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RESUMO

Nos últimos anos presenciamos noticiários sobre agressões físicas e verbais a pessoas que não seguem o
padrão heteronormativo da sociedade brasileira. Este estudo verificou a percepção de alunos do 8º Ano do
Ensino Fundamental acerca da importância das discussões sobre diversidade sexual. Realizou-se pesquisa
qualitativa com esses alunos, por meio de questionário e percebeu-se que as representações dos alunos
sobre sexualidade estão limitadas à relação sexual entre pessoas de sexo oposto. Havia associação entre
sexualidade e conflitos entre pais e filhos e as manifestações de gênero estavam presentes nas falas dos
adolescentes, reforçando a existência da construção social e cultural do papel do homem e da mulher a
partir de diferenças sexuais. Logo, fomentar trabalhos de integração entre família e escola é imprescindível
para construção da sexualidade humana e de um país menos preconceituoso.

PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Sexo. Sexualidade.

ABSTRACT

In recent years witnessed news about verbal and physical abuse to people who do not follow the standard
heteronormative brazilian society. This study examined the perceptions of students in the 8th year of
elementary school about the importance of discussions about sexual diversity. We conducted qualitative
research with these students through questionnaire and it was found that the representations of students
about sexuality are limited to intercourse between persons of opposite sex. There was association between
sexuality and conflicts between parents and children and gender manifestations were present in the
speech of adolescents, reinforcing the existence of social and cultural construction of the role of men and
women from sexual differences. Soon, foster integration work between family and school is essential for
the construction of human sexuality and a less biased.

KEY-WORDS: Gender, Sex, Sexuality.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos do século XXI tem se observado uma série de noticiários relatando agressões físicas e
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verbais a pessoas que não seguem o padrão heteronormativo estabelecido por nossa sociedade. Tais
agressões tornaram-se cada vez mais comuns, não só nas ruas ou nas periferias, mas em um dos
ambientes considerados mais importantes para a construção do conhecimento humano: a escola.

O que se observa é que apesar de todos os avanços tecnológicos que a Era Moderna trouxe, facilitando a
comunicação nas relações interpessoais, ainda há carência de construção de alguns valores que sejam
pautados na ética e no respeito às diferenças, sejam elas de ordem sexual ou de qualquer outra instância.

Os relatos de violência sexual em escolas públicas e particulares estão se tornando mais constantes e nos
levam a refletir sobre como estabelecer políticas públicas voltadas para discutir a redução desse problema.
Diante dessa situação, tanto os governantes quanto a sociedade têm um desafio enorme pela frente,
porque não é apenas uma questão de lidar com aspectos escolares, mas também com aspectos familiares
e sociais.

Não é de hoje que são observados nos noticiários da TV problemas nas escolas brasileiras envolvendo
discriminações sexuais e raciais. No Colégio Estadual Dr. Airton Teles não é diferente. Segundo relatos de
diretores e professores, alguns constrangimentos ocorrem quase que constantemente e necessitam ser
mais bem trabalhados pela instituição.

Considerando os aspectos mencionados, o presente artigo intenciona verificar a percepção dos alunos do
8º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dr. Airton Teles acerca da diversidade sexual.
Especificamente, busca-se: investigar se alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dr.
Airton Teles sabem diferenciar sexo de sexualidade; ressaltar a necessidade de discutir aspectos
referentes às desigualdades sociais capazes de interferir na percepção da diferença entre sexo e
sexualidade; apresentar sugestões a fim de aprofundar a discussão que permeia as temáticas centrais
abordadas neste artigo.

Metodologicamente, foi realizada uma pesquisa qualitativa, acompanhada de um questionário na referida
escola, localizada no município de Itabaiana-Sergipe. Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram vinte e
sete alunos de uma turma do 8º Ano do Ensino Fundamental, sendo quinze meninas e doze meninos.
Optou-se por realizar o estudo com esta série por dois motivos: primeiro, é nela que são trabalhados os
assuntos referentes ao corpo humano, em especial, o sistema reprodutor masculino e feminino, os quais
despertam muita curiosidade dos educandos; segundo, por se tratar de uma turma com denúncias
recorrentes dos professores acerca de casos de agressão, piadas e desvios de comportamento entre os
alunos, durante as aulas.

