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RESUMO

O presente trabalho traz uma reflexão sobre o corpo e a sexualidade bem como as concepções trazidas
acerca destes em periódicos da área de educação e/ou ensino. Tratase de uma pesquisa de abordagem
qualitativa, que objetivou auxiliar os educadores em seu processo de formação, tendo em vista a dificuldade
dos mesmos para abordar esses temas nas aulas e reconhecendo a sua urgência nos espaços educacionais
brasileiros. Através da análise de conteúdo, as informações obtidas dos artigos foram sistematizadas,
indicando, entre outros aspectos, que os modelos biológicos são mais utilizados que outros saberes para
explicar a sexualidade e as diferenças de gênero. Observouse que as posturas preconceituosas estão
presentes na sala de aula, e que é preciso investir em educação sexual no contexto atual das escolas
brasileiras.

Palavraschave: Corpo, sexualidade, educação.

ABSTRACT

This paper presents a reflection about the body and sexuality as well as the concepts brought about these in
journals in the area of education and / or teaching. This is a qualitative study, that aimed to help educators
in their formation process, considering the difficulty that they have to deal with those issues in the classroom
and recognizing the urgency in the Brazilian educational spaces. Through the content analysis, the
information obtained from the articles were systematized, showing, among other aspects, that biological
models are used more than others knowledge to explain the sexuality and the gender differences. It was
observed that prejudiced attitudes are present in the classroom, and it is necessary to invest in sexual
education in the current context of Brazilian schools.
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INTRODUÇÃO

A sexualidade é inerente ao homem, manifestandose desde o nascimento e se construindo ao longo da
vida, no momento sóciocultural em que se vive e nas relações interpessoais, sendo, portanto, estabelecida
socialmente. É uma das dimensões essenciais da condição humana que se desenvolve e se apresenta
sempre atrelada a valores e sentimentos. É um fenômeno não apenas psíquico, mas também biológico e
sociocultural e, por conseguinte, multidimensional. (CHAVES et al, 2004)

As questões sobre sexualidade no âmbito escolar não são algo novo, como se pode pensar; as primeiras
abordagens datam do século XVIII, onde a ênfase era o combate à masturbação; no século XIX, passa a ser
as ‘doenças venéreas’ e o aborto clandestino, e no século XX, voltase à reprodução humana. No Brasil, só
na década de 1980, com o aparecimento da AIDS, este debate volta ao cenário, surgindo algumas iniciativas
isoladas. Em 1995, com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o Governo Federal
orienta a inserção do tema orientação sexual como conteúdo transversal integrante da programação
pedagógica (MOTA e ROCHA, 2008; BRASIL, 2007).

Em 1990, o corpo também ganhou ênfase no campo educacional brasileiro, com diferentes tendências
investigativas, destacandose estudos sobre gênero, sexualidade, disciplinarização, higienização e controle
do corpo. (FARAH, 2010) Esta mesma autora afirma que, tendo em vista a complexidade dessa temática,
entendese que não existe um único modo de apresentação, mas diversos caminhos, por meio de seus
subtemas e dimensões nos quais se pode pesquisar, discutir e observar as questões referentes ao corpo na
escola como: corpo e cultura, corpo e saúde, corpo e sexualidade, entre outros. Por outro lado, buscase
propiciar o desafio da multiplicidade de olhares sobre o corpo, dirigindose aos professores iniciantes que,
entre outras dificuldades, estão sob duas esferas: aprender ofício da docência e pensar sobre a sua ação.

Diante das várias concepções sobre o corpo na escola, este trabalho objetivou analisar as abordagens sobre
sexualidade e corpo presentes em periódicos da área de Educação, visando contribuir para a prática
pedagógica do professor de Ciências e Biologia, auxiliandoos no seu processo contínuo de formação.

