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Resumo  
 
Referências como Nunes (2005) e Figueiró (2001) apontam a sexualidade como parte inerente 
da vida  humana. Porém, sua compreensão e forma de expressão têm sofrido mudanças ao 
longo da história e mediado relações em diferentes segmentos e instituições das sociedades. 
Uma dessas instituições é a escola, como espaço de formação dos sujeitos. Assim, este artigo, 
de cunho exploratório, objetiva apresentar uma breve análise sobre as visões de estudantes do 
Ensino Médio do Agreste Sergipano acerca do papel da escola na Educação Sexual. Entre os 
referenciais destacam-se documentos oficiais que legislam e/ou orientam a temática e 
produções acadêmicas como Dazzi, (2004); César (2009), Castells (2010) e Foucault (2011). 
O estudo aponta que predomina entre os sujeitos a percepção a sexualidade tem na escola um 
espaço necessário legítimo de abordagem. Porém ainda predomina uma visão biologizante da 
questão, com a responsabilização da biologia pela abordagem da temática.  
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Abstract 
 
References and Nunes (2005) and Figueiró (2001) pointed sexuality as an inherent part of 
human life. However, your understanding and forms of expression have changed throughout 
history and mediated relationships in different segments of societies and institutions. One of 
these institutions is the school as a space for training of subjects. Thus, this article, 
exploratory, aims to present a brief analysis of the views of high school students do Agreste 
Sergipano about the role of sex education in school. Among the highlights references to 
official documents that legislate and / or guide the thematic and academic productions as 
Dazzi (2004), Cesar (2009), Castells (2010) and Foucault (2011). The study shows that 
between the subject dominates the perception of sexuality in school has a legitimate need 
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space approach. But still predominates biologizing a vision of the issue, with the 
responsibility of biology by discussing the issue. 
 
Keywords: Everyday school, sex education, sexuality. 
 

 

1 Introdução  

Homens e mulheres têm incorporado, ao longo da história, diferentes papeis na sociedade. 

Esses se tornaram elementos de estudos acadêmicos em diferentes áreas do conhecimento, 

tais como Sociologia, Filosofia, Psicologia, Antropologia e a Educação. Esta última tem se 

utilizado de diferentes instrumentos de análise sobre a temática em razão de diversas 

percepções de diferentes sujeitos sociais. Entre estas percepções encontra-se a que atribui às 

mulheres o papel exclusivo de objeto sexual de prazer e de executora de serviços domésticos. 

Em contraponto, aos homens são atribuídas características naturalizadas de provedores ou 

controladores financeiros, com o direito de usufruto e posse da mulher nas diversas dimensões 

da sua vida pessoal, principalmente no âmbito sexual. Um dos sustentáculos dessa relação de 

dominação e subordinação na sociedade é o patriarcalismoiv, que segundo Castells (2010), 

vem sofrendo uma crise com o avanço das conquistas sociopolíticas das mulheres.  

Nesse contexto patriarcal, de opressão/subordinação de gênero e seus enfrentamentos, um dos 

elementos centrais é a sexualidade, que segundo Castells (2010) tem ao longo da história a 

heterossexualidade como norma e a homossexualidade como transgressão, sendo esta 

dualidade um dos focos dos Movimentos Sociais de gênero ao longo da história, 

principalmente dos Movimentos Feministas do Século XX.  

A sexualidade é tomada como elemento de estudos no Brasil, numa perspectiva científica, a 

partir da década de 70 do século XIX, com o IV Congresso Brasileiro de Orientação 

Educacional, em São Paulo, em 1976. Nesse evento notificou-se a presença dos discursos 

sobre essa temática - também em outros estados brasileiros - com maior evidência em São 

Paulo, na área temática sobre trabalhos educacional, intitulada Programa de Saúde. É nessa 

área de trabalho educacional que ativistas feministas pleitearam a abordagem da sexualidade 

nos espaços escolares (BRUNO e BRUNO, 1994). 