Para a coleta de dados utilizou-se um questionário com dez perguntas subjetivas. A coleta aconteceu no
horário regular das aulas da disciplina de Ciências. Todos os participantes foram orientados acerca da
proposta do estudo e da garantia de manutenção do sigilo. Organizamos todos os dados em uma tabela
para posterior análise estatística descritiva, na qual foram apresentados percentuais referentes às
respostas dos alunos.

O presente artigo apresenta questões relacionadas ao gênero e sua distinção com relação ao sexo,
estando dividido em cinco seções: a seção 2, intitulada Gênero, sexo e sexualidade: quebrando mitos,
redefinindo conceitos trata da questão da identidade de gênero e orientação sexual, além de tratar das
principais formas de expressão do homem e da mulher no que diz respeito a estas categorias. Na seção 3,
denominada O Ensino de Ciências no Brasil, aponta os moldes sobre os quais essa disciplina foi construída
no país, em especial, aqueles que se referem ao uso do livro didático como agente norteador das
discussões. Já a seção 4, intitulada Percepção das questões de gênero, sexo e sexualidade por alunos da
Escola Estadual Dr. Airton Teles, Itabaiana–SE, apresenta os principais resultados obtidos durantes as
observações em sala de aula. E, por fim, apresentam-se as conclusões do estudo.

2. GÊNERO, SEXO E SEXULIDADE: QUEBRANDO MITOS, REDEFININDO CONCEITOS
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2.1. Identidade de Gênero e Orientação Sexual

Antes de qualquer discussão que envolva o sexo e a sexualidade, faz-se necessário diferenciar identidade
de gênero de orientação sexual, uma vez que boa parte das concepções criadas acerca do gênero são
oriundas dos diversos processos históricos que influenciaram os moldes da sociedade brasileira. Em outras
palavras, há uma enorme diferença entre o ser e o se sentir homem ou mulher.

Para Louro (2009), identidade gênero é uma percepção mais subjetiva de ser masculino ou feminino. Ela
está atrelada a atributos, comportamentos e papéis convencionalmente estabelecidos para homens e
mulheres. Por exemplo, meninos quando nascem tem o seu quarto pintado de azul, brincam de carrinho e
jogam futebol. Já as meninas, a cor predominante é o rosa e suas brincadeiras sempre giram em torno do
espírito maternal com as bonecas.

Já para Scott (1990), gênero deve ser visto como elemento constitutivo das relações sociais, baseadas nas
diferenças percebidas entre os sexos, e como sendo um modo básico de significar relações de poder. Em
outras palavras, a identidade de gênero é construída culturalmente por ideologias específicas de cada
momento histórico do planeta, com discriminações entre homens e mulheres que se perpetuaram ao longo
do tempo para servir a interesses pré-estabelecidos (SAFFIOTI, 1992).

De início, essa expressão foi utilizada no campo médico-psiquiátrico para investigar as relações existentes
entre o sexo atribuído ao corpo e a sua identificação com o sexo oposto, sendo considerado como uma
patologia todo aquele comportamento que fugisse a esse padrão. Não obstante, percebe-se o surgimento
nos últimos anos de várias pessoas que se auto-intitulam como travestis, transexuais, transgêneros ou
intersexuais a fim de reivindicar o reconhecimento dos seus direitos civis. Para eles, as características
anatômicas e a aparência atribuída no nascimento não são fatores determinantes na escolha dos seus
relacionamentos afetivos (SILVA, 2005). Afirma ainda o autor que

Os tratamentos na época eram geralmente pensados em termos de incentivo ao
padrão ‘normal‘ e de desprestígio do que era ‘anormal‘ [...], o ‘doente‘ era
obrigado a ler romances em que a beleza feminina despertasse paixões ou, ainda,
a dormir com mulheres nuas ou vestidas de homem, além disso, o médico ainda
recomendava de 30 a 100 sessões de hipnose para incutir ao doente a repulsão,
o nojo, o horror pela sua anormalidade (SILVA, 2005, p. 13).

