jequié-BA; 

- Apresentação, leitura e discussão do projeto de pesquisa 

com a professora regente e diretora;  

- Apresentação, leitura e discussão do projeto de pesquisa 

com as(os) alunas(os) do 9º ano do ensino fundamental; 

 

2º Encontro 

 

Temática:  Apresentação da 

proposta de pesquisa para as 

(os) estudantes do 9º ano 

 

Dia: 29 de março de 2019 

 

Duração: 4 horas 

 

 

- Apresentação e análise do material didático utilizado nas 

aulas pela professora regente; 

- Apresentação, e discussão do projeto de pesquisa com 

as(os) alunas(os) do 8º ano do ensino fundamental; 

- Conversa com outras(os) professoras(es);  

 

3º Encontro 

 

Temática:  Reunião com a 

presença de pais/responsáveis 

e professoras(es)  

 

Dia: 30 de março de 2019 

 

Duração: 4 horas 

 

 

- Abertura da reunião pela diretora com mensagem de bem-

vindas (os); 

- Apresentação do corpo docente, de coordenação e 
secretariado, e funcionárias de apoio; 
- Solicitação de algumas demandas da escola aos pais e mães; 
- Apresentação do projeto de pesquisa; 
- Leitura, discussão e assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido – TCLE pelas(os) pais, mães e/ou 
responsáveis; 
 

4º Encontro 

 

Temática: 

Aula de Violência de Gênero 

(Observação Participante)  

 

Dia: 04 de abril de 2019 

 

Duração: 4 horas 

 

 

 - Aula Expositiva; 

 - Entrega de materiais xerocados pela professora com os 
tipos de violência contra mulher; 
- Fui solicitada pela professora discutir um pouco sobre 

Gênero; 

05 de abril de 2019 – Não fui para a escola, pois estava ocorrendo o Colóquio do Programa 

de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores  

 

5º Encontro 

 

Temática:  Aula de Violência 

de Gênero (Observação 

Participante)  

 

- Aula Expositiva; 

- Entrega de materiais xerocados pela professora com os 

tipos de violência contra mulher; 
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Dia: 11 de abril de 2019 

 

Duração: 4 horas 

- Fui solicitada pela professora discutir um pouco sobre 

Gênero; 

- A professora passou uma pesquisa para as (os) alunas (os) 

com o título “Que adolescente eu sou?” 

- Reunião com as (os) professoras (es) sobre os sábados 

letivos.  

- Decidiu-se discutir Gênero (8º e 9º ano) e Drogas (6º e 7º 

ano); 

 

6º Encontro 

 

Temática:   

Planejamento e aula “Namorar 

ou Ficar?” 

 

Dia: 12 de abril de 2019 

 

Duração: 4 horas 

 

- Análise da cartilha “Adolescentes e Jovens para a Educação 

entre Pares”, do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) 

com a professora regente; 

- Escolha da temática “Namorar ou ficar?” para discutir na 

sala de aula; 

- Discussão em sala da diferença entre ficar e namorar, 

surgiu, também, as diferentes possibilidades do namoro e 

ficar para os diferentes gêneros; 

7º Encontro 

 

Temática:  

 Oficina sobre as Relações de 

Gênero (Sábado Letivo) 

 

Dia: 13 de abril de 2019 

 

Duração: 3 horas 

 

- Dinâmica “Responda Rápido”; 

- Apresentação de slide “Relações de Gênero”; 

- Exibição e discussão com atividade do curta metragem 

“Minha Vida de João”; 

 

 18 e 19 de abril de 2019 - Feriado da Semana Santa  

8º Encontro 

 

Temática: 

Música como expressão 

artística e discussão sobre o 

uso do álcool  

 

Dia: 25 de abril de 2019 

 

Duração: 4 horas 

 

- Utilizou o horário da disciplina educação para sexualidade 

para a aula de artes, exibição do filme “Nasce uma Estrela”. 

9º Encontro 

 

Temática: 

Música como expressão 

artística e discussão sobre o 

uso do álcool  

 

Dia: 26 de abril de 2019 

 

Duração: 4 horas 

 

 

- Utilizou o horário da disciplina educação para 

sexualidade para a aula de artes, exibição do filme “Nasce 

uma Estrela”. 

02 de maio de 2019 – O carro que transporta as(os) professoras(es) quebrou 

10ºEncontro  
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Temática: 

Continuação da Oficina de 

Relações de Gênero 

 

Dia: 03 de maio de 2019 

 

Duração: 04 horas 

 

- As salas do 8º e 9º ano se juntaram para assistir ao filme; 

- Exibição do filme “Tomboy” (filme escolhido pelas (os) 

professoras (es) e coordenação da escola); 

- Atividade e discussão do filme “Tomboy”; 

11º Encontro 

 

Temática: 

 Continuação da Oficina de 

Gênero e O que quero saber 

sobre sexualidade? 

 

Dia: 09 de maio de 2019 

 

Duração: 04 horas 

 

- Continuação da discussão do filme “Tomboy” com o 9º 

ano; 

- Diálogos sobre a atividade proposta; 

- Diálogo sobre as possibilidades de conteúdos que a 

disciplina Educação para Sexualidade pode abranger; 

- Caixa de Sugestões; 

 

12º Encontro 

 

Temática: Observação 

 

Dia: 10 de maio de 2019 

 

Duração: 04 horas 

 

- Utilizou o horário da aula da disciplina educação para 

sexualidade para atividade avaliativa de Artes 

13º Encontro 

 

Temática: 

Adolescência e a tomada de 

decisão 

 

Dia: 16 de maio de 2019 

 

Duração: 04 horas 

 

- Discussão sobre a adolescência e as cobranças de atitudes, 

valores e posicionamentos frente às questões relacionadas 

aos preconceitos, sexualidade, entre outros; 

- Dinâmica “Tomada de Decisão”, adaptada da cartilha 

“Adolescentes e Jovens para a Educação entre Pares”, do 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE); 

17 de maio de 2019 – Não fui para escola, pois estava em outra atividade do grupo 

de pesquisa 

 

14º Encontro 

 

Temática: 

Revisão para a avaliação 

 

Dia: 23 de maio de 2019 

 

Duração: 04 horas 

 

 

- Revisão para a avaliação da unidade; 

 

 - Discussão dos conteúdos dados na unidade com a 

utilização da lousa. 

15º Encontro 

 

Temática: 

Revisão para a avaliação 

 

Dia: 24 de maio de 2019 

 

 

 

- As atividades desenvolvidas no 14º Encontro foram 

repetidas na turma do 8º ano. 
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Duração: 04 horas 

16º Encontro 

 

Temática: 

Observação 

 

Dia: 30 de maio de 2019 

 

Duração: 04 horas 

 

 

 

 

 - Os últimos horários estavam sendo utilizados para 

aplicação das avaliações da unidade. 

31 de maio -  Não fui para a escola, pois estava em consulta médica 

17º Encontro 

 

Temática:  

O que é Sexualidade? 

 

Dia: 06 de junho 

 

Duração: 04 horas 

 

- Construção de cartazes em grupo pelas (os) estudantes 
sobre o que elas (es) entendem por sexualidade; 

 - Apresentação dos cartazes elaborados pelo grupo em sala; 

 - Apresentação de slides com um cartaz montado por mim, 
o conceito de sexualidade, o que e a quem abrange a 
sexualidade; 

 - Discussão final: Quais novos elementos seriam inseridos ou 
retirados dos cartazes construídos? E o por quê? Falar sobre 
sexualidade é fácil ou não? 

18º Encontro 

 

Temática:  

O que é Sexualidade? 

 

Dia: 06 de junho 

 

Duração: 04 horas 

 
 
 
- As atividades desenvolvidas no 17º Encontro foram 
repetidas na turma do 8º ano. 

13 e 14 de junho – Dia 13 foi feriado municipal e no dia 14 de junho foi ponto 

facultativo 

19 de junho a 03 de julho- Recesso Junino 

19º Encontro 

 

Temática:  

Camisinha 

 

Dia: 11 de julho 

 

Duração: 04 horas 

 

- Exibição das campanhas publicitárias: “João que amava 

Tereza, que amava Raimundo” de 1988 do Governo Federal 

contra a AIDS; e a do Governo do Estado da Bahia de 2018, 

com o título “Nesse Carnaval se tem CRUSH tem 

Camisinha”; 

 - Discussão das campanhas publicitárias; 

 - Atividade individual referente à campanha e o uso de 

camisinha. 

20º Encontro 

 

Temática:  

Camisinha 

 

Dia: 12 de julho 

 

Duração: 04 horas 

 

  

 - As atividades desenvolvidas no 19º Encontro foram 

repetidas com a turma do 8º ano. 

 

21º Encontro 
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Temática:  

Namoro 

 

Dia: 18 de julho 

 

Duração: 04 horas 

 - Construção de um quadro com as palavras que têm a ver 
com namoro e que são elementos importantes para o 
namoro; 

 - Diferenciação pelas(os) alunas(os) do que é namorar, ficar 
e ter uma/um crush; 

 - Discussão das diferentes formas de namoro. 

22º Encontro 

 

Temática:  

Namoro 

 

Dia: 19 de julho 

 

Duração: 04 horas 

 

  

  

 - As atividades desenvolvidas no 21º Encontro foram 
repetidas na turma do 8º ano. 

  

 
Legenda do Quadro:           Apresentação da proposta para professoras(es) e alunas(os); 

                                                Reunião com as mães, pais e responsáveis; 

                                                Observação das aulas; 

                                                Oficina sugerida pela SME-Jequié-BA; 

                                                Atividades coordenadas pela pesquisadora 

Fonte: Própria Autoria 

 

Por que optei pela análise do discurso? 

 

Como traz Michel Foucault (1998) discutir sobre os discursos da 

sexualidade é complexo. Ele fala que nos dias de hoje, a sexualidade em conjunto 

com a política são as áreas mais difíceis de se trabalhar, e pontua que as grades 

estão sempre ficando mais apertadas, se fechando, os buracos negros se 

multiplicam cada vez mais rápido e os discursos estão ficando mais distantes de 

serem neutros e transparentes. Atualmente, estamos vivendo uma situação onde 

o discurso político partidário de conservadores e fundamentalistas religiosos 

estão interferindo diretamente na educação e, principalmente, nas discussões de 

gênero e sexualidade. Sabemos que, por muito tempo, não tínhamos o direito de 

falar a respeito de tudo ou sobre tudo em qualquer circunstância, que qualquer 

pessoa não poderia falar qualquer coisa, vivíamos, ou ainda vivemos para alguns 

grupos minoritários períodos de “tabu do objeto, ritual da circunstância, direito 

privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala (FOUCAULT, 1998, p. 09)”.  

Contudo, nos dias de hoje estamos vivendo períodos de tensões e 

conflitos, em que muitos políticos estão autorizados a falar sobre tudo mesmo 



94 
 

sem ter domínios específicos sobre o que se é falado. Boa parte deles se acha no 

direito de intervir em tudo, até mesmo nas escolas, tirando a autonomia escolar, 

e privando professoras(es) e estudantes de fazerem discussões que envolvam 

gênero, sexualidade, prazer, desejo sexual, homossexualidades. 

E no meio desse contexto histórico, social e político venho com minha 

pesquisa na tentativa de ocupar novos espaços, de (re)afirmar e ecoar as vozes 

das(os) estudantes e da professora que discute sexualidade em um espaço que 

está tentando se consolidar há anos e que lida com disputas de saber e poder. 

 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as 
interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua 
ligação com o desejo e com o poder. Nisto não há nada de 
espantoso, visto que o discurso – não é simplesmente aquilo que 
manifesta (ou oculta) o desejo; e visto que – isto a história não 
cessa de nos ensinar- o discurso não é simplesmente aquilo que 
traduz as lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo por que, 
pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” 
(FOUCAULT, 1998, p. 10). 

 
Com base nisso, utilizarei a análise de discurso para fazer a análise da 

minha pesquisa, acreditando que nada é escondido ou não dito em nossos 

discursos. Tudo é dito em um discurso, contudo, analisar a partir dele implica 

em negar uma única e simples interpretação e ter consciência da procura 

persistente e incessante do último e/ou oculto sentido. É indispensável ficar 

atento ao que foi dito, no nível da existência das palavras, trabalhar com a 

complexidade e peculiaridade do discurso. Para Rosa Maria Bueno Fischer 

(2001), para fazer análise do discurso é necessário: 

 

[...] desprender-se de um longo e eficaz aprendizado que ainda 
nos faz olhar os discursos apenas como um conjunto de signos, 
como significantes que se referem a determinados conteúdos, 
carregando tal ou qual significado, quase sempre oculto, 
dissimulado, distorcido, intencionalmente deturpado, cheio de 
reais intenções, conteúdos e representações, escondidos nos e 
pelos textos, não imediatamente visíveis (p. 198). 

 

Então, a partir da análise do discurso conseguimos dá conta das relações 

históricas, de práticas concretas presentes nos discursos, essas práticas que são 
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responsáveis pela formação sistemática das(os) sujeitos que lhes falam 

(FISCHER, 2001). 

No próximo item, o Capítulo III, analisarei as práticas da professora 

regente da disciplina Educação para Sexualidade, os acontecimentos escolares 

que são atravessados pela sexualidade e as situações de tensões ocorridas na 

escola. E, também, apresentarei algumas questões referentes a sexualidade que 

as(os) estudantes apontam ter interesse nas discussões.  
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CAPÍTULO III 

DISCURSOS QUE ATRAVESSAM A DISCIPLINA EDUCAÇÃO PARA 

SEXUALIDADE EM UMA ESCOLA NO CAMPO 

 

 Neste capítulo analisarei quais os discursos sobre sexualidade são 

construídos durante as aulas da disciplina Educação para Sexualidade. Não 

tenho a pretensão de construir leituras fixas e deterministas e nem universais 

sobre a abordagem do gênero e sexualidade em escolas do campo.  

 Aquilo que será exposto foi oriundo de documentos cedidos pela escola, 

de materiais didáticos passados a mim pela professora regente, das minhas 

observações durante as aulas nas turmas e registros do meu diário de campo; das 

reuniões com pais, mães e responsáveis; de conversas com professoras(es) 

regentes de outras disciplinas e a equipe gestora durante o nosso trajeto até 

chegar a escola e de bate-papos com as(os) demais funcionárias(os). 

 Seguindo, o que é solicitado pelo Comitê de Ética da Pesquisa da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, utilizarei nomes fictícios 

para me referir aos estudantes, à professora e as(os) demais interlocutoras(es) que 

venham a aparecer no decorrer do texto, conforme orientado pelo TALE e TCLE. 

Optei por chamar a professora regente da disciplina Educação para Sexualidade 

de Cecília e as(os) demais interlocutoras(es) nomear no decorrer da discussão. 

 Optei por separar esse capítulo em 06 subcapítulos: 3.1. “Você vai adorar a 

professora, ela é ótima, ela é boca porca”: a escolha da regente para a disciplina 

Educação para Sexualidade, seus processos formativos e materiais didáticos; 3.2. 

“Vai menino, larga de besteira! Fala logo se tem namorado”: exposições das 

homossexualidades, celebração da diversidade e homofobia; 3.3. “Já estou fazendo 

uma discussão com os meninos! Com ênfase em zoofilia, excesso de masturbação e higiene. 

É bom que você já trabalha com as meninas”: o discurso médico-higienista, as 

construções das masculinidades no campo e a heteronormatividade; 3.4. “A 

senhora fala, fala o que é travesti, e eu ainda não entendi”: as discussões sobre a 

transexualidade e a invisibilidade travesti; 3.5. Relações de gênero e a escola do 
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campo: discursos (re)produzidos pelas(os) estudantes e demais integrantes da 

escola e 3.6. Relações afetivas e sexuais e seus desdobramentos na escola no 

campo. 

 Esses subcapítulos foram organizados tendo como propósito discutir os 

enunciados sobre gênero e sexualidade construídos durante as aulas da 

disciplina Educação para Sexualidade e também em outros espaços da escola no 

campo em que investiguei. 

 

3.1. “Você vai adorar a professora, ela é ótima, ela é boca porca”: a escolha da 

regente para a disciplina Educação para Sexualidade, seus processos 

formativos e materiais didáticos. 

 

  Apresentamos a professora interlocutora desta pesquisa com a seguinte 

frase: “Você vai adorar a professora, ela é ótima, ela é boca porca”. Por mais curioso 

que pareça essa frase, ela foi dita, em 2018, pelo diretor em gestão da escola em 

que fiz minha pesquisa para se referir à professora Cecília. Baseando-nos nesse 

enunciado, nos questionamos: O que significa dizer que a professora que leciona 

sexualidade tem a boca porca? Entendemos aqui o discurso de que para falar de 

sexualidade é necessário não ter pudor na fala, podendo dizer o que nomeamos 

de “palavrões”. A professora ou o professor mais indicado(a) para lecionar esta 

disciplina seria aquela(e) desbocada(o) ou despudorada(o). 

   Durante essa conversa com o diretor, ele disse que escolheu a professora 

Cecília para ministrar a disciplina baseado no comportamento dela. Ele assegura 

que ela é desinibida em trabalhar com as questões da sexualidade. De acordo com 

o diretor, ela não possui receio, vergonha ou medo de falar sobre sexualidade. 

Ela é desprendida e diz que eu notaria isso quando a conhecesse. O fato de não 

ter timidez, inclusive, leva a professora Cecília a expor situações vivenciadas em 

sua família de maneira tranquila. 

   Essa desinibição da professora Cecilia contrapõe o que é dito por Figueiró 

(2006) em um dos seus trabalhos, mostrando que um dos principais argumentos 
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usados pelas(os) professoras(es) para não discutir sobre sexualidade é o medo de 

terem sua privacidade invadida, com questionamentos sobre sua sexualidade, 

seus relacionamentos afetivos, experiências sexuais e a insegurança pela não 

formação específica. 

   A professora Cecília vai de encontro com o ideário de 

professora/professor trazida por Guacira Lopes Louro (1997). A autora vai nos 

dizer que existe um modelo exemplar de professoras(es) que foi construído, a 

partir do início dos tempos modernos, e deve ser seguido. Este modelo afirma 

que: 

Diferentemente dos antigos mestres medievais, ele se tornará 
responsável pela conduta de cada um de seus alunos, cuidando 
para que esse carregue, para além da escola, os comportamentos 
e as virtudes que ali aprendeu. Para que isso aconteça, não basta 
que o mestre seja conhecedor dos saberes que deve transmitir, 
mas é preciso que seja, ele próprio, um modelo a ser seguido. Por 
isso o corpo e a alma dos mestres, seu comportamento e seus 
desejos, sua linguagem e seu pensamento também precisam ser 
disciplinados (LOURO, 1997, p. 96). 

Penso, que de acordo com o que foi dito pelo diretor, Cecília não possui um 

linguajar disciplinado, característica básica para a identidade de uma(um) 

professora/professor, a não ser para esse componente curricular. Para o diretor, 

as(os) professoras(es) que discutem essa temática não podem ser tímidas(os), 

encabuladas(os) e introvertidas(os). Para falar sobre sexualidade, a(o) 

professora/professor deve ser aberta(o), escandalosa(o), sem pudor na fala. 

Após falar sobre o critério de escolha para a professora Cecília atuar como 

regente da disciplina EPS na escola no campo, discutirei como se deu o processo 

formativo da professora e algumas práticas dela em sala de aula: 

“Na primeira conversa com a professora Cecília, ela deixou claro que não possuía 
nenhuma formação específica para as discussões de sexualidade, também, não 
possuía, material didático para ministrar a disciplina Educação para Sexualidade, 
e que este não é ofertado pela Secretaria de Educação do município de Jequié-BA 
para dar suporte no planejamento e durante as aulas. Todos os materiais didáticos 
que ela possui atualmente são fotocópias de livros, módulos, atividades e 
avaliações da antiga professora que ministrava a disciplina na Escola Municipal 
Mauro Almeida e da professora da Escola Municipal Adolfo Ribeiro, que já 
leciona esse componente curricular há algum tempo” (Diário de Campo, 28 de 
março de 2019). 
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De acordo com o que é trazido no trecho do meu diário de campo e no 

formulário de dados pessoais e profissionais preenchido pela professora, ela nos 

afirmou que não passou por nenhum processo formativo que enfatizasse as 

questões de educação sexual e/ou sexualidade. Contudo, mesmo sem formação 

específica na área de sexualidade e sem um suporte dado pela SME de Jequié-BA 

para as(os) professoras(es) que ministram esse componente curricular, isso não a 

impediu de ministrar as aulas. 

Essas questões relacionadas ao não apoio da SME de Jequié-BA são 

pontuados, além do trabalho de Azevedo (2016), também, na pesquisa de Suse 

Cabral (2013). Elas nos apontam que a existência de uma formação, mesmo que 

de forma prescritiva, somente ocorreu no período em que a disciplina estava 

sendo introduzida como componente curricular do núcleo diversificado do 

currículo do município e que durante esses 15 anos de existência da disciplina 

nenhum processo formativo específico foi oferecido às(os) professoras(es). 

Porém, a professora Cecília relatou que, no ano de 2019, houve uma tentativa, 

sem êxito, de formação com as(os) professoras(es) que assumem a disciplina 

Educação para Sexualidade: 

“Ela comenta que existiu uma convocação por parte da SME-Jequié-BA de 
todas(os) as(os) professoras(es) que ministram o componente curricular Educação 
para Sexualidade. Em reunião, a Secretaria informou a elas(es) que teria uma 
formação específica para condução da disciplina, isso no começo do ano letivo de 
2019. Ela afirma que grande parte das(os) professoras(es) participaram da 
reunião. E pontua que notou que a demanda por uma formação específica para a 
condução da disciplina Educação para Sexualidade está geral no município, 
outras(os) professores, também, sentem necessidade dessa formação. A professora 
Cecília conta que a proposta passada a elas(es) em reunião seria ter outros 
encontros para elaborar um plano de curso, fazer um planejamento e, além disso, 
teria visitas nas escolas de profissionais da saúde com palestras destinadas aos 
estudantes e para auxiliar as(os) professoras(es). Contudo, a proposta ficou 
apenas no primeiro encontro. Ela ainda comenta que estava muito feliz com a 
ideia da formação” (Diário de Campo, 28 de março de 2019). 

