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do que se vê, é indispensável para continuar 
a olhar ou a refletir” (Michel Foucault). 



 
 

RESUMO 
 
 

Embora a sexualidade constitua campo de profundas discordâncias, autores 
compartilham da ideia de que a escola é um espaço privilegiado para a discussão 
sobre a temática, e que cabe a ela o papel de oferecer orientação sexual aos 
alunos. Ao mesmo tempo, consideram que as iniciativas desenvolvidas até então 
continuam sendo representadas por perspectivas biologizantes e estereotipadas, 
apesar das reivindicações de movimentos sociais, propostas legais e políticas 
públicas. Buscando deflagrar essa realidade, o presente estudo objetivou analisar o 
modo pelo qual as escolas têm trabalhado questões relativas à sexualidade junto 
aos alunos, e se professores e técnicos educacionais consideram as sugestões 
propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, que oficializaram essa 
discussão. Ao mesmo tempo, pretendeu-se avaliar o resultado das ações 
empreendidas frente ao comportamento sexual dos adolescentes, sob a opinião 
desses profissionais. A pesquisa foi realizada em três escolas da Rede Municipal de 
Educação de São João da Barra-RJ, tendo como sujeitos uma amostra de vinte e 
cinco professores e onze técnicos que atuam junto aos alunos do 6° ano do Ensino 
Fundamental. Para a obtenção dos dados, a partir de revisão bibliográfica, 
construiu-se um questionário para professores e um questionário para professores e 
um questionário para os técnicos, com questões abertas e fechadas, sendo estas do 
tipo Likert. Tal estratégia foi somada à análise documental de Currículos Mínimos e 
Projetos Político Pedagógicos no referido contexto. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória de natureza aplicada, em que fora privilegiada a análise qualitativa dos 
dados, interpretados a partir da perspectiva de diferentes autores, representados 
neste estudo por Foucault (2009; 2012; 2013), Louro (2011; 2012; 2013a; 2013b), 
Furlani (2011; 2013), Altmann (2001; 2003; 2005; 2007; 2013) e outros. Através 
dessa metodologia, os resultados indicam que os profissionais não conhecem os 
PCNs e não realizam a proposta da transversalidade. Embora sejam variadas as 
estratégias de orientação sexual implementadas nas escolas, as mesmas se 
resumem a inciativas esporádicas e improvisadas que buscam prevenir as 
DSTS/AIDS e a gravidez na adolescência, numa perspectiva patologizante, em que 
essa fase do desenvolvimento é caracterizada como um problema. Os entrevistados 
reconhecem a importância da discussão sobre a sexualidade na escola, todavia, 
consideram que essas ações não têm produzido resultados efetivos, porque não 
possuem formação adequada para tal. Acreditam que palestras realizadas por 
profissionais da saúde e a disseminação de informações seriam a estratégia mais 
eficaz.  
 
Palavras-chave: sexualidade; orientação sexual; Parâmetros Curriculares Nacionais; 
adolescência. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Although sexuality constitutes a field of deep disagreements, some authors share 
the idea that schools are privileged institutions for discussing this subject and to offer 
students the proper orientation and guidance. At the same time they consider that 
the approaches made so far are still performed through a biologizing and 
stereotypical perspective, despite the intense debates encouraged by social 
movements, and the new legal proposals and public policies. Seeking to trigger this 
reality, the present study aims to understand the way in which schools have worked 
on sexuality issues with the students, and whether teachers and educationists 
consider the suggestions proposed by the National Curriculum Parameters, which 
made this discussion official. Additionally, it was sought to assess the outcome of 
actions taken face the sexual behavior of adolescents, considering the opinions of 
those professionals. The research was conducted in three municipal schools in São 
João da Barra-RJ and the subjects were a sample of twenty-five teachers and 
eleven educationists who work with students from the 6th grade of elementary 
school. To obtain data a questionnaire with open and closed Likert-style questions 
was built based on the literature review. This strategy was combined to the 
Documentary Analysis of Minimum Curriculum and Political Pedagogical Projects in 
the referred context. This is an exploratory research of applied nature, in which was 
privileged the qualitative analysis of the data construed from the perspective of 
different authors, who are represented in this study by: Foucault (2009; 2012; 2013), 
Louro (2011; 2012; 2013a; 2013b), Furlani (2011; 2013), Altmann (2001; 2003; 
2005; 2007; 2013), and others. Using this methodology, it could be observed that 
those professionals do not know the NCPs and do not perform the proposal of 
transversality. Although there are various sexuality guidance strategies implemented 
in schools, they are all summarized in sporadic and improvised initiatives seeking to 
prevent STDs/AIDS and teenage pregnancy, in a pathologizing perspective, in which 
this stage of development is characterized as a problem. The interviewees recognize 
the importance of sexuality discussions in schools but they consider that these 
actions have not produced effective results, since they do not have the appropriate 
training for this. They believe that lectures presented by health professionals and the 
dissemination of information would be the most successful strategy. 
 
Keywords: sexuality; sexuality guidance; National Curriculum Parameters; 
adolescence. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O tema sexualidade se faz presente nas escolas, no entanto, se encontra 

cerceado por diferentes práticas e variados interesses, marcados pelos valores 

sociais e culturais do contexto a que se referem. No Brasil, variados temas 

emergiram e se sucederam nesse campo de discussão, desde preocupações com a 

moral e os bons costumes materializada na educação segregada para homens e 

mulheres, o combate à masturbação e a higienização do corpo; a guerra às DSTs 

(Doenças Sexualmente Transmissíveis) e à AIDS (Síndrome da imunodeficiência 

adquirida); os programas de prevenção à gravidez “precoce”; entre outras 

preocupações. No cenário contemporâneo, a escola é convocada a combater as 

desigualdades de gênero e a promover o respeito à diversidade sexual, mas 

continua disseminando valores preconceituosos e estereotipados acerca da 

sexualidade.  

Embora as práticas educativas na abordagem da sexualidade em contextos 

escolares tenham sido formalizadas pelo Ministério da Educação através dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – que propuseram a Orientação Sexual 

enquanto tema transversal desde o final da década de 1990 –, percebe-se que as 

instituições educativas não tem alcançado os objetivos propostos. Quando 

assumem a tarefa de oferecer orientação sexual aos alunos, professores e 

profissionais da educação ainda utilizam-se de estratégias esporádicas, 

descontextualizadas e, muitas vezes, superficiais, restritas a informações biológicas 

sobre sexo e reprodução.  

Os desafios à abordagem da sexualidade nas escolas são diversos, o que 

torna relevante a reflexão acerca das práticas que tem sido implementadas nesses 

espaços. Tendo em vista o contexto contemporâneo, o presente estudo objetivou 

analisar de que maneira os professores e os técnicos das escolas municipais de 

São João da Barra-RJ têm trabalhado o tema Orientação Sexual proposto pelos 

PCNs, e como avaliam a efetividade das ações desenvolvidas com os alunos do 6° 

ano, composto por pré-adolescentes e adolescentes, que são público alvo de 

grande parte das ações educativas em sexualidade.  

Quanto aos seus objetivos, o presente estudo caracteriza-se por uma 

pesquisa exploratória de natureza aplicada. Para concretização das investigações 

desejadas, o universo da pesquisa foi representado por 03 escolas da Rede 
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Municipal de Educação de São João da Barra-RJ, por estarem localizadas em um 

contexto de profundas mudanças socioculturais, políticas e econômicas, e que no 

momento, carece de grandes investimentos em ações e políticas públicas.  

A metodologia empregada incluiu a construção de questionários com 

questões abertas e fechadas do tipo Likert, que destinaram-se aos 25 professores e 

11 técnicos educacionais que compuseram a amostra no universo em questão. Para 

verificar se esses profissionais consideram as propostas dos PCNs no que diz 

respeito ao volume Orientação Sexual, também analisou-se os Projetos Políticos 

Pedagógicos das escolas e Currículos Mínimos das disciplinas do 6° ano.  

Na construção deste trabalho, fez-se necessário revisitar percursos anteriores 

com o objetivo de deflagrar possíveis entraves e tabus que, direta ou indiretamente, 

ainda interferem sobre a abordagem da sexualidade nos espaços escolares. Nessa 

direção, pretendeu-se lançar breves apontamentos sobre o assunto a partir de 

revisão bibliográfica, considerando que a relação entre sexualidade e educação 

deve ser compreendida em seus determinantes históricos, sociais e culturais, bem 

como nas relações de poder que estão implicadas em seu controle e normatização. 

 

 Problema 

 

Diante do desafio de compreender o modo pelo qual as escolas têm 

trabalhado questões relativas à sexualidade com os estudantes no início da 

adolescência, a problemática apresentada para a discussão neste estudo orienta-se 

pelos seguintes questionamentos: Como as escolas da Rede Municipal de 

Educação de São João da Barra-RJ têm atendido as orientações sugeridas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais sobre Orientação Sexual, e de que maneira 

essas ações repercutem no comportamento sexual dos adolescentes, de acordo 

com a avaliação dos profissionais? 

 

 Hipótese 

 

A partir da questão norteadora, o presente estudo parte do princípio de que 

no contexto da pesquisa tanto os professores quanto a equipe técnica das escolas 

desconhecem os Parâmetros Curriculares Nacionais sobre a Orientação Sexual e, 
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com o objetivo de contribuir para a prevenção da gravidez na adolescência e das 

DSTs/ AIDS, se utilizam de estratégias descontextualizadas, que não produzem 

resultados satisfatórios frente o comportamento sexual dos alunos.  

 

 Objetivos 

 

Objetivo Geral 

De modo geral, objetiva-se analisar de que maneira as escolas da Rede 

Municipal de Educação de São João da Barra-RJ têm trabalhado o tema Orientação 

Sexual com os adolescentes do 6º ano e como professores e a equipe técnica das 

escolas avaliam as repercussões dessas ações.  

 

Objetivos Específicos 

a) Identificar as estratégias implementadas pelas escolas da Rede Municipal 

de São João da Barra-RJ para oferecer informações sobre sexualidade a 

adolescentes matriculados no 6º ano do Ensino Fundamental; 

b) Verificar se professores e a equipe técnica das escolas consideram as 

orientações do volume Orientação Sexual dos PCNs, a partir dos Projetos 

Políticos Pedagógicos, Projetos Didático-Pedagógicos, Currículo e Planos de 

Aula; 

c)  Avaliar os fatores que interferem no trabalho de Orientação Sexual nas 

escolas; e 

d)  Investigar como os profissionais das escolas avaliam o resultado das ações 

desenvolvidas frente ao comportamento sexual dos adolescentes.  

 

 Justificativa 

 

Reconhecendo a necessidade de impulsionar o desenvolvimento de 

intervenções para a formação de cidadãos críticos e conscientes para o exercício da 

sexualidade, o Ministério da Educação (MEC) propôs, na década de 1990, a 

inserção da Orientação Sexual nas escolas como um tema transversal nos PCNs. 

Tais parâmetros (BRASIL, 1998b) têm o objetivo de sistematizar as ações 

pedagógicas na abordagem de questões relacionadas à sexualidade, como o 
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desenvolvimento de intervenções para a prevenção de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/ AIDS e gravidez na adolescência, bem como para a superação de 

tabus e preconceitos presentes no contexto sociocultural brasileiro.  

A referida proposta considera a escola um local privilegiado para a orientação 

sexual. Todavia, pesquisas têm indicado que a mesma não se traduz em estratégias 

efetivas (ALTMANN, 2001; 2003; 2007; CÉSAR, 2009b; FIGUEIRÓ, 2009; 2010; 

FURLANI, 2011; 2013), apesar da preocupação de muitos setores da sociedade 

com os tão comentados problemas supracitados, que são enfrentados pelos 

adolescentes.  

Nessa mesma direção, minhas observações enquanto psicóloga escolar tem 

me possibilitado identificar que a sexualidade dos alunos constitui um problema para 

as escolas, sobretudo quando se tratam de adolescentes. Para intervir junto a essas 

demandas, as atuações se resumem a ações informativas pontuais, muitas vezes 

distantes das necessidades desses sujeitos. Consequentemente, as informações 

nem sempre alcançam o resultado desejado pelas políticas públicas e profissionais 

da educação.  

Somado a isso, a explosão de informações recebidas através da mídia em 

relação à sexualidade é constante, e fomentam situações de exclusão social, 

sexismo e homofobia (FURLANI, 2013), que se tornam uma grave questão para as 

vítimas.  

Isto posto, considera-se relevante o esforço em investigar o modo pelo qual 

as escolas municipais têm oferecido informações sobre sexualidade aos alunos, 

sobretudo no início da adolescência - período em que o comportamento sexual 

desses indivíduos tem assumido caráter específico e necessita de atenção, como 

preveem os PCNs (1998a; 1998b). No 6° ano do Ensino Fundamental (equiparado 

pela Lei n° 9394/1996 à antiga 5ª série), “além da transversalização [...], a 

Orientação Sexual comporta também uma sistematização e um espaço específico 

[...] os alunos já apresentam condições de canalizar suas dúvidas ou questões 

sobre sexualidade [...] também já trazem questões mais polêmicas sobre 

sexualidade e já apresentam necessidade e melhores condições para refletir [...]” 

(BRASIL, 1998b, p. 308). Sendo assim, há uma maior probabilidade que as escolas 

estejam investindo em Orientação Sexual a partir desse segmento, o que precisa 

ser observado na prática.  
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Para a realização da pesquisa, justifica-se a escolha do município de São 

João da Barra-RJ, que apresenta uma cultura peculiar e por caracterizar, no 

momento, um contexto de novas inserções socioculturais, econômicas, políticas e 

ambientais possibilitadas pela instalação do Complexo Portuário do Açu. Tais 

acontecimentos têm colocado em discussão a reformulação das políticas públicas, 

que necessitam ser reconfiguradas para atender as demandas decorrentes do 

rápido crescimento populacional já previsto. Este crescimento, por sua vez, poderá 

possibilitar o surgimento e agravamento de problemas sociais de toda ordem, que 

estarão presentes entre os desafios cotidianos dos professores e demais 

profissionais atuantes nas escolas municipais, caso não forem planejadas ações 

efetivas. 

Apesar de ter apresentado resultados favoráveis na última avaliação 

realizada pelo MEC (IDEB), pesquisas anteriores indicam a falta de ações 

educativas em saúde em escolas na região (MARQUEZ et al., 2007) e denunciam 

que os recursos provenientes das rendas petrolíferas não têm sido suficientes para 

melhorar a qualidade da educação fundamental (GIVISIEZ; OLIVEIRA, 2012). Além 

disso, há um reduzido número de pesquisas sobre o município, sobretudo, em 

relação às práticas e políticas educacionais. 

Quanto a sua estruturação, esta dissertação está organizada em oito partes, 

assim distribuídas: Após a introdução do trabalho, na primeira parte, apresenta-se o 

caráter dinâmico das práticas e discursos produzidos sobre a sexualidade. Na 

segunda parte, deflagra-se a histórica preocupação das escolas com a sexualidade 

dos alunos, traduzida em esforços que buscam segregar meninos e meninas e 

abafar manifestações de ordem sexual. Na terceira parte, faz-se uma retrospectiva 

das práticas de Educação Sexual e Orientação Sexual ao longo da história, e na 

seção seguinte, apresenta-se a proposta de Orientação Sexual dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. A quinta parte por sua vez, se ocupa em problematizar as 

representações sociais da adolescência que a caracterizam como um problema.  

O percurso metodológico foi exposto na sexta parte da dissertação, sendo 

apresentados o contexto, os sujeitos, instrumentos e procedimentos realizados. 

Sequencialmente, os resultados obtidos são mostrados e suas discussões são 

esmiuçados a partir de análise qualitativa na sétima parte. Ao final, na oitava parte, 

são apresentadas as considerações referentes à pesquisa.   
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1. SEXUALIDADE: UM CONCEITO DINÂMICO 

 

Remontando vieses históricos, Foucault (2012) revela que desde o século IV, 

sob influência do cristianismo, a atividade sexual foi considerada perigosa e 

custosa, sendo limitada ao necessário, e recomendável apenas à fidelidade 

conjugal, bem como a renúncia a relações sexuais de pessoas do mesmo sexo.  

Até o final do século XIX, as preocupações com o corpo e o comportamento 

sexual eram objeto da religião e da filosofia moral (WEEKS, 2013). Tais valores 

constituíam normas sociais que objetivavam regular o comportamento sexual de 

homens e mulheres. 

Nesse desvelamento da história da sexualidade, cabe destacar o século XVII, 

marcado pelas proibições, pela valorização da sexualidade adulta e matrimonial, a 

esquiva ao corpo, bem como as contenções e pudores (FOUCAULT, 2013). A 

preocupação com o sexo produzia a indução de medos, por supostas 

consequências que situavam o prazer no campo da morte e do mal: o esgotamento 

do organismo, a morte, a destruição da raça e da humanidade (FOUCAULT, 2012).  

O sexo foi investido de características negativas, como algo sujo e 

pecaminoso, enquanto ação a ser evitada e escondida, sobretudo quando se 

desviava do ideal de procriação situado na relação monogâmica do casal 

heterossexual. Em contextos específicos, os comportamentos e práticas que 

desviavam dessa norma eram criminalizados. No entanto, Gagliotto (2009) destaca 

que essas representações eram disseminadas pelas classes altas; enquanto isso, 

nas classes menos favorecidas o sexo era experimentado sem grandes pudores. 

Tal constatação mostra que apesar da existência de normas sociais que regulavam 

a sexualidade, não se pode deixar de mencionar que estas eram reconhecidas e 

vivenciadas de modo variável em diferentes grupos sociais.  

De acordo com Weeks (2013), nesse período firmou-se um modelo 

reprodutivo que enfatizava a existência de dois corpos diferentes, com sexualidades 

opostas, em que a mulher apresentava ciclo reprodutivo automático e falta de 

sensação sexual. Nessa direção, a representação da sexualidade feminina assumia 

características específicas, e demarcava as diferenças entre homens e mulheres, 

que se estenderam para além do exercício sexual. Os papéis sociais foram 

delimitados de modo desigual em diversas esferas sociais, com destaque para as 
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atribuições familiares, assim como o trabalho, o exercício da cidadania e da 

intelectualidade.   

No mesmo século, o estabelecimento da confissão cristã contribuiu para que 

o sexo fizesse parte do discurso dos sujeitos de modo frequente, uma vez que os 

cristãos eram obrigados a relatar as minúcias de seus pecados (FOUCAULT, 2013). 

Falar sobre os próprios pecados incluía contar ao sacerdote, em mínimos detalhes, 

pensamentos, palavras e ações, que muitas vezes relacionavam-se ao sexo, que 

por si só, era sinal de pecado para a religião.  

Assim, é no século XVIII, período de expresso interesse pelo sexo, que o 

cerceamento das regras de decência provocou um “contra-efeito”, pela valorização 

e intensificação do discurso sobre ele (FOUCAULT, 2013, p. 24). Ou seja, proibir 

manifestações e abafar a sexualidade dos sujeitos não representou apenas uma 

“repressão” ao sexo, mas fomentou a construção de inúmeros discursos e práticas 

sobre ela, que possibilitaram a constituição de outras formas de lidar com a 

sexualidade.  

Nessa direção, Foucault (2013) ainda ilustra a preocupação de diversas 

instituições, como os colégios do século XVIII. Cabe ressaltar que nesses espaços 

não se falava sobre sexo, mas a construção da arquitetura, a disciplina, a 

organização e o estado de alerta perpétuo dos educadores revelavam suas 

preocupações, que envolviam a construção de estratégias de punição para a 

responsabilização dos sujeitos. 

 

O espaço da sala, a forma das mesas, o arranjo dos pátios de 
recreio, a distribuição dos dormitórios [...], os regulamentos 
elaborados para a vigilância do recolhimento e do sono, tudo fala da 
maneira mais prolixa da sexualidade das crianças. [...] o sexo do 
colegial passa a ser, no decorrer do século XVIII – e mais 
particularmente do que os adolescentes em geral – um problema 
público. Os médicos dirigem aos diretores dos estabelecimentos e 
aos professores, também dão conselhos às famílias; os pedagogos 
fazem projetos e os submetem às autoridades; os professores se 
voltam para os alunos, fazem-lhes recomendações e para eles 
redigem livros de exortação, cheios de conselhos médicos e de 
exemplos edificantes (FOUCAULT, 2013, p. 34-35).  
 

Embora fosse assunto proibido, o sexo fazia parte das preocupações da 

sociedade, que se ocupava em vigiar, punir e corrigir os errantes, que incluíam 
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todos aqueles que se aventurassem em práticas sexuais para além da norma. 

Essas necessidades despertaram os olhares da ciência, que se ocupou do tema.  

No século XIX é cunhado o termo “sexualidade”, influenciado pelo 

desenvolvimento de campos de conhecimentos e pela instauração de novas regras 

apoiadas por instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas e médicas 

(FOUCAULT, 2012). Essa constituição não significou o surgimento da sexualidade, 

mas apenas a demarcação de um conceito que despertava interesse de diversos 

campos de conhecimento e instâncias sociais. 

A medicina, a psiquiatria, a justiça penal e a pedagogia, motivadas em 

construir saberes e formas de controle, lançavam seus olhares sobre essa 

sexualidade,  

 

[...] tratando de proteger, separar e prevenir, assinalando perigos em 
toda a parte, despertando as atenções, solicitando diagnósticos, 
acumulando relatórios, organizando terapêuticas; em torno do sexo 
eles irradiaram os discursos, intensificando a consciência de um 
perigo incessante [...]. (FOUCAULT, 2013, p. 37). 

 

Foi por meio desses campos de conhecimento que normas foram 

delimitadas. Com a demarcação da normalidade, ressaltou-se o diferente. O que 

estava fora dos padrões estabelecidos, constituía um desvio a ser tenazmente 

tratado pela ciência, para que sofresse a correção devida. As perversões deixam de 

ser um crime, um problema tratado pelo judiciário, ou um pecado, e se tornam uma 

patologia, a ser tratada pela medicina. 

Nesse momento, a publicação de Psychopathia Sexualis, de Richard von 

Krafft-Ebing, constituiu um marco nos estudos sobre a sexualidade. As 

manifestações desviantes foram enfaticamente caracterizadas como “perversão” de 

domínio médico psicológico, merecendo tratamento específico. O foco da 

sexualidade passa a ser o indivíduo, o funcionamento do seu próprio corpo e 

psique.  

Com sua marcada presença no século XIX, a Medicina produziu 

classificações e padrões de normalidade versus patologia, que resultaram em 

esforços sistemáticos de normalização e disciplinarização do sexo (FOUCAULT, 

2012). Com essa finalidade, foram empreendidas diferentes formas de controle, de 

classificação e punição. 
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Essas práticas e discursos constituíram um campo de conhecimento 

específico, a Sexologia, que segundo Weeks, se ocupou de duas tarefas distintas:  

 

Em primeiro lugar, tentou definir as características básicas do que 
constitui a masculinidade e a feminilidade normais, vistas como 
características distintas dos homens e das mulheres biológicos. Em 
segundo lugar, ao catalogar a infinita variedade de práticas sexuais, 
ela produziu uma hierarquia na qual o anormal e o normal poderiam 

ser distinguidos (WEEKS, 2013, p. 63). 

 

Esse momento é nomeado por Russo (2013) como a primeira onda da 

sexologia, caracterizada por tentativas de construir uma racionalidade 

biológico/científica sobre a sexualidade. Em colaboração com outros autores, Russo 

(2009) ainda destaca nesse momento, a medicalização da "inversão" - como era 

chamada a homossexualidade. Na Alemanha, esses esforços constituíram o 

movimento de reforma sexual contra o Código Civil Prussiano, que criminalizava as 

relações homossexuais e outros comportamentos sexuais considerados anormais. 

Apesar de ter patologizado a sexualidade, a ciência a afastou do âmbito das 

classificações jurídicas.  

Assim, a medicina afastava a sexualidade de concepções exclusivamente 

pautadas nos valores morais e religiosos, ao mesmo tempo em que fortalecia seu 

caráter biológico e medicalizante (GAGLIOTTO, 2009). Tal condição contribuiu para 

a representação da sexualidade basicamente ligada a órgãos genitais, relações 

sexuais e informações sobre o corpo e a reprodução.  

Na tentativa de superar concepções naturalistas, entre o fim do século XIX e 

o início do século XX, ainda marcado pelo puritanismo e pelas sanções morais, 

Freud (1905) apresentou um conceito de sexualidade que provocou rupturas frente 

às definições estritamente biológicas que eram reconhecidas até então. O autor 

afirmou a existência da sexualidade na infância e estendeu o exercício da 

sexualidade a outros objetos, a outras finalidades, mostrando que esta não estava 

restrita à genitalidade. Ao mesmo tempo, associou a repressão sexual ao 

desenvolvimento de patologias psíquicas e exaltou a experiência do prazer na 

vivência da sexualidade. Apesar das críticas, Freud ampliou a temática, e a elevou 

para além do corpo biológico e da reprodução, ao enfatizar os fenômenos subjetivos 

da sexualidade. 
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Para o estudioso a sexualidade não começava com a puberdade; ela se fazia 

presente desde o início da vida. Embora a criança não compreendesse, 

experimentava sua sexualidade. Em sua época, Freud (1905) reconhecia que se 

tratava de um fenômeno temido pela educação, pois esta considerava as 

manifestações sexuais dos alunos como um vício, tornando as crianças 

ineducáveis. 

Apesar de ter ampliado os olhares acerca do assunto, e de ter questionado o 

modo pelo qual a civilização o reprimia, Freud favoreceu sua psicologização, 

postulando a existência de um instinto sexual inerente a todos os sujeitos. Mais 

tarde, no início do século XX, Wilhelm Reich (1975) que fora discípulo de Freud, 

postulou a existência de uma potência orgástica, um fluxo de energia biológica, que 

possibilita a descarga da excitação sexual. O autor pregava a liberação sexual para 

uma vida saudável. Romper com a ordem de repressão na sociedade era 

reivindicação da reforma sexual defendida por ele e outros pesquisadores, que 

acreditavam que essa ruptura produziria uma mudança social importante 

Nesse período, a reforma sexual sofreu repressão pelo nazismo e pelas 

condições presentes nas Grandes Guerras, o que impulsionou a migração de 

estudiosos da Alemanha para os Estados Unidos (RUSSO et al., 2009).  

Em solo norte americano se delinearam novas perspectivas. Destacou-se a 

publicação de Alfred Kinsey, em 1948, denominada Sexual Behavior of the Human 

Male, onde o autor ressaltou a existência de práticas sexuais anormais frequentes 

entre os indivíduos normais. Kinsey contribuiu para que práticas como o sexo antes 

do casamento, bem como entre pessoas do mesmo sexo, e a masturbação, fossem 

consideradas comuns/normais. Além do referido autor, segundo Russo (2013), 

destacaram-se as contribuições de William Masters e Virginia Johnson nas décadas 

de 60 e 70, que, com suas proposições de tratamento da disfunção sexual para 

casais, demarca-se aí uma segunda onda sexológica, com outras preocupações.  

Ainda segundo a autora, nesse momento o foco se direcionou para 

sexualidade normal do casal heterossexual, e não somente para as patologias 

sexuais. Ao mesmo tempo, esse deslocamento era igualmente impulsionado por 

novos valores sociais, mudanças na instituição familiar e a contracultura, que 

impulsionavam novos rumos para a sexualidade: 
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As discussões em torno da sexualidade tomam, nesse momento, 
dois caminhos paralelos: de um lado, a intensa politização da 
sexualidade (pelos movimentos das minorias e pela contracultura) e, 
de outro, uma não menos intensa psico-medicalização da 
sexualidade [...] isto é, ao mesmo tempo em que a sexualidade 
periférica ou "desviante" é objeto de intensa ação política, a 
sexualidade "normal" ou mainstream vai se tornando objeto de 
escrutínio e vigilância (RUSSO, 2013, p. 176-177).  
 

Nesse momento o campo da sexualidade figurava tensões entre 

preocupações com a produção da normalidade dos sujeitos e o questionamento às 

normas sociais. Enquanto a psicologização da sexualidade se somava à sua 

medicalização, e reconhecia-se a relevância dos aspectos psicológicos para a 

garantia da saúde sexual dos sujeitos, os movimentos sociais, por sua vez, se 

mostravam ávidos em contestar a ordem estabelecida.  