Vale ressaltar que durante muito tempo usou-se o termo homossexualismo para designar uma doença
psíquica associada ao desejo por indivíduos do mesmo sexo, inclusive por órgãos competentes como a
Organização Mundial da Saúde (OMS). Foi somente a partir da década de 1970 que entidades científicas
internacionais substituíram esse termo por homossexualidade, deixando, assim de ser considerada uma
patologia (FURLANI, 2007).

É nesse contexto que utilizamos o conceito de orientação sexual. Ele refere-se ao sexo das pessoas que
elegemos como objetos de desejo e afeto, contrapondo-se, portanto, à noção de opção sexual, a qual é
entendida como uma escolha autônoma feita pelo indivíduo, independentemente do seu contexto. Hoje,
são reconhecidos três tipos de orientação sexual: a Heterossexualidade (relações afetivas e sexuais entre
indivíduos de sexos opostos); Homossexualidade (relações afetivas e sexuais entre indivíduos do mesmo
sexo); e a Bissexualidade (relações afetivas e sexuais tanto com indivíduos do mesmo sexo quanto de
sexos diferentes) (LONGARAY; RIBEIRO, 2009).

A partir de agora há uma tendência de analisar a orientação sexual observando sua totalidade, ou seja, as
relações de sexualidade que estabelecidas e que fazem parte da identidade do indivíduo. Para isso,
surgiram vastas teorias biológicas, sociológicas e psicológicas para explicar esse processo. Porém,
nenhuma delas é amplamente consolidada. Há um consenso entre as ciências de que não há uma
explicação geral e simplificada para a orientação sexual (LONGARAY; RIBEIRO, 2009).
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Segundo Arendt (1987, p.188-189):

Se não fossem diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos os que
existiram, existem ou virão a existir, os homens [e as mulheres] não precisariam
do discurso ou da ação para se fazerem entender. Com simples sinais e sons
poderiam comunicar as suas necessidades imediatas e idênticas. Ser diferente
não equivale a ser outro – ou seja, não equivale a possuir essa curiosa qualidade
de “alteridade”, comum a tudo o que existe e que, para a filosofia medieval, é
uma das quatro características básicas e universais que transcendem todas as
qualidades particulares. A alteridade é, sem dúvida, um aspecto importante da
pluralidade; é a razão pela qual todas as nossas definições são distinções e o
motivo pelo qual não podemos dizer o que uma coisa é sem a distinguir de outra.

De acordo com Cardoso (1996), um dos equívocos construídos historicamente que contribuem diretamente
para a intensificação do preconceito contra os não-heterossexuais é a confusão entre os conceitos de
orientação sexual e identidade sexual. Ainda para esse autor:

O conceito de orientação sexual pode ser relativizado como as muitas
possibilidades do prazer. Assim, orientação sexual não é o mesmo que prática
sexual (aquilo que as pessoas fazem no sexo) nem que identidade sexual (como
as pessoas se sentem ou são nominadas a partir de suas práticas sexuais)
(CARDOSO, 1996, p. 97).

Outro ponto importante, diz respeito à consolidação definitiva dessa orientação sexual. Será que existe um
estágio da vida que isso acontece Em alguns casos até que sim! Porém, constantemente, presenciamos
inclusive no meio artístico, pessoas que se redescobrem como homossexuais depois de terem constituído
uma família dita “normal”, ou seja, homem, mulher e filhos (SANTOS; ARAÚJO, 2009).

