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Resumo: O referido trabalho investiga se a discussão de questões referentes à sexualidade e suas
manifestações, ou seja, a educação sexual das crianças cabe ou não à escola. Para alcançarmos esse
objetivo, optamos pela coleta de dados utilizando-nos de questionário, destinado aos professores e às
professoras dos cursos de formação continuada sobre sexualidade infantil, e a revisão bibliográfica,
principalmente, nos pautando em algumas obras de Maffesoli (1995; 2001; 2005), Louro (2003), Furlani
(2009), entre outros. A partir da análise das repostas constatamos que a escola é local privilegiado dessa
discussão, no entanto, é premente a necessidade de formação docente, inicial e continuada, sobre essa
temática. A escola tanto pode reproduzir padrões heteronormativos, como pode contribuir na formação de
vivências mais prazerosas e livres da sexualidade.

Palavras – chave: Sexualidade; Escola, Professor.

Abstract: This work investigates the discussion of issues related to sexuality and its manifestations, i.e., sex
education for children fits or not to school. To achieve this goal, we chose to collect data using questionnaire,
for teachers of continuing education courses about child sexuality, and the literature review, mainly basing on
some articles of Meffesoli (1995, 2001; 2005), Blonde (2003), Furlani (2009), among others. From the
analysis of the answers, we noticed that the school is a privileged place for the discussion. However, there is a
pressing need for initial and continuing training for teachers on this subject. The school can reproduce both
heteronormative standards, as may contribute to the formation of the most pleasurable experiences and free
of sexuality.

Keywords: Sexuality; School; Teacher.

Palavras iniciais

A sexualidade e suas manifestações nos acompanham desde o nosso nascimento e se expressam em todos os
espaços sociais. Um misto de medo, tabus, preconceitos cercam sua vivência. Pensar em sexualidade, aliás,
falar sobre essa temática requer seja da família, do professor ou da professora o ressignificar do amálgama
de significados construídos no decorrer de nossas vidas. Precede essa questão, o questionamento sobre para
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quem incorre a responsabilidade da Educação Sexual de nossas crianças e nossos adolescentes. No entanto,
compreender a sexualidade para além do sexo e da sua acepção biológica é um desafio recorrente e,
sobretudo, necessário para outras possibilidades pedagógicas no seu trato.

Nesse texto, analisaremos se a discussão de questões referentes à sexualidade e suas manifestações, ou
seja, a educação sexual das crianças cabe ou não à escola. O caminho investigativo constituiu-se da análise
de 72 (setenta e dois) questionários respondidos por professores e professoras, associada à revisão da
literatura especializada na área.

A partir das leituras e da análise dos dados qualitativos, as respostas evidenciaram a escola como local
privilegiado dessa discussão, bem como a necessidade de formação docente, inicial e continuada, para esse
trabalho. No decorrer do texto, traremos alguns apontamentos sobre a inserção dessa temática no processo
de formação docente, no entanto, a intenção é suscitar provocações e reflexões e, não, traçar um receituário
pedagógico.

As análises não possuem o caráter de classificar as respostas entre o certo e o errado; ao contrário, essas nos
possibilitam compreender as entrelinhas, o quase dito. O caráter de provisoriedade, de temporalidade e de
movimento fundamenta a nossa escrita.

Para alcançarmos nossos objetivos, organizamos o texto no seguinte desenho: primeiramente, explicitaremos
algumas reflexões sobre o caminho investigativo dessa pesquisa; em seguida, teceremos considerações
preliminares sobre sexualidade e escola, enriquecendo a teoria com as análises dos questionários.
Prosseguindo, apontaremos algumas sugestões para a formação docente, seja inicial ou continuada, no trato
com a sexualidade e suas manifestações.

Caminho investigativo

Nossa pesquisa empírica constituiu-se no desenvolvimento de questionários com 72 professores e professoras
da Educação Básica (39 lecionam nos anos iniciais, 18 na educação infantil e 15 dividem seu tempo entre
esses dois níveis de ensino). Esses e essas profissionais participaram de dois cursos de extensão[iv]
relacionados ao nosso projeto de pesquisa “Cartografias de ações docentes diante da sexualidade”, sob nossa
coordenação.

O questionário era composto por 7 ( sete) questões, contudo, para alcançarmos nosso objetivo, proposto
nesse texto, nos deteremos numa das questões “ Você considera que cabe à escola discutir com as crianças
questões relacionadas à sexualidade?
Por quê?
”.

Para nos aproximarmos dos dados coletados, no primeiro momento, lemos as respostas para encontrarmos
recorrências e idiossincrasias, as quais construíram nosso corpus de análise. A maioria dos professores e das
professoras, 64 (sessenta e quatro), defende que cabe à escola conversar sobre sexualidade; 3 ( três) que
não; 3 (três) não responderam à questão; 1( uma) disse que outras instâncias precisam assumir sua
responsabilidade diante dessa questão; 1( uma) ficou indecisa. Lendo os questionários, temos os dados
quantitativos que, no decorrer do texto, serão analisados com o nosso referencial teórico.

A partir do mapeamento dos dados empíricos, nos debruçamos em construir um saber erótico a respeito da
sexualidade. Haja vista que esse saber não deveria estar envolto apenas pela razão, porque “a vida empírica
está aí para mostrar que, ao lado da razão, a paixão ou a emoção ocupam um lugar inegável; pode-se até
dizer, um lugar cada vez mais importante” (MAFFESOLI, 2005a, p. 165). A razão e a emoção coabitam no
mundo e nas relações estabelecidas entre as pessoas. Ressaltamos que nesse texto compreendemos que “A
emoção não pode ser reduzida à esfera do privado, mas é cada vez mais vivenciada coletivamente”
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(MAFFESOLI, 1995, p. 76).

Nesse sentido, a noção[v] “imaginário” estará presente nas nossas escritas. Tal noção é compreendida a
partir de Maffesoli, inspirado em Gilbert Durand. Para esses autores, o imaginário “é a relação entre as
intimações objetivas e a subjetividade. As intimações objetivas são os limites que as sociedades impõem a
cada ser. Relação entre as coerções sociais e a subjetividade” (MAFFESOLI, 2001, p. 80).

Os fenômenos sociais e, portanto, humanos não se limitam aos fatos observáveis e racionais; também
pertencem os sonhos, o lúdico, a imagem, o simbólico, a imaginação, as fantasias, o onírico: o mundo
imaginário. Diferentemente do que o racionalismo ocidental defende o imaginário não é a negação do real,
mas a criação de novas relações, de um modo de conhecimento que saiba integrar aspectos considerados
como secundários: o frívolo, a emoção, a aparência. Construindo uma hiper-racionalidade (MAFFESOLI,
2005b, p. 11), não há como denegar nada daquilo que nos cerca neste mundo no qual estamos e que é, “ao
mesmo tempo, sentimento e razão” (MAFFESOLI, 2005a, p. 59).