A sexualidade é inserida na educação brasileira em 1996, como proposta de trabalho em uma 

perspectiva controladora do Estado, no que refere ao desenvolvimento de adolescentes com o 

intuito de controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST e a gravidez não 
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planejada. Ainda que no viés de controle epidemiológico e da natalidade, a proposta dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) marca um avanço no que diz respeito a assuntos 

como a sexualidade, questões de gênero e corpo humano, os quais compõem seus eixos. Neste 

documento de referência didático-pedagógica a temática está embutida como tema 

transversal, com a terminologia de orientação sexual (BRASIL, 1997). 

Mediante tais pressupostos, a proposta desse artigo é apresentar uma análise inicial sobre o 

papel da escola na Educação Sexual, a partir das visões de estudantes do Ensino Médio do 

Agreste Sergipano, tendo como base atividades desenvolvidas no Projeto Compartilhando as 

Diferenças e Promovendo a Equidade na Educação Sergipana, desenvolvido pelo Grupo de 

Pesquisa GEPIADDE. Foram desenvolvidas oficinas sobre sexualidade, com foco em 

formação de professores. O público das referidas oficinas e sujeitos deste estudo exploratório 

foram 35 estudantes dos 1º e 2º anos do Ensino Médio de escolas públicas do Agreste 

Sergipano. Os estudantes em questão responderam um questionário com 16 questões, sendo 

que cinco destas, que tratavam sobre o lugar da sexualidade no ambiente escolar, foram 

utilizadas neste trabalho.  

O referencial utilizado inclui documentos educacionais e produções acadêmicas sobre a 

temática. Entre estes a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/1996), 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e os PCN, em particular, o livro Temas 

Transversais. E ainda Silva (2005); Sacristán (2000); Candau (2008); Dazzi, (2004); César 

(2009); Foucault (2011); Madureira (2010), dentre outros.  

2 Sexualidade Humana: Apontamentos Científicos e Sociopolíticos 

Estudos sobre a sexualidade humana tomam fôlego a partir de desenvolvimento dos 

Movimentos Sociais Feministas, no século XX, nos Estados Unidos da América – EUA. 

Esses Movimentos favoreceram uma maior visibilidade das dos temas relacionados à 

sexualidade no espaço acadêmico. É nesse período, mais precisamente na década de 70, que 

essas discussões ganham espaço nas rodas do discurso científico (CÉSAR, 2009).  

A sexualidade humana passa a ser uma das expressões mais marcantes da humanidade no 

Século XX. Países, a exemplo da França, constroem o imaginário humano em adornos, peças 

íntimas e vestimentas com a proposta de refletir o corpo que os usa. Surge a moda, o 

modismo e as tendências em um mercado que não para de crescer: o da sexualidade 

(FOUCAULT, 2011). 
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O Brasil, desde o período colonial apresenta resquícios de ideais eurocêntricos. Com a vinda 

do D. João VI há uma mudança brusca nas estruturas de urbanização em terras agora 

imperiais (MADUREIRA, 2010). Essas mudanças, que indicam a construção de uma 

sociedade comportada e educada, na qual mulheres e homens se enquadrem nos padrões 

estabelecidos pela Corte. Assim, saber se comportar em salões de encontros sociais é sinal de 

intervenção externa em uma sociedade tipicamente agrária com suas especificidades 

comportamentais (MADUREIRA, 2010).  

Essas mudanças são inseridas nessa ‘nova’ sociedade por meio do discurso autoritário, e 

preconceituoso. Autoritário porque conferia a mulher um lugar de referência ao modelo de 

mulher que fora denominado de manequim higiênico. Essa terminologia foi adotada por 

alguns autores, a exemplo de Costa (1983), por esse personagem social ser a referência de 

saúde e assepsia corporal para outras mulheres, em particular para suas filhas. Preconceituoso 

porque busca manter a hegemonia masculina sobre a feminina, como ainda na 

contemporaneidade em algumas sociedades e em alguns grupos sociais no Brasil (Op. cit.). 