Na verdade, a indagação a ser feita é: o indivíduo nasce ou torna-se homossexual Se ele nasce, é um
carma Ou se ele se torna, é uma escolha E mais, por que escolher uma opção para ser perseguido e
discriminado O que se sabe, de fato, é que a orientação sexual acontece em todos nós independentemente
da nossa vontade. Ela é, assim como qualquer atividade humana, um produto derivado de uma série de
fatores histórica e socialmente construídos, em especial, àqueles que cunharam o mundo Ocidental
(SANTOS; ARAÚJO, 2009).

2.2. Gênero e Sexualidade

Nessa seção veremos que as discussões que envolvem gênero e sexualidade mantêm-se intimamente
interligadas, uma vez que são dimensões que compõem a identidade pessoal de cada indivíduo. No
entanto, suas origens são afetadas e transformadas de acordo com cada sociedade, bem como com cada
momento histórico. Sendo assim, o debate teórico e torno desses conceitos gira em torno de duas
concepções: o essencialismo e o construtivismo social.

Segundo o essencialismo, o mundo e todas as coisas nele existentes, são concebidas pela natureza, ou
seja, se nasce fêmea é mulher, se nasce macho, é homem. Aqui, o fator determinante da sexualidade é o
órgão sexual que cada um venha a portar. Essa corrente possui uma forte influência judaico-cristã e é a
principal responsável pela construção da idéia de heteronormatividade, na qual o homem foi feito para a
mulher e vice-versa e o sexo possui finalidade única e exclusivamente reprodutiva (LOURO, 2008).

Em outras palavras, o sexo está diretamente ligado aos prazeres do corpo, aos desejos, à sensualidade.
Para manter essa harmonia, faz-se necessário estabelecer algumas regras, as quais são imprescindíveis
para o bem-estar pessoal e social. Amparados na lei universal e imutável de Deus, a escola, a família, a
religião, o governo e as diversas instituições sociais esforçam-se ao máximo para determinar como,
quando e com quem o sexo pode ser feito (ANDRADE, 2010).
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Já para o construtivismo social, como o próprio nome sugere, homens e mulheres são responsáveis pela
construção de suas sexualidades. Não é apenas a genitália que determina a forma como cada indivíduo irá
se relacionar, mas uma série de fatores sociais, biológicos e psicológicos que repercutem no domínio
sexual das sensações do corpo e, por sua vez, são reflexos de construções culturais (NOGUEIRA, 2001).

A sexualidade é fruto de um processo de socialização e de uma aprendizagem constante. O que nos leva a
compreendê-la como um produto de diferentes cenários, e não apenas como derivada do funcionamento
biológico e psicológico de cada sujeito. Nesse ponto, os conceitos de gênero e sexualidade se relacionam
de maneira muito íntima, uma vez que, a análise do primeiro permite compreender alguns roteiros que já
são preestabelecidos para o segundo (NOGUEIRA, 2001).

Por exemplo, desde cedo os homens têm os seus comportamentos vigiados e qualquer “desvio de
conduta” deve ser coibido rapidamente. A fim de garantir a sua masculinidade, durante a adolescência,
observamos uma pressão enorme sobre o garoto para manter relações sexuais com pessoas do sexo
oposto o mais rápido possível, evitando que o mesmo se torne homossexual. Nesse sentido, é muito
comum, ainda nos dias de hoje, especialmente, nas cidades do interior, encontrar alguns pais que levam
os seus filhos a prostíbulos para terem sua iniciação sexual (LOURO, 2008).

O mesmo não se pode dizer das mulheres. A elas é imposto o dogma da virgindade, através da qual se
alcança a pureza e um bom casamento. Moças que “se perdem” antes do tempo não são vistas com bons
olhos por nossa sociedade e, desde cedo, elas são preparadas para isso na família, na escola e na igreja
(LOURO, 2008).