Esses novos cenários favoreceram a desassociação entre sexualidade e 

reprodução biológica. O desenvolvimento de métodos contraceptivos hormonais na 

década de 1960 e os movimentos sociais foram protagonistas desse novo cenário 

(HEILBORN; BRANDÃO, 1999). 

Para Heilborn e Brandão (1999), tais acontecimentos fomentaram  

investigações sobre os sistemas de práticas e representações sociais acerca da 

sexualidade, despertando o interesse das Ciências Sociais pelo tema. Estudos 

realizados por antropólogos como Malinowski e Havelock Ellis foram pioneiros. 

Buscando compreender como as diferentes sociedades regulavam a sexualidade 

dos seus membros, por mais que  acreditassem na existência de um instinto sexual 

comum aos seres humanos, postulavam variações culturais, o que não era 

considerado pelas teorias até então conhecidas.  

Margareth Mead foi uma influência importante nessa nova conjuntura, 

publicando importante trabalho que foi capaz de provocar problematizações acerca 

da variabilidade de comportamentos sexuais entre diferentes culturas.  

Assim, vertentes sócio-antropológicas passaram a ganhar destaque no 

século XX, ao enfatizarem o caráter social e cultural da sexualidade. Todavia, Vance 

(1995) assinala que a sexualidade ainda era um assunto temido entre os 

antropólogos renomados, o que favoreceu o desenvolvimento de estudos nas áreas 

periféricas entre os pesquisadores que ainda não detinham prestígio. A sexualidade 

constituía-se um tema evitado entre os cientistas sociais pelo perigo que oferecia à 
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reputação dos pesquisadores, o que dificultava a sua problematização no campo 

científico.  

Apesar das recusas e receios, nesse momento, as reflexões em torno da 

sexualidade se afastavam cada vez mais de perspectivas essencialistas, que, de 

acordo com Heilborn e Brandão (1999), consideram a sexualidade como algo 

inerente à natureza humana, como um instinto ou energia sexual, que conduz as 

ações. Por essa perspectiva, a sexualidade é concebida como um mecanismo 

biológico, a serviço da reprodução, ou a manifestação de uma pulsão de ordem 

psíquica, que busca a sua realização.  

Ao mesmo tempo em que se problematizava as teorias essencialistas, com o 

fortalecimento dos movimentos feministas e homossexual, novos conceitos foram 

tecidos, buscando romper com o caráter biologizante e psicologizante das teorias 

anteriores. As pesquisas que eram realizadas em outros contextos revelavam que 

os papéis atribuídos a homens e mulheres não correspondiam necessariamente aos 

padrões legitimados socialmente. Desse modo, a descoberta da existência de 

variações culturais negava a universalidade da sexualidade, assim como dos papéis 

exercidos por homens e mulheres.  

É na tentativa de intensificar a problematização da relação entre sexo e 

biologia, que a feminista Simone de Beauvoir, fomentou as críticas ao determinismo 

biológico da sexualidade e dos papéis atribuídos a homens e mulheres na 

sociedade: “não se nasce mulher, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1980).  

Nesse momento, além da busca do desvencilhamento entre sexualidade e 

reprodução, e do papel da mulher dos papéis de esposa e mãe, se intensificaram as 

lutas pelo direito ao aborto e ao controle da natalidade (VANCE, 1995). 

Reivindicava-se o sexo com prazer, sem necessariamente exercer sua finalidade 

reprodutiva. Também era buscada a igualdade entre homens e mulheres, com 

maiores possibilidades para elas.  

De acordo com Meyer (2013), as feministas estavam preocupadas em 

demonstrar que não eram as características biológicas nem as desvantagens 

socioeconômicas que justificavam as diferenças entre homens e mulheres, mas  
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[...] são os modos pelos quais características femininas e masculinas 
são representadas como mais ou menos valorizadas, as formas 
pelas quais se reconhece e se distingue feminino de masculino, 
aquilo que se torna possível pensar e dizer sobre mulheres e 
homens que vai constituir, efetivamente, o que passa a ser definido 
e vivido como masculinidade e feminilidade, em uma dada cultura, 
em um determinado momento histórico (p. 16).  

 

A grande proposta desse movimento era mostrar à sociedade a sua 

participação na construção de normas e regras acerca da sexualidade e dos papéis 

atribuídos a homens e mulheres, para que, rompendo com padrões fixos de 

normalidade, os sujeitos tivesse maior liberdade para fazerem escolhas até então 

negadas, desde o mercado de trabalho até os comportamentos sexuais e afetivos.  

William Simon e John Gagnon também construíram importantes críticas à 

naturalização das práticas e comportamentos sexuais nesse período, ao 

considerarem a aprendizagem da sexualidade na sociedade. Para Gagnon (2006, p. 

406), os comportamentos sexuais não eram biologicamente nus, mas constituíam 

“[...] uma conduta sexual socialmente vestida”. Tal perspectiva questionou o modo 

pelo qual a sexualidade era concebida, e ressaltou a necessidade de análises 

socioculturais desse fenômeno.  

Nessa esteira de preocupações, nos anos 1970 se firma a utilização do termo 

gender, traduzido em português para gênero, de modo a afirmar que as diferenças 

entre homens e mulheres eram socialmente construídas.  O conceito foi cunhado 

por Stoller, em 1968, sendo discutido por Gayle Rubin, em “The Traffic in Women”, 

em 1975. 

Gayle Rubin (1998), precursora no desenvolvimento de estudos nesse 

campo, argumentava que “[...] o corpo, o cérebro, a genitália e a capacidade de 

linguagem são todos necessários para a sexualidade humana. Mas eles não 

determinam seu conteúdo, suas experiências ou suas formas institucionais” (p. 106). 

A autora ainda propôs a separação entre sexo e gênero, como domínios distintos, 

que se entrelaçavam em muitos pontos. 

Para Heilborn e Brandão (1999), os estudos sobre gênero favoreceram um 

boom nos estudos sobre a sexualidade, pois o gênero determina, em grande parte, 

o modo pelo qual a experiência sexual é vivenciada pelos sujeitos. Essa apropriação 

histórica e social da sexualidade humana abriu espaço para a compreensão de uma 

nova perspectiva: deu-se o reconhecimento da sexualidade “histórica e mutável, 
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construída a partir das contradições políticas e econômicas, antropológicas e 

sociais, em cada tempo e sociedade” (NUNES, 2011, p. 8).  

O destaque do viés social e cultural da sexualidade veio contrapor-se às 

noções de instinto sexual, bem como à existência da mesma enquanto algo natural 

ou inato, inerente à biologia dos sujeitos:  

 
Os indivíduos são socializados para a entrada na vida sexual por 
meio da cultura, que orienta roteiros e comportamentos, 
considerados aceitáveis para cada grupo social. Consequentemente, 
as práticas sexuais se diferenciam no interior de cada sociedade, 
variando de acordo com os referenciais dos diversos segmentos 
sociais que a compõem. Às expressões e manifestações relativas à 
sexualidade correspondem distintos significados, segundo os valores 
vigentes em um dado estrato sociocultural (HEILBORN, 2006, p. 45). 

 

 O reconhecimento do aprendizado da sexualidade e do gênero na cultura 

demarcou a concepção de que as representações, práticas e discursos sobre a 

sexualidade podem assumir formas e significados distintos entre as culturas e 

grupos sociais, o que veio encarnar a perspectiva do construcionismo/construtivismo 

social, como afirmam Heilborn e Brandão (1999). Essa perspectiva não somente 

aponta para os sistemas sociais e culturais que modelam a experiência sexual, mas 

também para a forma como ela é interpretada e compreendida em contextos 

específicos.  

 Para além do construtivismo, foram constituindo-se os estudos pós-

estruturalistas, que teceram críticas ao modo pelo qual a sociedade categorizava a 

sexualidade, inclusive a concepções de gênero presentes nos estudos de gênero e 

nos movimentos sociais. Segundo Meyer (2013), os pós-estruturalistas 

reconheceram a sexualidade enquanto constructo social e cultural, produto e efeito 

das relações de poder.  

Para Furlani (2011), essa perspectiva considera que as relações de poder 

estão no âmago dos processos que instituem e demarcam as identidades dos 

sujeitos, e que estas não são essenciais ou naturais. São produto da linguagem no 

contexto sociocultural. Essa perspectiva tem sido representada por Michel Foucault, 

Judith Butler e Jacques Derrida.  

Foucault, seu principal representante, esquadrinha os discursos e saberes 

que incidem sobre o sexo, regulando práticas, corpos e prazeres – o que ele 

denomina dispositivo da sexualidade: 
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A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: 
não à realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas 
à grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a 
intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos 
conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, 
encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias 

de saber e poder (FOUCAULT, 2013, p. 100). 

 

 Essa perspectiva enfatiza a construção discursiva do sexo na sociedade e se 

opõe às construções binárias opositivas acerca da temática, demarcando uma 

importante crítica à sociedade e ao modo pelo qual esta lida com a sexualidade.  

Guacira Lopes Louro, importante referência dessa perspectiva no campo da 

Educação, considera que a sexualidade deve ser compreendida como distinta do 

sexo, ao afirmar: 

 

Não resta dúvida de que a sexualidade se relaciona com 
componentes ditos “naturais” das pessoas (se é que podemos isolar 
algum componente como exclusivamente natural), mas ela se 
relaciona também, e de forma talvez mais intensa, com rituais, 
palavras, fantasias, normas enfim, com componentes culturais e 
sociais que um determinado grupo compartilha. A sexualidade tem a 
ver com o modo como as pessoas vivem seus desejos e prazeres, 
tem a ver, portanto, com a cultura e a sociedade, mais do que com a 
biologia (LOURO, 2012b, p. 94). 

 

 Nessa mesma direção, Abramoway et al. (2004) consideram a complexidade 

desse conceito:  

 

A sexualidade é uma das dimensões do ser humano que envolve, 
gênero, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento 
emocional, amor e reprodução. É experimentada ou expressa em 
pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, 
atividades, práticas, papéis e relacionamentos. Além do consenso de 
que os componentes socioculturais são críticos para a conceituação 
da sexualidade humana, existe uma clara tendência, em abordagens 
teóricas, de que a sexualidade se refere não somente às 
capacidades reprodutivas do ser humano, como também ao prazer. 
Assim, é a própria vida. Envolve, além do nosso corpo, nossa 
história, nossos costumes, nossas relações afetivas, nossa cultura 
(p. 29).  

 

 Essa complexa concepção de sexualidade tem impulsionado discussões e 

rupturas importantes. Ao mesmo tempo, o interesse do Estado em regular a 
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sexualidade tem impulsionado o desenvolvimento de leis e políticas públicas 

centradas em intervenções de saúde. Preocupações com a AIDS tem fomentado 

pesquisas sobre o assunto, produzindo o ressurgimento de abordagens biomédicas 

da sexualidade (VANCE, 1995).  

Cabe destacar o lançamento do citrato de sildenafil, ou Viagra, que demarcou  

a centralização da farmacologia no centro das terapêuticas sexuais, e de acordo 

com Russo et al. (2009), firmou a terceira onda da sexologia. Para Vance (1995), o 

grande perigo das abordagens biomédicas é a repatologização da sexualidade, ao 

considerá-la como derivada da fisiologia, num corpo que possui funcionamento 

universal.  

Nessa preocupação, de acordo com Russo et al. (2009), o termo "sexologia" 

tem sido substituído pelos termos "sexualidade humana" e, mais recentemente, 

"medicina sexual", para distanciar-se da representação herdada dos percursos 

iniciais desse campo, que tanto têm sido combatidos, sobretudo nas Ciências 

Humanas e Sociais. 

A sexologia tem sido um elemento importante na codificação do modo como 

a sexualidade é representada (WEEKS, 2013) e, apesar das novas abordagens 

teóricas, Nunes (2007) alerta para o fato de que esses novos discursos são 

constituídos, transformam-se as relações de poder e outras formas de controle da 

sexualidade continuam a ser empreendidas na sociedade. Vance (1995), por sua 

vez, aponta para a importância de problematizar o modo pelo qual novas 

perspectivas são criadas e assinala a participação dos próprios pesquisadores e 

teóricos nesse processo de construção. 

Constata-se que, embora tenham se ampliado as discussões acerca do tema, 

os avanços científicos necessitam ser discutidos. Novos medicamentos 

proporcionam uma vida sexual “saudável”, mas favorecem um retorno à supremacia 

masculina. Nesse sentido, novas políticas públicas têm sido empreendidas, mas o 

sexo continua sendo representado como um risco, um perigo à saúde. Diversas 

estratégias continuam a ser criadas para controlar a sexualidade e a vida dos 

indivíduos. Firmam-se outros padrões de normalidade, mas as instituições sociais, 

com destaque as escolas, continuam a empreender seu modo de administrar a 

sexualidade de acordo com os valores sociais do contexto em que se situam.  
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2. SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO: SEGREGAÇÕES E ESCAMOTEAMENTOS 

 

A sexualidade sempre esteve presente nas instituições educativas, sob 

diferentes discursos e práticas. Alguns autores (HEILBORN, 2006; LOURO, 2011, 

2013a;) concordam hoje que a sexualidade se constitui nos níveis pessoal e social, 

sendo apreendida e construída ao longo da vida dos sujeitos.  

A partir dessa orientação, Figueiró (2010) observa que “[...] a sexualidade é 

uma das questões que mais tem trazido dificuldades, problemas e desafios aos 

educadores, no seu trabalho cotidiano de ensinar” (p. 124). Todavia, inúmeros 

autores contextualizam essas problemáticas e esclarecem que tal não é uma 

preocupação recente das escolas (NUNES, 1987; 1996; REIS; RIBEIRO; 2004; 

RIBEIRO, 2004; 2009; GAGLIOTTO, 2009; FURLANI, 2011).  

Como destaca Bonato (1996), historicamente, a escola produziu e reproduziu 

papéis sociais e sexuais atribuídos a homens e mulheres, numa relação desigual, 

onde o homem detém a supremacia. Como bem assinala Louro (2013b), os 

discursos sobre a sexualidade se modificaram e se multiplicaram ao mesmo tempo 

em que permaneceram iniciativas conservadoras frente a novas propostas.  

 Para conter a sexualidade dos sujeitos, as escolas têm sido “[...] um local de 

ocultamento”, ao mesmo tempo em que se empregam estratégias para adiar o 

interesse dos alunos sobre esse assunto (LOURO, 2013b, p. 31). 

Consequentemente, a mesma tem ocupado um lugar privilegiado na 

disciplinarização dos corpos de crianças e adolescentes (CÉSAR, 2009b).  

Louro (2013b) ainda considera que a escola pratica uma pedagogia da 

sexualidade, sutil, discreta, contínua e duradoura, que visa o disciplinamento dos 

corpos, produzindo uma escolarização do corpo. Auad (2006), por sua vez, 

questiona o aprendizado da separação nos espaços escolares, cujo objetivo é 

separar e diferenciar corpos e sexualidades, ao mesmo tempo em que produz 

identidades. Mesmo sem iniciativas deliberadas, essas instituições educam certos 

modos de ser e agir que incluem os papéis atribuídos a homens e mulheres.  

 Weeks (2013) reconhece que, nos últimos dois séculos, as escolas (e outras 

instâncias) empreenderam esforços para regular e normalizar os comportamentos 

sexuais dos indivíduos. Foucault (2009; 2012) destaca que a escola foi tomada 

como um campo estratégico de controle da sexualidade, ocupando-se de controlar e 

formar os corpos dos indivíduos de acordo com determinada norma. Para o mesmo 
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autor, a inserção desse tema no campo da educação está relacionada à constituição 

histórica do dispositivo da sexualidade (FOUCAULT, 2012).  

A partir de um olhar sobre a história das relações entre sexualidade e 

educação, pode-se constatar, segundo Altmann (2013), que essa relação se 

constituiu de diferentes formas, estando ligada a fatos realçados como problemas 

sociais no contexto e no momento em que estivera situada. A história da educação 

revela o modo pelo qual as instituições educacionais lidavam com a sexualidade dos 

sujeitos. 

Segundo Felipe, até o século XVII “[...] as práticas sexuais entre crianças e 

adultos foram durante muito tempo, e em diversas culturas, toleradas e até mesmo 

estimuladas” (2013, p. 60). Meninas se casavam com homens mais velhos e 

meninos eram iniciados sexualmente por homens mais experientes. Entretanto, o 

desenvolvimento da Medicina no século XIX e seu ideal de controle e normalização 

da sexualidade também atingiu a escola, que passou a disciplinar a sexualidade das 

crianças (GAGLIOTTO, 2009). Como destaca Foucault (2013), esse período foi 

marcado por um expresso interesse pela sexualidade, fomentado pela construção 

de inúmeras práticas e discursos sobre ela, sobretudo nas instituições educativas. 

No Brasil, Gagliotto (2009) demarca a influência dos ideais positivistas, no 

período da república até a década de 1920, que apregoavam a medicina higiênica1 

como necessária ao desenvolvimento urbano e civilizatório da sociedade brasileira. 

Segundo Ribeiro (2004), a Medicina interagiu com o Estado, interessada em 

propagar seus ideais higiênicos, enquanto o último criou um aliado para produzir as 

mudanças políticas e sociais necessárias. 

Assim, o discurso religioso que tratava a sexualidade como pecado é 

substituído pelo discurso médico, em que ela passa a ser tratada como caso de 

higiene e de saúde física e mental (COSTA, 1989 apud RIBEIRO, 2004). Ribeiro 

(2006) reitera que esse tratamento incluía o controle da sexualidade e o combate ao 

desregramento. Ao mesmo tempo, o colégio assumia o lugar de espaço ideal para 

preservar a infância e para moldá-la conforme os valores então apregoados. 

                                            
1
 De acordo com Brandão da Silva (2010), o higienismo atribuiu ao indivíduo a responsabilidade pela 

sua saúde e enfatizou a criação de hábitos saudáveis, influenciando diversas instituições sociais, 
como a escola e a família). 
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Nessa direção, essa crença no progresso por meio da ciência e da medicina 

influenciou profundamente as condutas em relação à educação do corpo nos 

espaços escolares:  

 

[...]. Dentro deste contexto, a escola passa a ser observada como 
espaço privilegiado tanto para atuar tanto na instrução de crianças e 
jovens como ainda na interiorização de hábitos e valores que 
pudessem dar suporte à sociedade em construção [...]. 
(GOELLNER, 2013, p. 39). 

  

Esse ideal progressista influenciou profundamente a instituição escolar, que 

foi concebida como um recurso fundamental para impulsionar o desenvolvimento do 

país. Segundo Bonato (1996), a consolidação do Estado Nacional dependia da 

formação de um cidadão disciplinado e adequado às normas sociais. Para que se 

cumprisse esse objetivo, além da escolarização, o controle da sexualidade da 

população figurava entre os objetivos dos homens públicos que comandavam o 

país.   

Embora fosse necessário o letramento da população, Hahner (2011) comenta 

que nesse período histórico, a educação fora da casa era geralmente limitada aos 

meninos, mas poucos deles tinham esse privilégio. De acordo com Romanelli 

(2007), a segregação entre homens e mulheres esteve presente desde a gênese do 

sistema educacional brasileiro.  

Até o século XIX, as meninas eram proibidas de frequentar as escolas, que 

eram masculinas. Esses espaços eram considerados potencialmente perigosos, 

pois as alunas estariam expostas, sem o olhar maternal de uma professora (MUNIZ, 

2000). Assim, grande parte das mulheres era analfabeta e não tinha a oportunidade 

de frequentar esses lugares (BONATO, 1996).  

Diferenças importantes no acesso e na permanência de meninos e meninas 

nas escolas denunciavam muito mais do que formações diferenciadas; revelavam 

esforços para evitar a convivência entre o masculino e o feminino, na tentativa de 

preservar a conduta moral feminina, defendendo-a do furor da sexualidade do 

homem, como era entendido na época, segundo Nunes (1987).  
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De acordo com Hahner (2001), 

  

Foi só em 1827 que vimos a primeira legislação a respeito da 
educação feminina, que determinou o estabelecimento de escolas 
para a população de todas as cidades e vilas do Império – tanto para 
meninas como para meninos -, mas que na realidade só existiu no 
papel [...] (p. 467). 

 

A abertura favorecida pela Lei Imperial de 1827 autorizou a abertura de 

classes femininas e simultaneamente demarcou diferenças nos currículos 

destinados a meninos e meninas. De acordo com Auad (2012), essa diferenciação 

foi construída em virtude da atribuição dos papéis sociais. Ao mesmo tempo, a 

educação feminina era temida pela sociedade, pois teria o potencial de provocar a 

desonra.  

Ainda de acordo com Auad (2012), nesse ano também foi proposto que o 

“magistério das primeiras letras” (p. 65), fosse confiado às mulheres, e os níveis 

mais elevados, continuariam sob o poderio dos homens. Assim, constituíam-se os 

primeiros passos da feminização2 do magistério, como pontua Hahner (2011).  

Destarte, a educação permanecia restrita a poucos, sendo oferecida em 

espaços segregados, em grande parte sob a responsabilidade da igreja, que ainda 

disseminava seus valores. Anos depois, sob a influência de políticas públicas de 

outros países, sobretudo da Europa e dos EUA, novos ares de renovação se 

instauraram no país (NUNES, 1996). Projetos de reformas no ensino do país 

propuseram mudanças e aberturas importantes, ao mesmo tempo em que 

revelavam preocupações expressas com a sexualidade dos alunos. A Reforma 

Leôncio de Carvalho (1879) instituiu a obrigatoriedade da educação para ambos os 

sexos, enquanto demarcava diferentes disciplinas para meninos e meninas na 

educação primária: no 1° Grau, a costura simples estava restrita às meninas.  

 No 2° Grau e no ensino normal, a proposta também demarcou disciplinas 

exclusivas: “Noções de economia doméstica (para alunas) [...]; Prática manual de 

ofícios (para os alunos); Trabalhos de agulha (para as alunas)” (Art. 4°; Art. 9°).  

                                            
2 Segundo Werle (2005), o termo feminização tem sido utilizado para problematizar o número 

expressivo de mulheres na educação e sobretudo no magistério, incluindo os prejuízos educacionais, 
sociais e econômicos desse processo.  
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Muniz (2000) destaca que os currículos diferenciados restringiam a 

escolarização das mulheres, que eram limitadas à esfera doméstica e à preparação 

para o casamento. A educação que era oferecida a elas estava restrita ao cuidado 

do lar, e embora os higienistas discordassem em parte dessa situação,  

 

[...] o pensamento mais corrente considerava que a educação 
oferecida no século XIX, voltada para as habilidades manuais e 
artísticas além dos afazeres domésticos, era suficiente para fazer 
com que a mulher atuasse em seu cotidiano de mãe de família. Para 
a maioria, a questão central do debate não era o aprofundamento da 
educação da mulher, mas a falta de acesso das mulheres mesmo a 
essa educação baseada em habilidades manuais e conhecimentos 
superficiais, pelo despreparo de suas mães para ensiná-las. Havia 
ainda alguns críticos para os quais a mulher não deveria exercer 
qualquer outra função fora do lar doméstico e, portanto, julgavam 
necessário limitar ao máximo possível sua educação e direcioná-la 
apenas para esse fim. Essa facção radicalmente contra a instrução 
aprimorada da mulher, segundo seus contemporâneos, acabava por 
impedir que as mães de família fossem educadas para poder fazê-lo 
com seus próprios filhos (VASCONCELOS, 2005, p. 188-189). 

 

Dessa forma, imperava o discurso de preocupação com o bem-estar da 

mulher, justificado pela necessidade de maior atenção ao seu corpo de futura mãe 

(BONATO, 1996).  

Apesar da diferenciação imposta aos currículos, a grande contribuição de 

Leôncio de Carvalho foi a inauguração de escolas para meninos e meninas, com a 

introdução nos jardins de infância: 

 

Art. 5: Serão fundados em cada distrito do município da Corte, e 
confiados à direção de professoras, jardins da infância para a 
primeira educação dos meninos e meninas de 3 a 7 anos de idade. 
lecionados por professoras.  

  

 Nessa direção, embora tal proposta tivesse possibilitado a superação de 

instituições segregadas, a educação das crianças continuou confiada às mulheres, 

reconhecidas como profissionais habilitadas para esse trabalho. Reforçava-se 

assim, a “tríade mulher-mãe-professora” onde o magistério era entendido como o 

prolongamento das funções maternas (AUAD, 2012, p. 66).  

A proposta da escola mista, de “[...] juntar fisicamente meninos e meninas na 

mesma escola ou mesma classe” (AUAD, 2006, p. 60), gerou críticas de diversas 

instâncias sociais, sobretudo por parte de Rui Barbosa, sucessor de Leôncio de 



33 
 

Carvalho. O mesmo demarcou sua preocupação com esse modelo de escola em 

Pareceres sobre a Reforma no Ensino Primário. Nele, acreditava que as meninas 

eram frágeis para conviver com os meninos, e, ao mesmo tempo, que essa 

convivência poderia provocar rivalidades.  

 Todavia, assim como Leôncio de Carvalho, Rui Barbosa estava atento aos 

modelos de educação de outros países, sobretudo os EUA, que já tinham 

implantado escolas mistas, e obtiveram inclusive, benefícios econômicos com essa 

prática. Como assinala Bonato (1996), Rui Barbosa estava preocupado em 

disciplinar o sexo das crianças e das mulheres, e sua visão era compatível com o 

discurso higienista, seduzido pelo ideal de neutralidade da ciência.  

Esse momento caracterizou-se pelas práticas de caráter religioso-

confessional, onde se apregoava o valor da virgindade, do patriarcalismo e das 

instituições sociais dominantes, numa perspectiva moralista (NUNES, 1996). A 

resistência à escola mista fundamentava-se em ações que objetivavam evitar o 

contato entre os sexos, reforçando os preceitos das famílias, no que dizia respeito à 

sexualidade (SANTOS, 2010). Consequentemente, eram tecidas diferentes 

expectativas frente aos alunos e alunas, que trilhavam seus destinos de acordo com 

as normas sociais: 

 
[...] os estereótipos e os preconceitos de gênero eram internalizados 
pelos próprios professores e professoras que inconscientemente 
esperavam coisas diferentes de meninos e de meninas. Estas 
expectativas por sua vez, determinavam a carreira educacional 
desses meninos e dessas meninas, reproduzindo, assim, as 
desigualdades de gênero (CRUZ; PALMEIRA, 2009, p. 118-119). 

 

Embora não tivessem sido aprovados os pareceres de Rui Barbosa, a escola 

mista surgiu, paulatinamente, mais como uma necessidade político-econômica do 

que uma necessidade pedagógica (BONATO, 2002).  

Ares de renovação também eram impulsionados pelo Movimento da Escola 

Nova, que propusera o ensino oficial, obrigatório, gratuito, leigo e misto. Entretanto, 

como discute Auad (2012), não havia interesse em ampliar as possibilidades 

curriculares para as mulheres, nem em emancipá-las dos “domínios masculinos” (p. 

67).  
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Segundo Almeida (2005), em 1883, as Conferências Populares da Freguesia 

da Glória no Rio de Janeiro e as Atas e Pareceres do Congresso da Instrução do 

mesmo estado, em 1884, produziram discussões acerca da escola mista:  

 

[...] as vantagens das escolas para ambos os sexos, além de 
melhorar a instrução do povo e facilitar a vida de suas famílias, 
seriam um grande proveito; o Estado também ganharia em 
economia de recursos, motivo por si só relevante para sua adoção 
nas escolas brasileiras. Além dos efeitos pedagógicos, morais e 
econômicos do ensino misto, o governo da província ainda teria a 
satisfação de cumprir a incumbência constitucional de ministrar o 
ensino primário a todos os analfabetos e ampliar a escolaridade para 
mais cidadãos (p. 68).  

 

A primeira escola mista brasileira oficializou-se em 1920, mas permaneceu a 

diferenciação e hierarquização, não modificando representações anteriores sobre a 

convivência entre o feminino e o masculino (CRUZ; PALMEIRA, 2009). Essa 

possibilidade instaurou um problema para a sociedade da época: como favorecer 

uma convivência sadia entre meninos e meninas no espaço escolar?. 