Outras transformações significativas na sociedade brasileira vão ocorrer a partir da metade do 

século XX, com o aumento de níveis de escolarização entre homens e mulheres, o ingresso de 

mulheres no campo do trabalho em áreas consideradas exclusivamente masculinas, bem como 

avanços de ordem tecnológica e de comportamento social. Diversos movimentos pleiteiam a 

equidade entre mulheres e homens, bem como atenção individualizada às crianças e jovens, 

considerando também os seus novos costumes comportamentais. Tais movimentos surgem a 

partir da indústria cultural (o cinema, o rádio, a televisão, o jornal etc.) e a partir dai novos 

contornos identitários são constituídos nos diversos grupos sociais (Op. cit.). 

Considerando que a sexualidade representa processos identitários e, em particular os 

processos identitários do comportamento sexual dos sujeitos, esses comportamentos são 

deturpados pelo poder midiático. Essa fala é pertinente, pois a mídia se utiliza de instrumentos 

subliminares justificando estar apoiando essa ou aquela tendência ou mesmo apoiando 

determinado grupo social. O poder midiático sempre esteve de braços dados com a classe 

social dominante sem a quebra literal dos laços que os unem e assim mantendo a visão de 

uma sociedade heterossexualizada, desrespeitando os diferentes sujeitos. Também tem se 

utilizado de estereótipos que reforçam o papel dominante de homens sobre a mulher, quando 
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utilizam da sexualidade como mercadoria em diferentes tipos de exposição masculina e 

feminina, inclusive no contexto infanto-juvenil (GALVÃO, 2010). 

Corroborando com a autora, Castells (2010) diz que os movimentos feministas, as 

organizações de defesa dos direitos de homossexuais masculinos e femininos defendem o uso 

desses dispositivos midiáticos como veículos de luta por seus direitos, através do que o 

referido autor chama de sociedade em rede. 

 Em relação à abordagem da sexualidade no espaço escolar e às intervenções do Estado, a 

base inicial dessa interferência se dá pela elaboração de programas e projetos que visam 

controlar dados estatísticos em escala crescente, tais como de gravidez na adolescência e as 

infecções pelas DST/ HIV/ Aids. É a partir desse crescente número de jovens em idade 

escolar da educação básica que o Estado tem demostrado interesse em realizar as intervenções 

de controle. Exemplo são os PCN, criados em 1997, fase de crescente dado epidemiológico 

nessa faixa etária e segmento educacional. Esses documentos norteadores são indicativos para 

se trabalhar a temática ao orientar educadores/educadoras para atividades pedagógicas com o 

corpo, relações de gênero, DST/HIV/ Aids, e com a sexualidade (BRASIL, 1997b). 

O Governo Brasileiro, tentando minimizar problemas de desigualdades na educação, cria, em 

julho de 2004, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), 

hoje denominada SECADIv, traz diversos temas, dentre eles a sexualidade. Seu objetivo, 

segundo dados no portal do Ministério da Educação (MEC) “é contribuir para a redução das 

desigualdades educacionais por meio da participação de todos os cidadãos em políticas 

públicas que assegurem a ampliação do acesso à educação” (BRASIL, 2011, p. 1). 

 Na educação brasileira a sexualidade passa a ter maior visibilidade como objeto de discussão 

a partir dos novos encaminhamentos reguladores e orientadores, elaborados pelo Estado, 

tendo como marco legal a Constituição Federal (CF/1988), a LDB/96, os PCN e as DCN e, 

por fim, os atuais programas educativos elaborados com a proposta de se trabalhar a 

sexualidade na educação. Uma dessas propostas é o Programa de Saúde e Prevenção nas 

Escolasvi (BRASIL, 2006). 