 Neste diálogo que tivemos com a professora Cecília percebemos essa 

tentativa de construir uma proposta curricular, em nível municipal, para a 

disciplina Educação para Sexualidade já que não existe uma proposta 

apresentada pela SME de Jequié-BA para esse componente curricular. No 

entanto, houve apenas um encontro e ela não soube dizer os motivos da não 
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continuidade desta ação. Chamou-nos atenção, na fala de Cecília, o propósito de 

possíveis visitas de profissionais de saúde nas escolas a fim de ministrarem 

palestras para as(os) estudantes, pois isso nos aponta o quanto o saber biomédico 

ainda tem sido entendido como primordial para ensinar sobre sexualidade em 

detrimento de outros saberes (FABIANA APARECIDA DE CARVALHO, 2009; 

SILVA, 1998). 

 A autora Fabiana Aparecida de Carvalho (2009) nos diz que o saber 

médico é importante, porém, não devemos nos aprisionar a ele para estabelecer 

as discussões referentes à sexualidade, por mais que esse conhecimento seja 

historicamente aceito como um discurso de verdade. Também, nos traz que caso 

isso venha ocorrer existe uma grande probabilidade de fracasso, pois, mais uma 

vez vamos ficar presos a anatomia do sistema genital com enfoque reprodutivo, 

as IST’S, as campanhas preventivas da área da saúde, a leituras de bulas 

descritivas dos métodos contraceptivos e, mais uma vez, pautando as discussões 

ao disciplinamento das(os) estudantes. 

 Por não existir nenhuma formação específica durante esses 15 anos da 

existência da disciplina Educação para Sexualidade e pelo processo que nos é 

relatado por Cecília, existe um ciclo - em que professoras(es) mais antigas(os) 

ministrando o componente curricular compartilham seus materiais didáticos, 

avaliações e planejamentos com as(os) mais novas(os) – que, as (re)produzem. 

Nessa escola do campo, desconfiamos que os conteúdos discutidos, a perspectiva 

utilizada durante as aulas são semelhantes da época da criação e implementação 

da disciplina Educação para Sexualidade. Dessa maneira, a formação ou processo 

formativo dessas professoras, que são novas no componente curricular, ocorrem 

por meio das trocas de materiais, das professoras mais antigas com as mais novas. 

 A professora Cecília usa como referência para elaboração das suas aulas a 

fotocópia do livro “O dia-a-dia do professor: adolescência, afetividade, 

sexualidade e drogas” volume 5, 4ª edição, editora FAPI, produzido pelas autoras 

Fernanda Rodrigues Gandra, Cristina do Valle G. Pires e Regina Célia Villaça 

Lima, em 2002, que lhe foi passado por uma professora mais “antiga” na 
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disciplina. Ela utiliza esse material em sala de aula e distribui fotocópias de 

determinadas páginas como fonte de estudos para as(os) estudantes. 

 “Na primeira conversa com a professora Cecília, ela deixou claro que não possuía 
material didático para ministrar a disciplina Educação para Sexualidade, e que 
este não é ofertado pela Secretaria de Educação do município de Jequié-BA para 
dar suporte no planejamento e durante as aulas. Todos os materiais didáticos que 
ela possui atualmente são fotocópias de livros, módulos, atividades e avaliações da 
antiga professora que ministrava a disciplina na Escola Municipal Mauro 
Almeida e da professora da Escola Municipal Adolfo Ribeiro, que já leciona esse 
componente curricular há algum tempo” (Diário de Campo, 28 de março de 
2019). 

 Nesse material encontramos conceitos e expressões - opções sexuais, 

hermafrodita, homossexualismo e DST - contestadas por pesquisadoras(es) e 

também pelo movimento LGBTTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transgêneros e intersexuais) e não mais usadas no trabalho com educação, gênero 

e sexualidade. Por outro lado, também percebemos que o discurso biológico 

presente no material não é determinista em relação ao desejo afetivo-sexual, 

como expresso na figura 3: “Mas a presença dos genitais não determina o tipo de 

relacionamento afetivo-sexual que essa criança terá futuramente”. O discurso de 

que a genitália não define o desejo favorece o discurso construcionista em relação 

à sexualidade. 

A expressão “opções sexuais” não tem sido mais utilizada para se referir aos 

diferentes desejos sexuais e amorosos, pois denota que existe uma vontade 

deliberada, em que atração seria um ato intencional e não o resultado complexo 

que envolve experiências psíquicas e sociais (MELLO; GROSSI; UZIEL, 2009). 

Portanto, as expressões mais utilizadas são: orientação sexual ou identidade 

sexual para se referir às diferentes expressões do desejo sexual. 

O termo homossexualismo foi criticado e substituído por homossexualidade, 

pois o primeiro traz um resquício de medicalização grande advinda do 

entendimento desta orientação sexual como patologia, um desvio ou transtorno 

sexual quando ainda estava no rol das doenças catalogadas pela Organização 

Mundial de Saúde, sendo retirada do Código Internacional de Doenças apenas 

em 1991 (SOUSA FILHO, 2009). 
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Figura 01: Capa do livro “O dia-a-dia do professor: adolescência, afetividade, sexualidade e 
drogas” utilizado pela professora regente 
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Figura 02: Sumário do livro “O dia-a-dia do professor: adolescência, afetividade, sexualidade e 
drogas” utilizado pela professora regente da disciplina Educação para Sexualidade 
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Figura 03: Fotocópias do livro “O dia-a-dia do professor: adolescência, afetividade, sexualidade 
e drogas” entregue para as(os) estudantes como material de estudo 
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Figura 04: Fotocópia do livro utilizado para a elaboração de aulas da professora regente da 
disciplina Educação para Sexualidade 
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  Sobre o conceito de hermafrodita, este tem sido questionado por ser 

pejorativo, associado à monstruosidade e uma imperfeição da natureza. Dessa 

forma, tem-se trabalhado com o conceito de intersexualidade para designar as 

diferentes corporalidades que contestam a dicotomia sexual masculina-feminina 

(CANGUÇU-CAMPINHO; BASTOS; LIMA, 2009). 

 Além disso, existe no material uma confusão ao que se refere à identidade 

de gênero e identidade sexual. Este material trata transexuais e travesti como 

identidades sexuais e não identidades de gênero, e ao conceituá-las fica preso aos 

aspectos biológicos, excluindo as questões sociais, culturais e históricas dessas 

identidades. No texto é dito que a mulher ou homem trans deseja mudar o seu 

sexo biológico (página 21 do livro). É interessante problematizar esse discurso 

das ciências psi e médicas que nos convenceram de que a pessoa trans apresenta 

rejeição e ojeriza ao seu corpo, especialmente a sua genitália e, que, 

necessariamente deseja realizar uma cirurgia de transgenitalização. Em geral, as 

pessoas trans questionam a identidade de gênero que lhes foi atribuída ao nascer 

e reivindica outra identidade de gênero que se identificam, portanto, o 

procedimento cirúrgico não define a transexualidade (BERENICE BENTO, 2011; 

JAQUELINE GOMES DE JESUS, 2012). 

 Ao falar das travestis, no livro é descrito que se trata da pessoa que se veste 

de outro sexo para se relacionar com alguém do mesmo sexo (página 21 do livro). 

Também se problematiza esse enunciado de que a travesti deseja “vestir-se” de 

outro sexo, pois ser travesti não está associada, exclusivamente, às mudanças nos 

trajes ou mesmo na estética, embora já se tenha produzido esse conceito. Sem 

querer generalizar, as travestis apresentam uma performance feminina e que 

podem trazer elementos daquilo que nomeamos de masculino, sem se aprisionar. 

Para algumas travestis, esta identidade de gênero também é uma forma de 

desconstruir a negatividade, a marginalização e o estigma associada às travestis 

e uma forma de posicionamento político e ativista. Em termos de relacionamento 

contesta-se esse discurso cisheteronormativo que entende o desejo afetivo-sexual 

como necessariamente atrelado à identidade de gênero. Dessa forma, as travestis 

podem se relacionar afetiva e sexualmente com qualquer outra pessoa, seja 
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mulher cis, homem cis, mulher trans, homem trans e outra travesti (LUMA 

NOGUEIRA DE ANDRADE, 2019; JESUS, 2012). 

 Na página 23 do livro “O dia-a-dia do professor: adolescência, afetividade, 

sexualidade e drogas” (figura 4), no texto “Homossexualismo” há vários 

discursos, alguns contraditórios entre si. Há um discurso de celebração da 

diversidade e de respeito aos homossexuais ao questionar os processos 

discriminatórios e a imagem estereotipada do homossexual associando-o como 

afeminado, ao conceituar homofobia e ao evidenciar as consequências advindas 

de atitudes homofóbicas. Porém, o discurso essencialista sobre a sexualidade 

também está presente nesse texto da página 23 ao enfatizar a busca ou 

preocupação por uma possível causa da homossexualidade, como se esta 

identidade fosse um desvio em relação à heterossexualidade. Inclusive não se 

busca a causa da heterossexualidade, por exemplo. 

 Dando continuidade à análise do material didático da professora Cecilia 

temos as fotocópias que foram distribuídas por ela durante as aulas que discutia 

violência contra a mulher (figuras 05, 06 e 07), também, retirado do livro “O dia-

a-dia do professor: adolescência, afetividade, sexualidade e drogas”. Esse 

material possibilitou a professora discutir e apresentar as(os) estudantes os vários 

tipos de violência contra as mulheres, abordando sobre as violências psicológicas, 

físicas e sociais. É interessante pensar como essa discussão em sala de aula é 

relevante, pois pode auxiliar para que as mulheres percebam as múltiplas formas 

de violência, possibilitando assim, que elas identifiquem-nas. Ainda nos dias de 

hoje, muitas mulheres não percebem ou enxergam determinadas violências como 

tal, problematizá-las e discutí-las na escola é uma forma de incentivar as 

mulheres a reconhecê-las e denunciá-las.  

 Atualmente, no Brasil são registrados diariamente casos de violências 

contra as mulheres. Dados apontam que a cada 04 minutos 01 mulher é agredida 

em nosso país, pelos seus companheiros, ex-namorados, ex-maridos, padrastos e 

das mais diversas formas possíveis (MARIANA CUBAS et al., 2019). 
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Figura 05:  Fotocópia do livro utilizado para a elaboração de aulas da professora regente da 
disciplina Educação para Sexualidade durante as aulas que discutiu violência contra a mulher 
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Figura 06: Fotocópia do livro utilizado para a elaboração de aulas da professora regente da 
disciplina Educação para Sexualidade durante as aulas que discutiu violência contra a mulher. 
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Figura 07: Fotocópia do livro utilizado para a elaboração de aulas da professora regente da 
disciplina Educação para Sexualidade durante as aulas que discutiu violência contra a mulher. 
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 Estudos apontam que existe um perfil das mulheres mais violentadas em 

nosso país, sendo a maioria com baixa escolaridade, jovens, solteiras e negras. Os 

casos demonstram que essas mulheres se tornam vítimas em suas próprias casas, 

fazendo-nos cogitar que muitas violências, seguidas de morte em vários casos, 

são cometidas por seus parceiros, membros da família e pessoas do convívio da 

vítima (LEILA POSENATO GARCIA; GABRIELA MARQUES DA SILVA, 2016). 

  Na página 16, o material da professora pontua sobre a relação existente 

entre raça e gênero quando fala sobre a violência social sofrida pelas mulheres. 

Mesmo que o material não traga as mulheres negras como um dos grupos mais 

vulneráveis e não estabeleça discussões a respeito, o material faz menção a essa 

interseccionalidade existente entre gênero e raça. É necessário pensar, o porquê 

das mulheres negras serem as que mais sofrem com os diversos tipos de 

violências? Como se produziu isso, historicamente, no Brasil? 

 Sueli Carneiro (2014) nos relata que a vulnerabilidade da mulher negra se 

constrói desde o período colonial, onde a violação colonial cometida pelos 

senhores brancos contra as mulheres negras vai originar as construções da nossa 

identidade nacional atual, que violenta em sua maioria as mulheres negras. Ela 

também nos diz que os abusos sexuais coloniais foram e ainda continuam sendo 

o “cimento” do processo hierárquico de gênero e raça presentes em nossa 

sociedade. Essas práticas produziram uma noção romântica em torno da 

violência sexual contra as mulheres negras, que é perpetuada até os dias de hoje, 

como o discurso de que os corpos das mulheres negras não pertencerem a elas. 

 Contudo, mesmo o material sendo de caráter prático, existe algumas 

desatualizações. Na Figura 06, que aborda sobre violência física, trazem a 

sedução como um dos tipos de violência física prescrito no Código Penal, art. 217: 

“Seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e maior de 14 anos e ter com ela 

conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança 

é crime a pena de reclusão de 2 a 4 anos”, porém, na atualidade o art. 217 foi 

revogado pela Lei nº 11.106, de 2005 (BRASIL, 2005). 

 Mesmo a professora trazendo essas discussões de violência contra a 

mulher para a disciplina Educação para a sexualidade, com as discussões das 
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fotocópias e com o compartilhamento de situações que ocorreram em sua família, 

como é o caso de sua irmã, houve uma invisibilização da violência contra a 

mulher do campo. 

 Há alguns trabalhos que expõem o silenciamento dessa violência contra as 

mulheres do campo, pois, muito pouco se produz academicamente, gerando essa 

lacuna nas estatísticas sociodemográficas. Alguns trabalhos pontuam que o 

contexto campo vai funcionar como mais uma das múltiplas dimensões que 

marcam a violência contra as mulheres. O contexto campo vai acionar a noção de 

controle dos homens sobre as mulheres, tornando-as mais vulneráveis e, em 

decorrência, da dificuldade de acesso aos bens e serviços materiais, sociais e 

culturais, torna-se mais difícil a denúncia dessas violências (PARRY SCOTT et 

al., 2016). 

Talvez, embora em alguns momentos a docente tenha algumas informações 

pertinentes sobre gênero e sexualidade, observei que ela fica muito presa à 

memorização dos conceitos e não a discussão deles. Ela quer que as(os) 

estudantes definam “o que é cada coisa” e não se preocupem em problematizar 

os discursos médicos, pedagógicos, religiosos, psicológicos que a todo tempo são 

construídos em nós ao longo de nossas vidas, discursos que (re)produzem 

saberes e práticas carregadas de normatizações, que, muitas vezes, reafirmam os 

pensamentos essencialistas sobre sexualidade e, principalmente, de gênero, 

criando relações de poder desiguais. É importante questionar as causas e 

consequências que esses discursos podem trazer para a sociedade e as(os) 

sujeitas(os) que são entendidas(os) como desviantes, quais os preconceitos, 

segregações e discriminações podemos criar por meio deles (ELAINE DE JESUS 

SOUZA; DAGMAR ELISABETH ESTERMAMM MEYER; CLAUDIENE SOUZA, 

2019). Essa preocupação com o conceitual fica explícito em alguns momentos 

durante as minhas observações. 

 

“Na aula posterior a que discutimos gênero, a professora pede para as(os) 
estudantes colocarem no caderno uma fotocópia que define algumas identidades 
sexuais e de gênero para que elas(es) estudem, contudo, o texto apresenta o título 
“Variadas Opções Sexuais” e, apresenta transexuais e travestis como Identidade 
sexuais e não de gênero. [...] Em outro momento uma apostila é dada para os 
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alunos sobre Violência contra a Mulher, e toda a aula é conduzida pela professora 
com leitura desse material fotocopiado com os tipos de violência, o código penal e 
o tempo de reclusão para cada violência cometida. [...] A ideia de saber o conceito, 
também, é trazida na hora de elaborar a avaliação semestral. A professora 
contrapõe minha ideia de fazer uma avaliação discursiva e interpretativa e solicita 
que traga questões de múltiplas escolhas com perguntas que questionem as(os) 
estudantes a respeito da definição de homossexualidade, heterossexualidade, 
bissexualidade, identidade de gênero e sexual, para que elas(es) marquem a 
resposta correta” (Diário de Campo, 04 de abril de 2019). 

 

A preocupação de Cecília em conceituar sem discutir pode se configurar 

mais como uma lista de conceitos sem estabelecer relações com os sujeitos. O que 

significa, por exemplo, ser homossexual, heterossexual bissexual, transexual, 

heterossexual, travesti na nossa sociedade, que possui uma visão religiosa 

judaico-cristã, patriarcal, heteronormativa, machista, LGBTfóbica? E o que é ser 

isso no contexto do campo? Por outro lado, entendo a professora Cecília, pois 

nossa formação é pautada na descrição e definição de conceitos, nos é cobrado a 

todo tempo saber conceituar determinada coisa, trazendo um conceito pronto, 

imutável e encarado como uma verdade absoluta. 

Existem momentos de rupturas a essa preocupação exacerbada com os 

conceitos e temos como exemplo uma pesquisa que foi passada por ela intitulada 

“Que adolescente sou eu?” para as(os) estudantes do 9º ano. A atividade foi 

proposta pela professora e retirado de um material que ela já possuía, passado 

por outra professora que, também, ministra a disciplina. Pelo fato de ser uma 

fotocópia avulsa, não sei informar de onde foi retirado o material. Nessa 

atividade cada estudante deveria entrevistar três adolescentes da sua região, 

perguntas a eles(as) sobre o que gostam de fazer nas horas vagas, o estilo musical 

favorito, as roupas que costumam usar, as cores que gostavam, entre outras 

perguntas. Nessa atividade existiam instruções específicas para as(os) 

professoras(es), havia direcionamentos para as discussões com as(os) estudantes. 

Solicitava-se, primeiro, que as(os) estudantes apresentassem as informações 

produzidas nas entrevistas e depois, com toda a sala, abria-se para as discussões, 

que tinha como uma das possibilidades abordar sobre as diferentes formas de 

viver a adolescência e ser adolescente. Porém, após as entrevistas serem feitas, 

não se cobrou das(os) estudantes uma apresentação dessa pesquisa para as(os) 
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colegas da turma, não a discutindo, simplesmente, a professora recolheu a 

atividade e pontuou. Com isso, acredito que foi perdida uma grande 

oportunidade de discussão com as(os) estudantes, já que a atividade foi pouco 

explorada. 

Por existir uma intenção da professora Cecília em explorar a participação, 

apresentação e fala das(os) estudantes durante as aulas me surpreendeu a sua 

atitude nessa atividade. Durante nossas conversas, ela se mostrava muito 

preocupada com o silêncio dos(as) estudantes e a não participação durante as 

aulas, especialmente, da turma do 9º ano. Ela solicita e cobra participação das(os) 

estudantes constantemente, mas não consegue um retorno. É entendido por ela 

que participar das aulas é falar, mas existem estudantes com dificuldades para 

isso. Digo em detrimento do tempo que passei na escola e pouquíssimas vezes 

ouvi as vozes de certas(os) estudantes. E, também, como alguns/algumas 

estudantes são tímidas(os) e falam baixo, quando querem partilhar algo ou 

opinar, nem sempre são vistos pela professora, isso ocorre por conta dela ser uma 

professora muito agitada, que fala muito e rápido e, geralmente, tem pouca 

escuta. 

Durante as aulas da disciplina Educação para Sexualidade a participação 

das (os) estudantes é pouca, muito pela timidez delas(es) e, também, pela forma 

como a aula é elaborada e ministrada, mesmo existindo uma postura diferente 

entre as(os) estudantes do 8º e 9º ano, em que as(os) do 8º são mais 

participativas(os). De início, cheguei a pensar que não existia participação e 

posicionamento, exclusivamente, durante as aulas da professora Cecília, por se 

tratar da disciplina Educação para Sexualidade, mas, em conversas com 

outras(os) professoras(es) sobre a postura das(os) estudantes recebi as mesmas 

queixas em relação a não participação e silenciamento delas(es). 

 

3.2. “Vai menino, larga de besteira! Fala logo se tem namorado”: exposições das 

homossexualidades, celebração da diversidade e homofobia. 
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Na escola pesquisada, uma das questões que inquietava algumas/alguns 

docentes era em relação à sexualidade do professor João. Era quase certeza para 

boa parte dos(as) docentes que João era gay e, em diversos momentos, essa 

conversa voltava, sobretudo na sala das(os) professoras(es), no momento do 

intervalo, quando ele não estava presente. 

“Durante uma conversa na sala das(os) professoras(es), em que 
especulavam sobre a identidade sexual do professor João, Cecília 
comenta que o professor não era homem. Quando ela termina sua fala, 
ela para, me olha e se justifica, dizendo que o professor não é homem 
porque não gosta de mulher e, também, não dá no couro” (Diário de 
Campo, 11 de abril de 2019).  

 Para Cecília, João não era homem, pois não gostava de mulher e ao dizer 

isso, primeiro ela entende que ser homem significa ser heterossexual e, que, 

portanto, João, por não gostar de mulher teria um “terceiro” gênero, a 

homossexualidade. Além disso, ela diz que ele não dá no couro, não tem relações 

sexuais ou não transa satisfatoriamente. Nós nos preocupamos muito com as 

atitudes e “desconfortos” que a presença das(os) homossexuais nos causa, porém, 

não discutimos o porquê da heterossexualidade ser naturalizada. Trago, esse 

questionamento no intuito de problematizar o porquê naturalizamos uma 

identidade em detrimento de outra. Existe, uma preocupação em nossa sociedade 

com as atitudes e comportamentos das(os) homossexuais que gera uma 

vigilância maior do que em relação às(aos) heterossexuais. 