Como pontua Auad (2012), apesar da existência das escolas mistas a 

separação e hierarquização entre homens e mulheres 

 

[...] mantiveram-se com a utilização de diferentes mecanismos. Os 
conteúdos de ensino , as normas, o uso do espaço físico, as 
técnicas e, especialmente, os modos permitidos e motivados de 
pensar, sentir e agir. Do modo como foi implantada no Brasil, a 
escola mista não alterou as representações tradicionais sobre o 
feminino e o masculino, aos quais correspondem respectivamente 
aos pares “fragilidade e força”, “emoção e razão” (p. 68). 

 

Dentre esses mecanismos utilizados para separar e evitar o contato, Santos 

(2010) assinala as marcas dos preceitos da medicina higienista em parceria com os 

religiosos, no projeto arquitetônico da escola: paredes e divisórias demarcavam os 

lugares exclusivamente masculinos e femininos. 

Além da arquitetura, a disciplina garantia a separação por sexo, buscando-se 

o controle sobre a sexualidade das crianças e adolescentes, preocupação de 

políticos, médicos e educadores (BONATO, 1996). Igualmente, os professores eram 

proibidos de comentarem sobre qualquer assunto que fosse relacionado à 

sexualidade no espaço da sala de aula (SANTOS, 2010).  
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Embora negasse a sexualidade na infância, diversas soluções eram 

empreendidas pela escola, para evitar problemas da ordem da sexualidade e 

preservar as mulheres. Assim, disseminavam-se os valores hegemônicos sobre a 

sexualidade normal e legítima, enquanto o sexo era absorvido por um discurso de 

pânico moral e perigo à instituição escolar, como pontua Britzman (2013). Nessa 

direção, qualquer manifestação diversa representaria um grave problema a ser 

combatido. A masturbação infantil e a sodomia – como eram denominadas as 

práticas homossexuais, foram fortemente combatidas (FOUCAULT, 2012).  

Segundo Cruz e Palmeira (2009), avanços aconteceram após a Revolução de 

1930, com a influência dos movimentos feministas. Auad (2012) também cita a 

conquista do direito ao voto e a laicização do Estado, que reduziu a influência da 

religião na instituição escolar. Segundo Altmann (2013), o movimento feminista 

garantiu direitos e conquistas às mulheres, proporcionando maior abertura 

educacionais e melhores possibilidades profissionais.  

Apesar das mudanças sociais e da instituição da escola mista, estes não 

foram suficientes para superar as diferenciações/segregações entre o feminino e o 

masculino, nem as normas impostas à sexualidade. De acordo com Louro, os 

currículos e práticas escolares continuam a ser norteados por um padrão, que 

corresponde a um “[...] modo adequado, legítimo, normal de masculinidade de 

feminilidade e uma única forma normal e sadia de sexualidade” (2013b, p. 45).  

Com vistas à saúde, a escola disseminou a lógica reprodutiva da 

sexualidade, restrita ao ato sexual heterossexual, em detrimento de outras 

possibilidades de vivência da mesma (FURLANI, 2013). Nessa direção, corpo, 

gênero e sexualidade foram naturalizados, sob uma lógica biologizante (ALTMANN, 

2013).  

Até os dias atuais, a escola é convidada a incentivar essa sexualidade normal 

e a contê-la: 

 

As perguntas, as fantasias, as dúvidas e a experimentação do prazer 
são remetidas ao segredo e ao privado. Através de múltiplas 
estratégias de disciplinamento, aprendemos a vergonha e a culpa; 
experimentamos a censura e o controle. Acreditando que as 
questões da sexualidade são assuntos privados, deixamos de 
perceber sua dimensão social e política (LOURO, 2013b, p. 27). 
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 Para Furlani (2003), a instituição educativa é um campo político, na qual são 

constituídas relações de poder, assim como certos discursos sobre a sexualidade: 

 

Na escola, o currículo, as disciplinas, as normas regimentais, as 
formas de avaliação, os materiais didáticos, a linguagem, 
constituem-se em instâncias que refletem e produzem as 
desigualdades de gênero, de sexo, de raça, etc., e podem incentivar 
o preconceito, a discriminação, o sexismo (p. 70).  

 
 Segundo Louro (2013b), as crianças aprendem desde cedo, “[...] piadas e 

gozações, apelidos e gestos para dirigirem àqueles e àquelas que não se ajustam 

aos padrões de gênero e de sexualidade admitidos na cultura em que vivem” (p. 

28).   

Essas questões também se fazem presentes nas brincadeiras e na formação 

de grupos. Conforme a observação de Wenetz (2012), o recreio é um espaço 

generificado e sexualizado: 

 

Nele, as crianças não são tão livres quanto poderíamos acreditar. 
Elas não brincam todas juntas, não fazem sempre o que querem, 
nem todas brincam em todos os espaços e, ainda, nem todas 
brincam do que gostariam. As brincadeiras são generificadas e 
sexualizadas e ocupam diferentes espaços no pátio. Tais espaços 
são disputados, negociados ou impostos (p. 206-207). 

 

 Assim, os meninos são convocados a demonstrarem sua masculinidade, 

enquanto as meninas, a sua docilidade. Como pontua Altmann (2013), a diversidade 

sexual se torna um problema para as escolas.  

 Para os que se afastam da norma heterossexual, muitas vezes restam “[...] o 

silêncio, a dissimulação ou a segregação”. A rejeição da homossexualidade na 

escola muitas vezes é acompanhada pela homofobia (LOURO, 2013b, p. 27).  

No entanto, como comenta Furlani (2013), no contexto contemporâneo, a 

escola tem sido convidada abrir-se à multiplicidade cultural e aos movimentos 

sociais, como o movimento feminista, de gays e de lésbicas entre outros. 

Paralelamente, outros valores acerca da sexualidade são disseminados pelas 

mídias (FURLANI, 2013). Todavia, diversos autores sinalizam seu despreparo e até 

mesmo sua negação diante dessas demandas (FIGUEIRÓ, 2004; 2010; RIBEIRO, 

2004). 
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Frente a essa nova conjuntura, Nunes (1996) sinaliza retrocessos e 

resistências da escola, ante a abordagem da sexualidade: 

 

Os impactos decorrentes da massificação provocada pela nova 
forma de encarar a sexualidade certamente atingiram a escola em 
sua identidade tradicional e papel social disciplinador. Muitas 
iniciativas doutrinárias buscaram impedir que a escola assumisse um 
discurso sobre sexualidade. Houve alegações abundantes, 
apontando a eventual falta de formação de professores, a 
precocidade da abordagem escolar como uma influência  
possivelmente estimuladora das práticas sexuais consumistas, o 
patrulhamento perigoso dos pais e outros tantos empecilhos (p. 
130). 
 

 Para a superação de tais entraves, Auad (2006; 2012), propõe a 

implementação de práticas não-sexistas e democráticas, por meio da coeducação, 

que 

 

refere-se a um modo de gerenciar as relações de gênero na escola 
mista, de maneira a questionar e reconstruir as idéias sobre o 
feminino e sobre o masculino. A co-educação, assim, trata-se de 
uma política educacional, que prevê um conjunto de medidas e 
ações a serem implementadas nos sistemas de ensino, nas 
unidades escolares, nos afazeres das salas de aula e nos jogos e 
brincadeiras dos pátios (AUAD, 2006, p. 60).  

 

 Em tempos de discussão sobre desigualdades e sexualidades, Louro (2013a) 

por sua vez, defende maior abertura das instituições educativas à diversidade 

sexual  

 

Talvez seja mais produtivo para nós, educadoras e educadores, 
deixar de considerar toda essa diversidade de sujeitos e de práticas 
como um “problema” e passar a pensá-la como constituinte do nosso 
tempo. Um tempo em que a diversidade não funciona mais com 
base na lógica da oposição e da exclusão binárias, mas em vez 
disso, supõe uma lógica mais complexa. Um tempo em que a 
multiplicidade de sujeitos e de práticas sugere o abandono do 
discurso que posiciona, hierarquicamente, centro e margens em 
favor de outro discurso que assume a dispersão e a circulação do 
poder (p. 52-53). 

 

Ao mesmo tempo, Altmann (2013) considera a importância de contextualizar 

a sexualidade a partir de perspectivas construtivistas, que enfatizam o caráter social 

e cultural da sexualidade para além das dimensões biologizantes e 
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heteronormativas. Apesar do silenciamento produzido em relação à sexualidade, o 

tema está presente no cotidiano da escola. Mesmo não assumindo a iniciativa de 

tratar a sexualidade, a escola acaba fazendo-o por meio de suas regras e valores, 

que assumem características específicas de acordo com o contexto e as  

determinações sociais.  
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3. EDUCAÇÃO SEXUAL E ORIENTAÇÃO SEXUAL: PERCURSOS HISTÓRICOS 

 

Considerando, segundo Ribeiro (2004), que a Educação Sexual Informal, é 

aquela que “[...] é dada pela família desde o nascimento, que é influenciada pela 

cultura e pela sociedade e que determina as diferentes atitudes e comportamentos 

sexuais” (p.15), pode-se afirmar que já existiam práticas de educação sexual desde 

o período da Colônia. Ainda de acordo com o mesmo autor a sexualidade já era um 

tema polêmico. Os jesuítas condenavam as práticas sexuais correntes, em meio ao 

sexo desregrado do homem e à repressão imposta ao comportamento sexual da 

mulher. Figueiró (2010) complementa que a igreja, muitas vezes, se aliava à justiça 

civil, para vigiar, reprimir e punir os deslizes morais e desvios sexuais.  

Devido ao grande quantitativo de crianças abandonadas, filhos ilegítimos e 

desrespeito às regras impostas pela religião, ainda no século XVIII, de acordo com 

Gagliotto (2009), a igreja empreendeu campanhas moralizantes, indo às paróquias 

mais distantes para vigiar a vida dos fiéis.  

Apesar da grande influência da moral religiosa, que continuava a se fazer 

presente, novos rumos se encaminhavam no país. No século XIX, a independência 

e o desafio da urbanização carregaram consigo a necessidade de mudanças 

importantes para o desenvolvimento da Nação: propondo soluções, a medicina se 

aliou ao Estado (RIBEIRO, 2002; 2006). 

Sob a influência dos ideais higiênicos da medicina, no século XIX a 

sexualidade deixa de ser uma problema moral, e passa a ser concebido como um 

problema de saúde. Ao mesmo tempo, Stephanou (2012) pontua que a infância foi 

sendo instituída como “idade de ouro” para educação, e a escola, um locus 

privilegiado para a promoção da saúde, através da instrução da população.  

Com a difusão dos ideais higienistas, com vistas ao desenvolvimento do 

Brasil, a saúde encontrou seu lugar na escola, difundindo normas para o indivíduo 

saudável. Segundo Meyer (2012), o ensino de saúde nas escolas, tinha o propósito 

de capacitar os alunos a tomarem “as decisões certas” para viverem vidas 

saudáveis e serem multiplicadores dessas decisões em suas famílias e 

comunidades.  

Para Stephanou (2012), é no início do século XX que a escola adquire um 

caráter estratégico para a saúde: 
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[...] a escola poderia corrigir os defeitos de educação herdados da 
família, por vezes inserida num meio pauperizado, promíscuo ou 
lascivo. A escola não pretendia promover a fé incondicional em um 
dogma, destinando-se ao apoio moral apenas dos fiéis, a exemplo 
das religiões. A escola podia atender a todas as crianças, informa-
las, mas também instilar nelas a consciência sanitária pela 
promoção de uma rotina saudável, pela influência de um meio 
escolar higienicamente organizado, pela prática do asseio e da 
moralidade (p. 18-19). 

 

Nessa direção, a educação se torna medida fundamental para a promoção da 

saúde pública. Os alunos seriam protagonistas dessa proposta, pois semeariam no 

contexto familiar as informações higiênicas adquiridas na escola, espaço de 

excelência do saber.  

Segundo Barros e Colaço (2013), nos anos 1920 e 1930, a discussão sobre 

educação sexual se estabeleceu nas escolas impulsionada pela epidemia de sífilis. 

Pela influência do higienismo, os “desvios sexuais” já não eram crime, mas doença. 

Assim, a educação sexual proposta nesse período visava 

 

[...] esclarecer o indivíduo sobre a função da sexualidade, os 
mecanismos reprodutivos e o processo evolutivo, proporcionando-
lhe o desenvolvimento saudável de suas funções mentais e físicas, o 
que culminaria na existência de uma família igualmente saudável e 
de um povo sem os males que o higienismo queria erradicar 
(RIBEIRO, 2009, p. 134-135). 

 

Ribeiro (2004) ainda esclarece que a medicina higiênica afirmava que a 

atividade sexual era responsável por doenças e que a masturbação infantil era 

danosa, defendendo o colégio interno para o resguardo da infância e juventude. 

Consequentemente, a sexualidade era investida de uma aura de perigo e risco. Algo 

a ser evitado e condenado. Para Nunes, longe de ser uma educação sexual, essas 

práticas configuravam um “amedontramento institucional” (NUNES, 1996, p. 146) 

Segundo Furlani (2010), apesar de inúmeras mudanças na sociedade, essas 

influências não foram eliminadas. Ribeiro (2002) corrobora estas ideias ao afirmar 

que essas iniciativas médicas de controle do comportamento sexual dos indivíduos 

e a valorização da família como parceira nessas propostas perduraram até a 

metade do século XX.  

Barroso e Bruschinni (1982) comentam, em acordo com Vasconcellos (1915), 

que influências científicas europeias apregoavam nesse período a necessidade de 
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uma educação sexual que combatesse a masturbação e as doenças venéreas, e 

que preparasse a mulher para desempenhar o papel de esposa e mãe.  

A constituição do campo da sexologia também contribuiu para que fosse 

difundida a necessidade de promover a educação sexual por meio de livros 

publicados para orientar a sexualidade dos sujeitos (RIBEIRO, 2004). Nesse 

momento, a ciência intensificou suas preocupações com a temática, tecendo 

discursos e práticas específicos.  

Barroso e Bruschinni (1982) também sinalizam a reivindicação de 

movimentos que propunham mudanças sociais importantes nesse período, como as 

propostas lideradas pela feminista Berta Luz, na década de 1920. Segundo Bonato 

(2002), o Congresso Nacional de Educadores defendeu, em 1928, a instituição de 

um programa oficial de Educação Sexual nas escolas para crianças acima de 11 

anos, entretanto, essa proposta não foi instituída formalmente no cenário das 

políticas públicas da época.  

Apesar dos entraves, por debates e movimentos políticos, novas concepções 

se delinearam com a problematização de um conceito de saúde como a ausência de 

doenças, na segunda metade do século XX (MEYER, 2012). No entanto, Nunes 

(1996), afirma que, nesse período histórico, as iniciativas predominantes eram de 

ordem religiosa e abordavam parcialmente a questão, pautadas no moralismo em 

defesa do casamento, da virgindade, do patriarcalismo e as instituições dominantes. 

Gagliotto (2009) comenta que entre 1930 e 1950 ainda não existiam iniciativas 

institucionais e jurídicas sistematizadas de promoção da educação sexual. 

Figueiró (2010) alerta que as experiências sistematizadas só aconteceram 

em escolas protestantes ou sem vínculo religioso. Barroso e Bruschinni (1982) 

complementam que a primeira iniciativa de incluir educação sexual no currículo 

escolar aconteceu no Colégio Batista do Rio de Janeiro, em 1930 e comentam a 

repercussão da mesma segundo o “Jornal do Brasil”, publicado em 09 de novembro 

de 1972:  

 

[...] por iniciativa do Professor Stawiarski, foi incluído no currículo do 
Colégio Batista do Rio de Janeiro o ensino da evolução das espécies 
e da educação sexual. A princípio as aulas limitavam-se a examinar 
o papel da mulher na reprodução, porém, a partir de 1935, foi 
introduzido o exame do comportamento sexual masculino. [...] 
JORNAL DO BRASIL, 1972 apud BARROSO; BRUSCHINNI, 1982, 
p. 19-20).  
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Bonato (1996) reafirma que a grande preocupação da sociedade na época 

era a mulher, o que foi representado nessa proposta. Embora ainda permanecesse 

vinculada aos valores morais e religiosos, a partir de um caráter biologizante sobre a 

sexualidade, tal empreitada representava um grande avanço para a época, 

sinalizando uma ameaça às instituições tradicionais e aos valores dominantes, que 

culminou em um fim trágico: 

 

Embora apenas algumas advertências sobre o comportamento 
sexual fossem feitas, e mesmo assim dentro de uma linha de 
prudência e austeridade, o Professor Stawiarski foi acusado de 
comportamento imoral durante as aulas, e após ação movida contra 
ele, na Justiça do Trabalho, pelo Colégio Batista, foi considerado 
culpado e demitido do cargo que ocupava, sem indenização, por 
volta de 1954 (JORNAL DO BRASIL, 1972 apud BARROSO; 
BRUSCHINNI, 1982, p. 19-20).   

 

Embora não fossem desenvolvidas iniciativas formais e sistematizadas em 

relação ao tratamento de questões relativas à sexualidade nas escolas,  

 

A educação sexual foi paulatinamente sendo implantada nas 
escolas, com vistas à higiene corporal, à defesa do sexo (da 
virgindade) das meninas, e da boa reprodução da espécie, 
reforçando os papéis sexuais de homens e mulheres (BONATO, 
2002, p. 84). 

 

Mesmo sendo ainda considerada assunto de família, Gagliotto (2009) revela 

que de 1954 em diante, os estados passaram a ter autonomia para ministrar 

instruções sexuais aos meninos ao final do 4º ano primário, o que representou um 

avanço importante.  

Na década de 1960, os movimentos pelos direitos civis, as lutas feministas, 

os movimentos homossexuais, as reivindicações étnico-raciais e as tentativas de 

renovação pedagógica produziram marcas no discurso sobre a escola (CÉSAR, 

2009a). Nessa conjuntura, tal instituição era convidada a reformular suas 

perspectivas, ampliando-se em direção a um novo modelo de educação.  

Ribeiro (2002) considera que o movimento hippie, o advento dos 

contraceptivos orais, a conquista feminina do mercado de trabalho, também foram 

influências importantes que impulsionaram a formalização do tratamento da 

sexualidade nas escolas.  
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Ainda que sofrendo influências dessas mudanças sociais, o debate a respeito 

da sexualidade em contexto escolar deu-se de modo tímido e restrito a pequenos 

grupos. De acordo com Figueiró (1996a), ao longo da década de 1960 foram 

efetivadas algumas iniciativas de intervenção nas escolas. Gagliotto (2009) 

complementa que essas iniciativas aconteceram entre os anos 1960 e 1964, nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.  

Segundo Rosemberg (1985), as primeiras experiências que se tem registro 

aconteceram durante o período da Ditadura Militar e foram duramente reprimidas 

pelo autoritarismo, o moralismo e a censura, que caracterizaram as políticas 

públicas daquele período. O ideário da Ditadura certamente intensificou a opressão 

e as ações punitivas nas práticas educativas. Barroso e Bruschinni (1982) relatam 

que não existia proibição formal, entretanto, a interdição estava subentendida, uma 

vez que profissionais que se aventuravam eram interrogados e reprimidos, 

silenciando suas práticas. Em acordo com esses autores, Werebe (1978) também 

afirma que muitos não se arriscavam por temerem represálias; já as iniciativas que 

sobreviveram, mantiveram-se na clandestinidade. 

Embora fosse dificultada a abordagem da sexualidade nas escolas, algumas 

tentativas mostraram o reconhecimento da importância das discussões sobre o 

assunto. Em 1968, a Deputada Júlia Steimbruck propôs a introdução obrigatória da 

educação sexual em todas as escolas do país, todavia, o projeto fora abortado 

frente ao posicionamento da Comissão de Moral e Cívica do Ministério da Educação 

(WEREBE, 1978).  

Dentre outros acontecimentos, Werebe (1978) também cita o “IV Congresso 

Brasileiro de Orientação Educacional”, ocorrido em 1976, na cidade de São Paulo, 

onde foram apresentados trabalhos que estavam sendo desenvolvidos nas escolas, 

ainda que de maneira restrita. Rosemberg (1985) aponta, ainda, o “I Congresso 

Nacional de Orientação Sexual nas Escolas”, que aconteceu em 1978, também em 

São Paulo.  

Como pontua Altmann (2003), os Orientadores Educacionais assumiram o 

desafio de trazer a discussão sobre sexualidade para escola, em parceria com os 

professores de ciências. Nesse momento, é disseminado o termo orientação sexual, 

para distingui-lo da educação sexual praticada nos anos anteriores.  

A orientação sexual é definida por Ribeiro (2004, p. 19) como “[...] uma 

prática educativa intencional, sistematizada e planejada relativa à aquisição do 
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conhecimento sexual e à formação da vida sexual do indivíduo” (p. 19). Assim se 

difere do conceito de educação sexual utilizado pelo autor, enquanto processo 

cultural contínuo, que acontece ao longo da vida dos sujeitos de maneira 

indiscriminada, através dos meios de comunicação e das diversas instituições 

sociais.  

Retomando o percurso histórico, Figueiró (1996a) aponta que a década de 

1970 também foi marcada por uma escassez na produção sobre Educação Sexual, 

que foi rompida já na década de 1980, graças a uma maior abertura política. 

Segundo Meyer (2012), nesse momento acalorou-se a discussão sobre os 

problemas de saúde física ou emocional dos alunos, influenciada pelas 

contribuições de Paulo Freire, pelos Estudos Feministas, Estudos Culturais e o Pós-

Estruturalismo. Gagliotto (2009) lembra que também se desenvolveram pesquisas 

importantes sobre essa temática nas universidades brasileiras, ampliando o debate 

sobre a Educação Sexual.  

Nessa mesma década, houve a inclusão de conteúdos sexuais em materiais 

didáticos e na literatura, bem como debates sobre educação sexual em programas 

de televisão. Tais acontecimentos, aliados às transformações sociais, políticas e 

econômicas do país, representaram maior abertura no trato da sexualidade, 

incluindo o questionamento a tabus como a virgindade, a iniciação sexual e o uso de 

preservativos, que representaram, de acordo com Ribeiro (2002), mudanças no 

comportamento afetivo e das relações dos adolescentes e jovens, bem como a 

adoção de novos valores.  

Aproximadamente uma década depois, a epidemia de AIDS e a divulgação 

de casos de gravidez na adolescência impactaram a educação, na medida em que a 

informação ganhava status de melhor alternativa para a prevenção:  

 

Assim, a escola no início dos anos 90 foi tomada como um lugar 
fundamental para a propagação de informações sobre o “sexo 
seguro”, as quais incluíam, além do contágio do HIV/AIDS e outras 
DSTs, a “gravidez na adolescência”, que para os especialistas 
começou a ser tomada como um “problema pedagógico” importante. 
A partir desse momento, o discurso da sexualidade nas escolas 
brasileiras foi definitivamente colonizado pela ideia de saúde e 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez na 
adolescência, tomadas como sinônimo de problema de saúde física 
e social (CÉSAR, 2009a, p. 42).  
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Concomitantemente, os movimentos sociais e diversas instituições e 

entidades clamavam por maior atenção à sexualidade de crianças e jovens. No 

contexto brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente demarcou a produção 

de campanhas mundiais em favor dos direitos desses sujeitos (FURLANI, 2013). 

Ainda de acordo com a autora, no cenário internacional, debates sobre Direitos 

Humanos intensificaram as discussões sobre Direitos Sexuais, que por sua vez, 

propunham o “Direito à Educação Sexual Integral”, como um processo que se inicia 

desde o nascimento e continua ao longo da vida, devendo envolver todas as 

instituições sociais, como pontua seu Artigo 10º.  

Com todas essas influências, justificado pela disseminação de casos de AIDS 

e gravidez em adolescentes nas escolas, o Ministério da Educação propôs, na 

década de 1990, a constituição de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para 

a realização da Orientação Sexual nas escolas.  

Até então, as experiências aconteciam de maneira isolada, sem um consenso 

ou diretrizes específicas, até a publicação dos PCNs (BRASIL, 1998a; 1998b), com 

a proposta uma transversal para o trato de questões relativas à sexualidade. Tal 

documento se destina a fomentar a discussão sobre o “Corpo: matriz da 

sexualidade”; “Relações de Gênero”; e “Prevenção das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/AIDS”, consideradas então, como informações básicas sobre a 

sexualidade.  

Instigado pelos movimentos sociais, sobretudo as lutas LGBT (Movimentos 

de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros, entre outros), em 2006, o 

MEC (Ministério da Educação), em parceria com a Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, também assinou o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, 

reafirmando a inclusão das temáticas relativas a gênero e orientação sexual no 

currículo escolar.  

Posteriormente, o mesmo ministério publicou o documento “Gênero e 

Diversidade Sexual na Escola: reconhecer diferenças e superar preconceitos”, pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). O 

documento destina-se a relatar políticas públicas e ações desenvolvidas frente às 

temáticas gênero e diversidade sexual, com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento de práticas igualitárias, bem como a inclusão social no ambiente 

escolar. Tal objetivo é empreendido através da problematização da homofobia e das 

desigualdades de gênero. 
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Entretanto, apesar do grande avanço possibilitado por essa formalização, 

pesquisas destacam que existem muitas limitações nos documentos oficiais, 

sobretudo nos PCNs (ALTMANN, 2001; 2003; 2005; VIEIRA BRAGA, 2006; 

CÉSAR, 2009b), sendo necessário problematizar o modo pelo qual essas 

instituições têm desenvolvido ações frente a sexualidade com os estudantes, bem 

como o critério de validade dessa proposta.  

Uma problematização importante em relação aos PCNs tem sido direcionada 

à utilização do termo “Orientação Sexual”. Segundo Altmann (2003; 2007), embora 

tenha sido apropriado pelos Orientadores Educacionais para o contexto da 

educação, esse termo tem sido utilizado para designar a “opção sexual”3 dos 

sujeitos, nos movimentos sociais e estudos sobre sexualidade - o que de fato, causa 

certa confusão.  

 De acordo com Furlani (2011), “Orientação Sexual é a maneira como o 

interesse sexual e afetivo se manifesta [...]. Essa atração pode ser pelo mesmo 

sexo, pelo sexo oposto ou por ambos” (p. 157). Nessa direção, o referido termo 

indica orientação heterossexual, homossexual ou bissexual. 

Figueiró questiona essa falta de consenso nas pesquisas e na literatura em 

relação a utilização dos termos:  

 
Considerando a miscelânea de terminologias e classificações 
usadas, é possível afirmar que essa área do conhecimento está 
deficitária em um dos pontos de sua estrutura básica: no da 
elaboração de uma linguagem comum, no que concerne 
especificamente à terminologia básica e à classificação do processo 
(educação sexual) em si (FIGUEIRÓ, 1996b, p. 291). 

 

Nessa perspectiva, para Nunes (1996), a educação sexual pode ser 

compreendida como uma "[...] intervenção institucional na formação dos valores 

sobre sexualidade e nas informações orgânicas e biológicas humanas" (p. 121). 

Ribeiro (2004), por sua vez, considera que essas ações institucionais formais se 

referem à orientação sexual, enquanto as ações informais, ao longo da vida dos 

sujeitos, caracterizam uma educação sexual contínua. 

                                            
3
 O termo opção sexual tem sido veemente problematizado. Em MEC/SECAD, explica-se que “o 

termo orientação sexual veio substituir a noção de opção sexual, pois o objeto do desejo sexual não 
é uma opção ou escolha consciente da pessoa, uma vez que é resultado de um processo profundo, 
contraditório e extremamente complexo de constituição, no decorrer do qual cada indivíduo é levado 
a lidar com uma infinidade de fatores sociais, vivenciando-os, interpretando-os, (re)produzindo e 
alterando significados e representações, a partir de sua inserção e trajetória social específica” (2007, 
p. 17). 
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 Nesse embate, Figueiró (1996b) defende a utilização do termo “Educação 

Sexual”: 

 

O termo educação sexual é mais adequado, na medida em que abre 
espaço para que a pessoa que aprende seja considerada como 
sujeito ativo do processo de aprendizagem e não mero receptor de 
conhecimentos e/ou de orientações, como sugerem as outras 
terminologias: orientação, informação, instrução. Estas últimas 
denotam destaque na ação do professor. [...] Além de tudo, 
educação sexual é um termo que está em consonância com as 
estratégias consideradas fundamentais nesse processo, quais 
sejam: "debate aberto", discussões e educação através da 
participação em lutas sociais (FIGUEIRÓ, 1996b, p. 291).  
 

 Entretanto, Xavier Filha (2009) defende a problematização desses termos 

para além de sua padronização. Para a autora, essas tentativas não são inócuas e 

revelam tensões e conflitos presentes nas relações de saber e poder, que produzem 

os conceitos.  