Em nossa vida, estabelecemos relações sociais em que depositamos nossas carências, nossos desejos, nossas
fantasias, nossas intuições. Somos homens e mulheres dotados pela razão; como também, somos seres
desejosos, imaginativos, sonhadores, capazes de fabular, de criar, de simbolizar a realidade existente e a
realidade possível (TEVES, 1992, p. 7).

Em nossas palavras, compreender se a escola é local de discussão de questões relacionadas à sexualidade,
nos remete à noção de que os imaginários de sexualidade dos professores e das professoras, expressos em
suas ações cotidianas diante das manifestações da sexualidade infantil, são construídos fundamentados na
relação entre objetividade e subjetividade, razão e emoção, visível e invisível, e assim por diante.

Na busca por uma estética sensível no trato do tema, assumimos uma postura alicerçada na sensibilidade
generosa (MAFFESOLI, 2005a, p. 12), fazendo o exercício de não nos chocar e nem nos espantar com as
respostas lidas. Colocamos em suspensão (MERLEAU-PONTY, 1973, p. 30) os preconceitos ou julgamentos
morais, para compreender o imaginário da sexualidade, sem denegar minhas crenças e valores — pelo
contrário: reconhecendo-as, procurei abordá-las ponderadamente, descobrindo novas significações, novas
aberturas, novas dimensões a respeito da sexualidade.

Assim, compreende-se a escola como espaço privilegiado de problematização, análises, discussões sobre a
sexualidade e o trabalho docente diante de suas manifestações, na tentativa de percebê-la do ponto de vista
dos professores e das professoras, reintegrando o mundo da ciência com o mundo da vida.

Sexualidade na escola

A sexualidade e suas manifestações configuram-se num assunto delicado e polêmico. Não porque a
sexualidade seja um assunto quase inexistente no ambiente escolar, mas sim, pelas tentativas de escondê-la,
proibi-la, ou ainda, negá-la. Na escola, “a discussão da sexualidade fascina muitos e apavora outros tantos;
ou talvez melhor seria dizer que ela fascina e apavora, ao mesmo tempo, a muitos” (FURLANI, 2005, p. 10).

As manifestações da sexualidade pertencem ao cotidiano escolar; nas conversas dos estudantes e das
estudantes, nos desenhos e nas palavras rabiscadas nas portas dos banheiros e nas paredes das salas, nas
brincadeiras e nas piadas, nos namoros, nas primeiras sensações afetivas, bem como nas salas de aula, nas
falas e ações dos professores e das professoras e dos alunos e das alunas (LOURO, 2003, p. 131). “A
sexualidade se manifesta, então, a todo o momento, em todo e qualquer espaço em que o sujeito, meninos e
meninas, homens e mulheres, está inserido” (JESUS, 2007, p. 190).

A sexualidade configura-se no movimento entre o social e o pessoal; é construção social, cultural, política,
econômica, bem como, é pessoal e íntima. Nessa perspectiva não problematizamos as manifestações de
sexualidade dos e com nossos alunos e nossas alunas isentos de nossas experiências, nossos valores, nossos
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mitos, nossos preconceitos...Ao classificar comportamentos sexuais adequados, corretos, saudáveis
colocamos em contrapartida o inadequado, o errado, o patológico, o doentio e expressamos nossos
imaginários de sexualidade.

Nossos imaginários de sexualidade, bem como nossas vivências não seguem uma linha rígida. Em nossa
pesquisa de doutorado, observamos o movimento entre obediências e transgressões. Ora, vivemos nossas
sexualidades numa aparência de que aceitamos os papéis impostos pela sociedade e sufocamos nosso
querer-viver. Os modelos estão tão arraigados em nossas entranhas que nos permitimos viver somente o
aceito socialmente. Seguimos os rituais religiosos apreendidos na infância no seio familiar; sonhamos com o
casamento perfeito e, se porventura, o mesmo não nos trouxer satisfação, resistimos em realizar uma
ruptura. No entanto, em outras vezes, pintamos várias páginas do livro de nossa vida, esquivando-nos das
imposições geradas pela sociedade, abusando da liberdade, aniquilando nossas autocertezas (cf. MAFFESOLI,
2001a, p. 94).

Esse movimento entre as obediências e as transgressões, entre o tradicional e o moderno, entre o conhecido
e o desconhecido no tocante à sexualidade e a suas manifestações moldura o trabalho docente.

Os imaginários de sexualidade dos professores e das professoras são expressos nas respostas. Alguns mais
cristalizados e reprodutores de uma acepção de sexualidade limitada ao sexo e à reprodução. Nas palavras da
professora A[vi], quando questionada respondeu que, não cabe à escola nos anos iniciais, porque a criança
não está madura o suficiente para falar de sexualidade. Como salientamos, essa afirmação evidencia que,
ainda, há uma compreensão biologizante e reprodutivista da sexualidade. À sexualidade estabelece-se uma
relação com a faixa etária da fertilidade, da capacidade de reprodução. Nesse sentido, só podemos conversar
sobre sexualidade quando as condições biológicas e orgânicas possibilitarem a reprodução. Essa herança da
medicina do século XVIII, a sexualidade tratada como sinônimo de procriação, persiste nas escolas e nas
práticas docentes.

A nosso ver esse aspecto é um grande desafio que precisamos superar, uma vez que esse imaginário impede
práticas docentes voltadas à sexualidade e suas manifestações de uma forma mais emancipatória, mais livre,
mais holística. Por exemplo, quando o professor e a professora observam um aluno dos anos iniciais
explorando seu corpo em sala de aula, o que deve fazer?
Como age a maioria?
Quais as imagens sobrevoam seus pensamentos?

Comumente, essas manifestações espantam quem as assiste. Em muitos casos, uma simples descoberta do
corpo torna-se um caso de direção. Nesse sentido, defendemos que a forma como o professor e a professora
vivem a sua sexualidade, influenciará sobremaneira em suas ações cotidianas.

Nas respostas analisadas, a família ocupa um lugar de destaque. Ora, porque não desempenha seu papel na
educação das crianças; ora, porque é empecilho nas intervenções pedagógicas diante da temática em
questão.