De alguma forma, a homossexualidade de João aparece novamente quando 

se questiona o trabalho que ele desenvolve com os garotos em relação à 

orientação sobre o sexo com animais. Nos vários momentos em que estive na 

escola, pude notar uma preocupação com a forma com que o professor João 

conduzia as suas conversas com os estudantes. A estratégia escolhida por ele é 

alvo de debates entre as(os) professoras(es). Existe um incômodo com a 

“pesquisa” do professor João e, sobretudo, com a sua metodologia. 

“A professora Cecília mesmo expõe sobre o trabalho desse professor e chama o 
trabalho de loucura. Ela diz tentar entender o porquê e qual finalidade dessa 
pesquisa, porém, demonstra indignação pelo fato de o professor retirar, 
individualmente, os estudantes da sala para perguntar se ele come “jega” ou 
galinha”. Pontua, ainda, que a loucura é maior por chamar o filho do pastor 
para conversar e perguntar essas coisas. Ela tem receio da possibilidade do 
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estudante comentar em casa e isso gerar confusão na escola” (Diário de 
Campo, 11 de abril de 2019). 

Dando continuidade à conversa, Neta, professora de história, também, 

compartilha seu mal-estar: 

“Esse processo de retirada da sala de aula incomoda as(os) professoras(es), 
inclusive a professora Neta conta que isso atrapalha as aulas. Pois, depois que 
o menino volta da conversa com o professor João, torna-se uma confusão a sala 
de aula. Todas(os) as(o)s estudantes ficam rindo, falando que o professor 
perguntou se ele como “jega”. Para ela retornar a aula após isso é inviável” 
(Diário de Campo, 11 de abril de 2019). 

Nota-se que a metodologia escolhida pelo professor gera irritação em 

grande parte das(os) professoras(es), contudo nenhuma/nenhum delas(es) se 

sente confortável para questionar o objetivo desse trabalho e a sua motivação. As 

professoras cobram um posicionamento da diretora e ela afirma que não se sente 

à vontade para conversar com o professor sobre essas atitudes. A diretora Carla 

“diz receosa em conversar com João sobre essas coisas e ser mal interpretada por ele. Para 

ela existe a possibilidade dele achar que ela, como diretora, está desconfiando de algo, e por 

isso ela prefere deixar quieto” (Diário de Campo, 11 de abril de 2019).  

A partir do que foi apresentado talvez o incômodo das(os) docentes esteja 

associado não apenas ao trabalho dele em si, mas por estar se reunindo sozinho 

com os alunos e, por ele ser lido como gay, isso pode acionar uma relação com 

assédio sexual contra os garotos. Inclusive a diretora da escola tem receio do 

questionamento dela gerar nele uma desconfiança ou má interpretação. Se fosse 

um professor visto como heterossexual, haveria essa preocupação? A 

sexualidade de João não passou despercebida e é motivo para gerar possíveis 

dúvidas em relação a ele. 

Neste mesmo dia em que conversei com a diretora Carla, houve outro 

episódio envolvendo o professor João. 

“Durante uma aula de Religião a estudante Samara foi expulsa da aula 
pelo professor João, no momento que a diretora a chama a sala das(os) 
professoras(es) para conversar e pedir explicações a estudante. Ela 
afirma que o professor gritou e se alterou com ela por não ter tido uma 
“transa” no dia anterior. Ela diz que o grito do professor é de quem não 
transou. Quando repreendida pela diretora, ela volta a afirmar que é 
isso mesmo, Samara entende que a diretora não entendeu o significado 
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de “uma transa” e repete que ele não teve uma relação sexual no dia 
anterior” (Diário de Campo, 11 de abril de 2019). 

A estudante Samara aciona um discurso relacionado à histeria ou a 

neurastênica, que, a partir o século XVIII, foi associado às mulheres. Faço essa 

relação baseada na ideia que se tem a respeito do professor João, ele é visto como 

gay pela escola. Problematizo, com uma questão: será que a estudante falaria isso 

se fosse com um professor visto como heterossexual? 

Michel Foucault (1988) traz a noção de que a falta do sexo vai desnortear, 

desequilibrar as mulheres. Isso amparado na medicina, junto com a ciência 

naturais e biológicas. Ele diz que essas instâncias sociais foram as responsáveis 

por propagar esse discurso, descrevendo a mulher como doente, histérica, à beira 

da loucura, produzindo-a como incapaz. Esse discurso se enquadra como uma 

das estratégias desenvolvidas por dispositivos específicos de saber e poder sobre 

o sexo (ANA COLLING, 2004). A histerização do corpo feminino é entendida 

com base em Michel Foucault (1988), como:  

tríplice processo pelo qual o corpo da mulher foi analisado — 
qualificado e desqualificado — como corpo integralmente 
saturado de sexualidade; pelo qual, este corpo foi integrado, sob 
o efeito de uma patologia que lhe seria intrínseca, ao campo das 
práticas médicas; pelo qual, enfim, foi posto em comunicação 
orgânica com o corpo social (cuja fecundidade regulada deve 
assegurar), com o espaço familiar (do qual deve ser elemento 
substancial e funcional) e com a vida das crianças (que produz e 
deve garantir, através de uma responsabilidade biológico-moral 
que dura todo o período da educação): a Mãe, com sua imagem 
em negativo que é a "mulher nervosa", constitui a forma mais 
visível desta histerização (p. 98). 

A estudante contesta a sexualidade do professor João, por meio desse 

discurso de histeria ao pontuar que a exaltação do professor João, o seu grito, é 

decorrente dessa não vivência plena da sexualidade ou como ela diz, da falta de 

uma “transa” no dia anterior. É acionado, então, o discurso de que a falta de sexo 

deixa a pessoa “desequilibrada” ou histérica. Portanto, se ele tivesse tendo 

relações sexuais constantemente não gritaria com ela e nem com os(as) colegas. 

Esse temor, insegurança e/ou estranhamento de ter uma professora lésbica 

ou um professor gay na escola e, em alguns momentos, de agir com atitudes 

lesbohomobitransfóbicas é algo constatado no texto de Molina e Figueiró (2011), 
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ao ressaltarem que isso decorre do fato de a homossexualidade ser uma 

identidade sexual construída como “anormal” e “imoral” com base na visão 

tradicional ocidental judaico-cristã em que estamos inseridos. Ter essas pessoas 

que assumam essa identidade ou que não reiterem uma identidade heterossexual 

hegemônica é lido como algo perigoso para a escola, principalmente, para as(os) 

estudantes. Existe uma crença de que essas(es) professoras(es) gays e lésbicas 

possam influenciar na orientação sexual e afetiva das(os) estudantes ou assediá-

las(os). 

Além disso, Laís de Souza, Beatriz Santos, Fernanda Xavier e Marcos Souza 

(2016) trazem que a escola, seja para a(o) estudante ou professora/professor, é 

um ambiente complicado para uma pessoa se assumir gay ou lésbica. Pois, a 

escola constrói-se por meio da heteronormatividade e que qualquer pessoa que 

desvie ou transgrida essa ordem é rechaçada. Elas, também, pontuam que as(os) 

professoras(es) homossexuais, em sua maioria, optam pelo silenciamento em 

torno da própria sexualidade, motivadas(os) pelo medo de serem excluídas(os), 

de sofrerem com manifestações de homofobia e para evitar, também, a sensação 

de vigilância constantes pelas(os) estudantes e colegas professoras(es). 

Isso nos aponta o desafio em desconstruir uma visão “caricata” e 

“estereotipada” da homossexualidade nos diferentes espaços, incluindo a escola 

e também de questionar a necessidade/obrigatoriedade em “sair do armário”, o 

que é cobrado das pessoas homossexuais (MOLINA; FIGUEIRÓ, 2011; FRANÇA; 

FERRARI, 2016). Essa mesma ideia surge e mobiliza algumas/alguns docentes 

da escola em que fiz minha pesquisa. Elas(es) acham que possuem o direito de 

enquadrar o professor João em uma identidade sexual e que este deve “assumir” 

publicamente essa identidade. 

 A homossexualidade apareceu em outros momentos quando estive na 

escola. Outro episódio aconteceu durante uma aula ministrada para o 8º ano, que 

tinha como temática Namoro. Para introduzir a temática, a professora Cecília 

pediu para que todas(os) as(os) estudantes respondessem oralmente as seguintes 

perguntas: sua idade e se namoravam ou não. Ela começou falando sua idade, 

dizendo que é casada e que adora namorar. Em seguida, a palavra foi passada 
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para as(os) estudantes que foi respondendo sem nenhum receio, até que um 

estudante, menino, se recusou a falar. Aí a professora Cecília diz: Vai menino! 

Larga de besteira! Fala se tem namorado ou não (todas(os) caem na risada). Oh, 

desculpa! Namorada. Elizeu, envergonhado, responde: “Não professora, eu não tenho 

nem namorado, nem namorada” (Diário de campo, 12 de abril de 2019). 

 Foi perceptível o constrangimento do estudante com essa situação. Porém, 

no momento em que a professora começa a fazer essas perguntas a todas(os), não 

me dei conta como esse questionamento poderia gerar tanto incômodo. Com o 

passar do tempo, ao transcorrer das observações, compreendi um pouco a 

motivação do desconforto e do questionamento sobre o “namorado”. Na escola 

é perpetuado pelas(os) professoras(es) que o estudante Elizeu é homossexual, em 

virtude de seu comportamento ser visto como desviante. Ele é um menino que 

anda sempre acompanhado de meninas, não possui o hábito de jogar bola, e tem 

outros comportamentos entendidos como femininos, o que o torna gay, 

independente dos desejos sexuais e afetivos dele. 

 Entendemos que, neste caso, a atitude da professora foi homofóbica, pois 

expôs Elizeu ao constrangimento e humilhação das(os) colegas, inclusive muitos 

riram com a pergunta dela. Quando ela pergunta se ele tem namorado, isso não 

foi apenas intencionado em saber se ele namorava ou não, mas de expor uma 

suposta homossexualidade que já era cogitada na escola. Como o discurso da 

homossexualidade enquanto desvio ou anormalidade ainda é operante, ao expor 

Elizeu, de alguma forma, ela o produz como anormal ou excêntrico. Na sociedade 

hegemônica, pessoas que não se enquadram como sendo brancas(os), 

heterossexuais e cristã são nomeadas(os) como as(os) exótica(os) (LOURO, 2003). 

 Em outro episódio envolvendo discussões sobre homossexualidade 

ocorreu na aula sobre Identidades sexuais e de Gênero. A professora Cecília 

expõe sobre o seu irmão que considera ser gay:  

Diz que tem um irmão que é gay, porém, afirma que ele nunca disse para ela 
que é gay. Ela simplesmente sabe. Afirma que o irmão é maravilhoso, um 
artista, que faz cada decoração linda, um trabalhador, um homem de Deus, que 
vai para a igreja e tudo. Mas, é gay” (Diário de Campo, 29 de março de 
2019). 
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 Essa situação gerou alguns questionamentos referentes ao posicionamento 

da professora Cecília em relação à homossexualidade. Quando a professora fala 

que o seu irmão é gay, que efeitos ela produz em seus/suas estudantes? Talvez 

ela queira evidenciar que a homossexualidade não é incomum, já que, ela tem 

um irmão gay e que, portanto, os(as) discentes não devem ver a 

homossexualidade como anormal. Por outro lado, ao enfatizar que ele é 

trabalhador e um homem de Deus, ela ressalta algumas características e, 

portanto, a homossexualidade fica menos atenuante ou então, essas qualidades 

compensariam o fato dele ser homossexual. Ele é gay e decorador, mas como é 

trabalhador e de Deus escapa ao gay dissidente que é tido como imoral, 

promíscuo e fechativo, se aproximando do modelo heterossexual. 

 Outro episódio em que a homossexualidade é contestada ocorreu ao final 

da primeira unidade letiva. Foi solicitado a mim que elaborasse e ministrasse 

uma oficina sobre gênero, visto que a professora regente afirmou ter discutido a 

temática de maneira equivocada e, também, ter sido algo proposto pela SME de 

Jequié-BA como um dos temas a ser abordado nos sábados letivos, contrapondo 

assim o PME (2015-2025) vigente. 

Durante o transcorrer da oficina nenhuma reclamação foi observada por 

mim ou chegou até mim como forma de queixa. Após o término da primeira 

unidade e um pouco menos de um mês que tínhamos realizado as discussões de 

gênero, chego à escola e a diretora Carla me chama para conversar juntamente 

com a professora Cecília. Ela nos relatou que durante a entrega dos boletins 

existiu uma reclamação por parte de um pai, pastor na comunidade em que a 

escola está inserida, pois o filho tinha comentado com ele sobre a nota baixa na 

disciplina Educação para Sexualidade. Ele reclamou: “Os alunos não estão 

gostando, porque só fala de viado, viado. A professora nova só fala de viado!” (Diário de 

campo, 08 de agosto de 2019).  

Antes de entrar nas discussões sobre “falar de viado”, saliento que a nota 

não desejada pelo estudante, sendo enquadrada como baixa, foi maior que a 

média escolar, mas menor que as notas tiradas por ele como de costume. Essa foi 

atribuída ao estudante por ele não ter entregue uma atividade, visto que ele é um 
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dos estudantes do 9º ano que mais participava e colaborava com as discussões, 

tanto que, em relação à avaliação tradicional, sua nota foi uma das mais altas da 

turma. Será que realmente o estudante não estava gostando das discussões sobre 

Identidades Sexuais? Ou essa atitude do pai em questionar a escola vai surgir a 

partir do momento que ele tem conhecimento das discussões que estão sendo 

estabelecidas na disciplina Educação para Sexualidade? 

Não posso afirmar que existiu uma interferência direta do pai do estudante, 

enquanto pastor, nas discussões que vinham sendo estabelecidas na escola. 

Porém, é sabido por mim e exposto aqui na pesquisa, uma fala da Professora 

Cecília que conota certo receio sobre esse pai específico ao que se refere à 

“pesquisa” do Professor João: “[...] Pontua, ainda, que a loucura é maior por chamar 

o filho do pastor para conversar e perguntar essas coisas. Ela possui receio da possibilidade 

do estudante comentar em casa, e isso gerar confusão na escola” (Diário de Campo, 11 

de abril de 2019). Existe na escola um medo que determinadas discussões 

cheguem aos ouvidos desse pai específico, o receio existe do que possam falar 

fora dos muros da escola e como esse pai pode receber essas informações. 

Problematizo sobre a reclamação desse pai específico, pois em geral, na 

comunidade, as famílias têm um apreço pelas(os) docentes e não há receios ou 

contestações de suas práticas educativas. Então, por que esse pai, pastor, rompe 

com o padrão estabelecido na escola no campo de não questionar a(o) 

professora/professor e, simultaneamente, a escola?  

É importante perceber como a igreja e os seus líderes religiosos, sobretudo 

neste momento de discursos conservadores e ódio mais incisivos, estão 

“autorizados” a falar. Ter um pai pastor que questiona a escola por estar falando 

excessivamente sobre viadagem nos diz muito, pois ele deseja acionar um 

discurso na escola que busca a interdição quando se fala da homossexualidade 

(FOUCAULT, 2006). Diante do seu lugar de pastor e, portanto, de alguém que 

representaria Deus, ele atua nas relações de saber-poder com a escola. Para 

Foucault (2006), a igreja deseja: 

[...] conduzir e dirigir os homens ao longo de toda a sua vida e 
em cada uma das circunstâncias dessa vida, um poder que 
consiste em querer controlar a vida dos homens em seus detalhes 
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e desenvolvimento, do nascimento à sua morte, e isso para lhes 
impor uma certa maneira de se comportar, com a finalidade de 
garantir a sua salvação (FOUCAULT, 2006, p. 52). 

Notamos que o discursos religioso, pautado no temor a Deus, ao que se 

refere à homossexualidade é usado para inibir ações que entendam a 

homossexualidade como uma possibilidade de desejo afetivo e sexual e que 

contestam a sua associação como uma aberração e desvio/incompletude da 

biologia. O discurso religioso é acionado em uma discussão que não condiz com 

os princípios que a igreja estabelece, especialmente, nas discussões sobre gênero 

e sexualidade. 

Hoje, podemos ver esses retrocessos e vigilância nas escolas, advindos de 

grupos conservadores e fundamentalistas que querem determinar o que se pode 

discutir ou não nas escolas. Um desses grupos é o Movimento Escola Sem Partido 

que contesta a abordagem da sexualidade no ambiente escolar, inclusive, já 

houve projetos de lei para implementar o “Programa Escola Sem Partido” que 

defende a chamada não “doutrinação política e ideológica” por parte das(os) 

professoras(es) em instituições educacionais e reitera a “moral tradicional e os 

bons costumes” (SOUZA; MEYER; SANTOS, 2019).  

Esse Movimento Escola Sem Partido teve o apoio também de grupos que 

contestam a chamada “ideologia de gênero”. Esse termo foi empregado pela 

primeira vez em um documento eclesiástico da Igreja Católica, em 1998, na 

Conferência Episcopal do Peru, com o título de La ideologia de género: sus peligros 

y alcances, em que, na nota, os discursos se baseavam no essencialismo e 

binarismo de gênero. Para a Igreja Católigca, a “ideologia de gênero” é uma 

ferramenta de alienação política e discursiva capaz de atingir dimensões globais, 

que tem como objetivo constituir um modelo totalitário que imponha uma nova 

antropologia, com o desígnio de adulterar pautas morais e destruir a sociedade. 

Em contrapartida, essa ideologia vem disseminar e defender uma moralidade 

familiar, (re)afirmar os dogmas da Igreja Católica e a naturalização da ordem do 

sexo (RICHARD MISKOLCI; MAXIMILIANO CAMPANA, 2017; JUNQUEIRA, 

2017; SOUZA; MEYER; SANTOS, 2019). 
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Por outro lado, também é importante mencionar que este foi o único pai que 

questionou as atividades desenvolvidas na escola e, portanto, temos também de 

discutir porque às vezes a fala de uma pessoa é tomada como autoridade maior 

em detrimento de outros, mesmo que este seja um pastor. É importante, portanto, 

relativizar também essa autoridade dada a alguns/algumas e não a 

outros/outras. 

 

3.3. “Já estou fazendo uma discussão com os meninos! Com ênfase em zoofilia, 

excesso de masturbação e higiene. É bom que você já trabalha com as meninas”: 

o discurso médico-higienista, as construções das masculinidades no campo e a 

heteronormatividade. 

 

Estar na escola no campo me fez perceber como a sexualidade, também, 

atravessa essa realidade. A sexualidade está presente todo tempo na escola no 

campo. Ela é vivenciada pelas(os) estudantes em suas relações interpessoais, nas 

suas demonstrações de afeto às(aos) suas(seus) pares, nas atitudes, nos 

questionamentos e em seus namoros. Ela está nas(os) discursos das(os) 

professoras(es) com suas falas de indignação a respeito das vivências tidas como 

“imorais” das sexualidades das(os) estudantes, ao se referir à um modelo de 

constituição familiar naturalizado por elas(es) como “padrão e mais apropriado”, 

com frases ditas sobre a imposição e obrigatoriedade da maternidade para as 

mulheres, do homem como provedor da mulher e da família. Inúmeros discursos 

foram observados por mim durante o meu contato com a Escola Municipal 

Mauro Almeida, nos mostrando que os discursos a respeito da sexualidade não 

estão restritos somente às aulas da disciplina Educação para Sexualidade, mas 

nos vários espaços da escola. 

A escola em que estive fazendo minha pesquisa, assim como as outras, 

atua como uma instância social que produz subjetividades. A escola funciona 

como um governo para suas/seus estudantes, guiando os comportamentos e 

posturas dessas(es) estudantes. A escola trabalha na construção identitária 

das(os) sujeitas(os) que estão nela, mesmo não assumindo essa produção (DEISE 
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AZEVEDO LONGARY; PAULA REGINA COSTA RIBEIRO, 2015). Foucault 

(2008) nos traz que somos governadas(os), ou seja, reguladas(os) a partir de 

várias instâncias sociais, das instituições escolares. Ele nos diz que a família nos 

governa, as instituições religiosas nos governam, as(os) amigas(os) nos 

governam. Assim, todos esses governos em conjunto serão responsáveis por 

conduzir os comportamentos, subjetividades, construindo os sujeitos. 

Assim como Foucault, Carlos Ernesto Nogueira-Ramírez (2009, p. 198) fala 

que existe um governamento pedagógico, um “governamento dos conteúdos 

mentais que definirão a direção da conduta” da(o) estudante. A escola aborda 

determinados conteúdos, com sua visão, com o intuito de direcionar a(o) 

estudante para alguma coisa. Em meu campo de pesquisa isso não ocorre de 

maneira diferente. Existem abordagens feitas na escola que conduzem as(os) 

estudantes a seguir determinados modelos considerados mais adequado 

pelas(os) professoras(es) que nela lecionam.  

Em conjunto com essa noção de governamento notei, também, que a escola 

opera com o discurso heteronormativo. Na escola se constrói um discurso que 

privilegia a heterossexualidade como natural e normal, amparado nas múltiplas 

estratégias, também, usadas por outras instâncias sociais como a medicina, a 

mídia, a família, a justiça e a igreja. Então, essas táticas vão reafirmar a noção de 

que os seres humanos nascem machos ou fêmeas e que seu gênero deve coincidir 

com o seu sexo, existindo assim, apenas, masculino e feminino. E, 

consequentemente, a única forma aceitável ou normalizada de desejo é a do 

sexo/gênero considerado contrário ao seu.  

Compreendo a heteronormatividade com base em Louro (2009) ao entendê-

la como 

“à produção e à reiteração compulsória da norma heterossexual. 
Supõe-se, segundo essa lógica, que todas as pessoas sejam (ou 
devam ser) heterossexuais – daí que os sistemas de saúde ou de 
educação, o jurídico ou o midiático sejam construídos à imagem 
e à semelhança desses sujeitos (p. 89)”.  

Na escola no campo em que acompanhei também há incômodos e 

desconfortos com a presença de pessoas que perturbem a hetoronormatividade. 