Na tentativa de superar esses entraves, em consonância com perspectivas 

críticas, novas propostas têm sido desenvolvidas, buscando substituir os termos 

anteriormente utilizados. Para Figueiró (2010), levando-se conta da inadequação do 

termo orientação sexual, alguns teóricos contrários ao conceito de educação sexual 

têm se utilizado de termos como “Educação em Sexualidade” e “Educação para a 

Sexualidade”.   

 Em 2010 a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura) em parceria com a ONUSIDA (Programa Conjunto das Nações 

Unidas sobre HIV/AIDS), UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas), OMS 

(Organização Mundial de Saúde) e UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância), disponibilizou o documento “Orientação Técnica Internacional sobre 

Educação em Sexualidade”, destinado aos profissionais e quaisquer outros sujeitos 

que exerçam seu papel na tomada de decisões nos setores de educação e saúde: 

 

[...] foi desenvolvida a fim de auxiliar autoridades de educação, 
saúde e outras áreas relevantes no desenvolvimento e 
implementação de programas e materiais de educação em 
sexualidade baseados na escola. O documento será imediatamente 
relevante para ministros e técnicos de educação, incluindo 
elaboradores de currículos, diretores de escola e professores 
(UNESCO, 2012, p. 3).  
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 Nessa proposta, a escola é reafirmada enquanto espaço legítimo para o 

trabalho com a temática sexualidade. Justificada pelos valores culturais, crenças 

religiosas e pela disseminação da AIDS, a educação em sexualidade define-se  

 

[...] como uma abordagem apropriada para a idade e culturalmente 
relevante ao ensino sobre sexo e relacionamentos, fornecendo 
informações cientificamente corretas, realistas, e sem pré-
julgamento. A educação em sexualidade fornece oportunidades para 
explorar os próprios valores e atitudes e para desenvolver 
habilidades de tomada de decisão, comunicação e redução de riscos 
em relação a muitos aspectos da sexualidade (UNESCO, 2010, p. 
2).  

 

 Mesmo que os órgãos oficiais e políticas públicas apontem para a 

necessidade da efetivação do trabalho com questões relativas à sexualidade nas 

escolas, Louro (2012b) revela que ainda confrontam-se argumentos contra e a favor 

da educação ou orientação sexual na escola.  

 Abramoway et al. (2004) também reconhecem essas tensões, e apontam a 

discussão sobre a viabilidade dessa proposta: 

 

Há resistências plausíveis que com um cenário de necessidades, em 
que se vem alertando para o baixo nível da qualidade do ensino7 e 
se exigindo respostas pedagógicas dos professores, também se 
peça a este que seja um educador de temas da vida, do cotidiano, 
como questões relacionadas às práticas e aos ideários sexuais (p. 
43). 

 

Dentre os vários entraves, Furlani (2013) aponta que os livros didáticos 

continuam limitados em abordar o sistema reprodutor. Para a autora, é necessário 

conceber a sexualidade numa dimensão prazerosa, para além da procriação. Louro 

(2012b) complementa que a associação entre sexualidade e prazer tem sido 

esquecida, e a sexualidade geralmente tem sido caracterizada nas escolas pela 

doença, morte ou violência.  

 Diversos autores concordam que as inciativas de educação ou orientação 

sexual existentes até então apresentam caráter biologizante, muitas vezes 

envolvendo concepções moralistas e descontextualizadas da sexualidade 

(ALTMANN, 2001; 2003; 2007; 2013; JARDIM; BRETAS, 2006; FURLANI, 2011; 

LOURO, 2011; 2012b). Outra tendência entre essas práticas é o foco sobre a 
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sexualidade adolescente, tomada como um problema pelas escolas (FIGUEIRÓ, 

2010; FURLANI; 2011). 

Embora se possa vislumbrar muitos avanços, como percebia Nunes (1996), 

“[...] a sexualidade na escola continua a ser marginalmente compreendida” (p. 293). 

Parafraseando Barroso e Bruschinni (1982), a história da educação sexual no Brasil 

apresenta momentos de avanços e recuos. Como Meyer (2012), pode-se considerar 

que as mudanças são muito lentas e não dependem exclusivamente de leis e 

programas normativos, pois demandam um exercício de crítica e reflexão.  

 Nessa direção, Louro (2012b) complementa que, apesar de abordar a 

sexualidade cotidianamente, as tentativas de produzir um projeto educativo 

necessitam ser repensadas. Esse exercício parte da problematização do próprio 

conceito de sexualidade e o do modo pelo qual a escola lida com as normas sociais 

que regulam comportamentos e papéis. Caso continue reproduzindo valores de 

modo a-crítico e sem reflexões necessárias, as propostas de orientação sexual 

continuarão fadadas ao fracasso.  

 



50 
 

4. OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E A ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 

Influenciado pela conjuntura mundial e pelos desafios impostos à educação 

brasileira frente a suas problemáticas sociais, o Ministério da Educação publicou em 

1998 os PCNs com a finalidade de apresentar uma referência curricular nacional 

para o Ensino Fundamental. Essas propostas norteadoras se apresentaram com o 

objetivo de  

 

[...] garantir a todo aluno de qualquer região do país, do interior ou 
do litoral, de uma grande cidade ou da zona rural, que frequentam 
cursos nos períodos diurno ou noturno, que sejam portadores de 
necessidades especiais, o direito de ter acesso aos conhecimentos 
indispensáveis para a construção de sua cidadania (BRASIL, 1998a, 
p. 9).  

 

 Quanto a sua efetiva utilização, se destinam 

 

[...] a secretarias de educação, escolas, instituições formadoras de 
professores, instituições de pesquisa, editoras e a todas as pessoas 
interessadas em educação, dos diferentes estados e municípios 
brasileiros (BRASIL, 1998a, p. 9). 

 

Dessa forma, se propõem a nortear a construção de ações diversas que 

fazem parte da rotina das escolas. Os PCNs pretendem influenciar desde a tomada 

de decisões no âmbito das políticas públicas em diferentes esferas, até a formação 

dos profissionais da educação. Também fazem parte dos seus objetivos, orientar a 

escolha e a produção de materiais didáticos destinados ao ensino. 

Em relação à constituição dos PCNs, além do volume introdutório, se incluem 

os volumes que representam as disciplinas lecionadas nas escolas, como Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte, Educação 

Física e Língua Estrangeira. Também fazem parte dessa proposta temáticas 

relativas à Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo 

e Orientação Sexual, que são propostas transversais.  

Cada um desses temas foi apresentado em documentos específicos, que 

buscam analisar a temática, enfatizando sua relevância para a formação do aluno. 

Para isso, delimita objetivos, conteúdos, com sugestões de avaliação e orientações 

didáticas. Cada temática foi subdividida em ciclos, que representam dois anos de 
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escolaridade. Cabe ressaltar que na época da publicação, o Ensino Fundamental 

era constituído por 08 anos, ou 04 ciclos, e não 09 anos, como foi estabelecido 

desde reformulações na Lei Nacional que versa sobre a Educação (BRASIL; LDB, 

Lei n° 9394 de 1996). Não se impondo como norma obrigatória, mas como um 

paradigma ou modelo que se efetivará  

 

[...] na medida em que cada escola os torne seus. Por isso, será 
preciso operacionalizar os princípios dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais no projeto educativo de cada escola, peça fundamental de 
seu bom funcionamento (BRASIL, 1998a, p. 10).  

 

Nessa direção, os PCNs responsabilizam a escola na adoção dessas 

normas, com a finalidade de orientar o trabalho educativo. Assim acontece com os 

assuntos relativos à sexualidade. Reconhecendo a necessidade de impulsionar o 

desenvolvimento de intervenções para a formação de cidadãos críticos e 

conscientes para o exercício da sexualidade, formalizou-se a inserção do tema nas 

escolas, por meio dos PCNs, em seu caderno “Orientação Sexual”.  

Embora reconheçam que a sexualidade perpassa todo o desenvolvimento 

humano, de acordo com os PCNs, os alunos de 3° e 4° ciclos (hoje representados 

pelos 6º a 9° anos) apresentam especificidades, considerando que, nessa etapa, 

vivenciam o início da adolescência, entendida como etapa do desenvolvimento 

marcada por transformações, em que a sexualidade toma caráter de urgência, 

interferindo na aprendizagem (BRASIL, 1998a, 1998b). Cabe ressaltar que essa 

preocupação é tão expressa que em seu caderno introdutório, o MEC dedica o 

capítulo “Escola, Adolescência e Juventude”.  

Nessa direção, o PCN Orientação Sexual engloba propostas para o 

desenvolvimento de intervenções para a prevenção de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/ AIDS e gravidez na adolescência, bem como a superação de tabus 

e preconceitos presentes no contexto sociocultural brasileiro (BRASIL, 1998b). 

Para os PCNs (BRASIL, 1998b), a escola deve incluir a temática sexualidade 

em seu projeto educativo. O volume Orientação Sexual propõe que a abordagem da 

sexualidade na escola se constitua de ações transversais, para que sejam “[...] 

contemplados pelas diversas áreas do conhecimento [...], impregnando toda a 

prática educativa” (p. 307). Ao mesmo tempo, sugerem que, a partir da 5ª série 

essas discussões tenham um espaço específico, para além da transversalidade. 
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Sempre que emergirem questões relativas ao tema, a sexualidade também deverá 

ser trabalhada, extraprogramação.  

Nessa perspectiva, os PCNs destinados ao segundo ciclo do ensino 

fundamental  que compreende de 5ª à 8ª série, legitimam a escola como espaço 

propício para discussão sobre sexualidade junto aos adolescentes, e reconhecem 

que a sexualidade está presente nos tempos e espaços escolares: 

 

Devido ao tempo de permanência dos jovens na escola e às 
oportunidades de trocas, convívio social e relacionamentos 
amorosos, a escola constitui-se em local privilegiado para a 
abordagem da prevenção das doenças sexualmente 
transmissíveis/AIDS, não podendo se omitir diante da relevância 
dessas questões (BRASIL, 1998b, p. 293).  

 

Concomitantemente, entendem que “[...] ignorar, ocultar ou reprimir são 

respostas habituais [...] da escola”, “[...] e por vezes a escola realiza o pedido, 

impossível de ser atendido, de que os alunos deixem sua sexualidade fora dela” 

(BRASIL, 1998b, p. 291-292). 

Assim, tal documento reconhece algumas das falhas das instituições 

educativas, que se traduzem no silenciamento e no cerceamento da sexualidade 

dos alunos. Os PCNs pontuam a inadequação de estratégias utilizadas até então, e 

justifica sua relevância para a escola. Ao mesmo tempo, para cumprir suas 

propostas, esses buscam englobar os diferentes atores que compõem o contexto 

escolar, estendendo as ações de Orientação Sexual para além da esfera privada da 

família: 

 

O objetivo deste documento é promover reflexões e discussões de 
técnicos, professores, equipes pedagógicas, bem como de pais e 
responsáveis, com a finalidade de sistematizar a ação pedagógica 
da escola no trato de questões da sexualidade (BRASIL, 1998b, p. 
287). 

 

Responsabilizando a escola, tal documento pontua temas a serem 

privilegiados. No documento de referência, as práticas em Orientação Sexual devem 

obedecer aos blocos de conteúdo “Corpo: matriz da sexualidade”; “Relações de 

Gênero”; “Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS”, que são 

consideradas pelos PCNs informações básicas sobre a sexualidade. 
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O volume Orientação Sexual também propõe o conceito de sexualidade, “[...] 

como algo inerente à vida e à saúde”, considerando suas implicações sócio-

históricas e políticas, pretendendo “[...] contribuir para a superação de tabus e 

preconceitos ainda arraigados no contexto sociocultural brasileiro” (BRASIL, 1998b, 

p. 287). 

Além disso, sugere uma postura ética aos educadores, de flexibilidade e 

abertura, que 

 

[...] precisa refletir os valores democráticos e pluralistas propostos e 
os objetivos gerais a serem alcançados [...] a valorização da 
equidade entre os gêneros e a dignidade de cada um 
individualmente. [...] respeitam a opinião de cada aluno e, ao mesmo 
tempo, garantem o respeito e a participação de todos, explicitando 
os preconceitos e trabalhando pela não-discriminação das pessoas 
(BRASIL, 1998b, p. 303).  

 

Apesar das contribuições oferecidas por esse documento, questionamentos 

são tecidos por diversos autores. Alguns deles (DINIS; ASINELLI-LUZ, 2007; LEÃO, 

2009) reconhecem que os PCNs representam conquistas, uma vez que a educação 

sexual oferecida nas escolas centrava-se apenas no caráter biológico da 

sexualidade. Porém, muitos são unânimes em afirmar que as discussões sobre a 

relação entre sexualidade e educação ainda precisam avançar (ALTMAN, 2001; 

2005; 2009; CÉSAR, 2009b; LOURO, 2001; 2011; VIEIRA BRAGA, 2006). Ao 

mesmo tempo, sabe-se que muitas escolas não têm desenvolvido efetivamente a 

proposta dos PCNs (JARDIM; BRÊTAS, 2006; GAGLIOTTO, 2009; LEÃO, 2009; 

FIGUEIRÓ, 2010). 

 Outra questão em discussão se refere às discordâncias quanto ao termo 

“Orientação Sexual”. Cardoso (2008) mostra que este conceito está muitas vezes 

relacionado ao sentido do desejo sexual. Altmann (2003) esclarece que, no campo 

da educação, esse termo está ligado às práticas dos Orientadores Educacionais, 

que foram precursores nas ações de educação sexual, junto aos professores de 

Ciências. 

 Em consonância com Ribeiro (2004), a orientação sexual nesse caso, trata-

se de uma intervenção institucionalizada e sistematizada, com profissionais 

específicos, diferenciando-se da educação sexual enquanto processo contínuo que 

ocorre informalmente ao longo da vida dos sujeitos.  
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Além disso, há contestações de que os PCNs não tratam do respeito às 

diferenças e da construção de identidades presentes na sociedade brasileira 

(VIEIRA BRAGA, 2006), e que as informações veiculadas nos programas de 

Orientação Sexual muitas vezes se restringem a informações sobre métodos de 

prevenção às DSTs e sobre o funcionamento do corpo enquanto aparato biológico 

(ALTMANN, 2001; 2005; 2007).  

Quanto à presença do tema sexualidade no currículo, há autores que 

reconhecem sua importância (JARDIM; BRÊTAS, 2006; LEÃO, 2009); e também os 

que alertam para o perigo de abafar as contradições e especificidades dos diversos 

contextos brasileiros, quando se pretende disseminar valores hegemônicos (VIEIRA 

BRAGA, 2006; BRITZMAN, 2013). 

 Como obstáculo à abordagem ética e cuidadosa da sexualidade nas escolas, 

Britzman (2013) cita as concepções e crenças que os profissionais apresentam 

sobre a sexualidade e os problemas estruturais da escola. Leão (2009) enfatiza que 

grande parte dos problemas está na formação desses profissionais, que deveriam 

se adequar às necessidades. Os PCNs se apresentaram como uma proposta sem 

atenção e investimento na formação profissional, motivo pelo qual foram criticados 

por instâncias acadêmicas e de militância social (ALTMANN, 2013). 

Para Meyer e Soares (2012), problematizar as práticas pedagógicas não 

implica necessariamente em substituí-las por outras ações, mas percebê-las como 

iniciativas que envolvem certas verdades implicadas em relações de poder. Dessa 

forma, cabe reconhecer que a constituição de normas ou parâmetros norteadores 

não garantem efetivas mudanças nos espaços escolares. Reflexões 

contextualizadas são fundamentais nesse processo, para que se descortinem 

ideologias e determinadas certezas que impossibilitam olhares mais amplos no 

campo em questão.  

 Nessa perspectiva, cabe considerar, como Furlani (2011), que a escola 

precisa “[...] perturbar, sacudir as formas de se posicionar perante as discussões da 

educação sexual que, tradicionalmente, vêm sendo realizadas no Brasil” (p. 40). 

Assim, não se trata simplesmente de reproduzir modelos conhecidamente 

ineficazes, mas de buscar superar o fracasso das iniciativas empreendidas até 

então.  

Apesar dos históricos entraves, ainda se reafirma a importância das 

instituições educativas na superação de tantos desafios: 
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[...] a importância da escola diante destas questões está relacionada 
ao caráter democrático de tal instituição [...]. A escola é uma forma 
fundamental de promoção da igualdade de direitos. Para que 
cumpra esta função, o respeito à diversidade sexual é ali 
imprescindível, caso contrário, ela instaura práticas discriminatórias 
e heteronormativas que excluem ou invisibilizam diferenças 
(ALTMANN, 2013, p. 77).  

 

 Frente ao exposto, considera-se que as ações de Orientação Sexual/ 

Educação Sexual devem ser intensamente problematizadas para que a escola não 

permaneça difundindo valores hegemônicos na tentativa de normalizar e controlar a 

sexualidade dos indivíduos a partir de padrões morais estereotipados, dificultando a 

superação de históricos preconceitos e tabus.  

 As escolas não são as únicas instituições responsáveis pela fabricação e 

reprodução de saberes sobre a sexualidade, mas é necessário que essas 

instituições continuem sendo questionadas em suas práticas e discursos, para que 

se tornem de fato, espaços privilegiados para a formação de sujeitos críticos e 

reflexivos.  
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5. ADOLESCÊNCIA E SEXUALIDADE: UM RECORTE CONCEITUAL 

 

Muitos autores tem voltado suas preocupações para a temática adolescência, 

todavia, apresentando diferentes concepções e pontos de vista. Os marcos etários 

que são usados para caracterizá-la e para servir de referência para análises 

demográficas e definição de políticas públicas variam de país para país, de 

instituição para instituição. No Brasil, costuma-se utilizar os parâmetros do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), regulamentado pela Lei n° 8.069/90 (BRASIL, 

1990), que define como adolescente a pessoa com 12 a 18 anos de idade. O 

Ministério da Saúde por sua vez, toma como base a definição da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que considera o indivíduo com idade entre 10 e 19 anos. 

Ambas as definições são marcadas por critérios biológicos, caracterizando a 

adolescência como um período comum a todos os sujeitos, independente de seu 

grupo social. 

O interesse em estudar essa fase de desenvolvimento remonta o início do 

século XX, com as publicações de Stanley Hall (1904), que a introduziram enquanto 

objeto de estudo da psicologia. O autor caracterizava a adolescência como 

momento de tormenta e instabilidade, no qual se produzem significativas mudanças 

em preparação para a vida adulta. De acordo com Grossman (2010), ao longo do 

século XX foi consolidada a ideia da adolescência como uma etapa da vida dotada 

de características próprias, detentora de um estatuto legal e social, cada vez mais 

evidenciada como fase de potenciais riscos. Posteriormente, Erickson (1976) a 

apresentou enquanto modo de vida entre a infância e a idade adulta, caracterizada 

por uma confusão de papéis e por dificuldades para construir a identidade, em que 

se faz presente uma moratória social.  

Tais autores consagraram a adolescência como objeto de estudo da 

psicologia, que assumiu a perspectiva de uma análise e delimitação partindo do 

sujeito particular e seus processos e transformações individuais (LÉON, 2005). 

Nessa mesma direção, muitas teorias acerca do desenvolvimento humano foram 

construídas posteriormente, partindo do pressuposto de que a adolescência é uma 

fase de desenvolvimento peculiar, marcada por transformações a nível biológico, 

psicológico e social. Grossman (2010) complementa que muitas dessas teorias a 

conceituaram como um problema. Um caráter universal e abstrato foi dado a ela, 
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inerente ao desenvolvimento humano. A adolescência não só foi naturalizada como 

também foi tomada como uma fase difícil. Uma fase do desenvolvimento, 

semipatológica, que se apresenta carregada de conflitos “naturais” (BOCK, 2001, p. 

33).  

Em direção contrária, a partir da perspectiva Sócio Histórica do 

desenvolvimento humano, alguns autores têm questionado o modo pelo qual a 

adolescência tem sido compreendida de maneira naturalizante e a-histórica (BOCK, 

2001; 2004; 2007; OZELLA; AGUIAR, 2008). Bock (2004) questiona o quanto a 

psicologia naturalizou a adolescência, considerou-a uma fase natural do 

desenvolvimento, universalizou-a e ocultou todo o processo social constitutivo do 

desenvolvimento. Por esse motivo, Bock (2001) considera necessário revisitar e 

revisar esse conceito.  

Para Ozella e Aguiar (2008), a manutenção das concepções de adolescência 

como um período naturalmente de crise cumpre o papel ideológico de camuflar a 

realidade, as contradições sociais, as verdadeiras mediações que constituem tal 

fenômeno. Coerentes com a perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, assim como 

Lane (1999), tais autores rompem com definições psicologizantes e concebem o 

homem enquanto produto e produtor de sua história pessoal e da história da 

sociedade. Tal perspectiva não tem como objetivo caracterizar a adolescência nem 

defini-la a partir de categorias engessadas. Preocupa-se primeiro em compreender 

como se constituiu historicamente esse período do desenvolvimento (OZELLA; 

AGUIAR, 2008). 

Essa perspectiva pode ser representada pela concepção sociointeracionista 

de Vigotsky (1998), que privilegia a compreensão do homem enquanto ser biológico, 

histórico e social. Para o autor, os processos de desenvolvimento humano 

acontecem na interação do homem com espaço social.  

Precursora da Psicologia Sócio-Histórica no Brasil, Silvia Lane (1999) alerta 

para necessidade de recuperar o indivíduo na intersecção de sua história com a 

história de sua sociedade. Fortemente influenciada pelo materialismo histórico e 

pela lógica dialética, concebe o homem enquanto ser social, que se transforma 

através de sua atividade e que se constitui a partir das relações com os outros 

homens, mediadas pela linguagem. Acredita que não se pode conhecer qualquer 

comportamento humano isolando-o ou fragmentando-o, como se existisse em si e 

por si. 
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Para Aguiar (2000), trata-se de adotar uma visão de indivíduo concreto, 

determinado histórica e socialmente, que não pode, jamais, ser compreendido 

independentemente de suas relações e vínculos. Fala-se de um homem ativo que 

tem sua consciência determinada pela vida. Não se trata nesse caso, de considerar 

o homem enquanto reflexo do social, passivo às influências do ambiente, mas de 

concebê-lo enquanto ser ativo, criativo, produto e produtor da sua história, enquanto 

“ser em movimento” (LANE, 1999). Para a perspectiva Sócio-Histórica, segundo 

Bock (2001), o desenvolvimento humano acontece na direção da cultura, das 

relações sociais e das atividades humanas.  

A visão de Urresti acerca da adolescência e da juventude representa essa 

tentativa de romper com visões universalistas e naturalistas. Para o autor, a 

adolescência é uma instituição social, que se inicia com um processo biológico – a 

puberdade, mas não se esgota aí, depende da influência dos fatores sociais que 

variam de cultura para cultura, e de acordo com o momento histórico. Para o autor, 

os segmentos adolescência e a juventude não são naturais: 

  

[...] son construidos social e históricamente y por lo tanto, cambian 
con las diversas circunstancias que registra la vida social. Si la 
sociedad que las incluye es relativamente homogénea, la 
experiencia de esa transición tenderá a ser similar para todos los 
miembros de cada generación, pero si no lo es, por ser muy desigual 
en términos socioeconómicos o porque las diferencias regionales o 
culturales son muy marcadas, habrá transiciones distintas que de 
acuerdo con las distancias existentes podrán ser incomparables 
entre sí. Esto significa que esos dos grandes períodos relativamente 
comunes para toda la población, pueden variar en las edades de 
entrada, permanencia y salida, pueden registrar ritmos de 
maduración muy disímiles y brindar experiencias formativas de muy 
diversa significación (URRESTI, 2011, p. 44). 

 

De acordo com a concepção Sócio-Histórica do desenvolvimento humano, há 

muitas características que influenciam a vivência da adolescência, e todo fato só 

pode ser compreendido a partir de sua totalidade, que lhe dá sentido. Até mesmo as 

características biológicas e corporais adquirem significado socialmente. Em uma 

sociedade marcada pelo multiculturalismo e pelas desigualdades sociais, faz-se 

necessário reconhecer diversos modos de ser adolescente, que são resultado, 

dentre muitos fatores, das relações construídas nos grupos sociais.  

Contrariando concepções naturalistas e universalistas do desenvolvimento 

humano, a perspectiva Sócio-Histórica diverge com definições engessadas sobre a 
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constituição da identidade do homem, que a concebem como algo pronto e 

acabado, produto exclusivo da relação do sujeito com seus processos 

intrapsicológicos. De outro modo, como assinala Ciampa (1999), a identidade se 

constitui enquanto produto de um permanente processo de identificação; é um dar-

se constante que expressa o movimento do social; é metamorfose. 

Da mesma forma, assim é construída a identidade adolescente, no seu 

entrelaçamento com o social. A Psicologia Sócio-Histórica concebe a adolescência 

como uma construção social que tem suas repercussões na subjetividade e no 

desenvolvimento humano:  

 

A adolescência foi criada pelo homem. Fatos sociais vão surgindo 
nas relações sociais e na vida material dos homens; vai se 
destacando como um fenômeno social e vai apresentando suas 
repercussões psicológicas; [...] Construída como fato social e como 
significado, a adolescência torna-se uma possibilidade para os 
jovens (e para os não-jovens), uma forma de identidade social 
(BOCK, 2004, p. 40). 

 

Ciampa (1999) destaca que as possibilidades de diferentes configurações de 

identidade estão relacionadas com as diferentes configurações da ordem social.  

Salles (2005) reforça ainda, que a subjetividade só pode ser compreendida como 

produto das relações e mediações sociais. A sociedade exerce forte influência sobre 

o indivíduo na construção de sua subjetividade. 

Assim, não se deve dissociar o estudo da sexualidade do adolescente do 

estudo do contexto no qual ele está inserido. Nessa direção, não se pode falar de 

uma adolescência universal, mas em sujeitos que vivem e compartilham 

experiências a partir de contextos sociais específicos. Este olhar permite reconhecer 

a heterogeneidade do adolescente a partir das diversas realidades cotidianas nas 

quais se desenvolvem as distintas formas de ser adolescente.  

Nessa crítica, Altmann (2007) discute a explosão discursiva em torno da 

sexualidade adolescente, que tem sido tratada como um problema social frente ao 

qual a escola é convidada a intervir e a empreender ações preventivas. Pois a 

sexualidade na juventude tem sido cada vez mais, associada à “gravidez precoce” 

na adolescência, e à prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS 

(ABRAMOVAY et al., 2004). Ao mesmo tempo, essa relação tem sido marcada por 

uma preocupação com “os riscos” frente aos quais adolescentes e jovens estariam 
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expostos por estarem “mais propensos” ao sexo inseguro (BARROS; COLAÇO, 

2013).  

Nessa mesma direção, com essas preocupações, documentos oficiais e 

políticas públicas tem pautado o tratamento da sexualidade na escola (BRASIL, 

1998a; 1998b; UNESCO, 2010). Diversas pesquisas demonstram que essas 

representações também têm norteado as práticas de orientação e educação sexual 

nas instituições educativas, na maioria das vezes, tendo como foco a sexualidade 

adolescente (ALTMANN, 2003; 2005; 2007; JARDIM; BRÊTAS, 2006; FURLANI, 

2011).  

Embora tenham se constituído representações negativas acerca da 

sexualidade adolescente por meio de transformações sociais e estratégias de 

biopoder específicas (ALTMANN, 2007), elas têm sido incorporadas no discurso dos 

jovens e adolescentes, como demonstra Rosistolato (2003) em pesquisa realizada 

sobre educação sexual na escola.  

O grande perigo, para Ozella e Aguiar (2008), é que, quando se define a 

adolescência como isto ou aquilo, atribui-se significações com base em realidades 

sociais e em “marcas”, que serão referências para a constituição dos sujeitos. Bock 

(2004) acredita que, ao construírem-se as significações sociais em torno da 

adolescência, os jovens têm então a referência para a construção de sua identidade 

e os elementos para a conversão do social em individual. Cabe acrescentar o fato 

de que esses sujeitos nem sempre tem conhecimento sobre as percepções que se 

constituem sobre eles.  

Essa construção de sentidos pessoais que constituem a subjetividade se dá 

numa relação dialética com o mundo social, mediada pela linguagem (BOCK, 2001), 

que por sua vez, reproduz os valores sociais e uma visão de mundo, produto da 

coletividade (LANE, 1999).  