Esse destaque justifica-se por ser a família o local de nossas primeiras experiências com os outros e nossos
primeiros envolvimentos afetivos. Nessa perspectiva, consideramos que tal instituição contribui na
socialização e no disciplinamento de nossa sexualidade. Entre os ensinamentos e nossa subjetividade vamos
nos construindo seres sexuais, homens e mulheres. Os princípios apreendidos, sejam eles de cunho religioso,
ético e moral, nos acompanham em diferentes momentos e nas diferentes faixas etárias. Produzimos,
reproduzimos, desconstruímos o que aprendemos com a nossa família.

Quando nos referimos à família, fizemos alusão aos seus diferentes desenhos: mulheres com carreiras
profissionais; mães e pais juntos ou separados; casais homossexuais; mães e pais que educam os filhos
sozinhos; criação de diversas instituições especializadas em cuidados maternos... As pessoas buscam
adaptar-se às mudanças da sociedade moderna, ao mesmo tempo em que estas mudanças redesenham o
funcionamento e a estrutura da família (SCAVONE, 2001, p. 57) e o jogo das relações familiares (MIOTO,
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1989, p. 35). As antigas e as novas famílias entrecruzam-se na tessitura da sociedade.

A maioria dos professores e das professoras, dessa pesquisa, considera que cabe a escola discutir questões
relacionadas à sexualidade. No entanto, a justificativa desse trabalho conduz a duas direções. A primeira
considera que cabe à escola, uma vez que a família não cumpre com a sua responsabilidade. Nas palavras da
professora B: Sim, pois muitas famílias não discutem ou seja não conversam com seu filho sobre tal assunto.
Ratificando essa frase, encontramos mais duas professoras: Penso que essa questão deve ser primeiramente
abordada na família, mas na ausência desta, a escola deve sim estar promovendo “espaço” para se falar e
orientar sobre sexualidade de forma natural e sucinta. (Professora C). Na minha opinião acredito que seria
mais o papel dos pais, mas, a escola na atualidade está ficando com esse papel e, às vezes, não sabemos
lidar com certas situações ocorrentes no ambiente escolar. (Professora D).

Nesse mesmo sentido, a professora E que respondeu que não cabe à escola, não destoa das demais
respostas, pois, ao justificar a sua negativa nos diz: Não, mas como em casa existe um tabu dentro de casa,
então a escola tem que fazer esse papel, por que os alunos (crianças) tem que lidar sabendo de alguma
forma.

Tornou-se lugar comum nas escolas, que a educação sexual de nossas crianças constituiu-se como
responsabilidade da família, no entanto, constata-se a partir das falas das crianças no cotidiano escolar essa
ausência. As famílias, em sua maioria, não abordam questões relacionadas à sexualidade. Dentre os motivos,
parece-nos que os preconceitos, a falta de conhecimento, a repressão sofrida, os mitos e a educação familiar
que os responsáveis pelas crianças vivenciaram tornam-se elementos essenciais para a compreensão dessa
ausência. Partindo dessas constatações, as professoras e os professores buscam suprir essa lacuna nas salas
de aula.

A segunda direção nos conduz a compreensão da escola como instituição formadora do ser humano numa
perspectiva holística, compreendê-lo como um ser dotado de razão e emoção, de intelecto e corpo, de
objetividade e subjetividade. Algumas professoras defendem que a escola é o espaço privilegiado para a
desconstrução de mitos, tabus, preconceitos e inverdades que envolvem a vivência da sexualidade. O papel
da escola é fazer o aluno crescer, desenvolver, como a sexualidade faz parte do desenvolvimento, cabe a
escola proporcionar essa discussão. (Professora F). Somos formadores de opiniões e de cidadãos, temos o
“dever” de orientar o nosso educando sobre todos os aspectos da vida, sejam eles sociais, educacionais ou
familiares (Professora G).

[...] a escola tem como pressuposto a formação integral do sujeito e outras
instâncias da sociedade serem tendenciosas ao ensinar, a educação deve(ria)
trabalhar o científico procurando desenvolver um sujeito que aprenda o respeito e o
cuidado de si e dos demais ( Professora H).

[...] porque faz parte do desenvolvimento emocional e se queremos formar cidadãos
completos precisamos trabalhar isso também. E outra escola tem ou deveria ter o
domínio científico, sem muitos “tabus” e explicar, tratar o desenvolvimento do corpo,
emoção, sexualidade normal, se você mostra para criança que isso é natural ela não
vai ficar imaginando coisas e muitas vezes convive com coisa bem pesada em casa e
não saber lidar ( Professora I).

Essas repostas elucidam a noção da escola como espaço de produção de conhecimento e a compreensão da
sexualidade como elemento constituinte da subjetividade do ser humano, logo, esse ser que se apropria dos
conteúdos escolares é um ser sexual, em pleno desenvolvimento das suas capacidades e potencialidades de
viver as diferentes formas de manifestação da sexualidade.
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Pensar a escola como espaço de construção da cidadania é, sem dúvidas, considerar o aluno e a aluna
possuidores de corpo e intelecto, com deveres e direitos, inclusive, com o direito de conhecer seu corpo e
obter informações tanto que lhe propiciem prazeres, como proteção e saúde. “ Formar o aluno e a aluna na
perspectiva cidadã é, a nosso ver, assumir a responsabilidade da escola como educadora sexual” (FERRARI;
MARTELLI, 2013, p. 63).

Se à escola cabe a discussão de sexualidade, será que os profissionais dessa instituição estão preparados
para tal trabalho?

O lugar da sexualidade nos cursos de formação de professores e professoras

No ano de 2013, desenvolvemos uma pesquisa[vii] com intuito de analisar como a temática de Educação
Sexual está inserida, ou não, nos cursos de formação inicial, Pedagogia, das Universidades Estaduais do
Paraná.

Nossa pesquisa empírica, a análise das grades curriculares dos cursos de Pedagogia, limitou-se às
universidades estaduais do Paraná: Universidade Estadual de Londrina –UEL; Universidade Estadual
de Maringá- UEM; Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG; Universidade Estadual do Oeste
do Paraná- UNIOESTE; Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO. A partir da leitura
das grades curriculares dos cursos de Pedagogia não identificamos disciplinas específicas
direcionadas à discussão sobre sexualidade ou educação sexual, no entanto, ressaltamos que, no
limite de nossa pesquisa, não tivemos contato com os planos de ensino de cada disciplina,
somente, com a grade curricular disponível nos respectivos sites das universidades.