De acordo com Priscila Dornelles (2013) devemos “dar atenção aos mecanismos 
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que tentam fixar/naturalizar uma identidade em detrimento do jogo político de 

sua produção junto à diferença, bem como questionar as estratégias e as táticas 

que atuam na produção de um corpo (individual e social) que importa para a 

escola do campo” (DORNELLES, 2013, p. 134). A partir disso, vamos dizer que a 

escola no campo vai trabalhar para fixar e naturalizar uma identidade em 

detrimento da outra, onde essa outra deve se enquadrar as normas e discursos 

aceitas por ela. No entanto, a nossa sociedade, a sociedade de normalização, não 

produz, exclusivamente, a níveis de corpos - sejam eles individuais e sociais - 

também produz e organiza saberes que perpassam o regime da norma 

(DORNELLES, 2013). 

Essa ideia de produção de corpos disciplinados, regulados, que se encaixem 

ao desejado pelas(os) professoras(es) que estão na escola no campo reverbera nos 

padrões rígidos relacionadas ao que elas(es) entendem por higiene. Ao entrar na 

escola um dos primeiros discursos que chegou até mim foi o da higiene, porém, 

eu não o notei, o ignorei, acredito que ele tenha sido naturalizado em mim 

durante todas as minha vivências e, por esse motivo, não reparei. Isso passou por 

mim como algo natural e sutil. Penso, também, que a minha pouca experiência 

em pesquisa, que usa a observação como ferramenta para a construção das 

informações pode ter sido um dos motivos para esse desconhecimento. De início 

eu queria achar a coisa, a sexualidade, de maneira explícita, e por falta de 

conhecimento não conseguia associar sexualidade com o processo higienista. Em 

um momento de orientação comentei com meu orientador, despretensiosamente, 

como existe uma preocupação com a higiene na escola, inclusive ela tinha sido 

pauta até na reunião com mães, pais e responsáveis. 

 

“No dia 30 de março de 2019, sábado, ocorreu a reunião de pais e mestres. Por 
se tratar de um sábado, não contou com a presença de todos os pais, mães e 
responsáveis, pois muitos vão para a feira livre de Itagi e/ou Jequié para vender 
suas mercadorias. Nessa reunião a diretora apresentou funcionárias(os), 
equipe gestora e professoras(es), falou sobre o regimento interno da escola, dos 
cuidados com os materiais e livros didáticos e da obrigatoriedade do uniforme, 
e comentou sobre os cuidados com a lavagem do uniforme. Depois foi 
me dada a palavra para explicar sobre minha pesquisa, os seus objetivos, 
metodologias e assinatura dos termos” (Diário de Campo, 30 de março de 
2019, grifos da autora). 
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Esse processo nos é tão forte, que nunca o questionamos ou muitas das 

vezes não o percebemos em nós. O processo higienista vem sendo estruturado 

no Brasil a partir do século XIX, sendo imposto a nós brasileiras e brasileiros, 

sobretudo, as minorias sociais, como um mecanismo de controle, que se apoiava 

na chamada medicina doméstica e suas intervenções, para controlar 

demograficamente e politicamente a população, com estratégias disciplinadoras 

destinadas aos cuidados com as(os) filhos(as), das classes populares e das 

“perigosas” consequências da miséria e do pauperismo (COSTA, 1999; GÓIS 

JÚNIOR; LOVISOLO, 2003). 

Nesta primeira reunião de mães, pais e as(os) responsáveis em que 

participei, discutiu-se sobre o material escolar particular das(os) estudantes, 

sobre as regras de convivência da escola, apresentou as(os) funcionárias(os), 

professoras e professores e equipe gestora, falou-se da importância da família 

estar presente na escola e quando pensei que ia assumir a palavra para apresentar 

meu projeto de pesquisa, a diretora Carla retoma a questão da higiene. 

 

“A diretora Carla chama a atenção das mães e pais que ali estavam presentes, 
fala que gostaria de fazer um pedido a elas(es) para encerrar a parte dela na 
reunião. Ela solicita que as mães, pais e responsáveis tenham mais cuidado 
com as fardas dos seus filhos, que evitem lavar com Q’boa, pois a parte 
vermelha da blusa desbota. Ela continua o seu pedido e diz para elas(es) 
fazerem o esforço e tentar lavar todo dia a blusa da farda da(o) sua(seu) filha(o), 
pois ela observou que tem estudantes chegando na segunda-feira na escola com 
a blusa farda suja e encardida. E pontua ainda, que elas(es) estão na fase da 
adolescência e por isso suam mais” (Diário de Campo, 30 de março de 
2019). 

 

Então, durante a reunião, a palavra é passada para João, o professor que 

leciona inglês nesta escola: 

 

“Observei que o professor João tentar justificar a fala da diretora Carla. E 
explica as mães, pais e responsáveis que realmente na adolescência as(os) 
estudantes suam mais, e que isso é algo natural dessa faixa etária e que os 
hormônios são responsáveis por essa produção. Ele alerta aos presentes para 
terem mais cuidados com as questões relacionadas à higiene, e volta a reforçar 
que nessa fase eles estão produzindo mais hormônios, fazendo com que eles 
produzam mais cheiros” (Diário de Campo, 30 de março de 2019). 
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Vale problematizar o que entendemos por cheiro agradável e desagradável 

e como existe um padrão para isso. A professora partícipe da pesquisa pede a 

fala: 

 

“A professora Cecília complementa as falas anteriores, da diretora Carla e do 
Professor João, dando “dicas” de como a mãe, pai e/ou responsável deve 
proceder com a farda da(o) estudante. Ela diz que se não tiver sabão em pó em 
casa para lavar a blusa de farda da(o) estudante, deve-se lavar com sabão massa 
e coloca para quarar. Também disse que a mãe, pai deve passar um limão 
debaixo do braço da blusa e colocar no sol. E ainda afirma, que não tem 
desculpa, pois acredita que a maioria ali presente deve ter um pé de limão no 
fundo de casa” (Diário de Campo, 30 de março de 2019). 

 

Vários questionamentos surgiram em mim a partir da análise dessas falas. 

Será que podemos impor o nosso modo de higiene, especialmente, em pessoas 

que estão em uma realidade diferente da nossa? Quando digo, nosso modo de 

higiene, estou me referindo às pessoas que estão no contexto das cidade. Como 

lidamos com a questão de cheiros em nossa sociedade? Porque rejeitamos alguns 

em detrimento de outros? 

Essa preocupação com a higiene é exposta por várias(os) professoras(es). 

Todas(os) concordam que se deve conversar e abordar essas questões com as(os) 

estudantes e acham pertinente esse assunto ser pauta nas reuniões com os 

familiares. 

Parece-nos que esses(as) estudantes do campo são regulados(as) pelo 

processo de higienização. Embora os(as) estudantes do campo apresentem seus 

costumes, tradições, crenças e singularidades há uma série de preconceitos em 

relação aos(às) trabalhadoras(es) do campo. Monteiro Lobato foi responsável por 

criar e popularizar uma imagem do morador do campo a partir do seu 

personagem Jeca Tatu, que possuía atributos de uma pessoa doente, com 

magreza excessiva, abdome estendido, cor de pele amarelada. Esse personagem 

compactuava com o imaginário das(os) sanitaristas da época, o que foi 

fundamental para convencer a todas(os) que o processo higienista deveria ser 
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iniciado no campo e, consequentemente, nas escolas do campo (ANDRÉ MOTA, 

2010). 

As primeiras experiências educacionais que atrelavam a “escola de cunho 

rural” e o processo sanitarista ocorreram sob o comando da professora Noêmia 

Cruz, em 1933, que foi a responsável pela efetivação do ensino rural no Grupo 

Escolar Butantan, posteriormente, conhecido como a Escola Primária Rural, em 

São Paulo. O processo Higienista nos é evidenciado de diferentes maneiras: 

 

No registro de suas aulas, vê-se que criava uma complexa rede 
de temas e posturas que articulavam conhecimento do mundo 
do trabalho rural, patriotismo e higiene eugênica, dando sentido 
prático às representações de sua formação, com ênfase em seu 
aspecto moral e regenerador (Mota, Schraiber, 2009). 
Exemplarmente, as atitudes dos alunos deveriam ser enfeixadas 
numa série de posturas envolvendo uma moral do homem do 
campo atrelada aos preceitos da higiene do homem urbano, 
como lavar as mãos e os alimentos, a maneira de mastigar, de 
sentar, falar etc [...]o discurso e a meta da professora Noêmia, por 
essa visão, era construir rigorosamente o modelo escolar rural, 
edificando, consequentemente, uma nobre missão que o 
republicanismo lhe havia dado, ou seja, o cultivo de espírito do 
povo e sua elevação moral e de caráter. Ao fim e ao cabo, os 
resultados apresentados pela professora reforçavam o 
argumento de que não estava em jogo apenas uma tática 
pedagógica a ser implementada, mas uma visão de mundo em 
que os conhecimentos de técnicas agrícolas e higiene deveriam 

acarretar a própria redenção da nação brasileira (ANDRÉ 
MOTA, 2010, p.13). 

 

Em outro episódio, no dia em que conversava com a professora Cecília para 

apresentar minha pesquisa, fomos interrompidas pelo professor João, que leciona 

o componente curricular Inglês na escola municipal no campo e Educação para 

Sexualidade em uma escola na área urbana do município, para estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos Juvenil – EJA Juvenil7. Ele afirmava que estava 

feliz com minha presença na escola porque assim eu poderia lhe ajudar com as 

discussões que estavam sendo feitas por ele: 

                                                           
7 EJA Juvenil é uma modalidade de ensino em que as(os) estudantes dos anos finais do ensino 

fundamental com distorção idade-série igual ou maior que dois são matriculadas(os) e o fato de 

ser juvenil é porque está destinado, especialmente, a jovens e considerando as culturas juvenis. 
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“Ele relatou que está fazendo um trabalho, exclusivamente, com os estudantes 
meninos, discutindo saúde e higiene sexual. E que minha chegada à escola era 
positiva, visto que, eu poderia ajudar nesse processo fazendo as discussões com 
as meninas. O professor João explica que ele faz as discussões apenas com 
meninos, abordando questões como excesso de masturbação, a iniciação sexual 
com animais, o risco que a zoofilia pode causar a saúde, o contágio de doenças 
e, principalmente, a higiene” (Diário de Bordo, 28 de março de 2019). 

 

Nessa fala do professor João surge algo novo para mim, que é a 

preocupação da escola com iniciação sexual dos estudantes com animais e os 

riscos que a mesma pode causar à saúde. Para as(os) professoras(es) e equipe 

gestora da escola a prática sexual com animais é considerada uma prática 

inaceitável e inconcebível. Essa não aceitação é justificado pelas(os) 

professoras(es) pelo medo que elas(es) possuem dos estudantes contraírem 

alguma doença e por não concordarem com a prática, por outro lado, parece que 

há uma permissão para que os garotos iniciem sua vida sexual com os animais. 

Todavia, em nenhum momento dessas discussões e falas das professoras(es) 

notei uma preocupação com o outro ser vivo que está ali de forma involuntária 

participando dessa prática, como dito por elas(es) as galinhas, as cabras, os 

jegues, as(os) porcas(os).  

É interessante pensar como a prática sexual com animais nos causa 

incômodos e desconfortos. Na atualidade, podemos perceber esse desconforto da 

sociedade no caso da exposição de artes denominada Queermuseu: Cartografias 

da Diferença na Arte Brasileira, financiada pela Santander Cultural – segmento 

ligado ao Banco Santander- que foi exposta em Porto Alegre, em agosto de 2017. 

As denúncias de zoofilia advinham de uma obra específica “Cenas do Interior 

II”, pintada a óleo em 1994 pela artista visual carioca Adriana Varejão. A 

exposição foi fechada após receber acusações de conter em suas obras de artes 

apologia à zoofilia, pedofilia e blasfêmias. 

A repercussão desse caso foi de proporção mundial sendo motivos de 

manchetes nos telejornais, debates nas redes sociais e nos sites de reportagens, 

com manchete que diziam: “arte ou crime?”. Mesmo, com toda a repercussão 

negativa e acusações feitas pelos grupos conservadores à exposição, existiu, 
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também, grupos que pregavam a liberdade a produção cultural e artística 

brasileira, afirmando que tudo não passou de um pânico moral para censurar as 

produções artísticas que abordam sobre sexualidade, gênero e religião. 

Contudo, mesmo que subjuguemos essa prática, ela existe e foi exposta 

por Cecília durante dois momentos: 

 

“A professora Cecília compartilha que a prática sexual ou iniciação sexual com 
animais é normal no campo. E indaga, se o professor João vai fazer a mesma 
“pesquisa” e as mesmas perguntas na escola que ele ensina na cidade, no bairro 
Cansanção. E pontua, que se ele iniciasse essa “pesquisa” com os estudantes 
da outra escola, eles responderiam que iam era comer... (ela não termina a 
frase). Porém, todas(os) que estão presentes na sala e ouvindo a conversa riem” 
(Diário de Campo, 11 de abril de 2019). 

 

“Ela volta a chamar a pesquisa do professor de loucura e afirma que o professor 
João é louco. E volta a dizer que essa “pesquisa” ele não tem coragem de fazer 
em Jequié, isso se referindo a área urbana do município. Ela disse que o 
professor tinha coragem de fazer na escola no campo porque os estudantes 
eram bestas e bonzinhos. E pontua que não vê necessidade dele saber sobre 
isso” (Diário de Campo, 27 de abril de 2019). 

 

 Cecília nos traz à tona uma forte problematização: Será que ele, o professor 

João, vai questionar os estudantes da zona urbana sobre terem a iniciação sexual 

com animais? Ou, ele só vai questionar os seus estudantes que estão no contexto 

do campo pelo fato dessa prática já ser associada ao contexto do campo? 

 É interessante pensar que categorizamos práticas sexuais como adequadas 

ou inadequadas, aceitas ou rejeitadas socialmente a partir de uma noção de 

moral, lida como mais aceita. E entre as consideradas não aceitas pelas instâncias 

sociais está a zoofilia, considerada uma parafilia, ou seja, uma prática sexual 

desviante por uma sociedade em um determinado momento histórico 

(CALDEANO, 2016). Para a legislação brasileira, a zoofilia é uma prática de atos 

libidinosos contra animais, nomeada conforme a legislação enquanto uma 

infração descrita na Lei de Crimes Ambientais de nº 9.605/1998. Essa lei dispõe 

sobre as medidas repressivas, penais e administrativas, aos comportamentos que 

podem causar danos ao meio ambiente e dá outras providências. O artigo 32, da 

lei nº 9.605, nos fala que qualquer ato praticado lesione, mutile e que seja 

entendido como abuso ou maus-tratos, seja ele em animais domésticos, 
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silvestres, exóticos ou nativos poderá sofrer pena de detenção, de três meses a 

um ano, mais multa (BRASIL, 1998). 

Em geral, essa é uma prática que não é legitimada, vista como desumana, 

abominável e cruel. Contudo, pesquisas mostram que a cada 10 homens 

moradores ou que já residiram no campo na infância e juventude, quatro já 

mantiveram relações sexuais com animais. A própria professora Cecília em um 

das suas falas nos relata que essa atitude já é antiga e de “costume” no campo, 

tanto que ela compartilha conosco que o seu marido - criado no campo - já havia 

pontuado a ela a existência dessa prática sexual nesse ambiente. Há relatos de 

que no campo alguns adolescentes iniciam sua vida sexual por meio das relações 

sexuais com animais como galinhas, éguas e jegues. Algumas pesquisas também 

nos apontam que essa prática pode ser passageira, com poucas experiências ou 

perdurar durante toda a vida (STÊNIO DE CÁSSIO ZEQUI e col., 2011). 

Alguns questionamentos podem ser feitos a respeito dos 

homens/meninos que exercem essa prática nesse contexto social. Trarei alguns: 

o que justifica a naturalização dessa prática no contexto campo, visto que, o 

desconforto parte de professoras(es) que moram e convivem no contexto urbano. 

Que elementos contribuem para uma naturalização dessa prática sexual aos 

homens do campo? Há um investimento para que as mulheres também 

vivenciem essas práticas ou está restrita a produção do masculino? Por que no 

campo não se identifica como zoófilos os homens que transam com os animais?  

Penso, que ter relações sexuais com animais pode ser uma prática sexual 

particular e popular no campo. Esse ato pode ser manifestado pelos mais 

diversos motivos. Suponho que pode ser praticado como forma de afirmação da 

masculinidade e da iniciação sexual e/ou desejo. 

Submeter um animal ao seu desejo sexual, envolvendo em uma situação 

de prazer-violação é uma forma de reafirmação da sua masculinidade e também 

da heteronormatividade, mesmo ele transando com animais e não uma mulher. 

A heteronorma constrói uma ideia do homem como sendo o viril, disposto, ativo, 

experiente sexualmente falando e que reitere a masculinidade violadora. 

Enquanto, para as mulheres é construída uma noção de submissão ao seu marido 
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ao que se refere ao sexo. Ela é produzida como a passiva e o homem como o ativo 

sexualmente falando (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 201; JESUS, 2019). Nesta 

prática vai existir a passividade e submissão do animal perante o homem, 

reproduzindo mais uma vez uma hierarquização durante o ato sexual. 

Cogito que a prática sexual com animais pode ser encarada como uma 

performance de gênero, que objetiva a conquista dessa experiência cobrada aos 

homens/meninos em detrimento de um modelo de masculinidade que aprende, 

inclusive a violar o corpo do outro e, portanto, a transar sem seu consentimento. 

Por outro lado, há um silêncio em torno de possíveis relações sexuais de mulheres 

do campo com animais e, mesmo que elas ocorram, não há um investimento 

como existe para os homens que aprendem, inclusive, com amigos ou próprio 

pai. 

Carla Simone Barbosa de Jesus (2019) vai nos falar sobre a construção da 

identidade dos homens que são no contexto do campo e dizer que ela pautada 

em uma reafirmação constante da masculinidade. A identidade do homem do 

campo é construída, a partir da ideia do homem como sendo o ser que não pode 

ser questionado, o que não pode ser contrariado. Na pesquisa de Carla de Jesus 

(2019) existem falas das mulheres que relatam situações onde elas não concordam 

com o posicionamento dos seus maridos, mas, mesmo assim elas não os indagam 

por medo, chegando ao ponto de afirmarem que ao homem não se questiona. A 

partir disso, provoco a ideia de não se atribuir uma identidade de zoófilo para os 

homens/meninos que têm relação sexual com animais pelo fato de não se 

questionar atitudes dos homens que estão no campo.  

 

 

3.4. “A senhora fala, fala o que é travesti, e eu ainda não entendi”: as discussões 

sobre a transexualidade e a invisibilidade travesti. 

 

 Começo esse subtópico afirmando com base em Alexsandro Rodrigues, 

Megg Rayara Gomes de Oliveira, Pablo Cardozo Rocon e Steferson Zanoni 

Roseiro (2019) que, na sociedade, há pessoas dissidentes das normas de gênero 
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e/ou sexualidade. E por esse motivo, essas pessoas vão ser encaradas como um 

perigo para a sociedade, contudo, para as(os) autoras(es) cima citadas(os), essas 

pessoas não passam de “vidas frágeis, bodes expiatórios do sistema sexo/gênero 

em seu desejo de manutenção de privilégios e hierarquias (RODRIGUES e col. 

2019, p. 04)”. 

 É interessante pensar como a transgeneridade surge como uma ameaça à 

sociedade. Essas pessoas que rompem com a linearidade existente entre sexo 

biológico e gênero perturbam, incomodam e se tornam vítima de um sistema que 

as(os) exclui. Pensar a travestilidade também vem na mesma perspectiva. As 

travestis – definida como uma pessoa “que vivencia o papel de gênero feminino, 

mas não se reconhece como homem ou como mulher, mas como membro de um 

terceiro gênero ou de um nãogênero (JESUS, 2012, p.27)” - é estigmatizada, 

perseguida, marginalizada com base em uma noção de anormalidade criada pela 

ciência, igreja e discursos biomédicos. Pois, a norma impõe que se deve seguir “o 

gênero atribuído ao nascimento seja aquele com o qual as pessoas se identificam 

e, portanto, espera-se que elas se comportem de acordo com o que se julga ser o 

“adequado” para esse ou aquele gênero (JAQUELINE GOMES DE JESUS, 2012, 

p. 11)”. 

 A autora Jaqueline Gomes de Jesus (2012) nos traz que essa noção de 

linearidade entre gênero e sexo é uma falácia, que foi construída para subjetivar 

os corpos que escapam as “normas”. Partindo, então, do pressuposto que existem 

inúmeras variedades de corpos construídos a partir das experiências humanas, 

concluímos que dentro da transgeneridade existem corpos que rompem como: 

os corpos de mulheres com pênis e de homens com vagina, sem que isso seja 

encarado como uma anomalia ou anormalidade.  

 Precisamos discutir o processo de naturalização da identidade de gênero 

travesti, pois as pessoas que se reconhecem nesta identidade têm seus direitos 

negados por se assumirem. Essas pessoas convivem, diariamente, com o fato de 

não reconhecerem e não respeitarem sua identidade, sem terem acesso aos seus 
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direitos civis básicos e com ameaças constantes da sua integridade física, 

psicológica e vítimas de violências simbólicas (JESUS, 2012). 

 Neste contexto de violências contra as travestis estão as instituições 

escolares. Luma Nogueira de Andrade, em 2019, concedeu uma entrevista à 

Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde – RECIIS e 

pontuou que a escola é um dos locais responsáveis por violentar simbolicamente 

as travestis por meio do disciplinamento dos corpos. A autora diz que a escola 

busca enquadrar as(os) sujeitas(os) em determinado lugar com base na tradição 

e nas normas conservadoras que são reproduzidas de forma autêntica e sem 

análise crítica. 