Reconhecendo a dificuldade que os professores possuem de orientar os alunos nas questões subjetivas que
envolvem a sexualidade e o corpo, para além dos aspectos biológicos, esse trabalho sistematiza algumas
informações sobre essa temática, podendo oferecer aos educadores embasamento e segurança para
desenvolverem de modo eficaz suas atividades no âmbito da educação sexual.

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Muito embora o corpo tenha sido muitas vezes deixado de lado ao longo da história pelo racionalismo
humano, ele sempre renasce. Hoje o corpo é alvo de grandes preocupações e constantes inquietações,
sendo notória a existência, principalmente no ocidente, de uma idolatria ao corpo, enfatizando a exibição
pública do que antes era escondido e, aparentemente, mais controlado. (MAROUN e VIEIRA, 2008)

O corpo contemporâneo é um meio para alcançar a felicidade. De acordo com Sabino (2004), a cultura
corporal presente na sociedade atual vem fazendo com que um número cada vez maior de pessoas tente
adequarse aos padrões de beleza vigente, visando a uma perfeição física praticamente inalcançável todos
querem continuar jovens, belos e saudáveis e, para isso, não medem esforços.

O primeiro assunto que se impõe ao tratarmos do corpo, considerandoo em diferentes aspectos e
dimensões, é a necessidade de aceitarmos a condição de que somos sujeitos-corpos (FARAH, 2010, p. 402),
isto é, percebermos o corpo como nossa identidade, nossa unidade de existência, que nos dá visibilidade e
acesso ao mundo. O corpo é também considerado como nossa identidade, diante das inúmeras
transformações interdependentes que ocorrem em diferentes situações da vida, a cada informação que nos
chega e nos transforma, ou seja, o corpo é um estado mutável. (LOURO, 2000a)

É preciso atentar que são percebidas no corpo tanto dimensões explicitas, tais como biológica, psicológica e
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social como dimensões implícitas antropológicas, econômicas, históricas etc; estas são inteiramente
relacionadas entre si. Considerase, também, o fato de que somos produto de uma cultura, seja nacional,
educacional familiar ou educacional escolar. Juntamente com as inscrições de uma cultura específica,
embora inconstantes, inseremse também as marcas de determinados sistemas políticos e econômicos, que
provocam diferentes relações dos corpos nos espaços físicos, tanto público quanto particular, os quais são
submetidos. (FARAH, 2010)

Os corpos são significados pela cultura e sempre por ela alterados. Estes são extremamente instáveis e por
conta disso as suas necessidades e desejos se modificam de acordo com diversos fatores, como o tempo,
hábitos alimentares, intervenções médicas e tecnológicas dentre outras. (LOURO, 2000a)

Entender a sexualidade apenas como uma condição natural a todos os seres humanos, como é vista por
muitos na sociedade, tira a possibilidade de argumentação a respeito de sua dimensão social e política ou o
seu caráter construído, ou seja, dessa maneira simplista a sexualidade é apenas algo oferecido pela natureza
e inerente ao ser humano (LOURO, 2000a). De acordo com a autora, essa concepção se estrutura na
biologia do corpo e na suposição de que todos vivem seus corpos, universalmente da mesma forma, como
algo determinado, inalterável que não pode ser vivido ou pensado de outras maneiras, em outras direções. A
sexualidade se faz presente através de rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos e convenções
inseridos em processos culturais e plurais, e assim os corpos ganham sentidos socialmente.

Louro (2000b) considera que a maneira pela qual nos relacionamos com o nosso corpo e com a sexualidade
se modifica de acordo com a organização histórica e social e pelas forças atuantes do momento. Essa
percepção reflete no âmbito da sala de aula, onde os professores são “treinados” a (re) passar a ideia
predominante de que existe a separação entre o corpo e a mente, e lecionam acreditando que apenas a
mente está presente nos alunos, e seus corpos, ausentes. Ela considera que nas instituições de ensino o
corpo tem que ser anulado e imperceptível, e por isso, um dos princípios norteadores da pedagogia critica
feminista é tentar promover a abolição da divisão corpo/mente, permitindo que alunos e professores se
percebam por inteiro  com suas emoções e pensamentos.