Constatamos que esses cursos não oferecem uma disciplina voltada especificamente para essa discussão.
Alguns aspectos são discutidos na disciplina de Psicologia da Educação, principalmente, a partir do referencial
teórico Freud. No entanto, acreditamos que a sexualidade não se limita aos aspectos biológicos, muito menos
psicológicos. Defendemos a discussão mais abrangente dessa temática.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 2008) a Educação Sexual
deverá ser abordada transversalmente em todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil até
o Ensino Médio, ou seja, a Educação Básica. Apesar da orientação proveniente dos PCN’s, a
abordagem da Educação sexual não aparece formalmente em disciplinas em cursos de graduação
em Pedagogia, na qual, além de habilitar Pedagogos, também forma professores para a Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Educação Básica.

Tendo em vista nossa experiência em formação continuada, podemos afirmar que muitos professores e
professoras da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ao se depararem com as
manifestações da sexualidade no cotidiano escolar e com a sua própria incapacidade de suprir tais
necessidades, recorrem à formação continuada como o PDE, grupos de pesquisa, palestras, cursos e
seminários para apropriação do conhecimento sobre sexualidade e a educação sexual, obtendo condições
necessárias e satisfatórias para lidar com as dúvidas e situações presentes em sala de aula e na escola.

Pensar em formação de professores e professoras é pensar que

Formar requer uma ação profunda sobre a personalidade, possibilitando uma
transformação no sujeito, o que implica tanto a transmissão de conhecimentos
quanto a transmissão de valores. A formação conduz à transformação de uma
pessoa em professor e professoras baseada em traços e características que
imaginamos possuir um professor e uma professora (FERRARI; MARTELLI, 2013,
p.63).

Se a formação inicial não abarcou essa discussão, a formação continuada caracteriza-se como a
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alternativa encontrada para sanar essa lacuna. França aponta que

Uma formação continuada que gere discussões, explicações e justificativas
sobre as práticas cotidianas pode ser um dos caminhos possíveis para a
desconstrução e reconstrução de conceitos que reproduzem pré-conceitos e
discriminações (2008, p.7 ).

Ressaltamos, aqui, algumas ponderações sobre a inserção da discussão em questão no currículo dos cursos
de formação. Desacredito na inserção de disciplinas que tratem da sexualidade, puramente, em seu caráter
biológico ou psicológico, e, sim, que tais disciplinas “deveriam conter falas e vivências sobre a sexualidade
humana, despertando possibilidades do corpo e das emoções” (CAMARGO; RIBEIRO, 1999, p. 50),
problematizando os mitos, os preconceitos, os tabus, as inverdades e as imagens — enfim, tudo o que
carregamos em nossas vidas e que envolve nossas compreensões e vivências sobre a sexualidade.

Conhecer e discutir essa temática não se reduz a aprender a estrutura dos órgãos genitais, tampouco,
diferentes formas de contracepção ou de prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, mas
significa, sim, problematizar o uso do corpo e seus prazeres;

não há, contudo, a pretensão de negar que o gênero se constitui com ou sobre corpos
sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas enfatizada, deliberadamente, a
construção social e histórica produzida sobre as características biológicas (Louro,
2003, p. 22).

No entanto, reduzir a sexualidade aos genitais e à reprodução, limita os usos do corpo e nossas
potencialidades de vivenciar múltiplos prazeres, de experimentar diferentes práticas sexuais.

Defendemos que a discussão sobre a sexualidade na escola oportunize a alunos e alunas a sua compreensão
como construção social, cultural, histórica e política. Que contribua para uma análise que lhes possibilite
“discutir e compreender os mitos sexuais como elaboração na história e na cultura” (FURLANI, 2003, p. 20),
bem como, lhes permita compreender os mecanismos sociais que limitam a vivência de uma sexualidade livre
e múltipla, repleta de possibilidades, de sentidos, de significados.

Nossos alunos e nossas alunas possuem o direito de compreender a sexualidade para além da reprodução, de
forma a perceber que essa se constitui de prazer, diálogo, afeto; se não, a educação sexual limitar-se-á à
informação sexual, ou seja, pura e simples reprodução de definição e conceitos que deveriam ser dados nas
aulas de Biologia (RIBEIRO, 1990, p.31).

Uma educação sexual que descontrua com padrões heteronormativos impositivos e prescritivos, os quais nos
conduzem cotidianamente a ser homem e mulher. Baseada na problematização e na compreensão das
imposições sociais, essa discussão nas escolas pode proporcionar “uma vivência mais positiva e livre do
corpo, do prazer advindo dele, deste prazer compartilhado com o outro [e a outra], da sexualidade pessoal”
(FURLANI, 2003, p. 30). A escola é “capaz também de imprimir nos sujeitos novas formas de pensar e agir,
desmistificando, por exemplo, modelos e padrões de homens e mulheres” (JESUS, 2007, p. 194) que habitam
a sociedade.

Considerações finais

Essa pesquisa nos apontou um dado muito relevante, os professores e as professoras consideram a escola
como local de discussão da sexualidade e da educação sexual.

Compreender essa relevância nos conduz a diferentes percepções. De um lado, a escola pode estabelecer
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padrões de comportamento que assegurem a obediência aos padrões cristalizados na e da sociedade
(FERRARI, MARTELLI, 2013, p. 64). Há uma tendência muito forte da escola ao contribuir na reprodução de
preconceitos, de tabus, de mitos. A heteronormatividade pode configurar-se no mote das práticas docentes
cotidianas.

Por outro lado, essa mesma instituição e seus atores podem construir novos padrões, comportamentos mais
livres e com a invenção de novas possibilidades de vida. Essa escola, por ser local de conhecimento e de
formação humana, propiciará aos alunos, às alunas, aos responsáveis e aos profissionais questionar, analisar
e transgredir as vivências da sexualidade e construir vivências mais emancipatórias, mais livres, mais
saudáveis.

A formação inicial e continuada do professor e da professora é elemento indispensável na ruptura desse
padrão de sexualidade, haja vista que, por meio de leituras, debates, sistematização de escrita, entre outros,
essas pessoas colocaram em suspensão seus imaginários de sexualidade, colocaram em dúvida as verdades
cristalizadas, os dogmas que os acompanham desde tenra idade.

A escola, como qualquer outro espaço social, é local da sexualidade e de educação sexual, uma vez que é
constituída por pessoas que usam o corpo e os prazeres advindos desse. Nosso corpo é a materialidade de
nossa sexualidade e essa é uma das dimensões de nossa condição humana.
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SIM! A ESCOLA É LOCAL DE EDUCAÇÃO SEXUAL [i]

Martelli, Andréa Cristina[ii].

Linhares, Kleiton.[iii]

Eixo 10 – Educação, Corpo, Sexualidade, Gênero.