Com a CF/88, a sociedade brasileira passa por um movimento de redemocratização 

sociopolítica. Essa nova conjectura amplia as possibilidades de homens e mulheres serem 

tratados com igualdades de direitos. Também os dispositivos legais que intervém nos 

processos educativos passam a ser objeto de intervenção política, especialmente a partir da 
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nova LDB, que define as principais diretrizes para a Educação Nacional. A partir desse 

documento criam-se os PCN e as DCN, que servem como documentos norteadores da prática 

didático-pedagógica da escola.  

3 A Prática Pedagógica e a Sexualidade 

Já na década de 20 havia reivindicações para inclusão na Educação Sexual nos currículos 

escolares brasileiros, sendo que esta objetivava a proteção à infância e à maturidade. Dentre 

os segmentos sociais que reivindicavam este direito estavam as feministas. Na mesma década, 

mais precisamente em 1928, a Educação Sexual nas escolas foi aprovada em um Congresso 

Nacional de Professores e Educadores, objetivando a formação de educandos e educandas, 

jovens e adolescentes.  

A Educação Sexual desenvolvida Brasil, no período de 1954 a 1970, realizada por educadores 

sanitaristas e, posteriormente, também por professores e professoras objetivava orientar as 

alunas do atual 5º ano e suas mães sobre as transformações ocorridas na puberdade 

(FIGUEIRÓ, 2001). Porém, essa atuação foi encerrada em 1970, após parecer da Comissão 

Nacional de Moral e Civismo contra a Educação Sexual nas escolas. 

A partir da década de 80 do século XX as questões relacionadas à sexualidade tornaram-se 

amplas e mais visíveis impulsionando estudos, pesquisas e intervenções. Este fato decorre do 

advento da Aids e da gravidez não planejada na adolescência (FIGUEIRÓ, 2001). 

Algumas iniciativas para inclusão de discussões sobre sexualidade no ambiente escolar 

ocorreram e ocorrem ao longo dos anos por professores e professoras que se sentiam 

responsáveis pela formação global dos/as jovens. Mesmo que para isso sofressem sanções e 

chegassem a perder o cargo, a exemplo do Colégio Batista do Rio de Janeiro, que 

desenvolveu trabalhos de Educação Sexual no período de 1930 a 1954, quando, então, o 

professor responsável foi processado e demitido. 

Apesar da década de 60 do século XX ser uma época de repressão, foi também uma época 

favorável para a implantação de programas de Educação Sexual no Brasil por algumas escolas 

como: Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo, Ginásios Vocacionais e 

Pluricurriculares, escolas públicas paulistas que discutiam a temática no Serviço de 

Orientação Educacional. Já na década de 70 do século XX as discussões sobre sexualidade 
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foram severamente reprimidas e os colégios que desenvolviam programas de Educação 

Sexual tiveram suas atividades encerradas. 

Segundo Jardim e Bretas (2006) a Educação sexual é uma estratégia de prevenção dos 

problemas relacionados ao desenvolvimento da sexualidade na adolescência, porém a escola 

apresenta dificuldades em cumprir esse papel, uma vez que faltam professores/professoras 

habilitados/as para exercerem tais funções. Dessa forma, Silva e Carvalho (2005, p. 81) 

vislumbram a  

[...] necessidade de repensar os cursos de formação de professores, 
particularmente, repensar sobre o preparo que o futuro professor recebe 
durante sua formação inicial, para enfrentar situações novas ou 
desconhecidas, como o ensino de Sexualidade, no momento em que ele se 
tornar mais um dos profissionais da educação. Em uma outra perspectiva, 
vislumbramos a necessidade de reflexões que envolvem familiares e agentes 
da sociedade que também atuam como educadores sexuais, visto que o 
reflexo dessa educação incide na escola e não deve ser desvinculado dela. 