É dessa forma que se constrói a identidade do adolescente, sob a influência 

de sistemas de significações construídos na cultura, que são mediados pela 

linguagem e disseminados nas relações sociais. Considera-se, nessa direção, que o 

comportamento sexual adolescente não é mera produção de impulsos individuais ou 

realização linear da sua constituição biológica. É constituído na sociedade por 

diversos discursos e práticas, em contextos específicos. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 O Contexto 

 

Para a escolha do universo da pesquisa, elegeu-se o Município de São João 

da Barra-RJ, por caracterizar, no momento, local de importantes inserções culturais 

e socioeconômicas, dada a instalação do Complexo Portuário do Açu. Com a 

finalidade de delimitar o estudo, a pesquisa se restringirá à Rede Municipal de 

Educação do referido município. 

São João da Barra está localizado na região norte do Estado do Rio de 

Janeiro, entre os municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco de 

Itabapoana. De acordo com dados do IBGE (2010), sua população é composta por 

32.747 habitantes, representando um aumento expressivo nos últimos anos, se 

comparado ao censo anterior, em que essa população era de 28.889 sanjoanenses. 

Tal fato evidencia a influência dos investimentos portuários, que superaram a 

estagnação econômica vivenciada pelo município até então. Entretanto, apesar dos 

avanços tecnológicos, 17.255 habitantes declararam-se sem instrução e com nível 

fundamental incompleto. A maior parte da população não tem rendimentos, ou 

recebe até um salário mínimo. Tal fato revela os desafios que se impõem às 

políticas públicas nesse contexto.  

Especificamente, foram selecionadas 03 escolas dentre as 08 escolas que 

oferecem turmas de 6° ano do Ensino Fundamental. Para isso, algumas 

informações presentes nos PCNs (BRASIL, 1998b) foram levadas em conta. 

Segundo o referido documento, da 5ª série (atual 6° ano) em diante, os alunos já 

demonstram condições de apresentar suas questões sobre sexualidade, e 

necessitam de melhores oportunidades para refletir sobre o assunto.  

O primeiro critério de escolha das escolas foi a extensão da municipalização 

ao segundo ciclo do ensino fundamental, iniciada no ano de 2013 com turmas de 6° 

ano. Nessa direção, foram privilegiadas as escolas que inauguraram o segundo 

ciclo do ensino fundamental no último ano. O segundo critério foi a localização da 

instituição. Apesar das dificuldades encontradas ao longo do processo, pretendeu-

se alcançar a realidade de diferentes regiões do município, que é subdividido em 

seis distritos, com peculiaridades geográficas e socioculturais. Tais parâmetros 
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norteadores possibilitaram acessar uma maior gama de informações frente a um 

contexto multifacetado, com inúmeros desafios.  

 A partir da definição das Unidades Escolares, as mesmas foram nomeadas 

aleatoriamente em Escola A, Escola B e Escola C.  No que diz respeito a sua 

contextualização, a Escola A fica situada em Barcelos, 6º distrito do município desde 

1986. Após demolição do antigo prédio, em 2004, inaugurou-se a estrutura atual, 

que já não atende a demanda (que aumenta a cada ano), com os novos alunos 

oriundos de distritos e município vizinho, em razão do grande crescimento que o 

município vem apresentando. Oferece turmas de Ensino Infantil, Educação de 

Jovens e Adultos e Ensino Fundamental, onde estão incluídas 04 turmas de 6° ano, 

que foram inauguradas em 2013, contando com um quantitativo de 

aproximadamente 15 professores e 05 técnicos educacionais que atendem a essa 

clientela.  

 Por sua vez, a Escola B está instalada em Cajueiro, BR 356, que é 4° 

distrito do município. Atualmente oferece turmas de Ensino Fundamental e turmas 

destinadas à Educação de Jovens e Adultos, com 01 turma de 6° ano, que também 

foi inaugurada em 2013, sendo assistida por aproximadamente 10 professores e 05 

técnicos educacionais. Apresenta boa infra-estrutura e atende às comunidades de 

Cajueiro e Degredo, constituídas por um número significativo de pessoas oriundas 

de outros locais do estado e do país, que tentam alcançar melhores oportunidades 

de emprego no Porto.  

 Quanto à caracterização da Escola C, esta foi criada em 1991 e está 

localizada no 3º distrito, em Grussaí. Atende à comunidade e suas imediações, com 

famílias de reduzido poder aquisitivo, vinculando-se ao trabalho informal nas praias 

circunvizinhas, em obras, comércio e transporte alternativo. No último ano a escola 

teve um total de 687 alunos, entre o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e 

Adultos, com 06 turmas de 6° ano, que são atendidas por aproximadamente 21 

professores e 05 técnicos educacionais.  

 

6.2 Os sujeitos 

 

Para a realização da pesquisa, definiu-se como os sujeitos, os professores do 

6° ano e os técnicos educacionais que atendem essas turmas (psicólogos, 
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assistentes sociais, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos e 

psicopedagogos).  

Cabe ressaltar que o número de professores das escolas contempladas é 

aproximado, visto que, são frequentes as mudanças nessa equipe em virtude de 

licenças médicas e remanejamentos para outras unidades escolares, entre outros 

motivos de afastamento. Também vale informar que em todas as escolas 

contempladas, a equipe de técnicos educacionais estava completa.  

Dentre um quantitativo de 46 professores, somando-se os profissionais de 

todas as escolas, 25 constituíram a amostra, correspondendo a 54,4% dessa 

população. Quanto aos técnicos, entre 15 profissionais, 11 responderam ao 

instrumento, representando 73,33% do total. No que diz respeito ao número geral de 

sujeitos, 59,01% dos profissionais convidados preencheram os questionários. 

 

6.3 Caracterização da pesquisa, instrumentos e procedimentos 

 

No que diz respeito à caracterização da pesquisa, quanto ao tratamento 

problema em questão, este estudo privilegiou análises de caráter qualitativo 

(MINAYO, 2009). Ao mesmo tempo, ela pode ser classificada como uma pesquisa 

exploratória, de acordo com os parâmetros de Kauark, Manhães e Souza (2010), 

envolvendo a realização de levantamento bibliográfico e a utilização de instrumentos 

que possibilitaram o alcance dos objetivos. 

Para obter as informações necessárias junto aos sujeitos supracitados, foram 

construídos questionários destinados a professores e aos técnicos. Cabe registrar 

que as entrevistas não foram estratégia adotada porque, desde os contatos iniciais 

com as instituições escolares, os sujeitos afirmaram algumas dificuldades, dentre as 

mais citadas, a falta de tempo para submeter-se à entrevista devido aos curtos 

intervalos entre as aulas, a necessidade de se deslocar para outro local de trabalho, 

e até mesmo o risco de perder os poucos ônibus disponíveis para o deslocamento 

até os outros locais de trabalho ou à residência, haja vista a extensa carga horária 

de trabalho dos professores. 

Quanto aos instrumentos, foram produzidos questionários com questões 

abertas e fechadas, de acordo com a revisão bibliográfica, que contemplaram 

diversos aspectos do fenômeno estudado (Apêndices C e D). As questões fechadas 

foram elaboradas conforme a escala Likert, com 5 alternativas em gradação, com o 
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objetivo de captar as percepções e opiniões dos entrevistados. As mesmas foram 

tratadas a partir de estatísticas descritivas, que verificaram a frequência das 

respostas. Os dados foram estratificados em caráter geral, e, ao mesmo tempo, 

privilegiou-se as comparações entre as respostas apresentadas pelos professores e 

pelos técnicos, sendo traduzidas em percentagens.  

As questões abertas, por sua vez, tiveram por finalidade ampliar os olhares 

sobre o fenômeno em questão, que não poderiam ser acessados por meio das 

questões fechadas. Para a análise dessas informações, a leitura e interpretação dos 

dados foi realizada a partir da Análise de Conteúdo, que segundo Bardin (1979), 

trata-se de um  

 
[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (qualitativos ou não) que 
permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (p. 42). 

 

 Dentre as técnicas disponíveis para o alcance dos objetivos da Análise de 

Conteúdo, foi privilegiada a Análise Temática, que “[...] consiste em descobrir os 

„núcleos de sentido‟ que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de 

aparição pode significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 

1979, p. 105).  

Seguindo a referida perspectiva metodológica, os dados foram tratados por 

meio dos procedimentos seguintes: decomposição do material em unidades de 

registro; categorização das partes; descrição da categorização; construção de 

inferências sobre o material; e interpretação dos resultados obtidos a partir da 

fundamentação teórica adotada.  

Paralelamente, com o objetivo de analisar as estratégias implementadas 

pelas escolas e verificar se os professores e a equipe técnica consideram as 

propostas dos PCNs (1998a, 1998b) para tratar de temas relativos à sexualidade, 

realizou-se uma análise dos Projetos Políticos Pedagógicos e do Currículo Mínimo 

das disciplinas lecionadas no 6° ano, através da proposta metodológica da Análise 

de Conteúdo (BARDIN, 1979). Informa-se que não foi possível acessar aos Planos 

de Aula, conforme pretendido inicialmente, devido aos entraves institucionais. 

Cabe ressaltar que após submissão ao Centro de Pesquisa Interdisciplinar de 

Cognição e Linguagem, constituído por professores do programa de Pós Graduação 
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em Cognição e Linguagem da UENF, o projeto de pesquisa foi validado, o que 

permitiu sua concretização. Quanto aos procedimentos implementados, após a 

escolha das unidades escolares, buscou-se a autorização da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura de São João da Barra-RJ (Apêndice A), e, posteriormente, 

da direção de cada instituição participante, para o acesso às informações 

pertinentes à pesquisa.  

Para a aplicação dos questionários, no primeiro contato com os sujeitos estes 

foram esclarecidos sobre os objetivos da investigação e assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido, que demarcou a condição voluntária da 

participação e informou a divulgação dos dados da pesquisa para fins científicos, 

assegurando seu anonimato (Apêndice B). 

No momento do preenchimento dos questionários, algumas dificuldades se 

fizeram presentes. Além do uso da justificativa de falta de tempo, os profissionais 

relataram a ausência de um local adequado para respondê-los, sinalizando a 

interferência dos ruídos externos e do “entra e sai” de pessoas da sala dos 

professores. Frente a essas impossibilidades, os questionários foram respondidos 

entre os meses de setembro a novembro de 2013, nas respectivas instituições 

escolares e na residência dos que não puderam preenchê-los nesses espaços, em 

virtude de suas necessidades pessoais.  

Para a categorização dos dados e para a garantia de sigilo aos participantes, 

após a entrega dos questionários os sujeitos foram identificados por números e por 

sua função, enquanto professor ou técnico. Quanto às escolas, estas foram 

nomeadas aleatoriamente, com letras sequenciais do alfabeto. Ao final, os dados da 

pesquisa documental foram confrontados com os dados obtidos por meio dos 

questionários, momento em que foram relacionados e analisados a partir da 

bibliografia adotada. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 Caracterização dos participantes 

 

 A partir dos dados obtidos através dos instrumentos, buscou-se caracterizar 

os participantes por meio do sexo (masculino e feminino), idade e formação. Quanto 

a este item, analisou-se o tempo decorrido desde a graduação e o tempo em que 

atuam na instituição. Além dessas informações, pretendeu-se identificar a disciplina 

lecionada pelos professores. Em relação aos técnicos, perguntou-se o cargo 

exercido na escola em questão.  

 Com base nas respostas, os dados foram organizados em gráficos, que 

demonstram comparativamente as informações da amostra total, que inclui 

professores e técnicos (Geral), seguidas dos dados apresentados pelos professores 

das diferentes disciplinas contempladas e pelos técnicos (Orientadores 

Pedagógicos, Orientadores Educacionais, Psicopedagogos, Psicólogos e 

Assistentes Sociais), em separado.  

 

7.1.1 Sexo dos profissionais da educação 

 

De acordo com os dados obtidos, como apresentado na Figura 1, dentre o 

total geral de entrevistados, as mulheres são a maioria entre os profissionais da 

educação (80,6%), e os homens, a minoria (19,4%): 

 

 

 
Figura 1 – Sexo dos participantes da pesquisa  
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Nessa direção, verifica-se que a Educação ainda é campo de atuação 

profissional predominantemente feminino, o que corrobora com pesquisas 

realizadas por Batista e Codo (1998 apud ROSEMBERG, 2001) e Bruschini e 

Lombardi (2007). De acordo com os autores, a educação continua sendo um espaço 

comum para as mulheres no mercado de trabalho, representando aproximadamente 

80% da força de trabalho, o que corresponde aos dados obtidos na presente 

pesquisa.  

 Nos primórdios da educação brasileira, o magistério constituía a principal 

opção profissional para as mulheres (BONATO, 1996) e a presente pesquisa 

confirma essa antiga realidade. As implicações dessa situação são apontadas por 

Rosemberg (2001), na desvalorização do magistério na educação básica (com 

prejuízos na remuneração), bem como à manutenção de práticas sexistas na 

instituição escolar, entre outros.  

Para Louro (2011), a escola é historicamente “[...] um lugar de atuação de 

mulheres” (p. 92), com tarefas marcadas pelo cuidado e vigilância, caracterizadas 

socialmente como atribuições femininas. Documentos históricos indicam que a 

educação foi uma das poucas possibilidades de trabalho conferidas às mulheres 

durante muito tempo. Seu papel nesse campo de trabalho era assegurado pela 

representação de um ser assexuado, sem desejos ou perversões que pudessem 

agredir a integridade das crianças (NUNES, 1996).  

Altmann (2003) ainda aponta que esse cenário faz com que a abordagem da 

sexualidade seja realizada predominantemente por mulheres, fato que necessita ser 

problematizado. Assim, verifica-se que a escola é um espaço marcado por questões 

sociais amplas, que influenciam as práticas pedagógicas. Ao mesmo tempo, cabe 

discutir o quanto essa instituição é generificada e quais as consequências da 

feminização da educação para o trato da sexualidade e sua abordagem e no âmbito 

escolar.  
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7.1.2 Faixa etária, tempo decorrido desde a graduação e tempo de atuação 

profissional 

 

Foi possível observar que dentre os entrevistados, as idades variaram entre 

24 e 65 anos: 

 

Figura 2  – Faixa Etária dos Professores e Técnicos  

 

Entre os professores, tais dados apresentaram grande variabilidade, com 

distribuição semelhante entre diferentes faixas etárias. Em relação aos técnicos, 

percebeu-se ligeiras diferenças, com o predomínio de pessoas entre 24 e 30 anos 

(36,4%). Todavia, semelhanças entre professores e técnicos se revelam no tempo 

decorrido após a formação do profissional: 

 

 

Figura 3  – Tempo decorrido após a graduação 
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 A Figura 3 mostra que 58,3% se graduaram há pouco tempo. Um índice de 

52% dos professores possui entre 03 e 09 anos de formado. Ao mesmo tempo, 

72,7% dos técnicos se incluem na referida categoria, o que indica formação 

profissional recente dos mesmos.  

Tais dados são confrontados com as respostas em relação ao tempo de 

atuação na educação, mostradas na Figura 4:  

 

 

Figura 4  – Tempo de atuação na educação 
 

De acordo com análise dos dados individuais, os professores iniciam sua 

experiência profissional antes mesmo da conclusão da graduação, o que não ocorre 

com os técnicos. Estes por sua vez, demonstraram que a atuação profissional na 

educação nem sempre é a principal opção, e que as primeiras experiências 

profissionais ocorrem após a formação. 

Louro (2011) considera que o profissional da educação não está alheio às 

representações sociais que favorecem a categorização, exclusão ou estigmatização 

dos sujeitos. Por isso, os cursos de graduação devem ser intensificados pela crítica 

e a problematização das questões que perpassam as práticas pedagógicas, 

considerando-se, sobretudo, que o exercício profissional não tem sido precedido de 

uma formação adequada. Em muitas situações, o profissional exerce suas funções 

sem estar preparado para tal, o que é problematizado por Rohden (2009) e Figueiró 

(2010). 

 Cabe ressaltar que as informações que apontam para recente inserção no 

campo da educação, sobretudo pelos técnicos educacionais, se deve em parte, à 

realização de um concurso público municipal, há aproximadamente três anos, o que 
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possibilitou a escolha da educação como espaço de trabalho por esses 

profissionais, que tradicionalmente também estão vinculados à saúde e à 

assistência social -  sobretudo os psicólogos e assistentes sociais.  

 

7.1.3 Formação dos profissionais que participaram da pesquisa e disciplina que 

lecionam ou cargo que exercem 

 

A análise dos dados indica grande variabilidade de formações entre os 

sujeitos da pesquisa. Contudo, entre o total geral e os professores, há predomínio 

da formação em Letras (44% e 33,3%, respectivamente), e entre os técnicos, da 

formação em Pedagogia (45,5%). 

 Uma análise qualitativa das respostas que não foram quantificadas revela 

que grande parte dos professores e dos técnicos apresenta outros cursos para além 

da graduação que confere a habilitação para o trabalho na escola, incluindo outras 

graduações (Direito, Serviço Social, História, Artes, Administração de Empresas, 

Ciências), cursos de formação de professores, cursos técnicos, pós-graduações lato 

sensu e stricto sensu (mestrado). Apenas 8% dos professores não declararam ter 

outros cursos ou especializações. Entre os técnicos é curioso ressaltar que 

aproximadamente a metade (45,45%) já exerceu ou exerce a docência na educação 

básica. Assim como os professores, apenas 8% dos técnicos não declararam outros 

cursos ou especializações. 

 Cabe ressaltar que dentre o total geral dos entrevistados, apenas 01 

professor informou ter iniciado curso de formação continuada direcionada ao estudo 

da sexualidade. Esse baixo índice é confirmado por pesquisas realizadas 

anteriormente (JARDIM; BRÊTAS, 2006; DINIZ; ASINELLI-LUZ, 2007). Além disso, 

cabe ressaltar que essas oportunidades de formação em sexualidade ainda são 

escassas. Em discussão sobre o assunto, Rohden (2009) enfatiza a importância de 

inciativas voltadas para a formação desses profissionais, que muitas vezes se 

colocam numa tensão entre suas convicções pessoais e o compromisso com a 

formação integral dos sujeitos, o que é reiterado por Figueiró (2010).  

Participaram da pesquisa os professores de Língua Portuguesa, Inglês, 

Matemática, Ciências, Espanhol, Geografia, História, Educação Física, LACH 

(Linguagens Aplicadas às Ciências Humanas) e Arte. Não se fizeram presentes os 

professores de Música, LACE (Linguagens Aplicadas às Ciências Exatas e LALP 
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(Linguagens Aplicadas à Língua Portuguesa). Mostrou-se relativamente expressiva 

a contribuição dos professores de Língua Portuguesa e Espanhol. Entre os técnicos, 

todos os Orientadores Educacionais, Orientadores Pedagógicos e Assistentes 

Sociais das escolas pesquisadas participaram. A participação de Psicopedagogos e 

Psicólogos foi menos expressiva, motivada por fatores externos, segundo a 

justificativa dos convidados que não constituíram a amostra. 

Quanto às disciplinas LACH, LACE e LALP essas foram criadas há 

aproximadamente três anos, com a finalidade de enriquecer o currículo mínimo do 

6° ano e ampliar as oportunidades de aprendizagem desses alunos. Cabe pontuar 

que  elas constituem uma excelente oportunidade para abordar os temas 

transversais. Entretanto, conforme informações obtidas na secretaria de educação 

do município, elas serão excluídas no ano de 2014, pois os resultados não foram 

satisfatórios. Frente ao caráter inovador dessa iniciativa, considera-se relevante a 

realização de um estudo pormenorizado acerca dessas disciplina e seus 

desdobramentos.  

No que se refere aos participantes da pesquisa, de acordo com informações 

mencionadas anteriormente, pode-se constatar que uma parcela considerável de 

sujeitos não preencheu o questionário, apesar da possibilidade de levá-lo para casa. 

Do total geral de profissionais que atuam nas escolas contempladas, apenas 

59,01% dos sujeitos entregaram os questionários preenchidos. Leva-se em conta as 

dificuldades relatadas pelos profissionais, mas não se pode deixar de mencionar 

que muitos profissionais se recusam a discutir questões relativas à sexualidade. 

Como assinala Figueiró (2009), esse tema tem sido evitado pelos profissionais da 

escola. Assim, é possível que a taxa de retorno tenha sido influenciada por esse 

fator.   
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7.2 Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

7.2.1 Os professores e Técnicos conhecem e consideram os Parâmetros 

Curriculares Nacionais em suas atuações?  

 

 De acordo com as respostas obtidas, os profissionais declararam que já 

receberam informações sobre os PCNs, e nenhum dos entrevistados declarou 

nunca ter ouvido falar sobre o assunto: 

 

 

Figura 5  – Conhecimento a respeito dos PCNs 

 

Entre os professores, o assunto é mais comum. No mínimo, conhecem ao 

menos um dos temas transversais propostos (27,3%). Quase metade (48%) dos 

professores afirmaram conhecer os temas transversais preconizados. 

Comparativamente, entre os técnicos o assunto não é tão comum quanto entre os 

professores, mas se aproxima em dados quantitativos: 45,5% afirmam conhecer 

todos os temas transversais, mas uma proporção maior de técnicos revela conhecer 

apenas um dos temas (27,3%) em comparação a um resultado menor entre os 

professores (12%). Cabe supor que o conhecimento declarado sobre esses temas 

entre os técnicos se explique pela presença de profissionais que exercem ou já 

exerceram a função de docentes na educação básica, bem como de pedagogos 

entre os mesmos.  

 Ao mesmo tempo, a maioria dos entrevistados aborda esses temas em suas 

práticas (19,4% sempre e 36,1% muitas vezes), o que não acontece entre uma 

minoria: 4% dos professores nunca abordaram esses temas e 20% raramente os 
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contemplam. Todavia, como revela a Figura 6 a seguir, entre os técnicos, esses 

temas parecem ser contemplados de modo frequente (16% sempre e 40% muitas 

vezes) e nenhuma pessoa declarou que nunca abordou os temas transversais. 

 

 

Figura 6  – Utilização dos PCNs 
 

Quanto à questão “Qual(s) tema(s) transversal(s) você costuma inserir em 

suas práticas?”, entre os professores foram citados com maior frequência meio-

ambiente; saúde; ética; cidadania e pluralidade cultural. Também foram citados 

cultura afro-brasileira; cultura indígena; cidadania; inglês; história; matemática; 

trabalho e consumo; valores; educação no trânsito; e arte. Tais respostas 

possibilitaram compreender que o tema sexualidade não se faz presente nas 

discussões de todos os professores em sala de aula. Como apontam Reis e Ribeiro 

(2004), a sexualidade é evitada pelos professores há décadas, que optam por não 

abordá-la em suas práticas (FIGUEIRÓ, 2009). 

Em relação ao tema Orientação Sexual, foram utilizadas diferentes 

nomenclaturas: sexualidade; orientação sexual e educação sexual, o que é 

problematizado por Altmann (2001). De acordo com Figueiró (2010), não há uma 

padronização quanto ao uso de uma terminologia básica, o que também pode ser 

encontrado em livros, artigos e dissertações/teses. 

Quando foram questionados sobre a inserção dos temas transversais em 

suas práticas (“Dentre os temas transversais preconizados pelos PCNs, quais deles 

você costuma inserir em suas práticas?”), os entrevistados também comentaram a 

falta de tempo e de momentos propícios para essas abordagens, o que para 

Figueiró (2004) é condição essencial para a educação sexual: 
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“Ética; pluralidade cultural; meio ambiente; saúde; orientação sexual, 
todos de forma superficial por falta de tempo” (PROFESSOR 11).
  
“Sexo (quando surge a oportunidade)” (PROFESSOR 14).  

 

 No que diz respeito aos técnicos, alguns não preencheram o campo de 

resposta correspondente a essa questão, e aqueles que responderam, citaram 

predominantemente: ética; meio-ambiente e saúde. Também foram mencionados 

com baixa frequência: pluralidade cultural; trabalho e consumo, e sexualidade. 

Quanto a este, foi expresso o interesse em responder uma demanda que parece 

nortear as ações profissionais: 

 

“Todos, de acordo com a necessidade” (TÉCNICO 1). 

“Depende da necessidade surgida. EX: Procuro atender o que está 
em „foco‟. Já trabalhei pluralidade cultural, ética, cidadania, gravidez 
na adolescência, drogas, respeito, amizade, inclusão escolar, 
exclusão, sexualidade e outros”. .afetividade; respeito ao outro, 
respeito às diferenças; sexualidade, etc.”  (TÉCNICO 5).  

 

 Dessa forma, os técnicos parecem construir estratégias orientadas pelas 

urgências. Para Oliveira (2009), a abordagem da sexualidade não pode acontecer 

de maneira pontual, somente diante de situações desafiadoras decorrentes dos 

acontecimentos no ambiente escolar. Figueiró (2010) considera que a educação 

sexual precisa estar vinculada ao contexto escolar como um todo. Furlani (2013), 

por sua vez, contesta essas práticas esporádicas e defende a continuidade dessas 

ações.  

A educação sexual não é “[...] uma questão prioritária na educação escolar; 

não é colocada em prática na maioria das escolas brasileiras [...]” (FIGUEIRÓ, 2006, 

p. 39). Assim como os professores, os técnicos declararam que a sexualidade nem 

sempre figura entre as temáticas contempladas em seus fazeres profissionais. 
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7.2.2 Os professores e Técnicos conhecem e se utilizam do tema transversal 

Orientação Sexual?  

 

A figura abaixo mostra que a maioria dos entrevistados (61,1%) não conhece 

ou não leu documentos de referência que abordam o tema Orientação Sexual nas 

escolas. Os professores declararam maior nível de desconhecimento sobre esses 

textos norteadores (68%), o que confirma o baixo índice de citações acerca do tema 

transversal relativo à sexualidade. Entre os técnicos, o nível de conhecimento sobre 

esses documentos é relativamente maior (54,5% contra 45,5%).  

 

 

Figura 7  – Conhecimento em relação a documentos de referência sobre Orientação Sexual 
nas escolas 

 

Dentre o total geral de entrevistados que respondeu que conhece ou já leu 

documentos de referência que tratam da abordagem do tema Orientação Sexual 

nas instituições educativas, apenas 5,6% citaram os PCNs. Tal questão apresenta 

grande variabilidade de respostas. Dentre as mais citadas, são artigos de revistas 

especializadas; artigos de jornais; fontes disponíveis na internet; e livros. Também 

foram citados materiais disponibilizados pelo governo, e a Lei das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. 

 Quanto aos técnicos, os mesmos citaram predominantemente artigos 

científicos; fontes disponíveis na internet; e livros. Também foram citados os 

materiais disponibilizados pelo Estado; vídeos; Revista Mundo Jovem; depoimento 

de educadores e psicólogos; e projetos construídos anteriormente. Entre estes 

profissionais também foram citados documentos e regulamentações específicas da 
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profissão, como as diretrizes da Psicologia ao trato da Orientação Sexual, assim 

como leis importantes para a prática profissional, como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

 Tais resultados confirmam novamente que a abordagem da sexualidade nas 

escolas não acontece sempre, e que a maioria dos profissionais não contempla o 

tema transversal Orientação Sexual em sua prática, e até mesmo não o conhece, o 

que corrobora com hipóteses iniciais e vai de encontro às observações de outras 

pesquisas (ALTMANN, 2003; 2005; CÉSAR, 2009b), que inclusive tem afirmado que 

as escolas não têm desenvolvido efetivamente a proposta dos PCNs (JARDIM; 

BRÊTAS, 2006; LEÃO, 2009) e que a transversalidade não tem acontecido 

(RIBEIRO, 2002; ALTMANN, 2003), colocando em cheque a efetividade do referido 

documento. Pode-se constar que a extraprogramação prevista pelo PCN acontece, 

através do trabalho desenvolvido de acordo com a necessidade, mas a referência 

para essa realização não é o PCN em questão. 

 

. 
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7.3 A presença do tema sexualidade nas práticas escolares 

 

7.3.1 Nível de concordância quanto à abordagem da sexualidade nas escolas 

 

 Em resposta à questão “Você concorda que temas relativos à sexualidade 

sejam trabalhados em sala de aula?”, 69% dos entrevistados declarou concordar 

plenamente com a abordagem do tema na escola. Esse índice se mostrou ainda 

maior entre os técnicos (90,9%), quando comparados aos professores (60%), sendo 

que estes se mostraram um pouco mais pessimistas, considerando que apresentam 

ressalvas (40%). No entanto, cabe destacar que nenhum sujeito revelou discordar 

dessas ações, ou não ter opinião sobre o assunto.  