Segundo Quadrado e Ribeiro (2005, p. 1), o corpo que vem sendo apresentado aos estudantes na escola é
um corpo “atemporal, ahistórico, sem rosto, pés, mãos, sexo, fragmentado em órgãos, funcionalista,
deslocado do ambiente”; um corpo padronizado que se repete independente de classe, raça, etnia, credo,
língua, geração. E desse modo, descartase outras abordagens com relação ao corpo que são também
igualmente relevantes aos aspectos biológicos. Apesar disso, as diferenças são marcadas a todo tempo:
“saudável/doente, bonito/feio, puro/impuro, heterossexual/homossexual, branco/negro, entre outras”.

No ambiente escolar, os alunos são vistos como seres sem corpos, pois se desconsideram seus corpos, as
identidades inscritas neles, bem como as inscrições históricas, sociais e culturais. (LOURO, 2000b) O
currículo escolar reforça a dicotomia corpo/mente, buscando “moldar” corpos “dóceis e úteis”, passíveis de
acatar e reproduzir as ideologias hegemônicas. Sem pretender aprofundar nos aspectos referentes ao
currículo escolar, o presente trabalho analisou os contornos da dinâmica da escolarização e identificou os
sentidos dados ao corpo na escola, ou seja, em seus espaços teóricos, metodológicos, epistemológicos,
físicos, entre outros, assim como em seus tempos aos quais o aluno é submetido dentro da escola.

É evidente a necessidade de estabelecer mecanismos educacionais que dêem conta da problemática sexual
no Ensino Fundamental e Médio. E nos anos 80, devido ao aumento dos índices de gravidez na adolescência,
e os riscos de contaminação do HIV, essas discussões ganharam mais força.

Portanto, tratase de mostrar uma educação sexual em meio ao contexto de alterações, tanto em nível
cultural quanto social, sofridas na escola. Silva et al (2007) apresentam, a partir de uma análise etnográfica,
os significados construídos por docentes do curso de nível médio de formação de professores a respeito do
papel da escola e do docente na abordagem de questões de sexualidade, gênero e gravidez na adolescência.
Os autores observaram que tanto as práticas quanto os discursos dos/as professores da escola estão
permeados por indagações, comentários e avaliações sobre questões contempladas nos documentos oficiais.
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Entretanto, a educação sexual é significada como um “apêndice curricular”, algo externo ao “currículo
verdadeiro”, que por determinações das políticas educacionais precisa ser contemplada. Neste estudo
destacaramse discursos que responsabilizam principalmente a família e o Estado em relação à educação
sexual e à prevenção da gravidez na adolescência. O distanciamento entre a escola e o “mundo dos jovens”
ficou evidente, à medida que os professores de forma geral se constroem e projetam suas ações educativas
em relação ao que significam como externo e diferente dos “padrões escolares”.

METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica que, segundo Oliveira (2007) é uma modalidade
de estudos de análise de documentos de domínio cientifico, tais como livros, enciclopédias, periódicos,
artigos científicos.

Foram selecionados os cinco artigos publicados em periódicos classificados no portal Qualis Capes como
pertencentes à área de Educação e/ou Ensino, nos anos de 2008 a 2012, no site Scielo, tomando como
palavraschave as expressões: “sexualidade”, “corpo” e “educação”, de forma combinada.

Os cinco artigos selecionados foram submetidos a análise segundo um roteiro previamente elaborado com
base nos objetivos do estudo, utilizandose a técnica de análise de conteúdo. (BARDIN, 1977)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos analisados foram: Asinelliluz e Fernandes Júnior (2008), Baggio et al (2009), Cardoso et al
(2009), Morales e Batista (2010), Melo et al (2010). Os resultados foram discutidos com base em duas
categorias que emergiram a partir da análise dos artigos: conceitos de corpo e de sexualidade, e a
sexualidade e o corpo como construções sociais.