A formação inicial e continuada do professor/professora precisa abranger discussões sobre a 

Sexualidade Humana habilitando-o/a assim, para trabalhar com questões relacionadas a essa 

temática. Porém, devido à quase inexistência dessas discussões, o professor/professora 

apresenta dificuldades em discutir a versão psicossocial da sexualidade, já que esta também 

envolve as vivências e os conflitos decorrentes do crescimento. Assim sendo, a abordagem 

sobre esse tema no ambiente escolar, quando há, versa, muitas vezes, sobre os aspectos 

biológicos. Outro motivo para essa dificuldade do professor/professora pode está relacionada 

à educação familiar antissexual e opressora que recebeu. Assim, a figura do professor/ 

professora é 

[...] tida noutras vertentes como detentora de um “poder central e decisivo” 
para a ocorrência das aprendizagens, fica de certa forma relativizada, 
principalmente no que tange ao poder que sempre lhe fora conferido. Deste 
modo, as pedagogias e seus representantes, mais do que ensinar conteúdos, 
produzem sujeitos, constituindo suas identidades, não vistas como tendo 
"uma essência" mas sim como sendo conformadas por objetivos e estratégias 
da própria pedagogia (DAZZI, 2004, p. 3). 

 

A sala de aula não deve ser vista como um universo a parte; ao contrário, ela precisa ser o 

ambiente que possibilite mudanças em todas as fases da vida do educando/ educanda e tenha 

no professor/professora, aquele/a que será o/a agente moderador/a e o/a facilitador/a nas 

discussões sobre sexualidade, sem juízos negativos ou de valores que a sociedade julga como 

corretos. A metodologia utilizada pelo professor/professora precisa englobar a diversidade 

dos discursos, referentes à sexualidade, proliferado em todas as esferas sociais, 
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principalmente a científica, objetivando a ampliação dos níveis de conhecimento dos/as 

jovens no tocante a esse assunto. 

Além dos discursos sobre a sexualidade que tem se proliferado em todos os segmentos 

sociais, a legislação educacional brasileira justifica e fundamenta a necessidade desses 

discursos no ambiente escolar fomentando práticas pedagógicas. Assim, são a partir destas e 

da vivência no ambiente escolar e familiar que a construção da sexualidade dos/as jovens será 

mediada. 

Dentre os documentos que tratam sobre assuntos correlacionados à sexualidade estão os PCN, 

as DCN, os Referencias Curriculares da Educação Infantil (RCEI), as Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) e as constituições federais de 1891 a 1988. Estes dois 

últimos documentos trazem apenas indicativos oficiais quando discorrem sobre a valorização 

e o respeito à diversidade.  

Apesar das discussões sobre sexualidade no ambiente escolar acontecerem, desde a década de 

20 do século XX, a sua intensificação ocorreu a partir da década de 70 do mesmo século 

devido a essa temática ser considerada como relevante na formação global do indivíduo. A 

retomada da necessidade de discussão sistemática no ambiente escolar a partir da década de 

80 do século XX foi impulsionada pelos movimentos sociais que se propunham a repensar o 

papel da escola e dos conteúdos por ela trabalhados, principalmente, diante do advento da 

AIDS e da gravidez não planejada na adolescência. 

Diante da pressão dos movimentos sociais, o Ministério da Educação (MEC) publica os PCN 

em 1997, os RCEI em 1998, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM) em 1998 e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 

em 2000, trazendo subsídios para o desenvolvimento de metodologias pedagógicas que 

englobem questões relacionadas à Sexualidade e a Educação Sexual.   

Os PCN trazem a temática sexualidade como transversal e assim sendo, podendo ser 

trabalhada em qualquer disciplina e a qualquer momento. Além disso, a educação sexual 

precisa começar na Educação Infantil e se desenvolver ao longo de toda a vida escolar do/a 

jovem. No entanto, faz-se necessário adequar a abordagem à faixa etária e ao nível de 

desenvolvimento cognitivo do aluno/aluna. Neste documento, a temática é dividida em três 

blocos onde são abordadas questões como corpo, gravidez não planejada, gênero e DST/Aids. 
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Os RCEI trazem no volume 2 o tema “formação pessoal e social” onde são abordadas 

questões como a construção de vínculos, de identidades, de autonomia e de autoestima, a 

valorização da diversidade, o conhecimento do corpo, a sexualidade e o gênero. 