Nas sociedades ocidentais, entre elas o Brasil, a questão da sexualidade é muito importante. Se pararmos
para observar um pouco o mundo a nossa volta, em especial, a mídia televisiva, encontraremos uma
venda quase que constante de imagens e perfis voltados para o sexo. Os programas de palco que ocorrem
aos domingos – onde a família brasileira se encontra reunida – apresentam corpos esbeltos, com tudo em
cima e uma série de métodos e celebridades que pretendem nos ensinar como manter o nosso corpo
sempre jovem e ativo. Segundo Louro (2009, p. 34):

É possível dizer que, na contemporaneidade, os atravessamentos das fronteiras
de gênero e sexualidade parecem mais freqüentes ou, quem sabe talvez sejam,
simplesmente, mais visíveis. O fato é que, hoje, as classificações binárias de
masculinidade e feminilidade ou de heterossexualidade e homossexualidade não
dão mais conta das possibilidades de práticas e de identidades experimentadas
pelos sujeitos. Isso não significa que se transite livremente entre esses
territórios. As conseqüências para quem tem a ousadia de fazer tal
atravessamento são, em geral, a punição, o isolamento ou, eventualmente, a
reeducação com vistas ao retorno ao “bom caminho”.

Nessa perspectiva, vale ressaltar que sexualidade é uma das dimensões do ser humano que envolve
gênero, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e reprodução e,
portanto, não pode ser determinada apenas pelas características humanas (CASTRO; ABRAMOVAY; SILVA,
2004).

3. O ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL

Falar sobre Educação no Brasil não é tarefa muito fácil. Os problemas hoje enfrentados, tais como,
péssimas condições de infraestrutura de boa parte das escolas públicas, falta de materiais pedagógicos de
apoio e um evidente desânimo de muitos professores e alunos, não surgiram de uma hora para outra
(MEGID NETO; FRACALANZA, 2003).

Para Durkheim (1985), esses problemas resultam de um longo processo histórico e se os mesmos insistem
em acontecer, não é somente por causa das dificuldades internas da escola, mas, principalmente, devido à
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ação dos vários fatores sociais (política, economia e família) que a permeiam. Considerando que esses
vários fatores, quando integrados, influenciam diretamente no processo de ensino/aprendizagem, pode-se
afirmar que:

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não
se encontram ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e
desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais,
reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a
criança, particularmente, se destine (DURKHEIM, 1985, p. 42).

Krasilchik (2004) afirma que mudanças na sociedade brasileira refletem diretamente nas escolas, em
especial, nos ensinos fundamental e médio. Para a autora, a cada novo governo que surge, as políticas
públicas voltadas para a educação modificam-se de modo a atender questões meramente econômicas.
Nesse contexto, a formação de um cidadão apto a realizar atividades coletivas e de convívio social, foi
deixada para trás ou quem sabe ainda, nunca realizadas de fato no nosso país.

Em se tratando de educação, Streck (1996) afirma que no Brasil as inúmeras mudanças e reformas
realizadas tiveram o intuito de deixar as coisas exatamente como elas estavam. Em outras palavras,
apesar dos mecanismos que impulsionaram essas mudanças terem sido muito diferentes ao longo do
tempo, todos sempre visaram à manutenção de interesses do poder político de uma determinada minoria.

Por conta disso, Werle (1996, p.69) afirma que:

O conflito entre as políticas educativas é um conflito de valores. Valores como
liberdade, democratização, igualdade retornam repetidas vezes para a arena
política e embora sejam fundamentais para a legitimidade das políticas e das
instâncias que os formulam nem sempre são dominantes.

No ensino de Ciências, por exemplo, isso fica bastante evidenciado. Apesar da dinâmica que envolve os
diversos tópicos abordados por essa disciplina, durante as aulas eles são passados de forma pragmática e
sem qualquer nexo com a realidade vivenciada pelo aluno. Dessa forma, o aluno torna-se um elemento
passivo no processo de construção do conhecimento e, portanto, acaba se transformando mais num
agente memorizador de conceitos do que num ser pensante (BARBOSA; ALONSO; VIANA, 2004).