Conceitos de corpo e de sexualidade

Com relação ao conceito de corpo, Melo et al (2010) afirmam que as escolas o percebem apenas como um
organismo, diferente do que é proposto pelos PCNs enquanto trabalho de Orientação Sexual.

O organismo referese ao aparato herdado e constitucional, à infraestrutura
biológica dos seres humanos. Já o conceito de corpo diz respeito às possibilidades
de apropriação subjetiva de toda a experiência na interação com o meio. O
organismo atravessado pela inteligência e desejo se mostrará um corpo. No
conceito de corpo, portanto, estão incluídas as dimensões da aprendizagem e todas
as potencialidades do indivíduo para a apropriação das suas vivências. (BRASIL,
2007, p. 317)

Entendendo que o aluno possui um corpo todo interligado de sistemas conectados, que possui sentimentos,
sensações de prazer e dor, e que também sofre mudanças com o passar do tempo, os fatores culturais
devem também serem levados em conta, pois estes que interferem na construção da percepção do corpo, o
qual na sua totalidade abrange além da dimensão biológica, também a social e a psicológica. (BRASIL, 2007)

A abordagem deste tema com os alunos buscará favorecer a apropriação do próprio
corpo pelos adolescentes, assim como contribuir para o fortalecimento da
autoestima e conquista de maior autonomia, dada a importância do corpo na
identidade pessoal. (BRASIL, 2007, p.317)

Em relação ao conceito de sexualidade, este foi observado nos trabalhos de Cardoso et al. (2009) e
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AsinelliLuz e Fernandes Júnior (2008), esses últimos autores fazem uma reflexão sobre como está o
entendimento dos jovens pesquisados acerca desse conceito, destacando que

A sexualidade é a dimensão do ser humano que envolve gênero, identidade,
orientação, fantasia, desejo, erotismo, envolvimento emocional, crenças, atitudes,
valores, atividades, práticas, papéis, relacionamentos, contracepção e,
notadamente, saúde sexual e reprodutiva. (ASINELLILUZ e FERNANDES JÚNIOR,
2008, p. 93)

No grupo estudado por estes autores, observouse que os adolescentes masculinos (entre 17 e 19 anos de
idade) tiveram dificuldade em conceituar a sexualidade, relacionandoa, inicialmente, a prazer, a atração, a
mudanças do corpo, a sacanagens e a mulher. Já entre as meninas, o conceito de sexualidade é ampliado,
apresentando ideias de responsabilidade, conflitos de valores, sentimento, carinho, amor, cuidados com a
saúde, gravidez e doenças.

Sobre este aspecto, em outra pesquisa realizada por Freitas e Dias (2010, p. 354), podese observar
situação semelhante, onde parte dos adolescentes associa a sexualidade a uma “função reprodutora e de
perpetuação da espécie”, sinônima de sexo, e a outra parte reconhece que a sexualidade está ligada à
afetividade e à busca de um parceiro, ou seja, à procura do objeto sexual, ainda relatam preocupação com a
prevenção de DSTs e gravidez na adolescência.

De acordo com Werebe (1998, p.11), a sexualidade é explicada através de modelos biológicos que destacam
a função das condições biológicas necessárias para a expressão desta tais como “a integridade, a maturação
e bom funcionamento do sistema genital e do sistema nervoso, bem como o estado físico geral do
indivíduo”.