 

 

Figura 8 – Nível de concordância sobre a abordagem de temas relativos à sexualidade na 
sala de aula 

 

De modo geral, os profissionais apresentaram elevado nível de concordância 

em relação à abordagem da sexualidade na sala de aula. Todavia, quando foram 

questionados a respeito da possibilidade de incluírem essa temática em suas 

atuações, a Figura 9 (a seguir) mostra que 58,3% do total geral considerou difícil 

essa realização. Dos professores, 8% considerou impossível, e 64% apontou 

dificuldades para a realização desse trabalho. Quanto aos técnicos, ninguém 

revelou considerar esse trabalho impossível, mas a maioria se subdividiu entre as 

respostas “pode ser possível” (45,5%) e “difícil” (45,5%).  
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Figura 9 – Possibilidades de discussão sobre sexualidade na escola 

 

No que diz respeito à efetiva realização dos entrevistados, verificou-se que 

apesar de considerarem importante a inclusão o tema sexualidade em suas 

atuações profissionais, o total geral de sujeitos declarou que esse trabalho se 

constitui de práticas esporádicas (30,6% assinalou “poucas vezes” e 25% 

“raramente”): 

 

 

Figura 10 – Frequência da abordagem da sexualidade na escola 
 

De acordo com a Figura 10, dentre os professores, uma pequena parcela 

revelou nunca ter abordado esse tema (16%) e a maioria, tê-lo feito poucas vezes 

(40%) ou raramente (24%), embora existam profissionais que sempre (8%) ou 

frequentemente (12%) privilegiam a sexualidade em suas aulas. Em relação aos 

técnicos, uma considerável parcela de entrevistados sempre (36,4%) ou 

frequentemente (18,2%) aborda questões relativas à sexualidade, mas também 

existem exceções: alguns deles afirmaram que raramente (27,3%) ou poucas vezes 
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(9,1%) realizam esse trabalho. Nenhum dos técnicos declarou nunca ter abordado a 

sexualidade em suas práticas.  

Dessa forma, constata-se que apesar de considerarem importante o trabalho 

com questões relativas à sexualidade na escola, os professores demonstraram que 

a realização desse trabalho é difícil para os mesmos, o que se traduz em 

abordagens esporádicas, esparsas e descontínuas, confirmando pesquisas 

anteriores (RIBEIRO, 2002; FURLANI, 2013). Quanto aos técnicos, estes se 

mostraram mais otimistas, mas as possibilidades não se traduziram em realização, 

pois nem todos contemplaram esse tema com frequência significativa, apesar de 

terem reconhecido a importância da realização de ações frente à sexualidade na 

escola.  

Tal resultado é corroborado por Oliveira (2009). Segundo a autora, o tema 

Orientação Sexual tem aparecido muito mais como um discurso, ou como algo que 

deve ser feito, e raramente como algo que acontece efetivamente no cotidiano da 

escola. Ao mesmo tempo, Louro (2011) considera que apesar de não existirem 

ações declaradas e efetivas, a escola se utiliza de pedagogias da sexualidade por 

meio de práticas e discursos que atravessam os sujeitos na instituição. Figueiró 

(2009) ainda resume que os profissionais educam sexualmente os alunos, mesmo 

que não tenham consciência, através da forma pela qual lidam com as situações do 

dia a dia. 

 

7.3.2 Realização do trabalho 

 

 Para os entrevistados que abordam o tema sexualidade no trabalho, 

perguntou-se sobre o modo pelo qual é realizado o planejamento dessas ações (“Se 

você aborda o tema sexualidade em sua atuação, como é realizado o planejamento 

desse trabalho?”). A maioria dos professores declarou utilizar-se de textos para 

adentrar nesse assunto e realizar reflexões e debates em sala de aula.  

 

“No conteúdo sobre "população" relatando os países mais populares 
e os menos. Neste contexto envolvo a questão da gravidez. A aula é 
baseada em textos e debates” (PROFESSOR 24). 
 
“O assunto é inserido a textos para serem trabalhados com os 
alunos e debatidos em sala de aula” (PROFESSOR 01). 
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Apesar de existirem iniciativas programadas antecipadamente, os 

professores revelaram que a abordagem desse tema geralmente é iniciada a partir 

de uma demanda apresentada pelo aluno, sem planejamentos anteriores: 

 

“Se elege um bimestre em que se aborda o tema através de aulas, 
vídeos, debates... E sempre que se tem a oportunidade ou 
necessidade de abordá-lo” (PROFESSOR 16).  
 
“Como o tema não faz parte da grade curricular do 6° ano, 
geralmente ele é abordado quando os alunos me perguntam algo. 
 
“A partir do interesse dos alunos, perguntas feitas e então busco me 
preparar para poder conversar com eles” (PROFESSOR 5). 
 
“Não há planejamento e sim quando os alunos apresentam algum 
questionamento sobre o assunto” (PROFESSOR 7). 
 
“Quando aparece a oportunidade do assunto, não é algo que é 
planejado com antecedência” (PROFESSOR 14). 

 

Ribeiro (2002) verificou que em suas pesquisas essas ações também são 

caracterizadas pela espontaneidade e informalidade, o que se repete na presente 

pesquisa, sendo confirmado pelos entrevistados: 

 
“Como uma conversa informal, na escola pode-se notar a 
inquietação e a curiosidade sobre o fator "sexualidade" e deixo bem 
claro que sexualidade não é ato sexual, faz parte” (PROFESSOR 
17).  
 
“O tema surge espontaneamente quando abordamos diferentes 
culturas” (PROFESSOR 14).  
 
“Na verdade, o tema é abordado toda vez que quero conduzir o 
aluno a uma reflexão sobre suas perspectivas perante a vida” 
(PROFESSOR 22).  

 

 No que diz respeito ao trabalho dos técnicos, como já identificado, os 

mesmos também abordam esse tema de acordo com as necessidades presentes na 

escola ou na realidade da comunidade, eventualmente. Tal situação também foi 

reconhecida por Altmann (2003) e se traduz nos questionários: 

 

“Quando o assunto abrange a turma, elaboro projeto, quando são 
casos isolados, envolvendo 1 ou 2 alunos oriento através de diálogo, 
mostrando os riscos e consequências. Fazer reunião com os pais e 
trabalhar com os mesmos” (TÉCNICO 06). 
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“Geralmente não planejo apenas busco informações para repassar 
de acordo com a demanda apresentada” (TÉCNICO 07). 
 
“A partir da realidade do dia-a-dia da escola (alunas grávidas, 
comportamentos inadequados, conversa informal com pessoal de 
apoio, professores e comigo)” (TÉCNICO 09). 

 

 Assim como apontam Altmann (2003), Ribeiro (2004), Figueiró (2009) e 

Furlani (2011), as estratégias contemplam recursos variados, como aulas 

expositivas, dinâmicas, cartazes, entre outros. Os relatos também indicam a 

existência de discussões e reflexões sobre o assunto, muito valorizadas na literatura 

(FIGUEIRÓ, 2009; 2010; RIBEIRO, 2004; 2009): 

 

“Separo vídeos de orientação sexual; textos reflexivos; algumas 
atividades terapêuticas criativas, etc.; anamneses” (TÉCNICO 01). 
 
“Gosto de utilizar um texto gerador (notícia ou reportagem) e 
fomentar a discussão” (TÉCNICO 10).  

 

 Cabe registrar que apenas 9,1% dos técnicos declarou oferecer apoio ao 

professor diretamente, o que ratifica as informações de que os docentes não se 

sentem apoiados para a realização desse trabalho: 

 
“Textos são oferecidos aos professores para trabalharem em sala de 
aula, filmes e debates” (TÉCNICO 09). 

 

Quando perguntados sobre o público-alvo dessas ações (“Quem é o público-

alvo dessas práticas?”), os técnicos apresentaram diferentes possibilidades, mas 

centraram-se na abordagem da sexualidade na adolescência: 

 

“Adolescentes e recentemente crianças” (TÉCNICO 01).  

 
“Alunos pré-adolescentes” (TÉCNICO 10). 

 
“Quando ocorrem situações em que é realizada alguma orientação, 
geralmente são com os alunos com idade acima de 12 anos” 
(TÉCNICO 11)  

 

Equacionada como um problema social, mediante o qual a escola é 

convocada a intervir, a sexualidade adolescente frequentemente constitui público-

alvo das ações em sexualidade nas escolas (ALTMANN, 2003; 2007; 
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ROSISTOLATO, 2003; ABRAMOWAY et al., 2004; DINIS; ASINELLI-LUZ, 2007), 

quando essas são de fato realizadas.   

Como apontam alguns autores (JARDIM; BRÊTAS, 2006; FURLANI, 2011), 

os pais têm sido considerados como corresponsáveis pela educação e pela saúde 

sexual dos adolescentes. Segundo os relatos, os mesmos constituem outras 

possibilidades de intervenção pela escola: 

 

“Fazer reunião com os pais e trabalhar com os mesmos” (TÉCNICO 
06). 
 
“Famílias de alunos ou adolescentes” (TÉCNICO 07). 

 

Essa preocupação também é estendida aos demais atores que constituem o 

contexto escolar, todavia não é relatado pela maioria: 

 

“O público-alvo é a criança e o adolescente, mas é necessário 
trabalhar o assunto com os pais, professores, pessoal de apoio, 
inspetores, equipe pedagógica. O apoio e supervisão da direção é 
muito importante, inclusive nas reuniões com os professores” 
(TÉCNICO 09). 

 

Oliveira (2009) destaca a importância dessas parcerias, assim como o 

desenvolvimento de ações que levem em conta a realidade social dos sujeitos. 

Figueiró (2010) ainda considera que não é válido determinar a quem cabe o papel 

de oferecer informações sobre sexualidade aos alunos. A escola educa seus alunos 

de modo formal, mas muitas vezes, também de maneira informal; por isso, deve-se 

atentar à formação desses diversos atores que constituem a instituição escolar.  

 

7.3.3 Temas privilegiados 

 

 Quando perguntados em relação aos temas que devem ser abordados na 

escola (“Que temas relativos à sexualidade poderiam ser trabalhados na escola?”), 

dentre os assuntos privilegiados pelos entrevistados, professores e técnicos 

demonstram preocupação com a “descoberta” da sexualidade na adolescência, a 

experiência da puberdade e a vivência de relacionamentos característicos: 
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“Métodos anticoncepcionais; doenças venéreas; descobertas do 
corpo em modificação; descoberta da própria sexualidade; 
homossexualidade” (PROFESSOR 09).  
  
“A mudança que passa o (a) nosso (a) aluno (a) de criança para a 
adolescência, as mudanças que ocorrem e os cuidados que 
devemos ter; namoro” (PROFESSOR 12). 
 
 
“Relacionamentos como namorar ou ficar e a sexualidade em cada 
tipo de relacionamento pelo jovem do século XXI” (Professor 25).  

 

Não menos frequentes, o sexo, as Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs) e AIDS, os métodos contraceptivos, e a prevenção da gravidez na 

adolescência figuraram entre os temas mais citados, o que já foi observado em 

pesquisas anteriores (ROSISTOLATO, 2003; ABRAMOVAY et al., 2004; ALTMANN, 

2007) e segue na direção de hipóteses iniciais: 

 

“Gravidez na adolescência; DSTs; preservativos; métodos 
contraceptivos” (PROFESSOR 01). 
 
“Gravidez na adolescência; DSTs; transformações hormonais” 
(TÉCNICO 10). 
 
“Prevenção de DSTs; gravidez precoce” (PROFESSOR 18). 

 

 Diversos autores problematizam essa focalização da sexualidade na 

adolescência, restrita aos fatores biológicos, sexo, doenças e gravidez na 

adolescência (ALTMANN, 2001; 2005; DINIS; ASINELLI-LUZ, 2007; FURLANI, 

2011), muitas vezes caracterizada como gravidez precoce (ALTMANN, 2007). Ainda 

existe uma tendência por parte dos educadores em focalizar aspectos patológicos, 

transmitindo conhecimentos biologizantes e higienistas (GAGLIOTTO, 2009). Louro 

(2011) questiona esse olhar:  

 
Não há dúvidas de que informações sobre a prevenção [...] 
precisam, necessariamente, ser divulgadas e integrar as atividades 
educativas. No entanto, temos de prestar atenção se o cuidado com 
a manutenção da saúde não está sendo feito de modo a rodear o 
exercício da sexualidade de uma aura de perigo e de doença (p. 
144). 

 

 Ao restringir a sexualidade aos fatores biológicos, a escola nega a influência 

dos aspectos psicológicos, sociais, históricos e culturais que marcam a sexualidade 
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mesma e o modo pelo qual os sujeitos se apropriam dela (TONATTO; SAPIRO, 

2002). 

Esses discursos veiculados na escola pelos professores e técnicos, 

concordam com o discurso da biomedicina sobre a puberdade, entendendo o corpo 

enquanto entidade fixa e imutável (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2004). Nessa direção, 

a adolescência assume características universais, como se fosse vivida da mesma 

forma por todos os jovens.  

Dentre os temas acima mencionados, outras preocupações recorrentes entre 

os entrevistados figuram a violência e abuso sexual, sobretudo entre os técnicos:  

 

“Relação sexual; DSTs; gravidez; violência sexual; opção sexual; 
mitos e verdades, etc.” (TÉCNICO 01). 
 
“Gravidez na Adolescência, doenças transmissíveis, Abuso contra 
menores /pedofilia etc.” (TÉCNICO 05). 
 
“Abuso sexual, DSTs, gravidez precoce, métodos contraceptivos”. 
(TÉCNICO 07). 
 
“Adolescência; gravidez indesejada, violência sexual; DSTs, etc.” 
(PROFESSOR 07). 

 

 É possível que esse assunto seja alvo de intervenção recorrente dos 

técnicos, que necessitam auxiliar a instituição escolar na resolução das queixas 

cotidianas. Faz-se necessário registar que os casos de abuso sexual estão 

frequentemente presentes no noticiário local do município.  

 Frente aos temas citados, poucos entrevistados apontaram a possibilidade de 

abordar a diversidade sexual:  

 

“Preservativo; gravidez na adolescência. Acho que muitos como 
prevenção a DST, educação para a cidadania e respeito à 
diversidade sexual, etc.” (TÉCNICO 07). 
 
“São vários, como por exemplo, DST-AIDS, gravidez na 
adolescência, homossexualidade X heterossexualidade, namoro 
(namorar X ficar), identidade” (TÉCNICO 09). 

 

 Sabe-se que as práticas e discursos escolares são marcados por um padrão 

de heteronormatividade que exclui outras possibilidades de vivência da sexualidade 

(LOURO, 2013a). Furlani (2013) reitera que as situações de exclusão decorrentes 

de práticas homofóbicas são frequentes, enquanto que Altmann (2013) reconhece 
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que a diversidade sexual não é contemplada na escola e por isso precisa ser tema 

presente na formação dos professores, para além dos assuntos já legitimados sobre 

a sexualidade.  

Embora a preocupação com a orientação sexual homossexual se fizesse 

presente em outros relatos, alguns discursos da escola figuraram de modo 

moralista, como aponta Gagliotto (2009), inclusive em relação aos papéis atribuídos 

à mulher, sob um padrão sexista, o que foi reconhecido por diversas pesquisas 

(LOURO, 2000, 2013a, 2013b; AUAD, 2012; FURLANI, 2013).  

Além disso, nenhum sujeito mencionou a abordagem de questões relativas 

ao gênero, embora seja conteúdo temático dos PCNs. Talvez porque “[...] haveria 

um único modo adequado, legítimo, normal de masculinidade e de feminilidade e 

uma única forma sadia e normal de sexualidade” (LOURO, 2013a, p. 45).  

Também foram constatadas representações sexistas e preconceituosas em 

relação ao comportamento dos alunos e sobretudo, das alunas. Respostas de 

professoras revelam preocupações com a moral e os bons costumes:  

 

 “Promiscuidade; libertinagem” (PROFESSOR 14). 
 
“Gravidez na adolescência; homossexualidade; prostituição; 
sensualidade X vulgaridade; puberdade” (PROFESSOR 16). 
 
“Gravidez precoce; métodos contraceptivos; respeito e recato 
feminino” (PROFESSOR 22) 

  

 Assim, a mulher é representada como “pura” ou “libertina”. Louro (2000), e 

Meyer e Soares (2012) contestam essa naturalização das diferenças conferidas a 

homens e mulheres, e os papéis socialmente atribuídos às mulheres na escola.  

Também foi possível observar que raros foram os relatos que mencionaram a 

abordagem interdisciplinar e transversal da sexualidade nas disciplinas:  

 

“Mutilações na cultura muçulmana” (PROFESSOR 08). 
 
“Quando dei Arte Grega e Romana eu falei sobre a sexualidade 
nesses períodos” (PROFESSOR 15). 

 

 Com vários anos de estudo sobre a temática, Rohden (2009) e Altmann 

(2013) constataram que a concretização dos temas transversais nas escolas não se 

efetivou, mostrando-se limitada, sobretudo pela matriz disciplinar. Para que a 
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sexualidade fosse um tema trabalhado transversalmente pelas escolas, deveria ser 

privilegiado pelos professores e diferentes profissionais do corpo escolar. Assim 

também informações privilegiadas pelos blocos de conteúdo propostos pelos PCNs 

não foram mencionados pelos profissionais, fazendo-se presentes concepções 

estereotipadas e sexistas da sexualidade. Como discute Louro (2013b), apesar de 

muitas vezes não falar deliberadamente sobre a sexualidade, a escola se utiliza de 

“pedagogias” que conformam os sujeitos de acordo com determinadas normas e 

valores.  

 

7.3.4 Dificuldades e facilidades no trato da sexualidade em espaço escolar  

 

Quando interrogados sobre os temas que tem mais dificuldade em trabalhar 

(Quais desses temas você tem mais dificuldade de abordar?  E o que tem mais 

facilidade?), uma parte dos sujeitos confessou que não as possui, cabendo registrar 

profissionais interessados em desenvolver estratégias contextualizadas:  

 
“Todos os temas são complexos de acordo com o contexto e história 
de vida do aluno, porém buscar acreditar, vencer, vontade faz toda a 
diferença” (TÉCNICO 01). 

 
 “Não existe dificuldade” (PROFESSOR 05). 
 
“Nenhum” (PROFESSOR 13.) 
 
“Não tenho dificuldade em nenhuma área, eles confiam em mim e 
consigo orientá-los” (PROFESSOR 17). 
 
“Não tenho dificuldade até porque na minha função, soluciono 
situações diariamente e para cada caso uma estratégia” (TÉCNICO 
05). 

 

Outros, por sua vez, revelaram suas limitações em relação à temática e 

confirmam as observações de Figueiró (2009), que percebeu que muitos desses 

profissionais se sentem inseguros e temerosos nessa tarefa: 

 

“Tenho dificuldade em todos os temas” (PROFESSOR 09). 
 
“Todos, pois eles são muito novos. Mas eu nunca abordei esses 
temas” (PROFESSOR 10). 
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Apesar disso, entrevistados relataram temas que são “polêmicos” e que 

representam tabus para a sociedade, além de serem, muitas vezes, “indesejados”, 

como pontua Furlani (2010). Silva e Soares (2013) por sua vez, relatam que a 

homossexualidade tem sido comumente tratada como um “problema delicado” (p. 

90), com o qual a escola não sabe agir. Coincidentemente ou não, as respostas se 

referem a assuntos que têm sido alvo de grandes questionamentos pelos 

movimentos sociais em favor dos Direitos Humanos no Brasil:  

 
“Aborto” (PROFESSOR 02). 
  
“Homossexualidade” (PROFESSOR 07). 
 
“Homossexualismo. Não pelo tema, mas pelo "risco" de se ofender 
alguém” (PROFESSOR 08). 
 
“A maior dificuldade ainda é a religião, porque é polêmico demais, 
quanto ao mais tenho facilidade para abordar qualquer tema e conto 
com a participação de todos os alunos” (PROFESSOR 11). 

 

 Alguns relatos indicam ainda, antigas preocupações da escola: o combate à 

masturbação e o cuidado com o comportamento feminino, já apresentados em 

pesquisas anteriores (BONATO, 1996; GAGLIOTTO; RIBEIRO, 2004): 

 
“A postura "facilitadora" das meninas em seu comportamento, seria 
o tema mais difícil e gravidez precoce é o tema que é abordado com 
mais facilidade”. (PROFESSOR 22). 
 
Masturbação (TÉCNICO 02). 

 

 Quanto aos assuntos considerados mais fáceis para se trabalhar, figuraram 

temas que tradicionalmente têm sido abordados na escola, com maior aceitação 

social para a discussão, como foi apresentado em seção anterior: 

 
“Gravidez na adolescência” (PROFESSOR 01). 
 
“Gravidez na adolescência” (PROFESSOR 02). 
 
“Saúde sexual; sexo após o casamento” (TÉCNICO 02). 
 
“Namoro” (TÉCNICO 03).  

 

 Tais resultados corroboram o pensamento de Furlani (2010) sobre a 

abordagem da sexualidade na escola. A “sexualidade normal” tem sido perseguida 
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pelas escolas, ao mesmo tempo em que urge a intolerância a modos de viver a 

sexualidade que não estão de acordo com as normas tradicionais. Meyer (2013), 

por sua vez, considera que tanto a diferença quanto a normalidade são social e 

culturalmente produzidas, e por isso precisam ser discutidas e problematizadas 

nesses espaços.  

 

7.3.5 Fontes do conhecimento em sexualidade 

 

 Buscou-se verificar ainda, de que fontes os professores e técnicos obtém 

informações sobre sexualidade para planejar suas práticas (“Onde você obtém 

informações e conhecimentos sobre sexualidade para utilizá-los em seu trabalho?”). 

Dentre as citações mais frequentes, encontram-se livros, revistas, artigos, fatos 

reais jornalísticos e sobretudo, a internet, que, para Oliveira (2009), precisa ser 

aproveitada pela escola: 

 
“Internet; livros; revistas”  (PROFESSOR 01). 
 
“Fatos reais jornalísticos; internet” (PROFESSOR 2). 
 
“Obtenho informações em livros, revistas, reportagens lidas através 
da internet, porém não utilizo com frequência em meu trabalho”. 
(TÉCNICO 04). 

 
Os professores de biologia também são consultados, como já foi observado 

por Bonato (1996): 

 
“Na internet; enciclopédias; com professores de biologia” 

(PROFESSOR 04). 

 
Em menor frequência, os profissionais citaram sua formação. Todavia, 

Ribeiro (2009) contesta que até o momento nada foi feito no sentido de formar 

profissionais da educação para o trabalho com a sexualidade, e que é preciso 

desenvolver ações efetivas. Nessa direção, de um modo geral, informações sobre 

sexualidade não fazem parte da formação dos profissionais da educação, mas vale 

reconhecer a existência de exceções:  

 
“Conhecimentos que adquiri no decorrer dos meus estudos e através 
de leituras, notícias, atualidades” (PROFESSOR 08). 
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Também cabe ressaltar que as experiências pessoais têm sido uma fonte 

importante de inspiração para promover ensinamentos aos alunos: 

 
 “Experiências vividas e informação” (PROFESSOR 07). 
 
“Livros, internet, experiências pessoais” (PROFESSOR 09). 
 
“Experiências pessoais; Materiais diversos de pesquisa” 
(PROFESSOR 16). 
 
“Conhecimentos adquiridos quando estudante e exemplos de vida”. 
(PROFESSOR 21). 

 

 Legislações também foram mencionadas: 

 
“Na CF e no Estatuto da Criança e do adolescente. Trato do ponto 
de vista legal” (PROFESSOR 11). 

 
“Internet, manuais do Ministério da Saúde, legislações sociais” 
(TÉCNICO 07). 

 
Outras possibilidades citadas foram as palestras, simpósios e congressos: 

 
“Livros, artigos, palestras, vivência profissional” (TÉCNICO 08). 
 
“Através de leitura a respeito do tema e presença em oficinas, 
palestras, simpósios e congressos” (TÉCNICO 09).  

 
Apenas um profissional citou o PCN referente a esse assunto, reforçando os 

resultados anteriores, que indicam o desconhecimento acerca desse documento: 

 
“Sempre. Pesquisando e atualizando através da internet(vídeos) 
participação em palestra referente ao tema e pelo próprio PCN” 
(TÉCNICO 05). 

 
 Constata-se assim, que quando abordados, os conhecimentos sobre 

sexualidade são construídos de acordo com as convicções pessoais dos 

profissionais (ALTMANN, 2001), ou até mesmo, com as representações veiculadas 

pela mídia (FURLANI, 2013), muitas vezes carregadas de preconceitos e 

estereótipos. Além do despreparo profissional, Figueiró (2009) destaca que a 

sexualidade é associada a ideias de pecado, algo feio, sujo e proibido, promíscuo e 

imoral. A mesma (2010) ainda questiona as concepções pessoais dos educadores 

sexuais, e considera que esse trabalho precisa comtemplar um processo contínuo 

de revisão de valores e aquisição de novos conhecimentos.  
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7.3.6 Recursos disponíveis para o trabalho  

 

 Frente à questão “Você recebe algum tipo de apoio para abordar esses 

temas?”, dentre o total de entrevistados, aproximadamente metade (52,8%) afirmou 

nunca receber. Esse resultado se intensifica entre os professores (64%), como 

revela a Figura 11: 

 

 

Figura 11 – Apoio recebido para abordar a temática sexualidade 
 

Nesse grupo, nenhum participante afirmou receber apoio sempre ou 

frequentemente. Mesmo entre os sujeitos que recebem apoio, essas ações 

acontecem poucas vezes (16%) ou raramente (16%). Quanto aos técnicos, esses se 

encontram divididos entre os que declararam receber esse apoio sempre (27,2%) e 

os que nunca o recebem (27,2%). 

 Quando perguntados sobre a disponibilidade de recursos e instrumentos na 

escola para realizar esse trabalho, de acordo com a Figura 12 a seguir, do total 

geral participantes da pesquisa, a maioria dos entrevistados (38,9%) afirmou que 

raramente a escola disponibiliza esses recursos. Esse resultado se acentua entre os 

professores (48%), em comparação aos técnicos (18,2%). Estes, em sua maioria, 

afirmaram que esses recursos estão sempre (27,3%) ou frequentemente (36,4%) 

disponíveis. Nenhum técnico declarou que esses recursos nunca estão disponíveis, 

ao contrário dos professores (4,0%). 
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Figura 12 – Recursos disponíveis na escola para abordar a temática sexualidade 
 

Quanto às ações de formação continuada oferecidas pelo Município, 55,6% 

do total geral declarou que as mesmas nunca são efetivadas. A Figura 13 aponta 

que mais uma vez os professores se mostraram mais pessimistas (68,0%) que os 

técnicos (27,3%) nessa opção. Todavia, os últimos afirmaram que raramente o 

município oferece formação continuada (45,5%). Ao mesmo tempo, nenhum sujeito 

declarou que essas ações sempre acontecem.  

 

 

Figura 13 – Oferta de apoio ou oportunidades de formação continuada em sexualidade na 
Rede Municipal  

 

De modo geral, os técnicos mostram-se mais apoiados que os professores, 

ao mesmo tempo em que possuem mais recursos disponíveis para o 

desenvolvimento de ações frente a sexualidade. Supõe-se que esses são 

incentivados e cobrados a desenvolverem estratégias e projetos específicos para as 

escolas, o que constitui atribuição dos mesmos, enquanto os professores são 
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cobrados a cumprirem os planos de aula e currículos mínimos, não tendo tempo 

hábil para abordar os temas transversais. Ao mesmo tempo, pôde-se constatar a 

ausência de estratégias de formação continuada em serviço, no que diz respeito ao 

tema sexualidade. Tal resultado confirma a literatura sobre o tema, que pontua a 

ausência de inciativas em formação continuada para o trabalho com a sexualidade 

nas escolas (RIBEIRO, 2009; FURLANI, 2011; ALTMANN, 2013). 