Essa situação é fomentada ainda mais quando se observa o livro didático brasileiro, o qual não leva em
consideração as características da escola, nem do grupo de alunos que o professor tem em mãos
(BARBOSA; ALONSO; VIANA, 2004). Nesse contexto, constantemente os educadores fazem adaptações
nos livros didáticos adotados para tentar adequá-los à realidade do aluno e às suas convicções
pedagógicas (MEGID NETO; FRACALANZA, 2003).

O ideal seria que alguns critérios essenciais à construção do conhecimento estivessem presentes em um
livro didático. São eles: integração entre os conteúdos abordados; textos, ilustrações e atividades
diversificadas as quais possam se correlacionar com a vida do aluno; linguagem acessível; atividades
experimentais de fácil realização, bem como a derrubada de preconceitos socioculturais (MEGID NETO;
FRACALANZA, 2003).

Infelizmente, tais concepções não são observadas nas obras didáticas do ensino de Ciências. Apesar dos
esforços realizados por profissionais do Ministério da Educação - MEC para mudar essa situação, os livros
didáticos ainda tratam o conhecimento científico como um produto acabado e não como algo em constante
construção, dando a entender que os conhecimentos adquiridos são verdades absolutas, e que não há uma
ideologia e um interesse político-econômico por trás de tudo isso (AMARAL; MEGID NETO, 1997).

Nos assuntos que envolvem o corpo humano, em especial os sistemas genital masculino e feminino, por
exemplo, é notório que os conteúdos abordam muito mais aspectos fisiológicos e mecânicos, do que os
processos históricos que levaram à construção da categoria gênero na sociedade brasileira como um todo,
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bem como os tabus que envolvem os conceitos de sexo e sexualidade (LOURO, 2009).

4 PERCEPÇÃO DAS QUESTÕES DE GÊNERO, SEXO E SEXUALIDADE POR ALUNOS DA ESCOLA
ESTADUAL DR. AIRTON TELES, ITABAIANA – SE

Nesse capítulo apresentamos os principais resultados obtidos durante o processo de observação numa
turma de 8º Ano do Ensino Fundamental, na Escola Estadual Dr. Airton Teles, no município de Itabaiana,
Sergipe. À medida que é apresentado cada resultado, são feitas algumas observações que remontam
muitas das explanações feitas até aqui. Vale lembrar, que o nome dos participantes da pesquisa foi
mantido em sigilo e por isso, não será usado os nomes próprios para nos referir aos mesmos.

Durante as observações, percebemos que as representações dos alunos sobre sexualidade estão limitadas
quase sempre à relação sexual entre duas pessoas de sexo oposto, o que fica evidente nas expressões
“pegar”, “brincadeira”, “aquele negócio”, etc. Para as meninas, a sexualidade assume, entretanto, outros
significados que remetem a sentimentos de afetividade, conforme fala de uma aluna: “(...) deve ser
praticado com carinho, responsabilidade e fidelidade”. Para os meninos, a sexualidade aparece sempre
associada ao risco de gravidez e de DST: “Hoje transar é muito perigoso, pode engravidar”, “pode pegar
AIDS e DST”. No entanto, os mesmos reconhecem a importância do sexo protegido: “(...) se transar sem
camisinha a mulher vai engravidar”.

Ainda, observa-se a associação entre sexualidade e conflitos entre pais e filhos durante a adolescência: “O
meu pai me bateu na avenida porque viu camisinha no meu bolso”. Quanto à virgindade, observam-se
diferenças na forma de os garotos e as garotas valorizarem sua importância. Sob o ponto de vista das
meninas, “ser virgem” é “motivo de honra”, “algo que deve ser preservado”, enquanto para os meninos,
“ser virgem” assume um valor depreciativo em meio ao grupo de amigos “O homem é machista. Aquele
que não tem relação sexual é chamado de boiola, viado, baitola ou frouxo”.

A castidade e a virgindade para a mulher são mais aceitas do que no homem. Dessa forma, espera-se do
homem a perda da sua virgindade na adolescência, provando sua virilidade. Da mulher, como vimos
anteriormente, a sociedade espera que ela retarde as relações sexuais, uma vez que ela é considerada
uma virtude, um atributo de idoneidade.