A sexualidade é vista como um atributo biológico, partilhado por todos desconsiderando o contexto histórico,
cultural e a sociedade, como se fosse universal em sua concepção e seu significado, ou fosse vivida
igualmente por todos (LOURO, 2000a); no entanto, também precisa ser compreendida no âmbito da história
e da cultura, onde as identidades sexuais deixam de ser concebidas como meros resultantes de “imperativos
biológicos” e passam a ser entendidas como constituídas nas relações sociais de poder, em complexas
articulações e em múltiplas instâncias sociais. (LOURO, 2000b, p. 67)

Ao contrário de uma pedagogia voltada para a biologia, a escola atualmente deve preocuparse em trabalhar
de maneira integrada às experiências vividas pelo aluno, buscando desenvolver o prazer pelo conhecimento,
auxiliandoo a vivenciar a sexualidade ligada à vida, à saúde, ao prazer e ao bemestar que integram as
diversas dimensões do ser humano.

A sexualidade e o corpo como construções sociais

O corpo e a sexualidade humanos são percebidos nas suas diversas dimensões como resultantes de uma
construção social, variando, por esta razão, de acordo com o tempo e a sociedade na qual forem estudados.
Segundo Weeks (2000, p. 43), a expressão "construcionismo social” é usada para descrever a abordagem,
construída ao longo da história, relacionada aos corpos e à sexualidade, imersos nas várias relações de
poder que determinam o que é um comportamento dentro da normalidade ou não; “aceitável ou
inaceitável”.

AsinelliLuz e Fernandes Júnior (2008, p. 88) perceberam que temas como a virgindade (ligada
exclusivamente às mulheres) estava presentes nas entrevistas que realizaram.

O manterse virgem está cercado de inúmeros motivos: esperar o momento certo,
com a pessoa certa, no local certo, para ter boa lembrança do momento; mãe
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austera, preconceito de ainda ser virgem, insegurança no método contraceptivo,
falta de sentimentos e confiança no parceiro.

Analisando a vida sexual percebese que ela toma como referencia duas esferas, a regulamentação social e a
biológica que, socialmente, se manifestam, muitas vezes, através de relações desiguais entre os sexos. Em
relação às diferenças do comportamento sexual de homens e mulheres, Cardoso et al (2009, p. 348)
observam que,

No aspecto “comportamento sexual”, os homens fazem sexo no primeiro encontro
mais frequentemente que as mulheres. No aspecto orientação sexual, existe uma
diferença significativa onde os homens gostam mais de variar os parceiros sexuais,
receber sexo oral do parceiro/parceira e se masturbar, enquanto as mulheres
alegam gostar mais de sexo com parceiro fixo.

Uma questão que se faz presente no trecho acima está relacionada ao controle do corpo e da sexualidade da
mulher. Esse controle sempre se fez presente, historicamente, não sendo mais do que uma forma de
dominação, repressão e domesticação do feminino, sendo sustentado por meio dos discursos presentes em
várias Instituições, como a Igreja, o Estado, os profissionais de saúde e de educação, fortalecendo a
dominação masculina através da ideologia da inferioridade feminina.

A repressão sexual para Maia e Maia (2005, p.52) é definida como:

um conjunto de regras, valores, atitudes e concepções gerais sobre a sexualidade
impostas às pessoas, numa sociedade e cultura determinadas, acompanhadas da
ameaça do isolamento e punições, tanto físicas quanto psicológicas.

No tocante às relações de poder que ditam o comportamento de normalidade e a anormalidade, bem como
aceitável ou inaceitável (WEEKS, 2000), Morales e Batista (2010) observam como a percepção social da
sexualidade de pessoas com deficiência é excludente. Neste artigo, tanto os pais quanto os profissionais que
atendem as pessoas com deficiências intelectuais percebem a sexualidade destes indivíduos como
inexistente ou exacerbada, encarandoas, respectivamente, como ‘anjos’ ou ‘feras’. Os pais tendem a ver
seus filhos como eternas crianças, sem a possibilidade do desejo sexual, e com uma afetividade manifesta
igual ou superior à de pessoas sem deficiência.