 Quando perguntados sobre o tipo de apoio que gostariam de receber (Que 

tipo de apoio você gostaria de receber para realizar esse trabalho?), os profissionais 

enfatizam os recursos audiovisuais:  

 

“Gostaria que a escola tivesse mais recursos como: data-show, TV, 
DVD, ou seja, mais de um, para que os professores possam dividir o 
trabalho utilizando esses recursos” (PROFESSOR 01). 
 
“Vídeos melhor preparados para cada faixa etária; material impresso 
de qualidade” (PROFESSOR 16). 
 
“Oficinas, palestras, vídeos e informativos” (PROFESSOR 20). 

 

Também requerem apoio de outras instituições da rede de atendimento à 

população e necessitam de outras fontes de informação e formação continuada: 

 

“Orientações caso o assunto surja na sala de aula e que a escola 
gostaria que eu pudesse desenvolver” (PROFESSOR 05). 
 
“Workshops sobre o assunto e todas as informações possíveis” 
(PROFESSOR 07). 
 
“Orientações e acompanhamento para que aprendamos a abordar 
esses temas de maneira natural” (PROFESSOR 09). 
 
“Parcerias com outros órgãos públicos do município e colegas de 
trabalho (interdisciplinaridade)” (PROFESSOR 24). 
 
“Profissionais competentes na área” (TÉCNICO 06). 
 
“Palestrantes externos e oficinas” (TÉCNICO 10). 

 

Nessa direção, também enfatizam a importância da presença de profissionais 

especializados e da realização de palestras, o que foi observado em pesquisa 

realizada por Jardim e Brêtas (2006). Oliveira (2009) questiona essa opinião, e 

considera que essas atividades são muito pontuais e sem continuidade. Figueiró 
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(2006) ainda polemiza, e diz que a educação sexual na escola cabe aos próprios 

educadores, e não aos profissionais “que vem de fora” (p. 68): 

 

“Vídeos; slides; palestras com profissionais especializados” 
(PROFESSOR 02). 
 
“Profissional da área da saúde” (PROFESSOR 14). 
 
“Uma equipe de profissionais e palestrantes abordando o tema em 
sala de aula” (PROFESSOR 22). 
 
“Capacitação através de palestras com médicos e enfermeiros, além 
de vídeos e textos a serem trabalhados com os alunos” 
(PROFESSOR 25). 

 

Os profissionais também confirmam a importância dos pais e de outras 

instâncias, como discutido anteriormente: 

 

“Primeiro dos pais dos alunos, depois da prefeitura através de 
palestras com médicos e pessoas da área” (PROFESSOR 04). 
 

 

Entre os técnicos, a preocupação também é a gestão democrática e a 

integração da equipe escolar: 

 

“A gestão da escola é muito importante e quando a mesma exerce 
com democracia e transparência, flui naturalmente o apoio” 
(TÉCNICO 01). 
 
“Maior comunicação/interação entre os profissionais da equipe 
escolar no que tange à abordagem deste tema” (TÉCNICO 04). 
 
“Melhoria no envolvimento dos professores em “tomar” atitudes 
cabíveis  ou até mesmo, possibilitar  a equipe técnica pedagógica 
fazer interferência, digo prof. e equipe técnica. Mesmo eles não 
envolvendo, procuro sempre estar atenta e ouvir os alunos, 
principalmente quando há conflitos entre os alunos” (TÉCNICO 05). 

 

Alguns técnicos apontam ainda, as rotinas escolares como fatores 

dificultadores na realização desse trabalho: 

 

“Infraestrutura de material de apoio e disponibilização de horários 
para isso” (TÉCNICO 08). 
 
“Geralmente a preocupação maior é seguir os conteúdos, fechar os 
diários depois da aquisição de notas. São vários projetos, o tempo 
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pouco, e o essencial nem sempre é abordado e estimulado” 
(TÉCNICO 09). 

 

 Tais resultados indicam que além de conhecimentos, os profissionais 

necessitam de recursos que incluem a infraestrutura da escola, o trabalho de equipe 

na instituição e investimento em formação continuada. As parcerias externas 

também representaram um grande anseio dos entrevistados, sobretudo no que diz 

respeito à realização de palestras com profissionais especializados. 

 

7.3.7 Ações realizadas por outros profissionais 

 

 Quando perguntados sobre o desenvolvimento de ações realizadas por 

outros profissionais (“Quais ações são realizadas por outros profissionais para 

abordar temas relativos a sexualidade nesta escola? E como são realizadas?”), os 

professores relataram iniciativas diversas, como: 

 

“Exposição de vídeos; aulas explicativas; palestras; confecção de 
cartazes” (PROFESSOR 01). 
 
“Por meio de palestras” (PROFESSOR 06). 
 
“Creio que a OP e a OE realizam esse trabalho juntamente com a 
equipe multidisciplinar” (PROFESSOR 07). 

 

 Muitos não preencheram essa questão, ao mesmo tempo a maioria afirmou 

desconhecer a existência dessas ações: 

 

“Desconheço” (PROFESSOR 02). 
 
“Não sei de nenhum caso” (PROFESSOR 04). 
 
“Não conheço”  (PROFESSOR 05). 
 
“Não sei” (PROFESSOR 11). 
 
“Não conheço nenhuma” (PROFESSOR 15). 
 
 “Não há nenhuma outra realização mesmo que os professores 
solicitem e mesmo que o número de adolescentes grávidas venham 
aumentando” (PROFESSOR 25). 
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Quando ocorrem ações, essas caracterizam iniciativas esporádicas e sem 

continuidade, o que é contestado por Figueiró (2010) e se presentifica nas respostas 

dos participantes: 

 
“Até onde sei, eventualmente há palestras realizadas sobre o tema 
na escola, mas não para todas as séries do ensino fundamental” 
(PROFESSOR 22). 
 
“Casos desta temática na escola e alunos sem informações sexuais 
dando origem a gravidez indesejada está evidente nesta escola. 
Ouvi comentários que houve uma "palestra" sobre este tema por 
uma colega que também trabalho em outro setor público mas não 
foram todas as turmas contempladas por esta palestra. Observo que 
é preciso mais parcerias em atividades voltadas para esta temática 
na escola” (PROFESSOR 24). 
 

Os técnicos, por sua vez, relataram maior variedade de ações: 

 

“Intervenções nas turmas; Intervenções individuais; psicóloga” 
(TÉCNICO 01). 
 
“São realizadas algumas palestras e algumas conversas 
individualizadas” (TÉCNICO 03). 
 
“Em uma turma, fui fazer um trabalho sobre bullying e percebi a 
necessidade de fazer um trabalho em curto prazo sobre sexualidade, 
através de diálogo com os alunos e professora o problema foi 
solucionado. [...] A professora de História me procurou para 
fazermos um trabalho sobre sexualidade e segundo a mesma 
avaliou que deixará para o próximo ano, a secretaria de educação 
solicitou para trabalharmos sobre saúde é vida/higiene corporal e 
sobre IDEB E/PROVA BRASIL/CONSELHO ESCOLAR. Mas se eu 
permanecer nesta escola, pretendo trabalhar esse tema 
sexualidade” (TÉCNICO 05). 
 
“Palestras com a orientação educacional da escola com os alunos e 
depois com os pais, além de entrevistas com o psicólogo quando se 
observa demanda para tal” (TÉCNICO 08). 
 
“Através de textos que tratam deste assunto específico ou levam a 
sua abordagem. Dinâmicas e teatro foram usados pela professora 
de história, seguindo projeto escrito por ela, que deverá ter 
continuidade no próximo ano. Trata-se da prof. [...], que faz um 
trabalho excelente dentro deste tema” (TÉCNICO 09). 

 

Como já identificado anteriormente, os técnicos verbalizam respostas 

variadas, provavelmente por serem responsabilizados por essa tarefa. Também 

mencionam o trabalho de outros profissionais, devido a sua maior disponibilidade 
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em acompanhar as rotinas escolares, o que não acontece com a maioria dos 

professores do 6° ano, que trabalham também em outras escolas, assumindo uma 

longa jornada de trabalho. 

 

7.3.8 Como os profissionais se sentem ao trabalhar questões relativas à 

sexualidade 

 

 Quando perguntados sobre o modo como se sentem frente a tarefa de 

discutir sobre sexualidade com os alunos (“Como você se sente ao abordar esses 

temas?”), os profissionais apresentaram um resultado surpreendente. 52% dos 

professores sentem-se confortáveis e 28% declaram-se seguros. Cabe registrar que 

8% desses sujeitos assinalou essas duas opções de resposta. No entanto, alguns 

deles também se sentem inseguros (8%) e desconfortáveis (12%). Há ainda os que 

mostram-se indiferentes ante essa tarefa (8%) 

Em relação aos técnicos, 54,54% declararam sentirem-se confortáveis e 

36,36%, seguros. Apenas 9,09% afirmaram-se inseguros. Nenhum dos técnicos 

assinalou as opções desconfortável e indiferente.  

Do total geral de profissionais, uma minoria afirmou sentir-se inseguro 

(8,33%) ou desconfortável (8,33%), contrariando a bibliografia existente, que aponta 

como fator impeditivo, para a abordagem da sexualidade, o sentimento de 

insegurança e desconforto ante a tarefa (OLIVEIRA, 2009; FIGUEIRÓ, 2010).  

Vale ressaltar que apesar da maioria ter declarado sentir-se confortável 

(52,77%) e segura (30,55%), em tópicos anteriores, uma parcela considerável dos 

sujeitos pontuou que apresenta dificuldades no trabalho com a sexualidade. 

Entretanto, apesar de terem afirmado que não privilegiam as discussões sobre o 

tema na escola, sua predisposição afetiva perante o mesmo constituem um fator 

favorável.  
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7.4 A sexualidade dos alunos e das alunas 

 

 De acordo com os dados obtidos e apresentados na Figura 14, do total 

geral de sujeitos, a maioria (61,1%) considera que os adolescentes se interessam 

pelo tema sexualidade. Entre os professores, existe maior concordância de que 

esse interesse é excessivo (40,0%) em relação aos técnicos (9,1%). Ao mesmo 

tempo, nenhum destes considera que esse interesse é pequeno ou não existe, mas 

entre os professores essa possibilidade foi representada, embora de maneira 

inexpressiva (4%). 

 

 
Figura 14 – Percepção dos professores sobre o interesse dos alunos e alunas sobre o tema 

sexualidade 

 

 Os sujeitos também expressaram suas opiniões em relação às fontes de 

conhecimento sobre o assunto entre os alunos (“Em sua opinião, onde seus alunos 

buscam informações sobre sexualidade?”) e as respostas foram variadas. Todavia, 

entre os entrevistados, predomina o consenso de que as maiores fontes de 

informação são os pares e a internet, sendo conjuntamente citadas a televisão e 

revistas: 

 

“Com os colegas” (PROFESSOR 01). 
 
“Na internet, principalmente entre eles (conversas)” (PROFESSOR 
02). 
 
“Com outros colegas no uso do computador” (PROFESSOR 05). 
 

“Com os próprios colegas, internet, televisão” (PROFESSOR 06). 
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 “Internet e revistas voltadas para o público feminino” (PROFESSOR 
22). 
 
“Na mídia, nas redes sociais e entre os amigos de mesma faixa 
etária” (TÉCNICO 04). 
 
“Internet e roda de "amigos"” (TÉCNICO 08). 
 
“Com os colegas, na internet, etc.” (TÉCNICO 11). 

 

 Segundo os sujeitos da pesquisa, os pais raramente são consultados pelos 

adolescentes quando o assunto é sexualidade. Jardim e Brêtas (2006) consideram 

que esse panorama geralmente é contestado pelos professores: 

 

“Alguns com os pais, mas a maioria na internet ou trocando 
informações entre eles” (PROFESSOR 09). 
 
“Uns com os outros em primeiro momento, em tv, internet, e por 
último, com pais e responsáveis escolares (O.E., etc)” (TÉCNICO 
01). 

 

 Quando perguntados sobre as problemáticas enfrentadas pelos alunos no 

que diz respeito à sexualidade (“De acordo com sua percepção, quais são as 

problemáticas e desafios enfrentados por seus alunos, relativos à sexualidade?”), os 

relatos se mostraram marcados por uma representação da adolescência enquanto 

fase do desenvolvimento universal, caracterizada por conflitos e problemas de 

ordem sexual (ABRAMOVAY et al., 2004; ROSISTOLATO, 2003; ALTMANN, 2007). 

A iniciação precoce, a gravidez na adolescência e as “descobertas” são as questões 

mais recorrentes:  

 

“Início da puberdade; transformações no corpo; desejo pelo outro; 
namoro; beijos; abraçar” (PROFESSOR 01). 
 
“Início precoce de uma vida sexual ativa; gravidez na adolescência; 
opções sexuais cada vez mais precoces, parece que experimentam 
de tudo” (PROFESSOR 18). 
 
“Sexualidade aflorada muito cedo sem maturidade, gravidez na 
adolescência, desinteresse estudantil, opção sexual, preconceitos, 
pais mal informados” (PROFESSOR 20). 
 
“A gravidez precoce é muito recorrente e a perda da virgindade é 
muito banalizada em meninas com idade de imaturidade total. A falta 
de conhecimento sobre o corpo humano e aparelho reprodutor 
também geram um estado de desinformação de inabilidade para lhe 



99 
 

dar com as questões do corpo. Por fim, a reprodução social vivida 
por essas famílias, sugere um estado de acomodação e 
permissividade perante os "casamentos" precoces” (PROFESSOR 
22). 
 
“Os mesmos passam por uma fase de descobertas, mudanças, que 
acarretam em muitas dúvidas e conflitos” (TÉCNICO 04).  
 
“Sexo na adolescência, gravidez na adolescência, mudanças 
corporais, etc.” (TÉCNICO 11).  

 

 A falta de informação e a existência de conhecimentos equivocados é 

igualmente considerada como uma grande problemática pelos professores, ao lado 

dos problemas sociais e da participação (ou a pequena participação) da família. 

Como destaca César (2009a), a informação tem recebido status de melhor 

alternativa para a prevenção, e a escola, o lugar ideal, ao mesmo tempo em que a 

família é acusada de não cumprir suas funções nessa tarefa (JARDIM; BRÊTAS, 

2006). Entretanto, para Furlani (2011), a informação não resulta necessariamente 

em estratégia efetiva de prevenção, o que precisa ser questionado pelos 

entrevistados: 

“A falta de informação sobre o assunto” (PROFESSOR 03). 
 
“Falta de conhecimento sobre o assunto e expectativa de vida, eles 
se contentam com muito pouco” (PROFESSOR 04). 
 
“Falta de esclarecimento por parte da família que deveria ser a 
primeira a orientar bem. Muitas vezes vêem coisas que não 
deveriam ver, ouvem coisas que não deveriam ouvir, não há respeito 
pela criança ou adolescente” (PROFESSOR 05). 
 
“Falta de diálogo e informações erradas são grandes desafios” 
(PROFESSOR 07). 
 
“Desconhecimento e curiosidade. Às vezes perplexidade” 
(PROFESSOR 08). 
 
“Penso que falta informação e conscientização da família para 
orientar os filhos” (PROFESSOR 11). 
 
“A ignorância sobre a sexualidade e este tema” (PROFESSOR 15). 
 
“Falta de conhecimento sobre o assunto em plena puberdade” 
(PROFESSOR 25). 
 
“Conhecer e compreender seu próprio corpo; a banalização da 
sexualidade; gravidez na adolescência; falta de diálogo com os pais” 
(TÉCNICO 10). 
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 Essas dúvidas e falta de informação são acompanhadas de falta de espaço 

para o diálogo e a discussão, fato já identificado em pesquisas anteriores (RIBEIRO, 

2004; FIGUEIRÓ, 2009; 2010): 

 
“Banalização do sexo; pouco orientação; ausência de situações para 
expor suas angústias” (PROFESSOR 16). 
 
“Dúvidas, muitas dúvidas. Tanto no ponto de vista social como 
sexual. É o momento em que os jovens passam por transformações 
e normalmente existe a falta de diálogo com os pais ou outros que 
poderiam ajudá-los e quando encontram uma professora como eu 
eles adoram, porém tenho que ter cautela e segurança no que falo. 
Mas adoro!” (PROFESSOR 17). 
 
“Falta de diálogo; medo e curiosidade; falta de informações corretas, 
etc.” (TÉCNICO 02). 
 
“Eles querem falar sobre sexualidade e tirarem suas dúvidas 
também” (PROFESSOR 15).  

 

 Ao mesmo tempo, os entrevistados apontam para o desenvolvimento de 

ações conjuntas, entre outras possibilidades: 

 
“Desinformação; Falta de incentivo por parte da escola, dos 
docentes e dos profissionais que fazem parte do processo de 
ensino-aprendizagem, tendo, portanto, que haver a participação de 
profissionais também de apoio, administrativo, juntamente com o 
corpo docente” (PROFESSOR 02). 
 
“Como já foi dito, a gravidez adolescente é algo que parece comum 
nesta comunidade. Acredito que é possível mostrar outros caminhos, 
outras possibilidades, ou seja, é necessário incentivar a continuação 
dos estudos para que obtenham uma profissão e possam aprender a 
pensar e a sentir” (TÉCNICO 09). 

 

Ao contrário do que pensam Silva e Soares (2013), as condições sociais e 

culturais dos alunos, sobretudo dos jovens presentes nesses espaços, nem sempre 

são ignoradas ou desconhecidas pela escola, o que refuta em parte, a hipóteses 

inicial de que as estratégias desenvolvidas nas escolas são descontextualizadas. 

Relatos que indicam preocupação com a realidade social do público-alvo das ações 

frente a sexualidade nas escolas foram encontrados em diferentes questões 

abertas.  
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7.5 Resultados alcançados e resultados esperados 

  

 Após responderem sobre as ações desenvolvidas nas escolas, os 

professores foram convidados a avaliarem os resultados dessas ações 

desenvolvidas na escola (“De acordo com sua percepção, qual é o resultado das 

ações desenvolvidas pela escola para tratar de assuntos relativos à sexualidade?”). 

Grande parte dos entrevistados não preencheu essa questão. Outros ainda 

declararam não terem informações: 

 
“Não tenho informação” (PROFESSOR 11). 
 
“Sinceramente, não sei, pois só estou na escola uma vez por 
semana” (PROFESSOR 06). 

 

Além disso, a maioria avaliou os resultados como insatisfatórios: 

 
“Considero fraco e deixando a desejar” (PROFESSOR 07). 
 
“Ruim” (PROFESSOR 20). 
 
“Não tem na escola nenhum trabalho desenvolvido para tratar este 
assunto” (PROFESSOR 21). 
 
 “Precisa buscar enfocar mais e "melhor" esta temática” 
(PROFESSOR 24). 

 

Todavia, alguns profissionais se mostraram mais otimistas, reconhecendo a 

importância dessas ações, considerando ao mesmo tempo, que a escola faz o 

possível: 

 

“Melhorando a cada ano” (PROFESSOR 01). 
 
“A escola está atenta ao comportamento dos alunos e seus desejos, 
procurando sempre orientá-los da melhor maneira possível” 
(PROFESSOR 03). 
 
“Dentro do possível, buscam fazer o melhor, mas é um assunto 
melindroso e é necessário preparo” (PROFESSOR 05). 
 
“Quando realmente ocorrem, permitem aos jovens decidirem e 
escolherem o que querem, por conhecerem as reais consequências 
dos seus atos” (PROFESSOR 16). 
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 Em relação à questão “Que resultados essas ações produzem frente aos 

adolescentes?”, os profissionais percebem que a informação nem sempre se traduz 

em prevenção efetiva e em mudanças no comportamento sexual dos alunos: 

 

“Esclarecem as dúvidas, mas nem sempre são colocados em 
prática” (PROFESSOR 01). 
 
 “Não sinto muita diferença” (PROFESSOR 06). 
 
“Aparentemente boas, mas às vezes nos deparamos com 
adolescentes grávidas, com DSTs e envolvidas com drogas. Mas 
não desistimos” (TÉCNICO 01). 
 
“Não consigo perceber uma efetiva ação” (Professor 07). 

 

 Entrevistados também apontam causas para o fracasso dessas ações 

realizadas, como a descontextualização das práticas e a falta de participação da 

família: 

 
“Penso que essas ações são distantes da realidade de educação 
dos adolescentes e por isso causam pouco efeito” (PROFESSOR 
11). 
 
“A falta de informação. Pois os pais não orientam os seus filhos em 
relação a sexualidade. E como a escola também não, os alunos 
acabam obtendo informações erradas ou incompletas” (TÉCNICO 
11). 

 

 Os resultados revelam que os próprios profissionais questionam as práticas 

empreendidas até então, e que as mesmas precisam avançar em diversos 

aspectos, pois não tem se traduzido em resultados efetivos. Ao mesmo tempo, 

indicam que o cotidiano das escolas é difícil, e que se “faz o possível”, frente a 

tantas demandas que assolam a educação.  

Em relação ao que deveria ser realizado e que ainda não o foi (“Que tipo de 

ações acerca da sexualidade deveriam ser realizadas nesta escola, e que ainda não 

aconteceram?”), os profissionais expõem suas opiniões e apontam soluções. Mais 

uma vez, os entrevistados valorizam os especialistas e as palestras são 

consideradas as melhores fontes de informação: 

 

“Deveriam ter mais palestras com pessoas que entendem do 
assunto” (PROFESSOR 01). 
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“Todo tipo de informação seria bem-vinda” (PROFESSOR 02). 
 
“Workshops, palestras direcionadas para público alvo, incentivo de 
falar sobre sexo, etc.” (PROFESSOR 07). 
 
“Palestras e feiras sobre sexualidade” (PROFESSOR 15). 
 
“Seminários; palestras; debates; vídeos” (PROFESSOR 16). 
 
“Palestrantes profissionais em todas as séries” (PROFESSOR 22).  
 
“Palestras; seminários; projetos; reuniões com os pais” 
(PROFESSOR 24). 
 
“Palestras bimestrais acerca do tema” (PROFESSOR 25).  

 

 As ações junto a família e aos demais atores do contexto escolar também são 

vislumbradas e reiteradas por outros estudos (RIBEIRO, 2009; FIGUEIRÓ, 2010): 

 

“Palestras informativas com os pais para mostrar como conversar 
com seus filhos sobre o tema e depois palestras com os alunos” 
(PROFESSOR 04). 
 
“Infelizmente as ações tem que abranger aos responsáveis dos 
alunos, porque na maioria dos casos o problema está na família 
„dentro de casa‟” (TÉCNICO 05). 
 
“Nos 3 meses de atuação nesta escola, percebi a importância de 
trabalhar com os responsáveis dos alunos. O trabalho tem que 
abranger também as famílias” (TÉCNICO 05). 

 

Maior espaço para o diálogo, variedade e continuidade das ações na escola 

também deveriam acontecer, segundo os entrevistados, o que é apoiado na 

literatura (RIBEIRO, 2009; FIGUEIRÓ, 2010; FURLANI, 2011):  

 
“Um projeto interdisciplinar envolvendo alunos, funcionários e 
responsáveis” (TÉCNICO 10). 
 
“Mais rodas de conversas para debates” (TÉCNICO 03). 
 
“Não posso negar que nada tinha sido feito. Professores em sala de 
aula, têm abordado o tema através dos textos dados” (TÉCNICO 
09). 
 
“Palestras e rodas de conversa que falam sobre assuntos do 
interesse dos alunos” (TÉCNICO 11). 
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 Quanto ao resultado esperado (“Que resultado você espera dessas ações?”) 

das ações que deveriam ser realizadas, as opiniões são variadas: 

 
“Acredito que a longo prazo se reduza o n° de adolescentes 
grávidas. A curto prazo quebra-se os tabus quanto a conversas 
sobre o assunto” (PROFESSOR 16). 
 
“Mais entendimento antes de tomar qualquer atitude relativa à 
sexualidade” (PROFESSOR 20). 
 
“Os resultados são sempre positivos, pois agregam informações e 
cuidado” (PROFESSOR 22). 
 
“Os mesmos conseguem maior espaço para discutir sobre o 
assunto” (TÉCNICO 04). 

 

 De modo geral, apesar de não ser um tema deliberadamente assumido nas 

práticas educativas, a educação sexual/orientação sexual tem sido valorizada pelos 

profissionais, que avaliam que mudanças precisam acontecer, para que a escola 

cumpra seu papel no que tange a essa questão. Embora não tenham preparo 

específico para esse trabalho, reconhecem a importância da continuidade das 

ações, assim como do alcance conjunto dos objetivos, na abertura de espaços de 

discussão e diálogo sobre a sexualidade em contexto escolar, junto a diferentes 

sujeitos. Tais resultados se traduzem em fatores favoráveis para a realização do 

trabalho com a sexualidade na escola. Entretanto, as intenções não se traduzem em 

ações e em grande parte, os profissionais avaliam negativamente os resultados das 

ações empreendidas pela escola frente ao comportamento sexual dos adolescentes.  
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7.6 Tem espaço para a sexualidade na formação? 

 

 Frente à pergunta “Assuntos relativos à sexualidade foram contemplados em 

sua formação acadêmica?”, a maioria dos entrevistados afirmou que poucas vezes 

(33,3%) esse tema se fez presente, ou até mesmo raramente (25%). Uma parcela 

considerável de sujeitos informou que esse tema nunca foi contemplado (25%). 

 

 
Figura 15 – A presença da temática sexualidade na formação acadêmica 

 

Comparativamente, a formação dos professores se mostrou mais distante 

dessa temática. Uma minoria afirmou que esse tema se apresentou sempre (8%) ou 

de modo frequente (8%), contra uma maioria que nunca (32%), raramente (28%) ou 

poucas vezes (24%) teve oportunidade de discutir sobre sexualidade em sua 

formação. Quanto aos técnicos, mais da metade dos sujeitos afirmou que esse tema 

foi contemplado em sua formação (54,5%), sendo que uma parcela reduzida de 

pessoas informou que ele nunca foi privilegiado (9,1%).  

Dentre o total geral, de acordo com a Figura 16 a seguir, em resposta à 

questão “A sua formação acadêmica lhe habilitou para abordar temas relativos à 

sexualidade em sala de aula?”, os sujeitos se mostraram pessimistas: um número 

considerável de entrevistados informaram que essa formação não contribuiu 

(41,7%) ou contribuiu pouco (38,9%) para o seu trabalho com a sexualidade nas 

escolas. Pequenas exceções representam que a formação contribuiu muito (5,6%) 

ou até mesmo satisfatoriamente (8,3%). 
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Figura 16 – Contribuição da formação acadêmica para a abordagem da sexualidade na 

escola 

 

Mais uma vez os técnicos se mostraram mais privilegiados que os 

professores. Mais da metade desses profissionais informou que sua formação 

contribuiu, mesmo que pouco (54,5%); uma parcela significativa considerou 

satisfatória (18,2%) e ou até mesmo (9,1%) muito proveitosa. Ao mesmo tempo, a 

maioria dos professores informou que sua formação não contribuiu (52%) e apenas 

algumas exceções consideram que ocorreu muita contribuição (4%) ou contribuição 

satisfatória (4%) para o desenvolvimento de ações relativas à temática sexualidade 

nas escolas.   

 Assim como os dados obtidos em pesquisa realizada anteriormente (AVILA et 

al., 2011), os profissionais, em sua maioria, alegaram que não tiveram formação 

específica e que não debateram sobre o tema, tendo que se aperfeiçoar por conta 

própria, como foi identificado na seção acerca das fontes de informação acessadas 

pelos profissionais para desenvolverem estratégias de trabalho acerca da 

sexualidade.  

Melo (2004) percebe que o currículo dos professores e dos pedagogos não 

privilegia muitas das questões fundamentais para um trabalho emancipatório frente 

a sexualidade nas escolas. Ribeiro (2009) considera que os cursos de Pedagogia e 

as Licenciaturas necessitam oferecer “[...] oportunidades de debater, discutir e 

refletir a educação sexual em sua formação” (p. 139). Figueiró (2004) reitera, ainda, 

que os profissionais da educação necessitam de capacitações e que estas ofereçam 

a oportunidade ao sujeito de vivenciar uma prática pedagógica supervisionada. 

Também apresenta a importância dos cursos de especialização e pós graduação, 

como disciplinas na graduação, também sugeridos por Altmann (2013).
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7.7 Documentos que oficializam a abordagem da sexualidade nas escolas 

 

 A pesquisa também contemplou uma Análise Documental do Currículo 

Mínimo e dos Projetos Políticos Pedagógicos, com a finalidade de verificar se as 

orientações do Volume Orientação Sexual dos PCNs são consideradas pelos 

profissionais das escolas. Cabe informar que os Planos de Aula dos professores 

não foram analisados devido à dificuldade de acesso ao referido material.  