 Luma Nogueira de Andrade (2019) vai utilizar das ideias de Foucault e de 

suas experiências para explicar como as escolas agem com as travestis: 

O Foucault vai trazer a ideia das instituições disciplinares, 
entre elas está a escola, um lugar onde o poder da disciplina 
é exercido. Começo a refletir sobre isso e percebo o quanto 
a minha vivência foi marcada, principalmente no espaço 
escolar, por esse disciplinamento do corpo e da mente. E 
comecei a perceber em que lugar eu podia estar na escola e 
em que lugar eu não podia estar. Como eu podia estar e 
como eu não poderia estar. Por exemplo, eu não podia ter 
acesso, junto com as outras crianças e adolescentes, ao 
intervalo das aulas, à merenda escolar e às brincadeiras. Eu 
não tinha esse direito como as demais pessoas (ANDRADE, 
2019, p. 333). 

 Então, tomando como base as experiências de Luma Nogueira de Andrade 

(2019) na escola, digo que quando surge a oportunidade de discutir gênero e por 

ventura identidades de gênero e identidades sexuais achei válido, por acreditar 

que discutir essas questões na escola fortalece a ideia de (des)construção do saber 

de controle das escolas. Confesso, que foi algo que gerou questionamentos, 

dúvidas, problematizações e revelações entre as(os) estudantes. Mesmo sabendo 

que as discussões de gênero e seus marcadores é diferente de orientação sexual e 

identidades sexuais a dúvida e confusão entre as(os) estudantes existe e, por isso, 

não pude deixar de tentar esclarecer e/ou diferenciar ambos. E nessas tentativas 

várias situações e discursos vieram à tona. 
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“No dia da revisão para a avaliação da unidade para as(os) estudantes do 8º 
ano, em que eu e Cecilia estávamos presente, Samara me questiona sobre não 
entender o que é travesti. Ela dizia que eu falava, falava, o que é travesti, mas, 
mesmo assim ela ainda não tinha entendido, não conseguia associar com nada. 
Esse questionamento surge após ter trabalhado os conceitos de Identidade de 
Gênero e Identidades Sexuais durante as aulas, em que tentei articulá-los com 
as imagens de pessoas nos slides que assumam determinadas identidades de 
gênero. Essa situação mexeu muito comigo de início, me questionei inúmeras 
vezes sobre a minha prática em sala de aula. Como não conseguia deixar claro 
para uma estudante tal conceito e passei a suspeitar que as(os) demais 
estudantes, também, não compreendiam a identidade travesti. Todavia, 
quando as(os) questionei se as outras identidades elas(es) tinham entendidos, 
me responderam que sim, pois, no caso de pessoas transexuais elas(es) estavam 
associando com Thammy Miranda, filho de Gretchen, e com o personagem da 
novela das 20 horas, Ivan, que nasceu menina e termina a novela como 
menino, de acordo com elas(es)” (Diário de Campo, 24 de maio de 2019). 

 Com base no que foi vivenciado por mim, fui pensar sobre o ocorrido e, 

primeiramente, me questionar sobre essa não construção de uma imagem 

travesti. Será que a não construção de uma imagem travesti está associada apenas 

a uma má explicação de um conceito, uma aula não adequada ou ao não contato 

com pessoas que afirmem essa identidade? Será que no contexto urbano as(os) 

estudantes também teriam dificuldade na construção da imagem travesti? 

 Todos esses questionamentos me inquietaram e resolvi questioná-las(os) a 

respeito. Percebi que elas(es) não têm uma referência de travestilidade, elas(es) 

não conseguem fazer associações da definição com uma imagem. Percebi, 

também, em algumas falas que elas(es) produziram a travesti como um gay mais 

afeminado. Essa não associação e/ou produção da identidade travesti por parte 

das(os) estudantes penso ser em virtude da invisibilidade travesti. Há poucas 

travestis na mídia, seja televisiva ou web, nos meios de comunicação e de 

convivência que elas(es) tenham acesso, como por exemplo uma atriz que faça 

novela, uma cantora ou uma blogueira “famosa” que assuma tal identidade.  

 Nesse processo me surgiu uma dúvida, será que no contexto cultural e 

social que as(os) estudantes estão inseridas(os) é atribuído outro nome para a 

identidade travesti, e por esse motivo elas(es) não conseguem associar? É sabido 

que existem nomes pejorativos para se referir as travestis como, por exemplo, 

“traveco”, “travecão” e a partir disso, cogito essa possibilidade também. 
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  Ainda com o sentimento de uma má explicação, achei necessário voltar a 

minha apresentação de slides que utilizei na Oficina de Gênero, para relembrar 

quais fotos utilizei para representar uma travesti e notei que utilizei apenas fotos 

da atriz Rogéria. Admito que falhei também porque a atriz Rogéria não é da 

geração delas(es). 

 Outra vez o contexto social manifestou-se. No povoado de Nova 

Esperança, comunidade em que a escola está inserida, não existe nenhuma 

travesti, segundo a professora Cecilia, sendo então mais complicado para as(os) 

estudantes terem contato com tal identidade. Contudo, problematizo: Cadê a 

travesti na televisão? Em que local está a travesti na internet? Em que locais as 

travestis estão nas cidades que elas(es) frequentam? Trago esses 

questionamentos porque sei que a grande maioria das(os) estudantes tem contato 

com esses meios de comunicação e informação, também, sei que elas(es) 

frequentam a cidade tanto em Jequié como em outras circunvizinhas.  

 Mesmo buscando a ampliação para além da comunidade nota-se que a 

identidade travesti ainda é invisível, seja no contexto campo ou urbano. As 

travestis que estão nas áreas urbanas estão fixadas em determinados locais, 

mantendo-se invisíveis em outros. Trago a autora Megg Rayara Oliveira (2018) 

no intuito de nos falar um pouco sobre onde se encontra as travesti em nossa 

sociedade e explicar um pouco do porquê dessa identidade ainda ser tão 

invisibilizada nos dias de hoje. A autora pontua que um dos fatores para a não 

visibilidade das travestis e, consequentemente, a restrição da existência é a falta 

de um contexto histórico nas sociedades ocidentais contemporâneas ao que se 

refere a essa identidade. 

 Nota-se em pesquisas a existência das travestis na maioria das vezes 

restritas a locais específicos como em boates, locais de prostituição das grandes 

cidades brasileiras, em praças e bairros periféricos, isso em decorrência do 

estigma produzido pela nossa sociedade referente a elas (JAQUELINE GOMES 

DE JESUS, 2012; OLIVEIRA, 2018). Contudo, Luma Nogueira de Andrade (2019) 
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vai pontuar que não devemos trazer esse discurso como essencialista e traz como 

exemplo a sua própria história: 

“Mas eu estou no interior, sou uma pessoa que não está nas grandes 
metrópoles, não me constituí nas grandes cidades. E sou uma pessoa 
que se identifica como travesti e não busca a prostituição como uma 
saída para a própria vida”. Não estou querendo dizer com isso que 
esses estudos não foram importantes, quero dizer que existia 
uma hegemonia na questão do conhecimento em relação às 
travestis, por elas serem identificadas apenas nas grandes 
metrópoles ou nos campos de prostituições. Todos os trabalhos 
que tinham sido produzidos na época, e também não eram 
tantos, expressavam esse pensamento naturalizado. Em relação 
às formas da construção do corpo, as técnicas das ‘bombadeiras’ 
eram fundamentais. Uma realidade que não era a que eu 
vivenciava nem a de minhas colegas interlocutoras, pois onde 
vivíamos e como vivíamos não tínhamos acesso a tais 
tecnologias. Então contrariávamos tais pensamentos 
generalizados pelo fato de que não vivenciávamos a 
travestilidade em grandes metrópoles, não vivíamos da 
prostituição e não nos construíamos com as técnicas das 
‘bombadeiras’ (ANDRADE, 2019, p. 332-333). 

 Reflito, junto com as autoras Megg Rayara Oliveira (2018) e Luma 

Nogueira de Andrade (2019) que devemos ter cuidado com tais pontuações e 

colocações, pois, ajudam a fixar as travestis a esses locais, não dando outras 

opções a elas. Notamos, com o relato de vida da pesquisadora Luma que existem 

diferentes tipos de vivências travestis. E com isso, temos que ter cuidado para 

não acabar por reafirmar um estereótipo e produzir um processo de limitar as 

travestis brasileiras a determinados locais e trabalhos. 

 Então, a partir disso podemos compreender um pouco sobre a não 

construção e/ou associação do conceito da identidade de gênero travestis com 

uma imagem por parte das(os) estudantes da escola no campo. Infelizmente, 

ainda em nossa sociedade uma grande parcela das travestis ainda estão presas, 

fixadas em guetos, tornando assim sua existência e identidade não conhecida por 

uma parcela da sociedade. Como pontuei anteriormente, trago a mídia como 

ferramenta para auxiliar na construção de um entendimento sobre algumas 

identidades de gênero e por isso acho que vale salientar que até o momento que 

conduzi as discussões de identidade de gênero na escola no campo ainda não 

tínhamos uma referência pública e acessível a elas(es) de uma travesti. 
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 Outra questão me surgiu: qual a motivação para as travestis serem 

invisibilizadas em nossa sociedade e as pessoas transgêneras serem mais 

“aceitas”? Digo “aceitas”, no sentido, que na atualidade compartilhamos espaços 

e convivemos com as pessoas transgêneras de forma a gerar menos desconfortos, 

conflitos ou perturbações quando se comparado com as travestis. Existem 

mulheres e homens trans na mídia como é o caso de Thammy Miranda, Glamour 

Garcia, Candy Mel, mesmo que em números poucos expressivos. Enquanto isso, 

muito pouco ou nada se fala sobre as travestis, a não ser quando são trazidas em 

manchetes de jornais como vítimas da violência ou quando associadas à 

criminalidade. 

 Problematizo que as pessoas transgêneras possam ser mais “aceitas” por 

terem certa passabilidade. Enquanto, as travestis, rompem os padrões que foram 

convencionados socialmente, a figura provocativa, que de algum modo borra, 

perturba a norma binária de gênero e, portanto, são mais excluídas (JESUS, 2012). 

Em outro episódio, após assistir ao filme “Tomboy” com as(os) estudantes, 

solicitamos que eles/elas respondessem uma atividade, na qual, uma das 

questões solicitava se eles/elas concordavam ou não com o uso do nome social e 

justificassem sua resposta. Infelizmente, o horário acabou e não conseguir fazer 

a discussão, ficando para a outra semana. Com medo de perder a atividade um 

dos estudante pediu para que guardasse sua atividade de uma semana para 

outra, ao me entregar, observei em sua resposta que ele não concordava com a 

utilização do nome social, porém, ele não justificou sua resposta. Contudo, na 

outra semana quando estava coordenando as discussões e problematizando a 

respeito, ele respondeu que concordava com a utilização do nome social por 

pessoas transgêneras e pelas travestis. 

Questionamentos surgem a respeito da atitude do estudante em mudar de 

opinião e, também, pelo fato de não concordar, porém, o estudante não justificou 

sua resposta. Com isso, ficam as dúvidas: será que o fato do meu posicionamento 

ser contrário ao seu fez com que ele ficasse inibido em expor sua opinião ou 

realmente o seu posicionamento frente a essa questão foi mudada após as 
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discussões em sala de aula. A utilização do nome social no Brasil é algo que gera 

polêmica. O Brasil criou normas exigindo o respeito à identidade de gênero em 

esferas micro como é o caso de bancos, universidades e órgãos públicos, sem que 

essas pessoas tenham feito necessariamente as mudanças nos seus documentos 

(BERENICE BENTO, 2014). 

Contudo, Berenice Bento (2014) nos questiona sobre tal singularidade. A 

criação dessa norma, por meio de decretos, e não uma lei, de fato, seria um 

descaso do legislativo do nosso país? A autora vai dizer que acredita que esse 

vácuo legal é decorrente da composição conservadora que é, predominante, no 

Parlamento. 

 

3.5. Relações de gênero e a escola do campo: discursos (re)produzidos pelas(os) 

estudantes e demais integrantes da escola 

 

 Ao adentrar nas salas de aulas para fazer as observações participantes me 

senti extremamente observada. Eu era o ser novo, a estranha, que com um 

caderno em mãos sentava sempre à direita da professora Cecília, perto da janela, 

no caso do 9º ano, ou perto da porta, no 8º ano. Eu era vista por Cecília como a 

pessoa que estava ali para “ajudá-la” a dar as aulas, a que sabe mais que a 

professora, a que veio da universidade com todos os assuntos frescos e 

“concepções corretas”. 

 Reflito um pouco sobre a ideia de construção do conhecimento restrito às 

universidades e sobre o olhar que as(os) professoras(es) tinham em relação a mim 

e, consequentemente, às(aos) estudantes. Por mais que nos dias de hoje existam 

esforços para a (des)construção dessa concepção de construção do conhecimento 

restrita somente às universidades, ela ainda reverbera de maneira muito forte e 

convicta, principalmente, na escola. A ideia de que a universidade é produtora, 

exclusiva, do conhecimento e da ciência, e que as suas produções são verdades 

absolutas constituem um discurso sobre a ciência. Foucault (1999) nos fala da 

necessidade constante em problematizar o que entendemos por verdade. E que a 
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ciência é um desses pilares produtores de discursos entendidos como verdades 

inquestionáveis e indiscutíveis. 

 Trago isso, no sentido de mostrar que esse discurso reverberou em minha 

prática nas salas de aulas em que fazia as observações participantes. Exponho, no 

sentido de tentar entender a postura das(os) estudantes nas aulas. No início das 

minhas observações, notei que as aulas da professora Cecília pareciam um 

monólogo, onde ela falava, falava, incansavelmente, sozinha. Pedindo, 

suplicando por uma participação, um relato de vida, alguma dúvida.  

 Porém, diversas vezes notava as(os) estudantes prestando mais atenção 

em mim, nos meus gestos, no que eu estava escrevendo, do que na própria aula. 

Esse monólogo durou algumas semanas. Notei que muitos tinham vergonha e 

até medo de falar com receio de dizerem “algo errado”. Acredito, que isso foi em 

decorrência das falas proferidas, diversas vezes, pela professora Cecília que eu 

estava ali para lhe ajudar, lhe ensinar, que eu sabia mais sobre sexualidade que 

ela. Isso apareceu várias vezes no meu diário de campo.  

“Estão ocorrendo situações que estão me deixando desconfortáveis em sala de 
aula. A professora Cecilia por diversas vezes afirma em sala de aula que eu 
estou ali para lhe ajudar e ensinar a dar aulas de sexualidade, no caso, a dar as 
aulas da disciplina Educação para Sexualidade. Existem momentos em que ela 
(Cecília) está ministrando a aula e a interrompe para me perguntar se o que 
ela está discutindo é certo. Além disso, ocorreram situações em que eu estou à 
frente das discussões e ela me pergunta se pode falar, se pode opinar ou contar 
um caso e complementa, se caso ela estiver falando algo errado, eu posso 
corrigi-la” (Diário de Campo, 06 de Junho de 2019). 

 Outra situação, também, desconfortável foi a ocorrida nos dias de revisão 

para a avaliação da unidade. 

“No momento de revisão para a avaliação da unidade a professora Ceclia ficou 
responsável por relembrar e discutir Violência Contra a Mulher e minha parte 
da revisão seria falar sobre Gênero e Identidades de Gênero e Sexuais, isso 
sendo acordado anteriormente. Quando ela estava fazendo a sua parte da 
revisão´, abordando os conteúdos discutidos na unidade referentes à violência 
contra a mulher, ela para a sua discussão e pede para que eu fizesse uma 
colocação, uma complementação da sua fala, pois, de acordo com ela eu sabia 
mais do que ela sobre o conteúdo” (Diário de Campo, 23 de Maio de 2019). 

 Com isso, comecei a duvidar que essas falas da professora Cecília, 

amparadas no discurso de Ciência como verdade absoluta e inquestionável pode 
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ter interferido na participação das(os) estudantes durante as primeiras aulas em 

que eu estive presente. Aos poucos fui participando das aulas. E no momento 

que me foi solicitado a falar um pouco sobre gênero, foi o momento em que tive 

para trazer as(os) estudantes para mais perto de mim. 

 E com a primeira deixa, que foi falar rapidamente sobre gênero, que 

comecei a dialogar com elas(es). A fim de discutir os marcadores de gênero, as(os) 

perguntei: Qual é o brinquedo de menina? E, qual é o brinquedo de menino? 

Todas(os), sem nenhuma exceção afirmaram que meninas brincam com bonecas 

e meninos brincam carrinhos. E a partir de problematizações sobre os marcadores 

de gênero, eu consegui a participação de algumas/alguns. Comecei a questioná-

las(os) sobre quem os ensinou que menina usa rosa e menino usa azul, onde 

elas(es) ouviram isso pela primeira vez e quem foi a pessoa que disse isso a 

elas(es). E na vigilância para não cair na falha de trabalhar com preposições como 

“certo ou errado”, buscava utilizar suas falas, exemplos e respostas para dar 

continuidade nas discussões. 

 Recordo bem como essas verdades que foram construídas, acredito eu, por 

diferentes instâncias sociais nas(os) estudantes ao que se refere a gênero são 

(re)produzidas com tanta veemência. Notei, que esses discursos também são 

proferidos pela professora Cecilia. 

“Certo dia, no momento da aula em que discutia gênero – temática solicitada 
pela professora por afirmar que explicou de modo “errado” – Cecilia questiona 
onde estava determinada estudante e diz que a mesma deveria estar presente 
para ouvir as discussões, pois a temática era importante para ela. Logo, em 
seguida um aluno responde que a colega de sala estava no campo jogando bola, 
o que deixa a professora indignada. Ela diz que a menina é invocada com bola 
e que a estudante só anda no campo” (Diário de campo, 29 de março de 
2019). 

Essa situação ocorreu durante uma aula no 8º ano. A estudante que a 

professora Cecília acha importante estar presente durante as discussões de 

gênero é Samara. Essa estudante perturba as(os) professoras(es) com sua imagem 

corpórea e atitudes que fogem dos padrões de gênero. Nos dias em que estive 

presente na escola fazendo as observações, a encontrava trajando boné, óculos 

escuro modelo Juliet, com bermudas até o joelho ou calças jeans sem detalhes, 
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calçando sandálias Kenner e cabelo sempre preso de coque, muito bem penteado 

para trás e com o pé do cabelo raspado. Percebi que quando havia algum 

intervalo, Samara ia jogar bola. Apesar de todas essas características citadas que 

fogem as normas de gênero o que gerava mais estranheza nas professoras é que 

mesmo com esse jeito ela namorava meninos. 

É interessante pensar como construímos e naturalizamos padrões e 

normas ao gênero, conseguimos perceber de forma bem nítida na atitudes das(os) 

professoras(es) que para elas(es) o esperado seria Samara se relacionar 

afetivamente com meninas e não meninos, já que ela se construía naquilo que 

nomeamos como masculino. Mais uma vez, o discurso heteronormativo surge na 

escola no campo, elas(es) não conseguem compreender como uma estudante que 

escapa as normas comportamentais e estéticas de gênero pode não 

necessariamente ter uma sexualidade que escape a heterossexual. As professoras 

se questionam: como ela, Samara, consegue ficar com meninos mesmo tendo e 

seguindo modos desviantes. Elas contestam o fato de os meninos se interessarem 

por ela e afirmam que as coisas estão mudadas hoje em dia. 

No segundo momento proposto para discutir Gênero, esse com mais 

planejamento entre mim, Cecilia e o professor Júlio, que se ofereceu para ajudar 

a ministrar a oficina, teve a temática sugerida pela SME-Jequié. Neste dia ocorreu 

a seguinte situação: 

“Durante o segundo momento da oficina que discutia sobre Gênero, a 
estudante Samara- a que é lida como desviante pela escola, pelo fato de não se 
enquadrar aos padrões impostos ao gênero- chega atrasada para a aula. 
Quando questiono o motivo para o atraso ela afirma que estava no banheiro se 
secando, pois, estava jogando bola e estava toda suada. Mais uma vez a 
estudante se encontrava no campo. Ela entra na sala de aula e acompanha as 
discussões pelo meio. Neste momento estávamos falando sobre como a 
sociedade impõe serviços e atividades, exclusivamente, às mulheres. Samara 
pede para falar e se pronuncia dizendo que concorda com o fato das mulheres 
ficarem em casa, cuidando da casa e dos filhos e os homens saírem para 
trabalhar. Quando a questionei sobre sua fala e perguntei por que ela pensa 
dessa maneira, ela me responde que isso é o certo” (Diário de Campo, 03 de 
maio de 2019). 

 Quando Samara enuncia: “mulheres devem ficar em casa, cuidando da casa e 

dos filhos, e os homens saírem para trabalhar”, é interessante, pois, mesmo ela que 

transgride alguns padrões rígidos gênero, que chocam e incomodam a 
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comunidade escolar, (re)produz um discurso essencialista ao que se refere a 

gênero. E não podemos nos esquecer que toda produção discursiva está de 

acordo com um contexto sociocultural. Judith Butler (2003), em suas discussões 

de gênero, considera que toda a noção de gênero estará sempre ligada a uma 

cultura. Portanto, não podemos esquecer que estamos falando de uma estudante 

que vive no contexto campo, no interior da Bahia, no nordeste brasileiro e que 

aprendeu sobre o que é ser mulher e o que é ser esposa. 

 Durval Muniz de Alburquerque Júnior (2013) afirma que, existe um 

discurso naturalizado ao que diz respeito aos papéis de gênero nas(os) 

nordestinas(os) e, consequentemente, nas(os) moradoras(es) do campo. Esse 

discurso é utilizado para justificar a dominação do homem sobre a mulher e, 

também, serve para atribuir funções com base na diferenciação do sexo/gênero. 