Resumo: O referido trabalho investiga se a discussão de questões referentes à sexualidade e suas
manifestações, ou seja, a educação sexual das crianças cabe ou não à escola. Para alcançarmos esse
objetivo, optamos pela coleta de dados utilizando-nos de questionário, destinado aos professores e às
professoras dos cursos de formação continuada sobre sexualidade infantil, e a revisão bibliográfica,
principalmente, nos pautando em algumas obras de Maffesoli (1995; 2001; 2005), Louro (2003), Furlani
(2009), entre outros. A partir da análise das repostas constatamos que a escola é local privilegiado dessa
discussão, no entanto, é premente a necessidade de formação docente, inicial e continuada, sobre essa
temática. A escola tanto pode reproduzir padrões heteronormativos, como pode contribuir na formação de
vivências mais prazerosas e livres da sexualidade.

Palavras – chave: Sexualidade; Escola, Professor.

Abstract: This work investigates the discussion of issues related to sexuality and its manifestations, i.e., sex
education for children fits or not to school. To achieve this goal, we chose to collect data using questionnaire,
for teachers of continuing education courses about child sexuality, and the literature review, mainly basing on
some articles of Meffesoli (1995, 2001; 2005), Blonde (2003), Furlani (2009), among others. From the
analysis of the answers, we noticed that the school is a privileged place for the discussion. However, there is a
pressing need for initial and continuing training for teachers on this subject. The school can reproduce both
heteronormative standards, as may contribute to the formation of the most pleasurable experiences and free
of sexuality.

Keywords: Sexuality; School; Teacher.

Palavras iniciais
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A sexualidade e suas manifestações nos acompanham desde o nosso nascimento e se expressam em todos os
espaços sociais. Um misto de medo, tabus, preconceitos cercam sua vivência. Pensar em sexualidade, aliás,
falar sobre essa temática requer seja da família, do professor ou da professora o ressignificar do amálgama
de significados construídos no decorrer de nossas vidas. Precede essa questão, o questionamento sobre para
quem incorre a responsabilidade da Educação Sexual de nossas crianças e nossos adolescentes. No entanto,
compreender a sexualidade para além do sexo e da sua acepção biológica é um desafio recorrente e,
sobretudo, necessário para outras possibilidades pedagógicas no seu trato.

Nesse texto, analisaremos se a discussão de questões referentes à sexualidade e suas manifestações, ou
seja, a educação sexual das crianças cabe ou não à escola. O caminho investigativo constituiu-se da análise
de 72 (setenta e dois) questionários respondidos por professores e professoras, associada à revisão da
literatura especializada na área.

A partir das leituras e da análise dos dados qualitativos, as respostas evidenciaram a escola como local
privilegiado dessa discussão, bem como a necessidade de formação docente, inicial e continuada, para esse
trabalho. No decorrer do texto, traremos alguns apontamentos sobre a inserção dessa temática no processo
de formação docente, no entanto, a intenção é suscitar provocações e reflexões e, não, traçar um receituário
pedagógico.

As análises não possuem o caráter de classificar as respostas entre o certo e o errado; ao contrário, essas nos
possibilitam compreender as entrelinhas, o quase dito. O caráter de provisoriedade, de temporalidade e de
movimento fundamenta a nossa escrita.

Para alcançarmos nossos objetivos, organizamos o texto no seguinte desenho: primeiramente, explicitaremos
algumas reflexões sobre o caminho investigativo dessa pesquisa; em seguida, teceremos considerações
preliminares sobre sexualidade e escola, enriquecendo a teoria com as análises dos questionários.
Prosseguindo, apontaremos algumas sugestões para a formação docente, seja inicial ou continuada, no trato
com a sexualidade e suas manifestações.

Caminho investigativo

Nossa pesquisa empírica constituiu-se no desenvolvimento de questionários com 72 professores e professoras
da Educação Básica (39 lecionam nos anos iniciais, 18 na educação infantil e 15 dividem seu tempo entre
esses dois níveis de ensino). Esses e essas profissionais participaram de dois cursos de extensão[iv]
relacionados ao nosso projeto de pesquisa “Cartografias de ações docentes diante da sexualidade”, sob nossa
coordenação.

O questionário era composto por 7 ( sete) questões, contudo, para alcançarmos nosso objetivo, proposto
nesse texto, nos deteremos numa das questões “ Você considera que cabe à escola discutir com as crianças
questões relacionadas à sexualidade?
Por quê?
”.

Para nos aproximarmos dos dados coletados, no primeiro momento, lemos as respostas para encontrarmos
recorrências e idiossincrasias, as quais construíram nosso corpus de análise. A maioria dos professores e das
professoras, 64 (sessenta e quatro), defende que cabe à escola conversar sobre sexualidade; 3 ( três) que
não; 3 (três) não responderam à questão; 1( uma) disse que outras instâncias precisam assumir sua
responsabilidade diante dessa questão; 1( uma) ficou indecisa. Lendo os questionários, temos os dados
quantitativos que, no decorrer do texto, serão analisados com o nosso referencial teórico.

A partir do mapeamento dos dados empíricos, nos debruçamos em construir um saber erótico a respeito da
sexualidade. Haja vista que esse saber não deveria estar envolto apenas pela razão, porque “a vida empírica
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está aí para mostrar que, ao lado da razão, a paixão ou a emoção ocupam um lugar inegável; pode-se até
dizer, um lugar cada vez mais importante” (MAFFESOLI, 2005a, p. 165). A razão e a emoção coabitam no
mundo e nas relações estabelecidas entre as pessoas. Ressaltamos que nesse texto compreendemos que “A
emoção não pode ser reduzida à esfera do privado, mas é cada vez mais vivenciada coletivamente”
(MAFFESOLI, 1995, p. 76).

Nesse sentido, a noção[v] “imaginário” estará presente nas nossas escritas. Tal noção é compreendida a
partir de Maffesoli, inspirado em Gilbert Durand. Para esses autores, o imaginário “é a relação entre as
intimações objetivas e a subjetividade. As intimações objetivas são os limites que as sociedades impõem a
cada ser. Relação entre as coerções sociais e a subjetividade” (MAFFESOLI, 2001, p. 80).