As DCNEM trazem no seu item I do 3º Art. que deve haver coerência entre as práticas 

administrativas e escolares e os princípios estéticos, políticos e éticos:  

A Estética da Sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e 
padronização, estimulando a [...] afetividade, bem como facilitar a 
constituição de identidades capazes de suportar a inquietação, conviver com 
o incerto e o imprevisível, acolher e conviver com a diversidade [...] e fazer 
do lazer, da sexualidade e da imaginação um exercício de liberdade 
responsável; a Política da Igualdade, tendo como ponto de partida o 
reconhecimento dos direitos humanos e dos deveres e direitos da cidadania, 
visando à constituição de identidades que busquem e pratiquem a igualdade 
no acesso aos bens sociais e culturais, o respeito ao bem comum [...] o 
combate a todas as formas discriminatórias; e a Ética da Identidade, 
buscando superar dicotomias entre o mundo da moral e o mundo da matéria, 
o público e o privado, para constituir identidades sensíveis e igualitárias no 
testemunho de valores de seu tempo, praticando um humanismo 
contemporâneo, pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade 
do outro e pela incorporação da solidariedade, da responsabilidade e da 
reciprocidade como orientadoras de seus atos na vida profissional, social, 
civil e pessoal (BRASIL, 1998b, p. 1-2). 

 

Os princípios mencionados nas DCNEM sinalizam o fazer pedagógico, visando atender a 

demanda de sujeitos nessa nova conjectura social. Usar de artifícios que desrespeitem a 

Constituição Federal, não atendendo aos dispositivos legais, é retroceder em tempo e espaço. 

É desconhecer que professores/professoras, alunos/alunas e todos que compõem a escola são 

seres humanos e pertencem a mesma sociedade.  

Os PCNEM trazem no final da parte de Ciências Humanas e suas tecnologias rumos e 

desafios para essa área. É lançada a possibilidade de desenvolvimento de outros 

conhecimentos das Ciências Humanas, entre eles, a Psicologia, sendo que o seu conhecimento  

[...] na construção da identidade dos jovens estudantes, [...] questionando o 
senso comum, podem contribuir para uma reflexão e melhor compreensão de 
sua inserção no mundo, relativizando um suposto caráter ahistórico e único 
da adolescência, desconstruindo um certo determinismo em relação a papéis 
sociais a serem desempenhados, frente à escola, ao trabalho, à sexualidade, à 
autoridade, à relação familiar e aos grupos com que interagem (BRASIL, 
2000, p. 66). 

 

A interdisciplinaridade, neste caso a da psicologia, torna-se, desse modo, um eficiente 

instrumento de trabalho na desconstrução de ideias, ideologias, preconceitos, mitos e tabus na 



10 

 

educação, sendo que essa área de formação humanística tem se tornado grande aliada no 

fortalecimento das identidades.  

4  Dialogando com os Sujeitos: O que dizem os dados 

Como apontam as referências ainda predomina uma abordagem biologizante da sexualidade 

no ambiente escolar, excluindo-se as dimensões psicossociais que são relevantes para a 

vivência da sexualidade do/a jovem. É nessa perspectiva que, neste trabalho, tomamos como 

foco cinco questões, a saber: Sexualidade é um assunto que deve ser discutido com os jovens 

na escola; como a sua escola discute com os alunos o assunto sexualidade; se você não 

conversa com seus professores sobre este assunto é por quê; quando os professores, na escola, 

falam sobre sexualidade...; a sexualidade deve ser discutida por quais professores. A partir 

destas constituímos três eixos do trabalho, cujos resultados são apresentados a seguir.  

4.1 Abordagem da Temática na Escola 

Neste tópico, buscou-se identificar se, na visão dos sujeitos, se a sexualidade deve ser 

discutida pela escola e como se dá essa discussão.   