Sendo assim, as mulheres nordestinas estariam destinadas aos afazeres 

domésticos e cuidados com as crianças e para os homens nordestinos restaria o 

trabalho, o ato sexual e a agressividade. Por outro lado, isso não quer dizer que 

esses discursos possam ser descontruídos e que outras mulheres e outros homens 

possam ser construídos. 

 Duniz Alburquerque Júnior (2013) pontua que esse discurso é construído 

nas próprias famílias por meio da educação que é dada as filhas e aos filhos. Essa 

família é pensada e construída tendo o pai como a autoridade máxima, um pai 

que não pode em hipótese alguma ser afrontado dentro ou fora de casa, um pai 

agressivo, macho, entendido como um homem de verdade. 

 Com isso, vamos um pouco mais longe ao mostrar que essa construção é 

iniciada na infância em que se ensinam aos meninos, desde muito jovens, a não 

chorar em público, por não ser coisa de homem, passando assim a entender o 

choro como um ato vergonhoso. Os meninos são estimulados a ir além dos 

terreiros de suas casas com meninos da mesma idade para a convivência com 

homens mais velhos e experientes, que auxiliarão na formação desses meninos 

para o mundo. Enquanto isso, as meninas estão reclusas em suas casas, 

aprendendo o labor das atividades domésticas e até nos seus momentos de 
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brincadeiras, elas são treinadas para os cuidados com a casa e com as(os) 

filhas(os) (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013). 

 A noção de gênero e seus marcadores foi algo que surgiu durante minha 

observação das aulas e houve um momento em que trago abaixo que penso ser 

pertinente para a discussão. 

“No dia 13 de abril de 2019, sábado letivo, eu, Cecilia e João estávamos a frente 
da Oficina de Gênero e realizávamos as discussões de uma dinâmica intitulada 
“Responda Rápido”, em que as(os) estudantes ganhavam uma atividade com 
algumas frases relacionadas a gênero que deveriam ser completadas 
rapidamente. Quando chegamos a seguinte frase: “A mulher quando casa, 
deve ...” um estudante, do 9º ano, em voz baixa, responde: Chupar o homem. 
Quando solicitado que ele repetisse e/ou justificasse sua resposta, ele se 
recusou. Disse que não tinha dito nada, que foi besteira” (Diário de Campo, 
13 de abril de 2019). 

 Mais uma vez podemos notar que o enunciado que diz das 

obrigatoriedades da mulher no casamento evidencia a relação sexual para 

satisfazer, primeiramente, ao homem. É importante nos questionar o porquê da 

resposta dada pelo estudante quando perguntado sobre o dever da mulher 

casada. O que levou o estudante, sem hesitar, a responder que o dever da mulher 

é “chupar” o homem? Penso que várias outras respostas poderiam ter sido dadas, 

contudo, a sua a dele gera em mim outros questionamentos. Por que ele traz à 

tona o sexo oral e não o sexo vaginal? Por que ele entende a felação como um 

dever da mulher casada? 

 Inúmeras problematizações surgem, porém, acredito ser necessário 

discutir sobre a centralidade do pênis para os homens e meninos que estão no 

campo nordestino. Para eles existe uma construção da masculinidade a partir do 

falo, desde novos os meninos do campo aprendem a importância do falo como 

representação da sua masculinidade. Exemplo disso são as frases ditas a eles por 

suas mães e pais quando escapam as normas rígidas de gênero: se um menino é 

pego brincando de boneca o amedrontam com o fato de virar mulher, de perder 

o pinto e, logo, sua masculinidade também. Então, “o nordestino é uma figura, 

um corpo construído por discursos em que a fala encarna o falo 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 222)”. 
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 Durval Albuquerque Júnior (2013) aponta que a vivência sexual 

construída nesses grupos é de submissão e serventia da mulher perante o 

homem. Há um discurso da sexualidade como algo pertencente, apenas, aos 

homens, onde as mulheres os servem e lhes proporcionam prazer. Uma mulher 

estimular seu pênis com a boca demonstra para eles um ato de submissão e, 

também, de comprovação desta masculinidade. Não estou afirmando que o sexo 

oral não possa ser prazeroso também para a mulher, a questão aqui é quando isso 

se torna um dever, uma obrigatoriedade e não uma possibilidade de escolha, ou 

seja, se ela também quer ou não. 

 Não posso terminar esse subcapítulo sem trazer um discurso que emergiu 

durante uma reunião entre as(os) professoras, coordenação e gestão. No dia em 

que estávamos discutindo em reunião as propostas temáticas sugeridas pela 

SME-Jequié para os sábados letivos, quando decidimos de comum acordo 

trabalhar Gênero com os estudantes do 8º e 9º ano, e começamos a expor algumas 

propostas de discussão. A professora Jocélia se pronuncia, afirmando que: “Já que 

vão falar de gênero a partir de diversas visões temos que falar, também, o que diz a bíblia 

sobre gênero”. Quando questionada sobre o que deveríamos discutir referente a 

bíblia, ela diz: “Temos que falar o que diz a bíblia, falar de Adão e Eva e do que tá escrito 

lá” (Diário de Campo, 12 de abril de 2012). 

 Discutir na contemporaneidade gênero nas escolas tornou-se algo que 

perturba as(os) religiosas(os) conservadoras(es) e fundamentalistas. Para elas(es) 

alavancar tais discussões nas escolas pode ocasionar “riscos” aos valores morais 

tradicionais que são pregados pelos dogmas cristãos. Elas(es) temem que trazer 

as discussões de gênero para as instituições escolares possa romper e gerar 

questionamentos sobre os seus discursos referentes às “concepções de família, 

maternidade, parentesco, (hetero)sexualidade, diferença sexual” (JUNQUEIRA, 

2017, p. 26). 

 Rogério Junqueira (2017, p. 26) vai nos dizer que as(os) conservadoras(es) 

fundamentalistas estão preocupadas(os) com a (re)afirmação e restauração “do 

estatuto da ordem sexual tradicional e reforçar as disposições relativas às normas 
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de gênero, à heterossexualidade obrigatória e à heteronormatividade”. Então, 

discussões que burlem ou que vão além das suas verdades ou que as questionem 

gera temor a esse grupo, que se opõe a abordar nas escolas questões como: 

discussões que reconhecem as diferenças e diversidades sexuais e de gênero, 

descriminalização do aborto, legalização do casamento entre pessoas do mesmo 

gênero, criminalização da lesbohomobitransfobia e reconhecimento da 

homomaternidade e homoparentalidade.  

 As(Os) conservadoras(es) utilizarão de discursos essencialistas, 

fundamentalistas, pautado em binarismos para gerar temor e pânico moral. Para 

elas(es), falar sobre a temática é como se desviar e corromper diante de Deus e/ou 

da bíblia, é impor as mulheres e homens comportamentos que rompem com a 

natureza, contradizendo o instinto natural das mulheres para a maternidade e do 

homem, destinado ao trabalho a fim do sustentar a família. Elas(es) querem e 

pregam o que é dito pelo professora Jocélia: “Temos que falar o que diz a bíblia, falar 

de Adão e Eva e do que tá escrito lá”, reafirmando noções de submissão e serventia 

da mulher para com o homem e trazendo a mulher como culpada por todo o 

pecado do mundo (JUNQUEIRA, 2017; SOUZA, MAYER, SANTOS, 2019). 

 Michel Foucault (1996, p. 39) diz que as instituições religiosas operam por 

meio de um ritual - “o ritual define a qualificação que devem possuir os 

indivíduos que falam (e que, no jogo de um diálogo, da interrogação, da 

recitação, devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de 

enunciados)” – que traz um padrão estabelecido aos gestos, comportamentos, as 

circunstâncias e todos os signos que acompanham o discurso. Neste caso, o autor 

pontua que o discurso religioso vai fixar os comportamentos das pessoas ao que 

se dirige a limites de valores e é um discurso que afeta alguns/algumas docentes 

da escola no campo em que investiguei e que produz efeitos nelas e neles. 

 Então, no contexto atual, o discurso religioso vai ser acionado nas escolas 

por meio das(os) suas/seus fiéis, que estão como membros constituintes da 

escola e/ou por meio de líderes religiosos, que possuem grande influência na 

comunidade. Para Foucault (1996) essas pessoas vão funcionar nas instituições 
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escolares como espécies de “sociedades de discursos”, “cuja função é conservar 

ou produzir discursos, mas para fazê-los circular em um espaço fechado, 

distribuí-los somente segundo regras restritas, sem que seus detentores sejam 

despossuídos por essa distribuição (FOUCAUL, 1996, p. 39)”. 

Outra discussão que foi trabalhada na disciplina é em relação à temática 

Violência contra Mulheres. Em uma das aulas, Cecília aborda sobre casos de 

violências contra a mulher, relatados diariamente nos telejornais e cita sua irmã 

que sofre violência doméstica.  

“Durante os momentos de aula, a professora Cecília utiliza de exemplos 
familiares para as discussões que estão sendo estabelecidas. Em um desses, ela 
cita o caso de sua irmã que sofre violência doméstica. Ela fala que a irmã, que 
mora em Recife, apanha do marido. Comenta ainda que sua mãe já mandou a 
sua irmã voltar para Jequié, contudo, ela se recusa, prefere ficar lá com o 
marido. Traz detalhes da situação, comenta que sua irmã não possui mais 
dentes na boca em decorrência das violências sofridas e, mesmo com tudo isso, 
a irmã não deixa o marido, fica lá sendo empregada do homem” (Diário de 
Campo, 04 de abril de 2019). 

Neste dia em que ela falava sobre a violência doméstica, ela comentou que 

isso pode ocasionar a depressão, assim como ocorreu com sua irmã. A ideia da 

professora Cecilia em expor sua irmã pode ser uma estratégia usada para 

evidenciar como a violência atinge muitas mulheres, inclusive sua irmã. Penso, 

que Cecilia entende que trazer casos de sua família torna a discussão mais 

próxima das(os) estudantes, podendo assim, gerar situações em que elas(es), 

também, compartilhem situações particulares. As suas falas mostram que a 

situação, infelizmente, pode acontecer com todas e em todas as famílias. 

Após, o término da aula uma estudante nos chama em particular e pede se 

a gente poderia falar em outro momento mais sobre depressão, pois ela estava 

passando por um quadro depressivo e tinha muitas dúvidas sobre isso. No 

intuito de atender ao pedido da aluna, comentei com a professora sobre 

discutirmos autoestima, pois não sabíamos ao certo como agir com a estudante 

em detrimento de não saber se realmente era um quadro de depressão 

diagnosticado ou um problema de baixa autoestima.  
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Contudo, na aula seguinte (semana posterior), sem nenhuma conversa 

prévia comigo ou qualquer tipo de planejamento, a professora estava explanando 

sobre violência contra a mulher, quando traz o caso da estudante. 

“No meio da aula que discutia sobre violência contra a mulher, a professora 
Cecília para a discussão, chama a atenção da estudante que tinha solicitado a 
discussão sobre depressão e começa uma fala. De início ela começa a elogiar a 
estudante falando que ela é nova, bonita, com tudo em cima e que quem deveria 
ter depressão era ela, a professora Cecília, pois, já era velha, com barrigão e 
peitos caídos. Neste momento todas(os) as(os) presentes na sala começam a rir, 
exceto a estudante para quem a professora estava referindo a fala. Ela continua, 
e diz que a estudante deve se apegar com Deus, independente de religião, 
podendo ser católico ou crente. E fala que todas(os) precisam de Deus. Para a 
estudante não colocar isso de depressão na cabeça, que isso agora virou moda, 
tudo o povo fala que é depressão” (Diário de Campo, 11 de abril de 2019). 

 De forma indiscriminada, a professora aciona um discurso que naturaliza 

a depressão. Ela traz a noção de que depressão só atinge pessoas velhas e que não 

têm um corpo conforme os estereótipos estabelecidos pela sociedade. A 

professora nomeia a depressão como um modismo e como falta de Deus e que, 

portanto, para evitá-la ou resolvê-la, eles(as) devem frequentar uma igreja 

católica ou protestante.  

 

3.6. Relações afetivas e sexuais e seus desdobramentos na escola no campo. 

 

 Nesse subtópico trabalharei com base em duas fontes de pesquisa: os 

registros das observações que eu realizarei durante a pesquisa e as respostas de 

questões escritas pelos(as) estudantes em uma atividade que eu e a professora 

Cecília solicitamos no dia 03 e 04 de maio de 2019, nas salas do 9º e 8º ano, 

respectivamente para saber quais questões eles queriam que fossem discutidas 

na disciplina Educação para Sexualidade. As perguntas que ele responderam por 

escrito foram: 1- Quais os assuntos que você gostaria de discutir na disciplina 

Educação para a Sexualidade? Por quê? e 2- Qual/Quais assunto(s) você acha 

importante discutir? Explique o porquê?  

 Começo a falar sobre a ideia de namoro e afins que reverberaram entre 

as(os) estudantes da escola no campo. Vou contextualizar como ocorreu um dos 

episódios para depois discuti-la. 
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“No momento da atividade de classe da professora Cecília, ela me comunicou 
que estava sem ideia do que trabalhar com as(os) estudantes do 8º ano. 
Conversamos um pouco e entramos em consenso de discutir sobre namoro com 
as estudantes, exploramos algumas matérias no meu computador, discutimos 
algumas possibilidades, porém, nada ficou definido. Contudo, no mesmo dia 
quando chegamos à sala do 8º ano, a professora Cecilia começou a falar sobre 
namoro. Ela começa a aula questionando as(os) estudantes sobre ter ou não 
namorada(o) e neste momento um dos estudantes responde que não tinha 
namorada e sim “crush”. No momento ela pede para o estudante explicar do 
que se tratava e várias(os) estudantes se manifestaram falando ao mesmo 
tempo que era algo relacionado à internet, que é quando você gosta da pessoa 
e não tem coragem de assumir, que é tipo um namoro virtual. Ela continua 
com os questionamentos e, em seguida, solicita que eu faça uma discussão com 
as(os) estudantes referente ao namoro. Como fui pega de surpresa e não tinha 
desenvolvido nenhum material, trouxe construí uma situação para discussão. 
Perguntei a elas(es) qual seria a reação dos familiares, amigos, caso fossem em 
uma festa e ficassem com mais de duas pessoas na noite. E foi neste momento 
que várias problematizações surgiram por parte das(os) estudantes. Primeiro, 
os meninos se posicionaram falando que era normal e que ninguém ia falar 
nada. Em seguida, uma estudante, Isabela, se pronuncia e diz: que nada pró, 
minha mãe ia me esculhambar até nascer dente na galinha. E a partir disso 
outras meninas passam a me questionar o que era puta, e o porquê que sempre 
quando uma mulher pega mais de um rapaz é chamada de puta, galinha, 
rodada, fácil entre outros nomes. Surge, também, a ideia de permissão para as 
meninas namorarem, no caso o pai deve permitir ou não que o namoro 
aconteça” (Diário de Campo, 12 de abril de 2019). 

 Talvez, há tempos, nos questionaríamos como um estudante do campo 

teria contato com a expressão “crush”, algo que é tão atual e particular da internet. 

Porém, a autora Roseli Caldart (2009) já pontuou em um dos seus escritos que 

hoje, o campo está conectado e interligado com as cidades por meio de um fio, 

esse se referindo à internet e outros meios de comunicação. Essa noção do campo 

como isolado de tudo e todas(os) como tínhamos anos atrás pode ser 

problematizada. O campo bucólico do Romantismo, entendido como atrasado, 

acomodado, onde as informações chegavam dias ou até meses depois é 

contestado. O campo como antônimo da cidade muito menos. Entendemos que 

há um maior fluxo entre campo e cidade promovendo interações, confrontos e 

intercâmbios (HENRIQUES et al., 2007). 

 Outro aspecto interessante que emerge nessa aula é como o namorar, ficar 

é encarado de forma diferente de acordo com as construções de gênero. Como 

são atribuídos nomes, xingamentos para as meninas que rompem com os padrões 

aceitos na comunidade. E como o namorar para as meninas na comunidade passa 
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pela regulação da figura paterna. Essa relação de controles dos corpos, 

principalmente, do corpo feminino existe, e é alvo de discussão dos estudos de 

gênero e de sexualidade. 

Todo o investimento que as diferentes sociedades fizeram sobre 
as mulheres, as amarrando-as as seus corpos, como naturalmente 
deficientes, em falta, doentes, frágeis – e tantas outras 
qualificações a partir da concretude biológica-, é hoje investigado 
justamente a partir de categorias como a de gênero, pela qual 
discutimos o corpo sexuado e o gênero culturalmente construído 
(os modos de comportar-se, os papéis que cabem ao homem e à 
mulher, as disciplinas que cada um deve submeter-se e assim por 
diante) e, sobretudo, pela qual expomos as cristalizadas relações 
de poder entre os sexos (FISCHER, 1996, p. 95). 

 Problematizo essa relação de poder existente entre as meninas e os seus 

pais ao que se refere ao namoro. Qual o sentido dessa permissão para namorar? 

O que é posto em xeque durante essa permissão? Quais são os critérios usados 

para isso? Como essa relação de poder se estrutura? 

  Acredito que essa relação de poder entre pai e filha vai ser pautada, 

especialmente, pela submissão, subjetivação do indivíduo, no caso a menina, 

embora, a garota possa desenvolver estratégias de resistência, burlando essa 

relação, exercendo poder e contestando seu pai de alguma maneira. Porém, 

também, saliento que essa relação de poder vai ser exercida do menino para com 

o pai da menina. Trago isso, a partir do relato de Joaquim, estudante do 9º ano, 

que conta como foi para ele pedir em namoro Priscila, a sua atual namorada, para 

o pai dela. 

“Ele conta que quando foi pedir a mão de Priscila em namoro, o povo 
falava que o pai dela era bravo, que não iria deixar eles namorarem. Ele 
comenta que ficou com medo. Mas, o pai de Priscila deixou sim e nem 
regras ele estabeleceu para os dois namorarem. O interessante desse 
relato é quando ele começa a pontuar que muitas vezes os pais não 
deixam a menina namorar porque não gosta de determinadas 
características de alguns meninos, no caso pretendentes de suas filhas. 
Ele diz que quando o menino chega para pedir a mão da menina usando 
boné, brinco na orelha e tem tatuagens, o pai não aceita porque não gosta 
do caráter do menino” (Diário de Campo, 11 de abril de 2019). 

 Nessa relação de poder entre o possível namorado da filha e o pai dela há 

uma tensão, especialmente, na compreensão de que se esse rapaz apresenta as 
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características de masculinidade esperadas para aquele contexto sociocultural. 

Neste caso, usar boné, brinco e tatuagens são produções de sujeitos contestadas 

pelo pai da garota. Há um discurso (re)produzido de que os bonés, tatuagens e 

brincos estão muito associados com homens que seriam marginais, malandros, 

criminosos e vagabundos, ou seja, a homens que contestam as normas e regras 

sociais e que não gostam de trabalhar. Embora essa associação com a transgressão 

social tenha diminuído, determinadas tatuagens e bonés são associados a um 

estilo de vida marginal (LEITÃO, 2004).  

 Talvez este homem com boné, brinco e tatuagem seja contestado no 

campo, inclusive porque no campo se deseja construir outro homem. Há um 

discurso de gênero reafirmado muitas vezes pela literatura de cordel e de outras 

manifestações regionais literárias da década de 1920, do homem nordestino do 

campo ser destemido, corajoso e valente, isso em função da sua história de vida 

sofrida, fruto da seca e aridez do sertão, e da sociedade violenta, do período da 

colonização, na qual ele foi criado. Então, o discurso que vai se perpetuar sobre 

os nordestinos é “aquele que gozava da superioridade dos fortes, do que é temido 

por ser capaz de tudo, de não recuar diante de nada, que não teme vendo o 

sangue correr de uma ferida, enquanto limpa a faca com uma folha de mato” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p. 177). 

 Os homens nordestinos e que estão, sobretudo, no campo, ainda são lidos 

como rígidos, rústicos, com costumes conservadores e que vive a sua 

masculinidade de forma exacerbada. Esse sentimento de preservar os costumes 

conservadores vai surgir na fala de Joaquim, quando ele atribui características 

para um não desejável pretendente para as filhas dos homens do campo 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012).  

 Com isso, podemos entender que existe um estereótipo adequado para um 

pretendente aceitável no campo, onde ornamentos como brincos, tatuagens e 

bonés não são bem vistos nesse contexto social. Entende-se como importante 

manter o movimento tradicionalista e regionalista neste contexto social, onde 
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deve-se conservar e fixar um perfil para os homens desta localidade 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012). 

 Com essas situações trazidas acima passei a me questionar sobre os 

discursos que as(os) estudantes têm sobre crush, namorar, ficar e, principalmente, 

como elas(es) os diferenciam. E a partir disso, pensei uma intervenção para 

entender o que pensam sobre ambos. Essa atividade foi direcionada por mim, 

com a presença da professora Cecília na sala de aula e desenvolvida em duas 

salas, 8º e 9º ano. 

 A atividade foi colocar na lousa a palavra “Namoro”, em letras maiúsculas 

e grandes, e pedi que as(os) estudantes falassem palavras relacionadas com o ato 

de namorar: quais locais onde namoram; quais os sentimentos envolvidos; como 

esse relacionamento se configura. Após, preencher a lousa com as palavras ditas 

por elas(es) discutia o porquê daquelas escolhas. Em seguida, tirava o nome 

“Namoro” e colocava “Ficar”, e pedia que eles tirassem e/ou acrescentassem 

palavras para caracterizar o que para elas(es) era ficar. O mesmo foi feito com a 

palavra “Crush”. Abaixo vou apresentar duas tabelas com as palavras que foram 

ditas pelas(os) estudantes. 

Quadro 03: Relação de palavras de as(os) estudantes do 8º ano associam com 

Namoro, Ficar e Crush. 