Os fenômenos sociais e, portanto, humanos não se limitam aos fatos observáveis e racionais; também
pertencem os sonhos, o lúdico, a imagem, o simbólico, a imaginação, as fantasias, o onírico: o mundo
imaginário. Diferentemente do que o racionalismo ocidental defende o imaginário não é a negação do real,
mas a criação de novas relações, de um modo de conhecimento que saiba integrar aspectos considerados
como secundários: o frívolo, a emoção, a aparência. Construindo uma hiper-racionalidade (MAFFESOLI,
2005b, p. 11), não há como denegar nada daquilo que nos cerca neste mundo no qual estamos e que é, “ao
mesmo tempo, sentimento e razão” (MAFFESOLI, 2005a, p. 59).

Em nossa vida, estabelecemos relações sociais em que depositamos nossas carências, nossos desejos, nossas
fantasias, nossas intuições. Somos homens e mulheres dotados pela razão; como também, somos seres
desejosos, imaginativos, sonhadores, capazes de fabular, de criar, de simbolizar a realidade existente e a
realidade possível (TEVES, 1992, p. 7).

Em nossas palavras, compreender se a escola é local de discussão de questões relacionadas à sexualidade,
nos remete à noção de que os imaginários de sexualidade dos professores e das professoras, expressos em
suas ações cotidianas diante das manifestações da sexualidade infantil, são construídos fundamentados na
relação entre objetividade e subjetividade, razão e emoção, visível e invisível, e assim por diante.

Na busca por uma estética sensível no trato do tema, assumimos uma postura alicerçada na sensibilidade
generosa (MAFFESOLI, 2005a, p. 12), fazendo o exercício de não nos chocar e nem nos espantar com as
respostas lidas. Colocamos em suspensão (MERLEAU-PONTY, 1973, p. 30) os preconceitos ou julgamentos
morais, para compreender o imaginário da sexualidade, sem denegar minhas crenças e valores — pelo
contrário: reconhecendo-as, procurei abordá-las ponderadamente, descobrindo novas significações, novas
aberturas, novas dimensões a respeito da sexualidade.

Assim, compreende-se a escola como espaço privilegiado de problematização, análises, discussões sobre a
sexualidade e o trabalho docente diante de suas manifestações, na tentativa de percebê-la do ponto de vista
dos professores e das professoras, reintegrando o mundo da ciência com o mundo da vida.

Sexualidade na escola

A sexualidade e suas manifestações configuram-se num assunto delicado e polêmico. Não porque a
sexualidade seja um assunto quase inexistente no ambiente escolar, mas sim, pelas tentativas de escondê-la,
proibi-la, ou ainda, negá-la. Na escola, “a discussão da sexualidade fascina muitos e apavora outros tantos;
ou talvez melhor seria dizer que ela fascina e apavora, ao mesmo tempo, a muitos” (FURLANI, 2005, p. 10).

As manifestações da sexualidade pertencem ao cotidiano escolar; nas conversas dos estudantes e das
estudantes, nos desenhos e nas palavras rabiscadas nas portas dos banheiros e nas paredes das salas, nas
brincadeiras e nas piadas, nos namoros, nas primeiras sensações afetivas, bem como nas salas de aula, nas
falas e ações dos professores e das professoras e dos alunos e das alunas (LOURO, 2003, p. 131). “A
sexualidade se manifesta, então, a todo o momento, em todo e qualquer espaço em que o sujeito, meninos e
meninas, homens e mulheres, está inserido” (JESUS, 2007, p. 190).

06/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/sim_a_escola_e_local_de_educacao_sexual_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.12-19,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



A sexualidade configura-se no movimento entre o social e o pessoal; é construção social, cultural, política,
econômica, bem como, é pessoal e íntima. Nessa perspectiva não problematizamos as manifestações de
sexualidade dos e com nossos alunos e nossas alunas isentos de nossas experiências, nossos valores, nossos
mitos, nossos preconceitos...Ao classificar comportamentos sexuais adequados, corretos, saudáveis
colocamos em contrapartida o inadequado, o errado, o patológico, o doentio e expressamos nossos
imaginários de sexualidade.

Nossos imaginários de sexualidade, bem como nossas vivências não seguem uma linha rígida. Em nossa
pesquisa de doutorado, observamos o movimento entre obediências e transgressões. Ora, vivemos nossas
sexualidades numa aparência de que aceitamos os papéis impostos pela sociedade e sufocamos nosso
querer-viver. Os modelos estão tão arraigados em nossas entranhas que nos permitimos viver somente o
aceito socialmente. Seguimos os rituais religiosos apreendidos na infância no seio familiar; sonhamos com o
casamento perfeito e, se porventura, o mesmo não nos trouxer satisfação, resistimos em realizar uma
ruptura. No entanto, em outras vezes, pintamos várias páginas do livro de nossa vida, esquivando-nos das
imposições geradas pela sociedade, abusando da liberdade, aniquilando nossas autocertezas (cf. MAFFESOLI,
2001a, p. 94).

Esse movimento entre as obediências e as transgressões, entre o tradicional e o moderno, entre o conhecido
e o desconhecido no tocante à sexualidade e a suas manifestações moldura o trabalho docente.

Os imaginários de sexualidade dos professores e das professoras são expressos nas respostas. Alguns mais
cristalizados e reprodutores de uma acepção de sexualidade limitada ao sexo e à reprodução. Nas palavras da
professora A[vi], quando questionada respondeu que, não cabe à escola nos anos iniciais, porque a criança
não está madura o suficiente para falar de sexualidade. Como salientamos, essa afirmação evidencia que,
ainda, há uma compreensão biologizante e reprodutivista da sexualidade. À sexualidade estabelece-se uma
relação com a faixa etária da fertilidade, da capacidade de reprodução. Nesse sentido, só podemos conversar
sobre sexualidade quando as condições biológicas e orgânicas possibilitarem a reprodução. Essa herança da
medicina do século XVIII, a sexualidade tratada como sinônimo de procriação, persiste nas escolas e nas
práticas docentes.

A nosso ver esse aspecto é um grande desafio que precisamos superar, uma vez que esse imaginário impede
práticas docentes voltadas à sexualidade e suas manifestações de uma forma mais emancipatória, mais livre,
mais holística. Por exemplo, quando o professor e a professora observam um aluno dos anos iniciais
explorando seu corpo em sala de aula, o que deve fazer?
Como age a maioria?
Quais as imagens sobrevoam seus pensamentos?

Comumente, essas manifestações espantam quem as assiste. Em muitos casos, uma simples descoberta do
corpo torna-se um caso de direção. Nesse sentido, defendemos que a forma como o professor e a professora
vivem a sua sexualidade, influenciará sobremaneira em suas ações cotidianas.

Nas respostas analisadas, a família ocupa um lugar de destaque. Ora, porque não desempenha seu papel na
educação das crianças; ora, porque é empecilho nas intervenções pedagógicas diante da temática em
questão.