Se com frequência não é fácil abordar o tema da sexualidade humana em
circunstâncias normais, ele se torna muito mais complexo no caso das pessoas com
deficiência intelectual. A presença da sexualidade nesse segmento da população foi
vista quase sempre antes como um problema do que como um atributo humano
positivo. (AMOR PAN, 2003, p. 47)

A partir destas considerações, a orientação dos diferentes grupos da sociedade (família, médicos,
educadores) para lidar com a sexualidade de indivíduos com deficiências é um grande desafio, uma vez que
eles têm o direito de exercer sua sexualidade de maneira plena.

Outro aspecto similar discutido por AsinelliLuz e Fernandes Júnior (2008) e Morales e Batista (2010)
referese à homossexualidade, pois ambos abordam essa temática evidenciando preconceitos socialmente
construídos e disseminados. AsinelliLuz e Fernandes Júnior (2008) se referem à presença de atitudes
homofóbicas e de falta de conhecimento sobre a homossexualidade entre os indivíduos entrevistados.

Figueiró (2007) caracteriza a homofobia como um comportamento manifesto através da aversão, horror, ou
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medo com relação aos homossexuais; um sentimento negativo que se percebe em atitudes discriminatórias,
desprezo e desvalorização do outro, levando, muitas vezes, à violência.

Reconhecendo dificuldades diversas (ponto de vista religioso, conhecimento limitado, medo, omissão, dentre
outros) encontradas pelos professores para tratar desse tema, é cada vez mais urgente investir em uma
formação acadêmica ampliada e socialmente significativa sobre a Educação Sexual, que possibilitará aos
profissionais a promoção da cidadania homossexual, sob a perspectiva da educação sexual emancipatória,
na qual há “um compromisso com a transformação social, conduzindo as discussões para as questões que
envolvem a relação de poder, a aceitação das diferenças e o respeito pelas minorias.” (FIGUEIRÓ, 2007, p.
61)

Morales e Batista (2010) observam que a reação dos participantes na pesquisa em relação à
homossexualidade foi de estranheza, associandoa a patologias e disfunções, utilizando termos pejorativos
para referirse a esse grupo de pessoas.

A cultura homofóbica construída no decorrer dos anos espalhouse por toda sociedade, encontrando na
escola um espaço viável para promover atitudes de intolerância e repúdio. Nas salas de aula, a homofobia se
torna real com mecanismos ocultos de repressão praticados por estudantes e docentes. Os profissionais da
educação precisam estar mais atentos a esses comportamentos, e em seus cursos de formação investir em
produção e circulação de novos saberes acerca da sexualidade, bem como elaborar novos instrumentos de
compreensão desses comportamentos que ajudem tanto a professores e alunos a serem mais tolerantes com
as diferentes possibilidades de viver. (ANPED SUL, 2006, p. 6)

Outro aspecto referente às construções sociais percebido no artigo de AsinelliLuz e Fernandes Júnior (2008)
diz respeito ao uso da camisinha e do anticoncepcional, que revelam, no discurso dos adolescentes
entrevistados, a consciência sobre a necessidade de prevenção da gravidez, o cuidado com a saúde, e sobre
a possibilidade de se contrair uma doença sexualmente transmissível.

O mesmo discurso biológico está presente nas aulas de educação sexual nas escolas analisadas que, no
entanto, só abordam as questões de anatomia e fisiologia humanas, sem se preocupar com aspectos da
subjetividade que também estão entre as diversas dúvidas sobre sexualidade desses jovens. Segundo Melo
et al (2010, p. 354), essa discussão acontece geralmente nas aulas de Ciências ou Biologia, “[...] matérias
escolares possuem seu foco voltado para os aspectos anatômicos e fisiológicos do corpo humano, não
abordando questões referentes à subjetividade (pensamentos, sentimentos e emoções) presentes nesses.”