 

 

 

As notas do primeiro e do segundo gráfico sugerem que a temática sexualidade deve estar 

presente nas rodas de discussões em sala de aula, já que todos os/as entrevistados/as disseram 

sim à primeira questão. Os dados remetem ao posicionamento de Foucault quando este diz 

que a sexualidade, a partir de século XX, toma novos rumos nas discussões. Para ele, a 

sexualidade nesse século “[...] não sofre mais com a dura repressão exercida, a condenação, a 

contenção dos pudores e aos imperativos de decência impostas no século XVII[...]” 

(FOUCAULT, 2011, p.126). Sobre o tipo de abordagem, a maioria dos/as sujeitos da pesquisa 

aponta que essa temática é abordada em palestras. Porém, parcela significativa afirmou que 

Gráfico (1). A sexualidade deve ou não ser 

discutida nas escolas. 

Gráfico (2). Como a sexualidade é discutida nas escolas. 
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não percebe discussões sobre esse tema na escola. Interessante notar que as percepções sobre 

essa questão são diferenciadas de acordo com o gênero do/a pesquisado/a, sendo que a maior 

parte dos/as que não percebem essa abordagem pertencem ao sexo feminino. 

4.2  Diálogo entre Estudantes e Docentes 

Diálogo, palavra-chave do processo de ensino e aprendizagem. A tríade, falar, ouvir e replicar 

passa a ser o encaminhamento mais apropriado na construção do conhecimento, visando uma 

sociedade mais justa, igualitária democrática. E a educação e suas metodologias são parte 

desse processo. Quanto aos procedimentos metodológicos comungamos com Vasconcelos 

(2008, p.116-117) quando diz que “[...] a metodologia possui um caráter político que lhe é 

inerente, uma vez que responde a uma posição política a nível da luta ideológica que se dá no 

interior da sociedade e, consequentemente, na prática educativa.” Desse modo, o/a docente 

tem importante contribuição para que os estudantes consigam transitar no mundo no qual 

habitam, de forma a compreenderem o seu entorno e se posicionarem frente às situações 

sociopolíticas, constituindo-se sujeitos de sua própria construção social. A esse respeito, o 

fazer pedagógico, ou a metodologia, enquanto instrumento da prática docente se faz presente 

nesse contexto. A metodologia enquanto instrumento de disseminação do conhecimento e sua 

reconstrução compõe o que se define como didática.  

Os sujeitos apresentam certa inquietação em tratar sobre a temática. Essa inquietação pode 

estar relacionada ao fato de não se sentirem bem em conversar com seus professores devido 

aos tabus criados pela sociedade, nos quais falar, sobre esse tema seria uma invasão ao espaço 

privado. Este, considerado de domínio exclusivo da família. Outra negação é o fato da não 

percepção de ocasiões para discussões dessa dimensão.   

Esse desconforto se deve, talvez, ao fato da instituição e/ou mesmo os alunos/alunas não 

possibilitarem que o tema seja objeto de discussão. Um número pequeno, mas não 

insignificante para o contexto, realça o tempo como agente impossibilitador, como também 

determina que o assunto lhes causa certa repulsa quando diz não se sentir bem em discussões 

dessa natureza. Nesse sentido, ao colocar “o não se sentir bem” para conversar com os/as 

docentes sobre a sexualidade, os estudantes apontam para, no mínimo, dois fatores a se 

considerar, dos tabus que ainda persistem quando se trata da sexualidade e da fragilidade da 

interrelação docente/discente na prática escolar.  
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4.3 A sexualidade no contexto docente 

A instituição escolar é por excelência o local que a sociedade contemporânea credenciou para 

a formação de seus filhos, por meio do conhecimento sistematizado, possibilitando a estes 

intervirem no seu mundo a partir do desenvolvimento de competências e 

habilidadesvii(SANTANA, 2009). Dentro dessas categorias que definem o ser humano como 

apto e capaz de realizar atividades, a compreensão a respeito de sua sexualidade e o seu pleno 

exercício constituem elementos também dessa formação humanística. Tal necessidade, na 

contemporaneidade é elencada por estudantes da rede pública de ensino, sujeitos desse 

trabalho, conforme dados a seguir.  