Namoro Ficar Crush 

Respeito Traição Relacionamento 

Aberto 

Gostar 

Chifre Virgindade Escondido Não assumir 

Amor Atrás do 

Colégio 

Pouco Tempo Whatsapp 

Sexo Família Ciúmes Instagram 

Carinho Confiança Camisinha Mensagens 

Beijo Aliança Respeito  

Fidelidade Paixão Chupão  

União Sexo Oral Atrás de Colégio  
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Harmonia Dinheiro Abraço  

Briga Nudes Beijo  

Discutir Relação- 

DR 

Consideração Carinho  

Ciúmes  Tesão  

Talarico  Sexo  

Abraço  Dinheiro  

Camisinha  Festa  

Tesão  Campo (local 

onde ficar) 

 

Chupão  Lanchonete de 

Shaiane (local 

onde ficar) 

 

 Fonte: Própria Autoria 

 

Quadro 04: Relação de palavras de as(os) estudantes do 9º ano associam com 

Namoro, Ficar e Crush. 

Namoro Ficar Crush 

Companhia Compromisso Praça Sem Contato 

Ciúmes Relacionamento Coragem Redes Sociais 

Amor Abraço Respeito Atração 

Respeito Beijo Dinheiro Ilusão 

Confiança Dinheiro Companhia Whatsapp 

Valorização  Temporário Valorização 

Dedicação  Dedicação Conquista 

Romance  Romance Felicidade 

Felicidade  Carinho Carinho 

Carinho  Valorização Tristeza 

Brigas  Abraço Decepção 
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Cumplicidade  Atrás da escola Temporário 

Intimidade  Cafuné Dinheiro 

Surtar  Relacionamento 

não sério 

Dedicação 

Amizade   Vergonha 

Família   Segredo 

Fonte: Própria Autoria 

 Nota-se que as(os) estudantes, de ambas as salas, trazem o namoro como 

algo mais sério, um relacionamento mais duradouro, incluindo conhecer a 

família, namorar na porta de casa, envolve fazer um pedido, ter a autorização do 

pai da menina e se relaciona, também, com outros aspectos como ciúmes, brigas, 

o medo da traição, no caso do “talarico”. Já o ficar se caracteriza por ser um tipo 

de relacionamento sem compromisso, não sério, que ocorre de maneira 

escondida, em festa, praça, no fundo da escola. E o “crush” vai na ideia de um 

relacionamento vinculado as redes sociais, que muitas das vezes não se 

concretiza, envolve a vergonha de assumir que gosta, o segredo e uma paquera 

via mensagens em aplicativos. 

 Inúmeras coisas me chamaram a atenção, uma delas se refere aos locais 

utilizados para se encontrarem que ficam restritos ao campo, incluindo o fundo 

da escola, a uma pequena praça do povoado e a uma lanchonete, que fica em uma 

casa residencial. É interessante pensar como o fundo da escola se torna um espaço 

das relações, nos provocando a pensar que por mais que muitos(as) desejem 

empurrar a sexualidade para fora da escola, ela insiste em estar lá de diferentes 

maneiras. 

Um episódio que também me chamou a atenção foi quando uma das 

professoras da escola se incomodou com as demonstrações de carinho de um 

casal heterossexual: 

“Certo dia, encontrava-me na sala das(os) professoras(es) aguardando o 
horário de ir para a sala de aula com Cecília. Neste momento, entra a 
professora Jocélia indignada e procurando a diretora Carla afirmando que 
daqui uns dias as(os) estudantes iriam transar dentro da escola. Quando a 
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perguntei o porquê, ela disse que tinha um casal de namorados sentados no 
pátio e que a menina estava sentada no colo do menino, enganchada de frente 
para o menino” (Diário de Campo, 11 de abril de 2019). 

 Começo a discussão dessa situação com o questionamento: Qual o receio 

da professora com a situação que presenciou? Para Michel Foucault (1996) os 

sistemas educacionais vão funcionar de maneira política para manter ou 

modificar os discursos, com base nos seus saberes e poderes. Isso é notário nas 

escolas, pois há uma preocupação com o controle e disciplinas dos corpos das(os) 

estudantes por meio de regras que, em geral, são pouco questionadas, com é o 

caso da permissão ou não do namoro na escola. Quando as(os) estudantes 

transgridem aquilo posto como normas escolares, eles(as) são vistos como as(os) 

que querem chocar, perturbar a norma.  

 Para a professora Jocélia, a demonstração de afeto entre o casal de 

estudantes extrapola os limites do considerado adequado ao espaço escolar. É 

provável que a forma como a garota estava sentada no colo do menino tenha a 

perturbado. Ela entende a expressão de afetividade entre o casal como 

inadequado e inaceitável. 

 Voltando para as associações feitas com o namoro, a preocupação dos 

estudantes com o dinheiro foi algo novo para mim. Todos falaram sobre a 

necessidade do dinheiro para se estabelecer um relacionamento, seja sério ou 

temporário. No diário de campo do dia 11 de abril de 2019, “[...] um estudante 

comenta que não tem como namorar ou ficar com uma menina se não tem dinheiro nem 

para pagar um apolo8 para ela, e outro pontua que precisa de dinheiro para comprar 

presentes para a namorada”.  

 Quando questiono se as meninas concordam com o que foi dito, elas 

afirmam que os meninos precisam de dinheiro, caso desejem namorar. Então, 

reflito que existe um discurso de gênero colocando o homem, desde cedo, como 

o provedor, aquele que deve sustentar economicamente a relação e, que por sua 

vez, a mulher deve esperar isso dele. Albuquerque Júnior (2013) traz essa noção 

do homem do campo como o provedor financeiro da família. O homem é 

                                                           
8 Apolo é nome utilizado para se referir a geladinho, chupe-chupe, din din, sacole, entre outros nomes isso 

com base na região do pais que nos encontramos. 
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construído para ser aquele que vai sustentar a família, enquanto a mulher vai ser 

responsável pelas atividades de casa e criação das(os) filhos. Porém, o autor 

pontua que em momentos de seca e escassez de alimentos, a mulher, a mãe de 

família, também, vai ser responsável por trazer dinheiro para a casa por meio de 

atividades como lavagem de roupa de ganho, trabalhando como funcionária 

doméstica e na roça, entre outras atividades.   

 Durante essas discussões sobre relações afetivas e sexuais, a professora 

Cecília apresentava saberes que deveriam ser seguidos pelas(os) estudantes. 

Pontuava sobre algumas situações que podem ocorrer em relacionamentos: 

“A professora Cecília comentava da necessidade dos estudantes serem 
discretos, principalmente, em relação ao que eles fazem com as 
namoradas ou ficantes. Também, falou que namorar é cumplicidade e 
citou que, por exemplo, quando uma menina manda uma foto dela 
pelada - conhecida hoje como nudes – o menino não deve espalhar a foto, 
mesmo depois que o relacionamento acaba. Trouxe a questão da perda 
da virgindade para as meninas, de como isso é importante para as 
meninas e disse que caso o menino tire a virgindade da menina o mesmo 
deve ficar quieto, porque perder a virgindade antes do casamento ainda 
é um tabu. Ela pontuou, que quando ela mesma perdeu a virgindade 
com o seu namorado, que hoje é seu marido, ela não se depilava 
completamente, pois, a sua mãe observava se ela estava se depilando ou 
não, porque na sua época quem se depilava era entendida como ativa 
sexualmente, por isso a professora Cecília falou que só se depilava na 
região mais baixa da vagina, a que não era visível, para sua mãe não 
saber que ela tinha relação sexual com seu namorado” (Diário de 
Campo, 11 e 12 de abril de 2019). 

 A professora Cecília mais uma vez traz situações pessoais para ensinar um 

saber sobre sexualidade e relações de gênero aos(às) discentes. Ela começa 

pontuando a discrição como imprescindível nas relações, evitando-se falar sobre 

o que acontece nos relacionamentos para outras pessoas, especialmente, para não 

expor as mulheres e toma como exemplo não mandar nudes das garotas para 

outros colegas e não espalhar quando a garota não é mais virgem. Ela questiona 

os garotos que divulgam as fotos de mulheres/meninas nuas ou seminuas. 

Cecília traz a noção de relacionamentos pautados na cumplicidade, mostrando 

que mesmo quando o relacionamento acaba as intimidades devem permanecer 

entre o casal. 
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 A pontuação da professora sobre os nudes me intrigou, fazendo com que a 

questionasse a respeito. Ela afirmou que houve boatos na escola sobre fotos de 

uma menina que vazaram entre os(as) estudantes e achou pertinente dizer sobre 

isso. Na fala da professora não existiu um discurso de proibição em mandar 

nudes, vendo-o como algo errado ou inadequado. Ela vai de encontro ao 

pensamento da maioria das pessoas, que julgam as mulheres e/ou meninas que 

tem essa prática.  

  Em sua fala, ao mesmo tempo, vem à tona as questões relacionadas à 

virgindade. Ela traz sua experiência na adolescência com sua família, em especial 

com sua mãe e o controle da sexualidade da mulher. Ela traz a noção estética da 

depilação relacionada à vida sexual ativa das mulheres. A professora diz que se 

depilar era sinônimo de não ser mais virgem, por isso, caso ela se depilasse 

denunciaria que já estava transando e, no caso dela, fora do casamento. E sua 

mãe era a pessoa para vigiar se ela estava desviando ou não das normas. 

 Notamos um discurso referente à virgindade para as mulheres antes do 

casamento no qual elas devem evitar a relação sexual. Esse controle sobre o corpo 

e a sexualidade da mulher ainda persiste, porém é importante destacar as formas 

de escapar às regulações, ou seja, as estratégias de resistência. Para Foucault 

(2010), onde há poder, também há resistência e “para resistir, é preciso que a 

resistência seja como o poder. Tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele. 

Que, como ele, venha de “baixo” e se distribua estrategicamente” (FOUCAULT, 

2010, p. 241). Cecília escapava ao aprisionamento, burlava, modificando a relação 

de poder. Como ela não poderia depilar toda a região da genitália para não 

denunciar que não era mais virgem, ela depilava apenas região mais baixa da 

vulva. 

 Esse discurso apareceu também nas respostas das questões solicitadas por 

mim e Cecília quando investigamos as temáticas e interesses das(os) estudantes: 

“Discutir sobre o corpo da mulher, sobre a virgindade que a mulher tem que guardar para 

o tempo certo para não se entregar logo e quebrar a cara lá na frente para não pegar 

doença” e outra estudante diz querer “Discutir sobre como é perder a virgindade” 
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(Ambas as respostas dadas as perguntas elaboradas por mim). Quando as 

estudantes expõem sobre “perder a virgindade” há um discurso de que seu corpo 

deve ser guardado, preservado a fim de manter o que se nomeia de pureza. Há o 

momento certo para que a iniciação sexual da mulher ocorra, o que geralmente 

está atrelado ao matrimônio e se ela fizer isso no momento errado ela pode ter 

consequências posteriores, uma delas é contrair uma IST, ou seja, isso seria uma 

punição por ela não ter mantido a virgindade. 

 De acordo com Adrienne Rich (2010), a heterossexualidade compulsória 

regula os gêneros, especialmente, a mulher e o feminino, colocando-os em 

lugares fixos e sob dominação do masculino: negação dos desejos e prazeres da 

mulher; naturalização de um impulso natural do homem em contraposição ao da 

mulher e associação da mulher com o amor romântico e sempre à espera de um 

homem ideal e de, portanto, se guardar para ele. 

 Contrair uma IST em uma relação sexual é tido como um risco que ronda 

mulheres e homens e, por conta disso, a regulação da sexualidade se intensifica. 

O ato sexual é entendido como perigoso e arriscado. Outro interesse do alunado 

nos chamou a atenção quando se trata de falar sobre as IST: “Doenças que são 

permitidas do corpo da mulher para o corpo do homem”. Questiono-me: o porquê falar 

da transmissão da mulher para o homem? Como essa enunciação foi construída? 

Talvez esta ideia da transmissão das IST da mulher para o homem esteja 

associada a um discurso de que a mulher pode ser a difusora de doenças, impura, 

com a vida sexual sem regras e que pode colocar o homem em risco de contrair 

doenças. Isso foi muito associado às prostitutas (CARVALHO; PICCININI, 2008). 

Ainda sobre as IST, outra questão de um/a estudante me intrigou: “O que é 

ter uma vida sexual saudável e quais são os riscos de uma vida sexual desregrada”? 

Problematizo como construímos padrões que vão nos dizer o que é ou não uma 

vida sexual saudável? Aqui aparece o discurso médico-higienista que vai nos 

controlar e regular naquilo que devemos ou não fazer em nossas relações sexuais. 

Ter uma vida desregrada nos diz muito sobre essa relação sexual que é feita com 

muitos parceiros/as e sem o uso de um método de prevenção. 
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Na escola, ainda existe uma grande preocupação com a regulação da 

saúde sexual das(os) estudantes. Buscamos de imediato trazer médicas(os), 

enfermeiras(os) para palestrar as(os) nossas(os) estudantes; queremos lhes 

apresentar as infecções com imagens de genitálias com verrugas, secreções, 

feridas, muitas das vezes até com o intuito de assombrar as(os) estudantes com 

as imagens, a fim de inibir a iniciação sexual ou retardá-la; queremos que 

todos(as) usem indiscriminadamente o preservativo e incentivamos para que 

diminuam a quantidade dos(as) parceiros(as) (SILVA; MEGID NETO, 2006). 

O discurso do controle, do disciplinamento, pautado na igreja e na 

medicina é acionada nessa questão da vida regrada. Esses dois discursos vão 

querer regular as ações e escolhas das pessoas, aqui no caso dos(as) estudantes, 

por meio do pânico de contrair infecções que estão associadas ao sexo. Esse 

discurso é um meio de inibir, principalmente, as meninas de terem relação sexual 

com vários parceiros e antes do casamento. Isso, porque ainda vivemos em uma 

sociedade que nega o prazer sexual aos(às) adolescentes e investe no medo. 

A relação entre educação sexual e as IST’S está estruturada na educação 

brasileira há décadas. As décadas de 1930 e 1980 são marcos históricos para 

concretização e estruturação das discussões a respeito da prevenção às IST’S nas 

escolas. Nos anos 1930, a consolidação se deu pela grande quantidade de pessoas 

infectadas pela sífilis no Brasil e na década de 1980 pelo aumento dos casos de 

HIV/AIDS no país. Assim, ao longo desses anos tornou-se habitual para as(os) 

professores que se propõem discutir educação sexual incluir o tema IST’S. E para 

as(os) estudantes, também, existe uma curiosidade e preocupação em se discutir 

essa temática (HELENA ALTMANN, 2001). 

Nessa mesma categoria temática, outra questão trazida foi: “Sobre doenças 

transmissíveis e a gravidez assim me sentiria mais à vontade e até dar bons conselhos para 

quem precisar, gostaria de aprender mais”. Neste caso, a preocupação maior não é, 

apenas, em ampliar seus conhecimentos em si, mas aconselhar outras pessoas 

que precisariam ouvir sobre isso. Há aqui um discurso moral preocupado em dar 

boas orientações, entendendo-se que seria com o intuito de evitar as IST e uma 
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gravidez. O conhecer para o(a) estudante seria como um caminho para 

intensificar as formas de regulação da sexualidade. 
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RETICÊNCIAS: OS VESTÍGIOS DE UMA PESQUISA 

INCONCLUSA... 

 

 Como trouxe logo no início dessa pesquisa, eu sabia que os deslocamentos 

sofridos por mim para tentar alcançar meus objetivos de pesquisa seriam árduos, 

trabalhosos, desafiadores e, principalmente, estimulantes. Tentei responder, 

mesmo que provisoriamente, dois objetivos da pesquisa: analisar os discursos 

sobre sexualidade construídos durante as aulas da disciplina Educação para 

Sexualidade, em uma escola no campo do município de Jequié-BA e os efeitos 

desses discursos na produção das subjetividades das(os) discentes. 

 A comunidade e a escola que imergi me levaram além, me mostraram 

infinitas possibilidades relacionadas à sexualidade e às relações gênero. Sabia 

que existiriam questões que me desestabilizariam, gerariam incômodos, me 

levariam a questionar as minhas verdades e as que me deparei no contato com o 

campo. 

 Descolar da minha realidade, cidade, mesmo que pequena e no interior 

baiano, para a realidade da(o) outra(o), o campo, fez com que compreendesse 

melhor as culturas. Richard Miskolci (2010) diz que a cultura é um conceito 

polissêmico, com vários sentidos, é uma produção humana inacabada em 

constante (re)arranjos e relacionada à instância simbólica. “Nesse sentido, a 

cultura permite a identificação do outro por meio da partilha de um repertório 

comum de significados. Funciona como uma espécie de lugar simbólico em que 

nos encontramos com os outros” (MISKOLCI, 2010, p. 13). 

 Encontrar e enfrentar o outro, a escola no campo, foi difícil, ainda mais, 

pelo fato de nunca ter me jogado neste contexto. Fiz por apostar, em conjunto 

com o meu orientador, nesta viagem, para conhecer as(os) sujeitas(os) que estão 

neste contexto social e quais discursos os(as) produzem.  

 Não posso negar que cheguei ao campo, também, com minhas culturas, as 

quais, às vezes se aproximaram ou se distanciaram do campo. Por mais, que 

sejamos cautelosos durante o processo de observações, em alguns momentos não 

suspeitei daquilo que trazia comigo. 
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 Nova Esperança é formada por culturas de suas/seus moradoras(es) 

antigos, as(os) nascidos e criados lá, pelos(as) jovens e adultos que transitam 

entre lá e as cidades vizinhas ou entre as grandes capitais brasileiras, das(os) 

moradoras(es) que se encontram mais isoladas(os) em fazendas e das(os) 

estudantes, que, diariamente, vêm para a escola e são de comunidades e 

povoados vizinhos. Além dessas culturas, também, contam com aquelas das(os) 

professoras(es) que lecionam e constituem a escola da comunidade, que moram 

na cidade, embora passem uma boa parte do seu tempo na escola no campo. 

 O contato com o campo de pesquisa, a Escola Municipal Mauro Almeida, 

me possibilitou pensar nos discursos ali produzidos. Compreender que, em 

determinados locais, a iniciação e a prática sexual em animais é algo 

naturalizado, de certa maneira, me desestabilizou. A ideia de existir 

homens/meninos que pratiquem este ato e não são fixados a eles uma 

identidade, e muito menos penas legais, me gerou estranheza, me possibilitando 

problematizar essa questão. 

 Além disso, saber que existem condutas ensinadas na escola, quase por 

meio de cartilhas, com instruções específicas de como lavar as blusas das fardas 

das(os) estudantes e a periodicidade com que se deve fazer para se manter um 

padrão estabelecido pelas(os) professores(as) como adequado me gerou 

desconforto, como cobrar um cheiro construído como adequado de pessoas que 

têm hábitos singulares, particulares e que podem ser estranhos para nós que 

estamos na cidade. Expor pais, mães e responsáveis a essa situação me deixou 

constrangida, senti que eles(as) ficaram envergonhados(as), com um sentimento 

de culpa por não conseguirem que as(os) suas/seus filhas(os) estivessem no 

padrão desejado pela escola. 

 Articular as questões relacionadas à sexualidade e o contexto do campo 

foi novo, mas, acredito que me deslocou e me produziu experiências a partir das 

situações trazidas acima, que me tocaram de algum modo. Como dito por Jorge 

Larrosa Bondía (2002, p. 21): “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”. 

  Essa pesquisa me proporcionou perceber que as pessoas são constituídas 
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de diferentes discursos e que esses podem divergir. Percebi com a professora 

Cecília, regente da disciplina Educação para Sexualidade e com Samara, a 

estudante que perturba esteticamente a norma de gênero, mas, aciona discursos 

que enquadram outras pessoas na fixidez de gênero. A professora transita entre 

discursos conservadores ao, por exemplo, entender que ser homem significa ser 

heterossexual ou que uma garota não pode jogar bola e, progressistas, ao 

contestar as relações abusivas entre casais heterossexuais. Há momentos em que 

ela constrói discursos sexistas e homofóbicos e outros de respeito, valorização da 

diversidade e anti-homofóbicos. Com isso, notei que Cecília nos provoca a pensar 

como nossas identidades são contraditórias, difusas, descentradas e inacabadas, 

contestando a ideia do sujeito moderno unificado e coerente (HALL, 2014). 

  Cecília trabalha com as questões referentes à sexualidade de maneira mais 

aberta, mesmo que sem uma formação específica na área. O seu despojamento na 

fala foi um dos motivos que levou a gestão escolar a escolhê-la para ministrar o 

componente curricular do núcleo diversificado. Contudo, ela ainda (re)produz 

conceitos que estão associados a discursos psicológicos e médicos que 

patologizam e marginalizam os gêneros e as sexualidades dissidentes, isso 

também em decorrência dos materiais didáticos utilizados. Desconfio que esses 

materiais didáticos que ela utiliza são ainda dos primeiros anos da construção da 

disciplina, ou seja, desde 2005, e que permanecem na escola e com a professora, 

mostrando que, desde a implantação da disciplina Educação para Sexualidade 

não se problematizou esses materiais e não houve espaços formativos de diálogos 

sobre esse componente curricular. 

 A escola aciona o discurso médico-higienista ao regular os garotos quanto 

à higiene corporal e iniciação sexual com os animais. Aqui também é importante 

contestar como o sexo de homens com animais não gera estranhamento no 

campo, ao contrário, há uma permissibilidade da violação sexual com alguns 

animais reiterando a construção de uma masculinidade heterocêntrica que 

perpassa pela violência sexual contra animais e que podem reverberar nas 

relações sexuais desses homens com as mulheres e com outros homens. 

  Essa preocupação em aconselhar os garotos sobre o sexo com animais 
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partiu do professor João, que ministra aulas de Inglês na escola no campo e 

leciona Educação para Sexualidade em uma escola da cidade. João é lido na 

escola como gay e que não assume sua sexualidade. A direção da escola e os(as) 

docentes acionaram o discurso de associação da homossexualidade com a 

pedofilia ao contestarem o porquê do professor João chamar individualmente os 

estudantes para falar sobre higiene e as possíveis relações sexuais com animais. 