Ao serem questionados sobre o desejo de casar com alguém virgem, a maioria dos alunos compartilhou da
mesma opinião: “se eu gostar dela, mesmo sendo virgem, eu casaria”. Por outro lado, alguns alunos
acreditam que o casamento com homens ou mulheres virgens não é duradouro, “o casamento será uma
furada, não vai dar certo” e, para outros, “não é possível casar com alguém virgem. Não existe,
principalmente quando se fala em casar com homens virgens”.

Quando questionados sobre a idade mais adequada para iniciarem a vida sexual, a maior parte dos alunos
não considerou haver uma idade certa para a ocorrência de tal evento, mas sim, contextos, ideias, tais
como responsabilidade, maturidade, confiança e “ter encontrado a pessoa certa”. Alguns adolescentes,
principalmente do sexo feminino, sentiram, entretanto, a necessidade de delimitar uma idade para a
iniciação sexual: entre 13 e 20 anos com prevalência para os 16-17 anos. Outras alunas mencionaram a
idade ideal acima dos 20 anos, inclusive associando à imoralidade e ao pecado quando transgredida essa
faixa etária.

As manifestações de gênero, no processo de adolescer, fizeram-se presentes nas falas dos adolescentes,
reforçando a existência da construção social e cultural do papel do homem e da mulher a partir das
diferenças sexuais: “Homem não chora”, “As meninas são muito sentimentais”. De um lado, o modelo de
masculinidade focaliza-se na razão, no concreto, no poder e na possibilidade de exercer controle. Por
outro, a feminilidade centra-se na passividade, na debilidade, na dependência, na sensibilidade e na
emoção.

Esses modelos opõem-se a outros valores vitais para a convivência, como a ética, solidariedade,
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reconhecimento mútuo e respeito à vida, a individualidade e a diversidade humana, com sérias
consequências para a autonomia individual e coletiva e para o exercício pleno da cidadania.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo revelou que para os adolescentes a sexualidade está quase sempre limitada às relações sexuais
entre duas pessoas de sexo oposto. Ao mesmo tempo, os alunos enfatizaram o risco de uma gravidez
indesejada e reconheceram a importância do uso de métodos contraceptivos. Destaca-se, ainda, a
associação entre sexualidade e conflitos entre pais e filhos durante a adolescência.

As questões de gênero apareceram de forma clara e, às vezes, subentendidas nos discursos dos
adolescentes, apontando para sua influência na formação de identidade feminina e masculina, nos
relacionamentos afetivos e no exercício da sexualidade. Considerando que a mudança de comportamento
é fruto de um processo complexo, ideológico, psíquico e afetivo que se realiza em médio e longo prazo, é
importante o investimento dos municípios brasileiros no desenvolvimento de ações e projetos contínuos,
articulados entre família, escola, serviços de saúde e sociedade em geral.

Uma opção seria a realização de oficinas capazes de propiciar mudanças de atitude por parte dos
adolescentes através da informação, reflexão e expressão de ideias e sentimentos. Além disso, fomentar
trabalhos de integração entre a família e a escola, uma vez que as duas são componentes muito
importantes na construção da sexualidade humana. Dessa forma, ampliando o debate que envolve as
questões de gênero e sexualidade entre os diversos atores da nossa sociedade, estaremos ajudando a
construir um país mais justo e livre de preconceitos.

Por fim, acreditamos que para começar a construir políticas públicas é preciso primeiro avaliar as
concepções de sexo e sexualidade que professores e alunos estão construindo na rede pública de ensino
do Estado de Sergipe e só depois intervir, discutindo e dando sugestões aos agentes escolares para
minimizar os efeitos dessa problemática. Dessa forma, estaremos construindo uma ferramenta mais eficaz
para a gestão escolar, voltada, principalmente, para a diversidade sexual e o respeito às diferenças.
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