Esse destaque justifica-se por ser a família o local de nossas primeiras experiências com os outros e nossos
primeiros envolvimentos afetivos. Nessa perspectiva, consideramos que tal instituição contribui na
socialização e no disciplinamento de nossa sexualidade. Entre os ensinamentos e nossa subjetividade vamos
nos construindo seres sexuais, homens e mulheres. Os princípios apreendidos, sejam eles de cunho religioso,
ético e moral, nos acompanham em diferentes momentos e nas diferentes faixas etárias. Produzimos,
reproduzimos, desconstruímos o que aprendemos com a nossa família.

Quando nos referimos à família, fizemos alusão aos seus diferentes desenhos: mulheres com carreiras
profissionais; mães e pais juntos ou separados; casais homossexuais; mães e pais que educam os filhos
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sozinhos; criação de diversas instituições especializadas em cuidados maternos... As pessoas buscam
adaptar-se às mudanças da sociedade moderna, ao mesmo tempo em que estas mudanças redesenham o
funcionamento e a estrutura da família (SCAVONE, 2001, p. 57) e o jogo das relações familiares (MIOTO,
1989, p. 35). As antigas e as novas famílias entrecruzam-se na tessitura da sociedade.

A maioria dos professores e das professoras, dessa pesquisa, considera que cabe a escola discutir questões
relacionadas à sexualidade. No entanto, a justificativa desse trabalho conduz a duas direções. A primeira
considera que cabe à escola, uma vez que a família não cumpre com a sua responsabilidade. Nas palavras da
professora B: Sim, pois muitas famílias não discutem ou seja não conversam com seu filho sobre tal assunto.
Ratificando essa frase, encontramos mais duas professoras: Penso que essa questão deve ser primeiramente
abordada na família, mas na ausência desta, a escola deve sim estar promovendo “espaço” para se falar e
orientar sobre sexualidade de forma natural e sucinta. (Professora C). Na minha opinião acredito que seria
mais o papel dos pais, mas, a escola na atualidade está ficando com esse papel e, às vezes, não sabemos
lidar com certas situações ocorrentes no ambiente escolar. (Professora D).

Nesse mesmo sentido, a professora E que respondeu que não cabe à escola, não destoa das demais
respostas, pois, ao justificar a sua negativa nos diz: Não, mas como em casa existe um tabu dentro de casa,
então a escola tem que fazer esse papel, por que os alunos (crianças) tem que lidar sabendo de alguma
forma.

Tornou-se lugar comum nas escolas, que a educação sexual de nossas crianças constituiu-se como
responsabilidade da família, no entanto, constata-se a partir das falas das crianças no cotidiano escolar essa
ausência. As famílias, em sua maioria, não abordam questões relacionadas à sexualidade. Dentre os motivos,
parece-nos que os preconceitos, a falta de conhecimento, a repressão sofrida, os mitos e a educação familiar
que os responsáveis pelas crianças vivenciaram tornam-se elementos essenciais para a compreensão dessa
ausência. Partindo dessas constatações, as professoras e os professores buscam suprir essa lacuna nas salas
de aula.

A segunda direção nos conduz a compreensão da escola como instituição formadora do ser humano numa
perspectiva holística, compreendê-lo como um ser dotado de razão e emoção, de intelecto e corpo, de
objetividade e subjetividade. Algumas professoras defendem que a escola é o espaço privilegiado para a
desconstrução de mitos, tabus, preconceitos e inverdades que envolvem a vivência da sexualidade. O papel
da escola é fazer o aluno crescer, desenvolver, como a sexualidade faz parte do desenvolvimento, cabe a
escola proporcionar essa discussão. (Professora F). Somos formadores de opiniões e de cidadãos, temos o
“dever” de orientar o nosso educando sobre todos os aspectos da vida, sejam eles sociais, educacionais ou
familiares (Professora G).

[...] a escola tem como pressuposto a formação integral do sujeito e outras
instâncias da sociedade serem tendenciosas ao ensinar, a educação deve(ria)
trabalhar o científico procurando desenvolver um sujeito que aprenda o respeito e o
cuidado de si e dos demais ( Professora H).

[...] porque faz parte do desenvolvimento emocional e se queremos formar cidadãos
completos precisamos trabalhar isso também. E outra escola tem ou deveria ter o
domínio científico, sem muitos “tabus” e explicar, tratar o desenvolvimento do corpo,
emoção, sexualidade normal, se você mostra para criança que isso é natural ela não
vai ficar imaginando coisas e muitas vezes convive com coisa bem pesada em casa e
não saber lidar ( Professora I).

Essas repostas elucidam a noção da escola como espaço de produção de conhecimento e a compreensão da
sexualidade como elemento constituinte da subjetividade do ser humano, logo, esse ser que se apropria dos
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conteúdos escolares é um ser sexual, em pleno desenvolvimento das suas capacidades e potencialidades de
viver as diferentes formas de manifestação da sexualidade.

Pensar a escola como espaço de construção da cidadania é, sem dúvidas, considerar o aluno e a aluna
possuidores de corpo e intelecto, com deveres e direitos, inclusive, com o direito de conhecer seu corpo e
obter informações tanto que lhe propiciem prazeres, como proteção e saúde. “ Formar o aluno e a aluna na
perspectiva cidadã é, a nosso ver, assumir a responsabilidade da escola como educadora sexual” (FERRARI;
MARTELLI, 2013, p. 63).

Se à escola cabe a discussão de sexualidade, será que os profissionais dessa instituição estão preparados
para tal trabalho?

O lugar da sexualidade nos cursos de formação de professores e professoras

No ano de 2013, desenvolvemos uma pesquisa[vii] com intuito de analisar como a temática de Educação
Sexual está inserida, ou não, nos cursos de formação inicial, Pedagogia, das Universidades Estaduais do
Paraná.

Nossa pesquisa empírica, a análise das grades curriculares dos cursos de Pedagogia, limitou-se às
universidades estaduais do Paraná: Universidade Estadual de Londrina –UEL; Universidade Estadual
de Maringá- UEM; Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG; Universidade Estadual do Oeste
do Paraná- UNIOESTE; Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO. A partir da leitura
das grades curriculares dos cursos de Pedagogia não identificamos disciplinas específicas
direcionadas à discussão sobre sexualidade ou educação sexual, no entanto, ressaltamos que, no
limite de nossa pesquisa, não tivemos contato com os planos de ensino de cada disciplina,
somente, com a grade curricular disponível nos respectivos sites das universidades.