O quarto gráfico traz dados sobre como se comportam professores/professoras ao abordarem a 

temática sexualidade com seus alunos e alunas. Segundo os resultados obtidos, 12(doze) 

homens e 9 (nove) mulheres disseram que os/as professores/professoras falam naturalmente 

sobre sexualidade, enquanto 7 (sete) mulheres e 5 (cinco) homens disseram que eles/elas não 

se sentem bem e/ou não falam sobre o assunto.  

Embora a maioria dos/das estudantes (21) aponte naturalidade docente ao tratar da temática, 

um número significativo é visto na direção inversa, ao não tratar ou tratar ou tratar com 

desconforto, o que mais uma vez aponta para resquícios da visão de sexualidade como tabu.  

 
Gráfico (4). Sexualidade: como se Sentes os/as 

professores/as em sala de aula. 

Gráfico (3). A sexualidade em diálogo nas escolas. 

Gráfico (5). A interdisciplinaridade da sexualidade nas escolas. 

nas escolas. 
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O quinto gráfico aponta quais professores/professoras devem tratar da temática em estudo. 13 

(treze) estudantes afirmam que a área de biologia é a indicada para essa função e 13 (treze) 

afirmam que qualquer disciplina poderia trabalhar. São apontadas também outras disciplinas: 

Educação Física (1) e Sociologia (1). Salienta-se que há uma predominância de 

responsabilização das disciplinas que se aproximam de temas como saúde e o corpo, em um 

viés biologizante da temática, o que vai na contramão dos indicativos dos documentos 

oficiais, tais como as DCN e os PCN, no que se refere a transversalidade da questão.  

Alguns apontamentos 

Estudos apontam que a sexualidade humana tem sido objeto de embates sociopolíticos nos 

diferentes períodos da humanidade, passando a ter maior expressão no Século XX. A partir da 

metade deste século, a elevação dos níveis de escolaridade entre os gêneros e o ingresso de 

mulheres no mercado de trabalho, em áreas consideradas exclusivamente masculinas, são 

apontados como marcos nessa mudança de conceitos. Há um fortalecimento na luta dos 

movimentos por equidade entre mulheres e homens, bem como atenção específica às crianças 

e aos jovens. 

 Dados deste estudo sinalizam que os/as estudantes consideram a escola como espaço legítimo 

e necessário para a abordagem da temática. Contudo, de acordo com visões dos sujeitos do 

estudo, a sexualidade deve ser abordada prioritariamente pelas áreas afins da saúde como a 

biologia e a educação física. Esta visão nos parece decorrente dos paradigmas higienistas do 

século passado, bem como dos resquícios de tendências pedagógicas conservadoras, que 

primam pelo ensino disciplinar fragmentado e descontextualizado. Assim, faz-se necessário 

um envolvimento docente interdisciplinarizado, que trate a temática como tema transversal, 

conforme é apontado por documentos educacionais oficiais da educação brasileira.  

O estudo aponta que no Brasil existe uma gama de documentos oficiais que fomentam 

encaminhamentos na área de Políticas Públicas Educacionais voltadas para a sexualidade. 

Esses documentos apontam diretrizes, metas e estratégias a serem seguidas com o intuito de 

visibilizar a diversidade sexual, promover a equidade sexual e de gênero, melhorar a 

qualidade da educação e da saúde dos/as jovens através da implementação de programas que 

promovam a Educação Sexual, fomentar cursos de formação inicial e continuada na área da 
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sexualidade, proteger os direitos e as garantias dos indivíduos, entre outras. Esse é um 

propósito que passa pela responsabilidade de todos os sujeitos da educação.  
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 As competências nas palavras de Perrenoud   (Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. 2ª  ed. Artmed, 
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