 

7.7.1 O currículo mínimo do 6° ano 

 

 Em análise dos currículos mínimos, verificou-se que as propostas 

transversalmente abordadas em todas as disciplinas em 2013, ano em que a fase 

da pesquisa de campo ocorreu, se referem aos projetos “Educação e Cultura: 

Valores de um povo” e “Vinícius, o poeta que encantou o Brasil”. Também foram 

incluídos nesses documentos as propostas temáticas que deveriam ser 

minimamente seguidas pelos professores e pedagogos das escolas, mas não 

impossibilitaram uma ampliação dos conhecimentos contemplados na formação do 

aluno.  

As sugestões que constituem os currículos mínimos foram constituídas em 

discussão pelos coordenadores pedagógicos gerais e das disciplinas lecionadas no 

6° ano, de acordo com as normas legais do país e as metodologias adotadas pela 

referida secretaria, assim como, em consonância com as influências culturais do 

país.   

 Quanto às temáticas relativas à sexualidade, não ocorreu nenhuma menção 

no conteúdo programático das disciplinas de Arte, Ciências, Espanhol, Língua 

Inglesa, Geografia, Matemática e Música. Nas disciplinas Língua Portuguesa e 

LALP (Linguagens Aplicadas à Língua Portuguesa) também não foram citadas, mas 

denotaram maior abertura à leitura, análise, interpretação e produção de tipos de 

textos diversos, que poderiam contemplar o assunto em discussão.  

 Na disciplina de Educação Física o tema “Corpo” foi enfatizado, todavia, em 

uma concepção estritamente biologizante, restrita a “elementos anatômicos, 

fisiológicos, biomecânicos e bioquímicos”.  

 Em História, apesar de não declararem a perspectiva privilegiada, figura entre 

os conteúdos temáticos “[...] as experiências vividas por homens e mulheres em 
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diferentes momentos (tempo) e lugares (espaço) da Terra”. Também pretendeu-se 

abordar “A vida em sociedade: as relações sociais, regras e valores; a vida 

cotidiana”. Na disciplina de LACH (Linguagens Aplicadas às Ciências Humanas) 

também se vislumbram possibilidades, apesar de não ter ocorrido citação sobre 

sexualidade. Foram sugeridos os temas “Cultura e Humanização”; “Identidade e 

Personalidade”; “As várias formas de entender o conceito de cultura”; e “Diversidade 

Cultural no Brasil”. Dessa forma, embora não representem um trabalho transversal 

acerca de temas presentes nas Orientações do PCN Orientação Sexual, como as 

relações de gênero e a contextualização social da sexualidade, o currículo mínimo 

de História e LACH oferece maior abertura para o trato das questões relativas à 

sexualidade, em comparação às outras disciplinas. 

 No que diz respeito à inclusão da sexualidade nos currículos, os autores se 

dividem em opiniões. Briztman (2013) considera que essa iniciativa deve ser 

percebida com cuidado, para que as estratégias não sejam engessadas e 

padronizadas, de modo que as ações não sejam descontextualizadas, deixando de 

considerar as especificidades do cenário e dos sujeitos em questão. Há também o 

entendimento de que esse conteúdo deve estar diluído em todas as matérias, mas 

não necessita estar incluída na grade curricular (BARROSO; BRUSCHINNI, 1982). 

 Todavia, outros autores consideram fundamental a inclusão da temática 

sexualidade dos currículos, para que ela seja realmente executada no dia-a-dia das 

escolas (RIBEIRO, 2004; 2009; FIGUEIRÓ, 2004; 2010). Apesar das opiniões 

divergentes, considera-se, a partir de Meyer (2013), que qualquer decisão requer 

uma reflexão crítica sobre o assunto. Mesmo não sendo incluída na grade curricular, 

é necessário existir espaços e possibilidades para o tratamento da sexualidade nas 

escolas.  

 

7.7.2 Os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) 

 

 Em análise dos PPPs das Escolas, verificou-se a busca pela construção de 

uma escola democrática e humanizada. Em tese, essas assumem a 

responsabilidade de proporcionarem o desenvolvimento de sujeitos críticos e 

reflexivos. Em todos os documentos analisados, demarcou-se essa preocupação.  

Outro fator comum nos PPPs foi que esses documentos ressaltaram a 

importância da participação da comunidade nas rotinas da instituição. Também 
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parece ser valorizado o contexto social que circunda a escola no desenvolvimento 

dos objetivos pedagógicos: 

 

“Priorizar uma prática pedagógica adequada às necessidades 
sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, 
garantindo assim, aprendizagens indispensáveis à formação de 
cidadãos críticos, participativos e reflexivos” (ESCOLA A, p. 18). 
 
“Estabelecer relações entre conteúdos das atividades com a 
realidade social da comunidade” (ESCOLA B, p. 9). 
 
“Ao construirmos nosso Projeto Político Pedagógico levamos em 
conta a realidade que circunda a Escola e as famílias de nossos 
alunos, pois, certamente, a realidade social dos alunos afeta a sua 
vida escolar” (ESCOLA C, p. 5).  

 

 Essa ênfase dada ao contexto social indica o reconhecimento da importância 

de se realizarem estratégias contextualizadas junto aos alunos e a comunidade em 

geral. Entretanto, mesmo reconhecendo a relevância dessas circunstâncias que se 

presentificam no cotidiano da comunidade escolar, nem sempre as intenções se 

traduzem em ações efetivas, como indica análise dos questionários (em seções 

anteriores). 

Além das questões mencionadas, verifica-se uma extensiva preocupação 

com o exercício da cidadania e com a saúde dos sujeitos que são público-alvo dos 

objetivos presentes nos Projetos: 

 

“Assegurar um ensino de qualidade promovendo a socialização e o 
desenvolvimento integral do indivíduo, bem como um exercício 
saudável da cidadania” (ESCOLA A, p. 7). 
 
“Orientar os alunos e comunidade a buscarem melhores condições 
de vida, na prevenção de doenças e no bem-estar geral: físico, 
mental e social, fazendo com que as crianças permaneçam 
aprendendo da melhor forma possível” (ESCOLA B, p. 8). 
 
“A função de nossa escola é garantir o bem-estar e o 
desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 
psicológico e intelectual. Tendo um compromisso interdisciplinar por 
partes dos profissionais envolvidos e deverá estar em constante 
reflexão e permanente reconstrução” (ESCOLA B, p. 12). 
 
“Promover práticas de cidadania que conduzam ao cumprimento  de 
regras de comportamento e estabelecimento de relações sociais 
saudáveis por parte dos alunos” (ESCOLA C, p. 23). 
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“Desenvolver hábitos e estilos de vida saudável por parte dos 
alunos” (ESCOLA C, p. 24). 

 

 Constituindo uma exceção, a Escola C incluiu a sexualidade em seu projeto 

educativo em consonância com os PCNs (1998b), embora caracterize uma 

abordagem biologizante e estereotipada da adolescência: 

  

“Refletir assuntos da vida e necessidades na pré-adolescência [...] 
Buscar trabalhar temas: sexo, drogas, gravidez na adolescência  
com oficinas, palestras” (ESCOLA C, p. 23). 

 

 Quanto a essa questão, supõe-se que as demandas sociais da comunidade 

tenham impulsionado essa iniciativa de registrar ações de intervenção que 

englobam temáticas relativas à sexualidade no PPP da escola.  

 Em relação à abertura à diversidade, Altman (2013) considera que o 

reconhecimento da diversidade é fator fundamental para a superação de práticas 

homofóbicas e sexistas. Dentre os documentos analisados, apenas a Escola A a 

contemplou:  

 

“Um outro princípio que deve nos nortear é o princípio da 
diversidade, considerando as diferenças, desenvolvendo assim, o 
seu desempenho e socialização” (ESCOLA A, p. 18). 
 

  Quanto à presença da temática sexualidade, os PCNs (1998b) enfatizam a 

sua importância e consideram que as escolas precisam assumir essa 

responsabilidade. De modo geral, cabe afirmar que a sexualidade não parece ser 

um assunto prioritário (FIGUEIRÓ, 2010), embora a saúde seja uma preocupação 

constante (MEYER, 2012).  

 O fato de ter sido mencionado o tema no PPP da Escola C, representa um 

avanço, pois a prevenção constitui um dos blocos de conteúdo do PCN Orientação 

Sexual (BRASI, 1998b). Contudo, deve ser observado com reflexão. Mesmo se 

fazendo presente no documento, a sexualidade veio acompanhado de uma 

representação negativa da adolescência, o que é objeto de discussão de vários 

autores (ROSISTOLATO, 2003; CASTRO et al., 2004; ALTMANN, 2007; FURLANI, 

2011). Quanto aos demais blocos temáticos “Corpo: matriz da sexualidade” e 

“Relações de Gênero” não foram mencionados em nenhum dos PPPs que 

constituíram a análise documental.  
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Para Figueiró (2010), esse trabalho precisa estar vinculado à escola como um 

todo. Embora estivesse presente no PPP, a sexualidade não foi tema trabalhado 

unanimemente entre os professores e técnicos da Escola C, nem das demais 

escolas. Ao mesmo tempo, os PCNs (1998b) não parecem constituir uma referência 

para os profissionais.Nessa direção, considera-se que as instituições educativas 

precisam ampliar os debates sobre o assunto, apesar das dificuldades cotidianas. 

Também se faz necessário que as discussões contemplem todos os 

envolvidos, de forma democrática e participativa. Além disso, é necessário que as 

propostas se traduzam em prática efetiva, pois do contrário, apenas figurarão nas 

páginas desses documentos como meros acessórios sem utilidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A representação da sexualidade na sociedade corresponde a uma concepção 

historicamente situada, acompanhada de normas e padrões de comportamento de 

uma dada cultura, em determinado contexto. Ao longo da história da educação 

brasileira, a relação entre escola e sexualidade foi permeada de entraves e tabus. 

Não se pode deixar de destacar a influência dos acontecimentos políticos e sociais 

nesse processo. A história da sexualidade afetou diretamente o modo pelo qual 

esse assunto foi tratado pelas escolas ao longo do tempo. Tratar ou não tratar 

desse assunto na escola ainda continua sendo uma questão importante para 

professores e profissionais da educação.  

Frente aos fatores dificultadores da relação entre educação e sexualidade, 

cabe pontuar que a própria ciência contribuiu para legitimar estigmas e preconceitos 

frente à sexualidade. Embora a medicina tenha descriminalizado a sexualidade e 

minimizado em parte a influência da religião sobre ela, acabou por patologizá-la e 

medicalizá-la. Nessa mesma direção, a representação da sexualidade acabou se 

restringindo ao sexo/aparelho reprodutivo, excluindo a multiplicidade de influências 

que a produzem e atuam sobre ela.  

Nesse mesmo cenário, cabe destacar as desigualdades de gênero que foram 

produzidas. Pelo resultado de inúmeros discursos, as mulheres hoje são a maioria 

entre os profissionais da educação, numa situação de visível desvalorização. 

Práticas sexistas e preconceituosas se revestem de outras formas e perduram na 

contemporaneidade, apesar da emergência de novos cenários sociais no país.  

Iniciativas emergiram, mas não foram suficientes para suplantar as barreiras. 

Os PCNs se constituíram na tentativa de sistematizar a abordagem da sexualidade 

nas escolas, mas a presente pesquisa denuncia que essa proposta não se realizou 

plenamente. Quanto à problemática deste estudo, confirmou-se a hipótese de que 

os profissionais da educação não conhecem efetivamente o PCN referente a 

Orientação Sexual (BRASIL, 1998b) e não o consideram no trabalho desenvolvido 

frente a sexualidade. Quando lidam com o assunto, os profissionais valorizam a 

prevenção da gravidez na adolescência e das DSTs/ AIDS, como foi previsto. Não 

raro, as estratégias são pontuais e se apresentam de modo descontextualizado. No 

entanto, algumas iniciativas constituíram exceções, denotando maior preocupação 

com o contexto sociocultural dos discentes, inclusive nos Projetos Políticos 
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Pedagógicos analisados. Acrescenta-se ainda, que apesar dos esforços, as 

intervenções foram avaliadas negativamente pelos profissionais, pois segundo os 

mesmos, elas não têm alcançado resultados satisfatórios frente ao comportamento 

sexual dos adolescentes.  

Verificou-se que as estratégias implementadas pela escola se caracterizam 

pela informalidade e espontaneidade. Elas são variadas, incluindo textos, vídeos, 

cartazes, dinâmicas e aulas expositivas. Valoriza-se o debate e a reflexão na sala 

de aula, o que pode ser ressaltado como fator favorável, aliado à predisposição 

afetiva positiva ante o tema. Entretanto, quando necessitam de orientações e 

informações, os profissionais consultam fontes de informação diversas, como livros, 

a internet, e até se apropriam de suas vivências pessoais, mas não consideram os 

PCNs (1998a; 1998b). 

Embora os PCNs representem a formalização de uma proposta afirmou o 

papel da escola frente as questões relativas à sexualidade, reconhecidos os seus 

avanços, não se pode deixar de mencionar que os PCNs carecem de 

questionamentos e apresentam falhas. Eles não dão conta de atender às demandas 

da realidade presente. Os blocos de conteúdo são uma sugestão, mas acabam se 

restringindo a determinados assuntos, embora se tenha por objetivo apresentar um 

conceito amplo de sexualidade. Ao mesmo tempo, a proposta de transversalidade 

não se cumpre, na medida em que os profissionais da educação não privilegiam 

esse assunto em suas atuações. Quando existem iniciativas, elas acontecem 

extraprogramação, esporadicamente e sem continuidade. Além disso, essa proposta 

não foi sucedida por ações de avaliação e acompanhamento de sua implementação.  

Igualmente, cabe considerar que a escola ainda não assume seu papel frente 

à Orientação Sexual, realidade constatada nos questionários e na pesquisa 

documental. Quando não se responsabiliza a família, há maior preferência por 

ações preventivas realizadas por especialistas e sobretudo, profissionais da saúde. 

A disseminação de informações figura entre as principais preocupações. No 

entanto, a efetividade dessas ações é duvidosa. Com suas palestras isoladas, não 

alcançariam as questões complexas que emergem cotidianamente no contexto 

escolar. Ao mesmo tempo, cabe pontuar que pesquisas ainda revelam altos índices 

de contaminação de DSTs/AIDS e inúmeros casos de grávidas adolescentes como 

resultado de práticas sexuais desprotegidas, apesar de existirem inúmeras 
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iniciativas e políticas públicas nesse sentido, por isso, essas estratégias 

mencionadas não parecem constituir uma panaceia frente a esses “males”.  

Quanto aos fatores desfavoráveis, em geral, os professores não recebem 

recursos suficientes, nem apoio, muito menos formação continuada para realizar 

esse trabalho. Somado a isso, a formação inicial não os habilita para realizar 

intervenções ou mediar discussões sobre o tema. Não existem disciplinas 

específicas sobre o assunto nas graduações, o que se acrescenta à dificuldade 

desses sujeitos de lidarem com tais questões por serem protagonistas dessa 

mesma sociedade que construiu e continua perpetuando tabus em torno da 

sexualidade e da relação entre homens e mulheres. 

No que diz respeito à repercussão das ações realizadas pela escola, 

constatou-se que os profissionais reconhecem as fragilidades do trabalho 

empreendido. Ao mesmo tempo expressam que poucas iniciativas foram realizadas 

até então e que de modo geral, essas não tem alcançado os objetivos propostos 

frente ao comportamento sexual dos adolescentes.  

Verificou-se ainda, a representação da adolescência enquanto fase do 

desenvolvimento caracterizada por problemáticas sexuais específicas, que, por sua 

vez, merecem ser questionadas. Embora sejam necessárias as práticas preventivas, 

as iniciativas que existem até então acabam por envolver a sexualidade em uma 

redoma de perigo e promiscuidade, excluindo-se sua dimensão prazerosa.  

De modo geral, afirma-se que os objetivos foram alcançados, uma vez que a 

pesquisa possibilitou explicitar o problema e verificar as hipóteses constituídas. 

Cabe destacar que só não foi possível realizar a análise dos planos de aula, devido 

aos entraves institucionais. Considera-se também que uma amostra maior poderia 

oferecer dados ainda mais consistentes acerca das relações entre sexualidade e 

orientação sexual na rede municipal de Educação de São João da Barra.   

É esperado que este trabalho favoreça a problematização de abordagens 

teóricas e concepções acerca das práticas em orientação sexual realizadas nos 

espaços educacionais. Também almeja-se que o mesmo impulsione importantes 

reflexões no contexto em que fora realizado, para que sejam construídas estratégias 

que possibilitem novas formas de abordagem da sexualidade nas escolas 

sanjoanenses, ante as suas demandas pedagógicas e sociais. Durante a coleta dos 

dados, os sujeitos da pesquisa comentaram que sua participação despertou o 

interesse em discutir sobre sexualidade, assunto que até então era negado ou 
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silenciado. Alguns professores se propuseram a desenvolver projetos para o ano 

escolar seguinte. 

Embora ainda sejam muitos os entraves, haja visto o seu potencial reprodutor 

de valores sociais, reafirma-se a importância da educação para a formação de 

sujeitos críticos e reflexivos. A escola ainda representa um espaço primordial para a 

contestação das relações de poder e para a constituição de novas práticas e 

discursos que fundamentem novas formas de atuação na sociedade. Admite-se a 

importância de transformações sociais, que tenham o potencial de problematizar os 

padrões de normalidade e seus mecanismos de exclusão, que não raro, tem 

resultado em violência.  

É necessário que novos rumos sejam constituídos a partir de olhares 

reflexivos, que os profissionais disponham de formação continuada e que a 

formação universitária seja repensada, a fim de que os profissionais da educação 

tenham uma compreensão crítica e contextualizada da existência humana, para 

além dos meandros da sexualidade. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Termo de autorização junto à Secretaria Municipal de Educação de 

São João da Barra-RJ 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice C – Questionário para os professores 

QUESTIONÁRIO 

 

 

  

 

Sexo:  

 

 

 

 

Sexo: __________ 

Idade:__________ 

Formação: ______________________________________________________ 

Há quantos anos está formado?______________________________________ 

Outros cursos realizados:___________________________________________ 

Exerce a profissão de professor há quanto tempo? ______________________ 

Há quanto tempo trabalha nesta escola?_______________________________ 

Disciplina que leciona no 6° ano desta escola :__________________________ 

 

1. Você conhece os temas transversais 
preconizados pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs)? 
(1)Todos  
(2)Alguns 
(3)Apenas um 
(4)Já ouvi falar, mas não sei quais são os 
temas. 
(5) Nunca ouvi falar sobre isso.  
 
Caso conheça os temas transversais 
propostos pelos PCNs, responda: 
 
2. Você aborda esses temas em sala de 
aula? 
(1) Sempre 
(2) Muitas vezes 
(3) Às vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 

3. Qual(s) tema(s) transversal (s) você 
costuma inserir em suas práticas na sala 
de aula? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___________ 
 
4. Você conhece ou já leu documentos de 
referência que tratam da abordagem do 
tema Orientação Sexual nas instituições 
educativas?  
(1) Sim 
(2) Não 
 
5. Caso tenha respondido SIM à questão 
anterior, que documento é esse? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este instrumento constitui parte de uma pesquisa que tem por finalidade gerar dados 

para a elaboração de uma dissertação, no Programa de Pós Graduação em Cognição e 

Linguagem, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Cabe 

ressaltar que essa pesquisa garantirá a confidencialidade e anonimato dos entrevistados. 

Desde já agradecemos sua valiosa colaboração. 

 



129 

 

6. Você concorda que temas relativos à 
sexualidade sejam trabalhados na sala de 
aula? 

(1) Concordo plenamente 
(2) Concordo em parte 
(3) Discordo em parte 
(4) Discordo plenamente 
(5) Não tenho opinião 
 
 
7. Você considera possível discutir sobre 
sexualidade na sua disciplina? 
(1) Totalmente possível 
(2) Pode ser possível 
(3) Difícil 
(4) Totalmente impossível 
(5) Não tenho opinião 
 
 
8. Você aborda o tema sexualidade 
durante as aulas?  
(1) Sempre 
(2) Frequentemente 
(3) Poucas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 
 
9. Se você aborda o tema sexualidade em 
suas aulas, como é realizado o 
planejamento desse trabalho? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
10. Que temas relativos à sexualidade 
poderiam ser trabalhados em sala de 
aula? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________ 
 
 
11. Quais desses temas relativos à 
sexualidade você privilegia em suas 
aulas? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
12. Quais desses temas você tem mais 
dificuldade de abordar? E o que tem mais 
facilidade? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
13. Como você se sente ao abordar esses 
temas com os alunos? 
(1) Confortável 
(2) Seguro 
(3) Inseguro 
(4) Desconfortável 
(5) Indiferente 
 
 
14. Onde você obtém informações e 
conhecimentos sobre sexualidade para 
utilizá-los em sala de aula? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_______________________________
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15. Você recebe algum tipo de apoio para 
abordar esses temas em sala de aula? 
(1) Sempre 
(2) Frequentemente 
(3) Poucas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 
 
16. Que tipo de apoio você gostaria de 
receber para realizar esse trabalho? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
 
17. A escola disponibiliza recursos 
didáticos e instrumentos necessários para 
a abordagem da sexualidade pelo 
professor? 
(1) Sempre 
(2) Frequentemente 
(3) Poucas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 
 
18. A Rede Municipal de Educação 
fornece formação continuada ou algum 
tipo de apoio para realizar esse trabalho? 
(1) Sempre 
(2) Frequentemente 
(3) Poucas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 
 

19. Assuntos relativos à sexualidade 
foram contemplados em sua formação 
acadêmica? 
(1) Sempre 
(2) Frequentemente 
(3) Poucas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 
 
20. A sua formação acadêmica lhe 
habilitou para abordar temas relativos à 
sexualidade em sala de aula? 
(1) Contribuiu muito 
(2) Contribuiu satisfatoriamente 
(3) Contribuiu pouco 
(4) Não contribuiu  
(5) Não tenho opinião 
 
 
21. Quais ações são realizadas por outros 
profissionais para abordar temas relativos 
a sexualidade nesta escola? E como são 
realizadas? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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22. Na sua opinião, os alunos se 
interessam sobre o tema sexualidade? 
(1) Se interessam excessivamente 
(2) Se interessam  
(3) Se interessam pouco 
(4) Não se interessam  
(5) Não tenho opinião 
 
 
23. Em sua opinião, onde seus alunos 
buscam informações sobre sexualidade? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
 
24. De acordo com sua percepção, qual é 
o resultado das ações desenvolvidas pela 
escola para tratar de assuntos relativos à 
sexualidade? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
25. Que resultados essas ações 
produzem frente aos adolescentes? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
26. Que tipo de ações acerca da 
sexualidade deveriam ser realizadas 
nesta escola, e que ainda não 
aconteceram? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
27. Que resultado você espera dessas 
ações? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 

28. De acordo com sua percepção, quais 
são as problemáticas e desafios 
enfrentados por seus alunos, relativos à 
sexualidade? 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Apêndice D – Questionário para os Técnicos 

QUESTIONÁRIO 

 

  

 

Sexo:  

 

 

 

 

Sexo: __________ 

Idade:__________ 

Formação: ______________________________________________________ 

Há quantos anos está formado?______________________________________ 

Exerce a profissão na educação há quanto tempo? ______________________ 

Outros cursos realizados:___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Cargo que exerce nesta escola: _____________________________________ 

Há quanto tempo trabalha nesta escola?_______________________________ 

 

1. Você conhece os temas transversais 
preconizados pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs)? 
(1)Todos  
(2)Alguns 
(3)Apenas um 
(4)Já ouvi falar, mas não sei quais são os 
temas. 
(5) Nunca ouvi falar sobre isso.  
 
Caso conheça os temas transversais 
propostos pelos PCNs, responda: 
 
2. Você aborda esses temas em sua 
atuação? 
(1) Sempre 
(2) Muitas vezes 
(3) Às vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 

3. Dentre os temas transversais 
preconizados pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), quais 
deles você costuma inserir em suas 
práticas? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
4. Você conhece ou já leu documentos de 
referência que tratam da abordagem do 
tema Orientação Sexual nas instituições 
educativas?  
(1) Sim 
(2) Não 
 
5. Caso tenha respondido SIM à questão 
anterior, que documento é esse? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

Caro(a) Profissional(a), 

 

Este instrumento constitui parte de uma pesquisa que tem por finalidade gerar dados 

para a elaboração de uma dissertação, no Programa de Pós Graduação em Cognição e 

Linguagem, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Cabe 

ressaltar que essa pesquisa garantirá a confidencialidade e anonimato dos entrevistados. 

Desde já agradecemos sua valiosa colaboração. 
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6. Você concorda que temas relativos à 
sexualidade sejam trabalhados na escola?  
(1) Concordo plenamente 
(2) Concordo em parte 
(3) Discordo em parte 
(4) Discordo plenamente 
(5) Não tenho opinião 
 
 
7. Você considera possível discutir sobre 
sexualidade na sala de aula, em todas as 
disciplinas? 
(1) Totalmente possível 
(2) Pode ser possível 
(3) Difícil 
(4) Totalmente impossível 
(5) Não tenho opinião 
 
 
8. Você privilegia o tema sexualidade em 
suas práticas?  
(1) Sempre 
(2) Frequentemente 
(3) Poucas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 
 
9. Se você privilegia o tema sexualidade 
em seu trabalho, como você o planeja? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
10. Quem é o público-alvo dessas 
práticas?  
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 

11. Que temas relativos à sexualidade 
poderiam ser trabalhados na escola? 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
12. Quais deles você privilegia na sua 
atuação? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
13. Qual tema você tem mais dificuldade 
de abordar? E o que tem mais facilidade? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
14. Como você se sente ao abordar esses 
temas? 
(1) Confortável 
(2) Seguro 
(3) Inseguro 
(4) Desconfortável 
(5) Indiferente 
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15. Onde você obtém informações e 
conhecimentos sobre sexualidade para 
utilizá-los em seu trabalho? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 
 
16. Você recebe algum tipo de apoio 
abordar esses temas na escola? 
(1) Sempre 
(2) Frequentemente 
(3) Poucas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 
 
17. Que tipo de apoio você gostaria de 
receber para realizar esse trabalho? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
18. A escola disponibiliza recursos 
didáticos e instrumentos necessários para 
a abordagem da sexualidade pelo 
professor? 
(1) Sempre 
(2) Frequentemente 
(3) Poucas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 
 

19. A Rede Municipal de Educação 
fornece formação continuada ou algum 
tipo de apoio para realizar esse trabalho? 
(1) Sempre 
(2) Frequentemente 
(3) Poucas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 
 
20. Assuntos relativos à sexualidade 
foram contemplados em sua formação 
acadêmica? 
(1) Sempre 
(2) Frequentemente 
(3) Poucas vezes 
(4) Raramente 
(5) Nunca 
 
 
21. A sua formação acadêmica lhe 
habilitou para abordar temas relativos à 
sexualidade em seu trabalho? 
(1) Contribuiu muito 
(2) Contribuiu satisfatoriamente 
(3) Contribuiu pouco 
(4) Não contribuiu  
(5) Não tenho opinião 
 
 
22. Que ações são realizadas por outros 
profissionais para abordar temas relativos 
a sexualidade nesta escola? Como são 
realizadas? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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23. Na sua opinião, os alunos se 
interessam sobre o tema sexualidade? 
(1) Se interessam excessivamente 
(2) Se interessam  
(3) Se interessam pouco 
(4) Não se interessam  
(5) Não tenho opinião 
 
 
24. De acordo com sua percepção, onde 
seus alunos buscam informações sobre 
sexualidade? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
25. De acordo com sua percepção, qual é 
o resultado das ações desenvolvidas pela 
escola para tratar de assuntos relativos à 
sexualidade? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
26. Que resultados essas ações 
produzem frente aos adolescentes? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
 

27. Que tipo de ações acerca da 
sexualidade deveriam ser realizadas 
nesta escola, e que ainda não 
aconteceram? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
28. Que resultado você espera dessas 
ações? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 

29. Quais são as problemáticas e desafios 
enfrentados pelos alunos, relativos à 
sexualidade? 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 