  Todas essas questões trazidas são perpassadas pelo discurso 

cisheteronormativo que está presente na escola. Esse discurso vai interferir nas 

relações sexuais e afetivas das(os) estudantes e, principalmente, das meninas que 

pontuam as limitações impostas a elas. Há uma produção discursiva das 

mulheres como submissas, responsáveis pelos afazeres do lar, enquanto, os 

homens são os agressivos, viris, ativos sexualmente e o provedor financeiro da 

família. 

  Por outro lado, na disciplina Educação para Sexualidade também há 

escapes e resistências aos discursos médico-higienistas e cisheteronormativos 

quando se dialoga sobre diversidade de gênero e sexual, relações de gênero nos 

relacionamentos, violência contra a mulher e homofobia. O contexto do campo 

nos aponta que há uma invisibilidade da identidade travesti. Os(as) estudantes 

não conseguem associar/relacionar a travestilidade com as travestis, mesmo 

quando exemplificamos com uma travesti que já esteve na mídia. 

  Os(as) discentes dizem não namorar, mas têm um/a “crush”, uma pessoa 

que se relacionam, preferencialmente, virtualmente. Eles(as) ressaltam que no 

campo é um pouco difícil encontrar um lugar para namorar, mas que o fazem 

atrás da escola, na praça e em uma lanchonete onde se encontram. Esse namoro 

que ocorre na escola é contestada por uma das professoras.  

  O discurso cisheteronormativo produz efeitos nas relações sexuais e 

afetivas das(os) estudantes quando produzem os garotos que devem ter uma 

condição financeira razoável para namorarem, solicitar a permissão do pai da 

garota para que possam namorar com sua filha. As meninas, por sua vez, estão 

subjugadas a figura paterna e precisam manter a virgindade esperando o 

momento certo do casamento, inclusive algumas delas também se produzem 
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com base nesse discurso de controle maior da sexualidade da mulher. Por outro 

lado, de alguma maneira, a professora Cecília resiste a esse discurso quando nos 

relata que quando namorava, ela depilava parte mais inferior da vulva para sua 

mãe não identificar que ela já transava, pois segundo ela, havia uma vigilância 

em relação a isso. 

  Mesmo trazendo algumas considerações e deslocamentos aqui, sei que 

tantas outras questões ficaram pelo caminho e que poderão ser investigadas por 

outras pessoas que se interessem pela temática. Existem pontos que gostaria de 

em aprofundar, mas, o tempo não me permite. O cansaço físico e mental faz com 

que, neste momento, perca o fôlego, e não enxergue situações potenciais para 

serem questionadas. Chego à defesa da dissertação, mas não ao fim no trabalho, 

deixando vestígios e algumas inquietações: O que motivou o professor João a 

dialogar com os garotos sobre as possíveis relações sexuais com animais? Quais 

amarras inviabilizaram com que Cecília desenvolvesse um trabalho colaborativo 

junto à disciplina Educação para Sexualidade, mesmo ela aceitando participar da 

pesquisa colaborativa? Que outros escapes as aulas da disciplina Educação para 

Sexualidade são construídos em uma escola no campo? Há docentes que 

lecionam a disciplina Educação para Sexualidade em uma escola do campo e são 

do campo? Que discursos sobre sexualidade, elas/eles produzem em práticas 

pedagógicas? 

  São questões que permanecem e poderão, ou não, estimular outras 

pesquisas. Ficam as reticências... 
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APÊNDICE A 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Científica e formação de 

Professores – PPG-ECFP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

DESTINADO A PROFESSORA 

 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 - Conselho Nacional de Saúde 

 

Prezada (o) senhora/senhor 

 

Eu sou Thaís Santos Santana discente do Programa de Pós-Graduação 

stricto sensu em Educação Científica e formação de Professores – PPG-ECFP da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Jequié-BA e estou 

realizando juntamente com o professor pesquisador Dr. Marcos Lopes de Souza, 

o projeto de pesquisa intitulado “Somos jogados dentro dessa disciplina”: análise 

de uma proposta colaborativa com a professora de uma disciplina sobre 

Educação para a Sexualidade em uma escola no campo. Essa pesquisa tem como 

objetivos: investigar quais os discursos sobre sexualidade norteiam a proposta 

pedagógica e a prática educativa da professora anteriormente à participação na 

proposta colaborativa e analisar quais os discursos sobre sexualidade são (des) 

construídos pela professora durante o desenvolvimento da pesquisa 

colaborativa, os desafios enfrentados no transcorrer do trabalho e as 

aprendizagens obtidas no processo colaborativo. 

Convido o (a) senhor (a) a participar desta pesquisa, visto que esta será de 

grande importância para o desenvolvimento da minha dissertação que será 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Científica 

e formação de Professores – PPG-ECFP, e também, lhe proporcionará 

compartilhamento de ideias e (des) construções acerca da temática sexualidade. 
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Os momentos formativos serão construídos em parceria entre a (o) partícipe da 

pesquisa e da pesquisadora, de acordo com o que sugere a pesquisa colaborativa, 

respeitando as vivências e individualidades da (o) sujeita (o). O desenvolvimento 

da pesquisa será dividido nos seguintes momentos. Primeiramente haverá uma 

entrevista semiestruturada com o(a) professor(a) e, em seguida, serão realizadas 

algumas observações de suas aulas. Posteriormente, será elaborada uma 

proposta de trabalho colaborativo entre a pesquisadora e a professora incluindo 

encontros de planejamento e discussões de temáticas relacionadas à educação 

para a sexualidade e de aulas desenvolvidas com as/os discentes. Utilizaremos 

como estratégia metodológica leituras e discussões de textos, análise de filmes, 

produção de material didático, proporcionando uma amplitude nas discussões 

que envolvem sexualidade, mostrando outros aspectos que vão além dos 

biológicos. 

Sua participação é voluntária e consistirá em nos possibilitar observar, 

interagir, compartilhar, fazer gravações de áudios, anotações no diário de campo 

durante todo o processo formativo, que ocorrerá em um local de escolha da (o) 

partícipe da pesquisa. Caso as observações, gravações, filmagens e anotações 

realizadas durante a pesquisa lhes causem desconforto ou incômodo, a (o) 

senhora/senhor terá o direito de não responder as indagações propostas e 

também poderá manifestar tal incômodo para que a partir do diálogo com a 

pesquisadora o melhor seja feito para superar a situação de desconforto. Quanto 

aos riscos, apesar de toda pesquisa apresentar certo grau de risco, assumimos a 

responsabilidade em reduzir ao máximo a sua ocorrência, mas caso ocorram, 

serão tomadas as providências cabíveis objetivando resolvê-los. 

Ao participar desta pesquisa, a (o) senhora /senhor não será identificada 

(o), permanecendo em anonimato, não usaremos seu nome e poderá retirar seu 

consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. 

Esta pesquisa também não traz gastos financeiros para a (o) senhora/senhor, não 

pagaremos e/ou indenizaremos financeira por sua participação. Além disso, sua 

participação nesta pesquisa não é obrigatória e, caso não deseje participar dela, 

sua vontade será respeitada. Os resultados desta pesquisa serão publicados em 
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revistas especializadas de tal forma que a (o) senhora/senhor, nem nenhum 

outro participante sejam identificados com nomes nas publicações. 

A (o) senhora/senhor poderá solicitar esclarecimentos antes, durante e 

depois da participação na pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos com 

Thaís Santos Santana, por meio do e-mail <taisantana13@hotmail.com> ou do 

telefone (73) 9 9124-5986.  

Em caso de dúvida, a (o) senhora/senhor também poderá entrar em 

contato com o orientador Dr. Marcos Lopes de Souza, por meio do e-mail 

<markuslopessouza@gmail.com> ou do telefone (73) 99141-1558. Caso a dúvida 

seja com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, o (a) senhor (a) poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), localizado na UESB – Campus 

de Jequié, CAP 1º andar, Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Bairro: Jequiezinho, 

CEP: 45.206-510 telefone (73) 3528-9727/E-mail: cepuesb.jq@gmail.com.  

Se a (o) senhora/senhor aceitar participar desta pesquisa, precisará assinar o 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -TCLE em duas vias 

(uma via ficará com a (o) senhora/senhor e a outra ficará sob a guarda da 

pesquisadora). 

 

Atenciosamente! 

Thaís Santos Santana e Marcos Lopes de Souza  

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO  

 

 

Eu, ___________________________________________________, aceito 

espontaneamente o convite para participar da pesquisa intitulada “Somos 

jogados dentro dessa disciplina”: análise de uma proposta colaborativa com a 

professora de uma disciplina sobre Educação para a Sexualidade em uma escola 

no campo sob a responsabilidade de Thaís Santos Santana e do Professor Marcos 

Lopes de Souza da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB – 

Campus de Jequié). Eu fui devidamente esclarecida quanto aos objetivos da 
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pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido(a) e os possíveis riscos 

envolvidos na minha participação. Os pesquisadores me garantiram 

disponibilizar qualquer esclarecimento adicional que eu venha solicitar durante 

a realização da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo à minha 

pessoa ou à minha família, sendo garantido anonimato e o sigilo dos dados 

referentes à minha identificação, bem como de que a minha participação neste 

estudo não me trará nenhum benefício ou prejuízo econômico.  

Jequié- BA, ____ de________________ de 2019. 

 

____________________________________________ 

Assinatura da (o) Participante 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) Pesquisador(a) 
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APÊNDICE B 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Científica e formação de 

Professores – PPG-ECFP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DESTINADO AOS PAIS/RESPONSÁVEIS 

  

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, sendo o Conselho Nacional de 

Saúde.  

Prezado (a) senhor (a),  

Estamos convidando seu(sua) filho(as) para participar voluntariamente de 

um trabalho científico da universidade que tem o seguinte título: “Somos 

jogados dentro dessa disciplina”: análise de uma proposta colaborativa com a 

professora de uma disciplina sobre Educação para a Sexualidade em uma 

escola no campo”. Esta pesquisa será feita por Thaís Santos Santana, aluna 

regular do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Científica e 

Formação de Professores – PPG-ECFP e pelo orientador Prof. Marcos Lopes de 

Souza, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB. 

Com esta pesquisa, nós queremos saber como são as aulas da disciplina 

Educação para Sexualidade, os assuntos trabalhados em aula e quais atividades 

a professora utiliza nas aulas. Além disso, pretendemos ajudar na disciplina 

Educação para Sexualidade, realizando algumas aulas junto com a professora e 

depois avaliar se foi importante ou não. Talvez você se pergunte o porquê de 

estarmos fazendo esse trabalho. Nós pretendemos conhecer melhor como são 

realizadas as aulas sobre sexualidade, especialmente, em escolas do campo a fim 

de que ao entender melhor a disciplina, possamos melhorá-la. 

Para realizarmos este trabalho, o que acontecerá? Nós estaremos 

assistindo e participando das aulas da disciplina Educação para Sexualidade e 
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anotando em um caderno aquilo que consideraremos importante. Também 

queremos auxiliar a professora em tudo que for possível e também ajudando 

seu(sua) filho(a), caso queira, nas atividades realizadas nas aulas. No final deste 

trabalho faremos uma entrevista em grupo com seu(sua) filho(a) e outros colegas 

da turma para que possamos saber o que eles(as) acharam do nosso trabalho. 

Para participar desta pesquisa, o(a) estudante que está sob sua 

responsabilidade não terá nenhum custo, ou seja, ele(a) não gastará nenhum 

dinheiro, nem receberá qualquer valor em dinheiro. Apesar disso, o seu menor 

tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de quaisquer 

danos, eventualmente, produzidos pela pesquisa. Tudo será explicado e ele(a) 

está livre para participar. Você, como responsável pelo menor, poderá não 

autorizar ou interromper a participação dele(a) em qualquer momento. Caso 

você não aceite que o(a) estudante sob sua responsabilidade participe, não há 

problema nenhum, pois isso não prejudicará o desempenho dele(a) nas aulas da 

disciplina Educação para Sexualidade.  

O/A estudante sob sua responsabilidade é livre para participar ou não do 

trabalho e, caso aceite, o nome dele(a) não será exposto em nenhum trabalho. Nos 

textos que construiremos com esta pesquisa, o nome dele(a) será substituído por 

outro para que ninguém saiba quem é ele(a). O nome da escola não será colocado 

em nenhuma parte da pesquisa. Toda observação e registros serão feitos pela 

pesquisadora com a finalidade de que ninguém tenha acesso as informações.  

Durante a pesquisa também não pretendemos trazer ou causar nenhum 

problema para o(a) estudante que está sob sua responsabilidade, pode existir 

questionamentos feitos pelas (os) suas/seus colegas durante as discussões que 

cause constrangimento, mas caso isso aconteça, tentaremos resolver sem expor 

o(a) estudante com uma conversa e exposição de que nem todos os 

questionamentos devem ser respondidos. 

Caso o(a) senhor(a) tenha mais alguma dúvida, pode pedir explicação 

durante toda a pesquisa. Essas explicações poderão ser solicitadas a mim, Thaís 

Santos Santana, por telefone (73) 9 9124-5986 ou via e-
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mail:<taisantana13@hotmail.com> ou ao orientador da pesquisa o professor 

Marcos Lopes de Souza, por telefone (73) 3528 9697 ou via e-mail:< 

markuslopessouza@gmail.com>. Caso queira, o(a) senhor(a) poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB que realizou a análise 

desta pesquisa por meio dos e-mails cepuesb.jq@gmail.com, /  

cepjq@uesb.edu.br / www.uesb.br/ cep ou do telefone (73) 3528 9727 ou ainda 

no seguinte endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB –CEP/UESB, Módulo Administrativo, 

Sala do 216, CEP/UESB, CAP - 1º andar, Rua José Moreira Sobrinho, s/n, 

Jequiezinho, Jequié –BA, CEP 45.206-510.  

Caso você deseje participar da pesquisa, precisará assinar em duas cópias 

este documento chamado Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Uma 

ficará com você e a outra ficará com a pesquisadora durante um período de cinco 

anos, juntamente com o material produzido.  

 

 

CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL 

  

Eu, _________________________________________, portador (a) do documento 

de Identidade (RG) nº ______________________________, autorizo 

espontaneamente a participação do (a) menor 

_______________________________________________ na pesquisa intitulada 

“Somos jogados dentro dessa disciplina”: análise de uma proposta colaborativa 

com a professora  de uma disciplina sobre Educação para a Sexualidade em uma 

escola no campo, sob a responsabilidade de Thaís Santos Santana e do Professor 

Marcos Lopes de Souza da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB 

– campus de Jequié-BA). Estou ciente que poderei modificar a decisão da 

participação do(a) estudante menor na pesquisa, se assim desejar. Recebi uma 

cópia deste termo de assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas.  
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Jequié-BA, ____ de ______________ de 2019. 

  

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Responsável ou impressão dactiloscópica  

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

APÊNDICE C  

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Científica e formação de 

Professores – PPG-ECFP 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DESTINADO AS (OS) ALUNAS (OS) 

  

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, sendo o Conselho Nacional de 

Saúde.  

 

Prezada (o) aluna (o),  

Convido você a participar voluntariamente de um trabalho científico da 

universidade que tem o seguinte título: “Somos jogados dentro dessa 

disciplina”: análise de uma proposta colaborativa com a professora de uma 

disciplina sobre Educação para a Sexualidade em uma escola no campo”. Com 

esta pesquisa, nós queremos saber como são as aulas da disciplina Educação para 

Sexualidade, os assuntos trabalhados em aula e quais atividades a professora 

utiliza nas aulas. Além disso, pretendemos ajudar na disciplina Educação para 

Sexualidade, realizando algumas aulas junto com a professora e depois avaliar 

se foi importante ou não. Talvez você se pergunte o porquê de estarmos fazendo 

esse trabalho. Nós pretendemos conhecer melhor como são realizadas as aulas 

sobre sexualidade, especialmente, em escolas do campo. 

Para realizarmos este trabalho, o que acontecerá? Nós estaremos 

assistindo e participando das aulas da disciplina Educação para Sexualidade e 

anotando em um caderno aquilo que consideraremos importante. Também 

queremos auxiliar a professora em tudo que for possível e também ajudando 

você, caso queira, nas atividades realizadas nas aulas. No final deste trabalho 
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faremos uma entrevista em grupo (você e outros colegas da turma) para que 

possamos saber o que vocês acharam do nosso trabalho. 

Para participar desta pesquisa você não terá nenhum custo, ou seja, você 

não gastará nenhum dinheiro, nem receberá qualquer valor em dinheiro. Tudo 

será explicado e você está livre para participar. Fique à vontade para decidir. 

Caso os seus pais ou responsáveis não aceitem, não há problema nenhum, pois 

isso não prejudicará seu desempenho nas aulas da disciplina Educação para 

Sexualidade.  

Você é livre para participar ou não e, caso aceite, seu nome não será 

exposto em nenhum trabalho. Nos textos que construiremos com esta pesquisa, 

seu nome será substituído por outro para que ninguém saiba quem é você. O 

nome da escola não será colocado em nenhuma parte da pesquisa. 

 Durante a pesquisa também não pretendemos trazer ou causar nenhum 

problema para você, mas caso isso aconteça, tentaremos resolver sem te expor.  

Caso você tenha mais alguma dúvida, você pode pedir explicação durante 

toda sua participação na pesquisa. Essas explicações poderão ser solicitadas a 

mim, Thaís Santos Santana, por telefone (73) 9 9124-5986 ou via e-

mail:<taisantana13@hotmail.com> ou ao orientador da pesquisa o professor 

Marcos Lopes de Souza, por telefone (73) 3528 9697 ou via e-mail:< 

markuslopessouza@gmail.com>.  

Caso queira, seus pais ou responsáveis poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB que realizou a análise desta 

pesquisa por meio dos e-mails cepuesb.jq@gmail.com, /  cepjq@uesb.edu.br / 

www.uesb.br/ cep ou do telefone (73) 3528 9727 ou ainda no seguinte endereço: 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Comitê de Ética em 

Pesquisa da UESB –CEP/UESB, Módulo Administrativo, Sala do 216, 

CEP/UESB, CAP - 1º andar, Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié 

–BA, CEP 45.206-510.  
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Caso você deseje participar da pesquisa, precisará assinar em duas cópias 

este documento chamado Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Uma 

ficará com você e a outra ficará com a pesquisadora durante um período de cinco 

anos, juntamente com o material produzido.  

 

ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Destinado as (os) alunas (os) 

 

Eu, ___________________________________________________, aceito 

espontaneamente o convite para participar da pesquisa intitulada “Somos 

jogados dentro dessa disciplina”: análise de uma proposta colaborativa com a 

professora  de uma disciplina sobre Educação para a Sexualidade em uma escola 

no campo, sob a responsabilidade de Thaís Santos Santana e do Professor Marcos 

Lopes de Souza da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB – 

Campus de Jequié). Estou ciente que o meu responsável poderá modificar a 

decisão da minha participação na pesquisa, se assim desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável, declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

  

Jequié, ____ de ______________ de 2019. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do (a) Menor 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

 



185 
 

APÊNDICE D 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-Graduação strictu sensu em Educação Científica e formação de 

Professores – PPG-ECFP 

 

FORMULÁRIO DE DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

 

Nome da escola do campo que atua na rede municipal de 

Jequié:________________________________________________________________ 

 

Dados Pessoais 

Nome:________________________________________________________________ 

Idade:_______  

Estado civil: Solteira ( ) Casada ( )  Outro( ) _________________________________  

 

Formação Acadêmica  

Curso de Graduação: 

______________________________________________________________________ 

Ano de conclusão:________  

Instituição em que cursou a 

graduação:_____________________________________________________________ 

Especialização: Sim ( ) Não ( ). Se sim, qual a área: 

______________________________________________________________________ 

Já fez algum curso ou desenvolveu alguma pesquisa na área de Sexualidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Atuação Profissional  

Há quanto tempo atua na docência? 

______________________________________________________________________ 

Qual o seu vínculo empregatício?  
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( ) Efetivo ( ) Regime Especial de Direito Administrativo- REDA 

Qual a sua carga horária de trabalho? 

______________________________________________________________________  

Possui vínculo com outra(as) escola(as)? 

______________________________________________________________________ 

Tempo de atuação nesta escola? 

______________________________________________________________________ 

 

A disciplina Educação para a Sexualidade 

Há quanto tempo ministra a disciplina Educação para a Sexualidade? Porque 

ministra essa disciplina? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Você tem afinidade pela disciplina? Comente 

.______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Quantas turmas atua? Em que horários? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Possui interesse em continuar ministrando a disciplina Educação para a 

Sexualidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Além da disciplina Educação para Sexualidade, em quais outras disciplinas você 

atua? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E  

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-Graduação strictu sensu em Educação Científica e formação de 

Professores – PPG-ECFP 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIOCULTURAL 

 

Qual o seu nome? 

______________________________________________________________________ 

Sua idade? 

______________________________________________________________________ 

Em qual Distrito ou Povoado você mora? 

______________________________________________________________________ 

Você nasceu nesse local onde mora? Se não, qual local nasceu? 

______________________________________________________________________ 

Se não nasceu nesse local em que mora, há quanto tempo mora nele? 

______________________________________________________________________ 

Você tem irmã ou irmão? Quantos? 

______________________________________________________________________ 

Qual a idade da sua mãe? 

______________________________________________________________________ 

Qual a idade do seu pai? 

______________________________________________________________________ 

Sua mãe nasceu e cresceu neste local? 

______________________________________________________________________ 

Seu pai nasceu e cresceu neste local? 

______________________________________________________________________  
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Qual atividade é desenvolvida por sua mãe? 

______________________________________________________________________ 

Qual atividade é desenvolvida por seu pai? 

______________________________________________________________________ 

Sua família possuí alguma religião? Se sim, qual? 

______________________________________________________________________ 

Qual sua atividade de lazer? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