Constatamos que esses cursos não oferecem uma disciplina voltada especificamente para essa discussão.
Alguns aspectos são discutidos na disciplina de Psicologia da Educação, principalmente, a partir do referencial
teórico Freud. No entanto, acreditamos que a sexualidade não se limita aos aspectos biológicos, muito menos
psicológicos. Defendemos a discussão mais abrangente dessa temática.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 2008) a Educação Sexual
deverá ser abordada transversalmente em todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil até
o Ensino Médio, ou seja, a Educação Básica. Apesar da orientação proveniente dos PCN’s, a
abordagem da Educação sexual não aparece formalmente em disciplinas em cursos de graduação
em Pedagogia, na qual, além de habilitar Pedagogos, também forma professores para a Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Educação Básica.

Tendo em vista nossa experiência em formação continuada, podemos afirmar que muitos professores e
professoras da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ao se depararem com as
manifestações da sexualidade no cotidiano escolar e com a sua própria incapacidade de suprir tais
necessidades, recorrem à formação continuada como o PDE, grupos de pesquisa, palestras, cursos e
seminários para apropriação do conhecimento sobre sexualidade e a educação sexual, obtendo condições
necessárias e satisfatórias para lidar com as dúvidas e situações presentes em sala de aula e na escola.

Pensar em formação de professores e professoras é pensar que

Formar requer uma ação profunda sobre a personalidade, possibilitando uma
transformação no sujeito, o que implica tanto a transmissão de conhecimentos
quanto a transmissão de valores. A formação conduz à transformação de uma
pessoa em professor e professoras baseada em traços e características que
imaginamos possuir um professor e uma professora (FERRARI; MARTELLI, 2013,

06/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/sim_a_escola_e_local_de_educacao_sexual_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.15-19,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



p.63).

Se a formação inicial não abarcou essa discussão, a formação continuada caracteriza-se como a
alternativa encontrada para sanar essa lacuna. França aponta que

Uma formação continuada que gere discussões, explicações e justificativas
sobre as práticas cotidianas pode ser um dos caminhos possíveis para a
desconstrução e reconstrução de conceitos que reproduzem pré-conceitos e
discriminações (2008, p.7 ).

Ressaltamos, aqui, algumas ponderações sobre a inserção da discussão em questão no currículo dos cursos
de formação. Desacredito na inserção de disciplinas que tratem da sexualidade, puramente, em seu caráter
biológico ou psicológico, e, sim, que tais disciplinas “deveriam conter falas e vivências sobre a sexualidade
humana, despertando possibilidades do corpo e das emoções” (CAMARGO; RIBEIRO, 1999, p. 50),
problematizando os mitos, os preconceitos, os tabus, as inverdades e as imagens — enfim, tudo o que
carregamos em nossas vidas e que envolve nossas compreensões e vivências sobre a sexualidade.

Conhecer e discutir essa temática não se reduz a aprender a estrutura dos órgãos genitais, tampouco,
diferentes formas de contracepção ou de prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, mas
significa, sim, problematizar o uso do corpo e seus prazeres;

não há, contudo, a pretensão de negar que o gênero se constitui com ou sobre corpos
sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas enfatizada, deliberadamente, a
construção social e histórica produzida sobre as características biológicas (Louro,
2003, p. 22).

No entanto, reduzir a sexualidade aos genitais e à reprodução, limita os usos do corpo e nossas
potencialidades de vivenciar múltiplos prazeres, de experimentar diferentes práticas sexuais.

Defendemos que a discussão sobre a sexualidade na escola oportunize a alunos e alunas a sua compreensão
como construção social, cultural, histórica e política. Que contribua para uma análise que lhes possibilite
“discutir e compreender os mitos sexuais como elaboração na história e na cultura” (FURLANI, 2003, p. 20),
bem como, lhes permita compreender os mecanismos sociais que limitam a vivência de uma sexualidade livre
e múltipla, repleta de possibilidades, de sentidos, de significados.

Nossos alunos e nossas alunas possuem o direito de compreender a sexualidade para além da reprodução, de
forma a perceber que essa se constitui de prazer, diálogo, afeto; se não, a educação sexual limitar-se-á à
informação sexual, ou seja, pura e simples reprodução de definição e conceitos que deveriam ser dados nas
aulas de Biologia (RIBEIRO, 1990, p.31).

Uma educação sexual que descontrua com padrões heteronormativos impositivos e prescritivos, os quais nos
conduzem cotidianamente a ser homem e mulher. Baseada na problematização e na compreensão das
imposições sociais, essa discussão nas escolas pode proporcionar “uma vivência mais positiva e livre do
corpo, do prazer advindo dele, deste prazer compartilhado com o outro [e a outra], da sexualidade pessoal”
(FURLANI, 2003, p. 30). A escola é “capaz também de imprimir nos sujeitos novas formas de pensar e agir,
desmistificando, por exemplo, modelos e padrões de homens e mulheres” (JESUS, 2007, p. 194) que habitam
a sociedade.

Considerações finais
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Essa pesquisa nos apontou um dado muito relevante, os professores e as professoras consideram a escola
como local de discussão da sexualidade e da educação sexual.

Compreender essa relevância nos conduz a diferentes percepções. De um lado, a escola pode estabelecer
padrões de comportamento que assegurem a obediência aos padrões cristalizados na e da sociedade
(FERRARI, MARTELLI, 2013, p. 64). Há uma tendência muito forte da escola ao contribuir na reprodução de
preconceitos, de tabus, de mitos. A heteronormatividade pode configurar-se no mote das práticas docentes
cotidianas.

Por outro lado, essa mesma instituição e seus atores podem construir novos padrões, comportamentos mais
livres e com a invenção de novas possibilidades de vida. Essa escola, por ser local de conhecimento e de
formação humana, propiciará aos alunos, às alunas, aos responsáveis e aos profissionais questionar, analisar
e transgredir as vivências da sexualidade e construir vivências mais emancipatórias, mais livres, mais
saudáveis.

A formação inicial e continuada do professor e da professora é elemento indispensável na ruptura desse
padrão de sexualidade, haja vista que, por meio de leituras, debates, sistematização de escrita, entre outros,
essas pessoas colocaram em suspensão seus imaginários de sexualidade, colocaram em dúvida as verdades
cristalizadas, os dogmas que os acompanham desde tenra idade.

A escola, como qualquer outro espaço social, é local da sexualidade e de educação sexual, uma vez que é
constituída por pessoas que usam o corpo e os prazeres advindos desse. Nosso corpo é a materialidade de
nossa sexualidade e essa é uma das dimensões de nossa condição humana.
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