Em relação ao corpo, Melo et al (2010) referemno, sob uma perspectiva foucaultiana, em dois primas a
partir do século XVII: o primeiro centrouse no corpo visto como uma máquina, no seu adestramento,
ampliação de suas aptidões, na docilidade, etc, controlado pelas disciplinas anátomopolíticas do corpo
humano. O segundo se formou como um corpoespécie, no qual o modelo anterior cede lugar e passa ser a
âncora dos processos biológicos, tais como a proliferação, os nascimentos, a duração da vida etc. Isso
mostra que a relação de poder se desvinculou da morte e passouse a investir na vida de maneira ampla.
(FOUCALT, 1999) Quanto aos aspectos biológicos sobre o corpo, destacase a seguinte entrevista:

É... aula que tem o corpo humano, que explica o funcionamento do aparelho
reprodutor feminino, masculino, como funciona, com muita naturalidade. E quando
eles usam alguma brincadeira, que passa pra pornografia, a instrução é de não se
escandalizar e de retomar o discurso de que não existe nada feio, nada de imoral
no corpo da gente... nós temos organizado feira de ciências onde se estuda todo o
corpo... então eles falam com muita simplicidade sobre o pênis, os testículos, a
função, o que faz o pênis ficar ereto biologicamente, a questão da lubrificação da
vagina, porque isso acontece, eles falam com muita tranquilidade sobre isso, e, com
isso, a gente desmistifica a questão de associar o corpo humano com a pornografia
e com o tabu da coisa feia, a gente tenta lidar com muita naturalidade com o corpo
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humano. (MELO et al, 2010, p. 357)

Percebese que o corpo acima descrito é compreendido como dotado de “funções naturais”, descartando a
existência dos desejos. Quadrado et al (2005) consideram que o corpo é discutido na escola de modo
fragmentado, em partes, como objeto estático, assexuado, anônimo, ahistórico, atemporal, sem etnia e, na
maioria das vezes, reduzido a órgãos e sistemas internos, contribuindo, assim, para a construção de
representações centradas no discurso biológico, que defendem a ideia de um corpo herdado, geneticamente
determinado, reduzido à sua anatomia e fisiologia.

Nesse sentido, Louro (2000b, p. 60) afirma que “o corpo parece ter ficado fora da escola”, pois além dos
alunos não se identificarem com o corpo que lhes é apresentado, também é reforçada a dicotomia entre o
corpo e a mente. Ao adentrar na escola os alunos tornamse seres “descorporificados”.

Melo et al (2010, p. 355) destacam a necessidade de controle e vigilância das manifestações da sexualidade
dentro da escola, presente entrevistas:

Mas a gente fica muito atento, a gente diz que não pode, que namoro tem que ser
em casa, com os pais vendo, com a autorização dos pais. Então a gente fica muito,
muito atento, a gente não deixa.

A gente tá sempre... no recreio tem sempre gente de plantão, tem sempre
coordenadores, auxiliares de plantão para que evite qualquer excesso, né

Foucault (2000) afirma que o corpo está preso no interior de poderes que lhe impõe limitações, proibições
ou obrigações, e esse controle não seria necessariamente para cuidar do corpo, mas sim para controlar seus
gestos e atitudes, exercendo um enorme poder sobre o corpo ativo através da vigilância promovida pelas
instituições disciplinares.

Quanto às questões culturais inscritas nos corpos, estas foram identificadas nos artigos de Melo et al (2010)
e Baggio et al (2009). Verificase que desde muito cedo, a cultura, os valores da família, da escola, dentre
outras, fazem com que as diferenças entre os sexos sejam muito bem delimitadas, pois

os papéis do feminino e masculino são construídos, interpretados, internalizados e
personalizados, dependendo das características específicas de cada sociedade, do
ciclo de suas vidas e de suas vivências subjetivas como homens e mulheres.
(BAGGIO et al, 2009, p. 873)

Louro (2000a) conclui que as concepções de corpo e sexualidade se diferem não apenas entre as sociedades
ou momentos históricos, mas no interior de uma dada sociedade, ao se considerar os diversos grupos
étnicos, religiosos, raciais e de classe que a constituem.

Melo et al (2010) destacam que nas instituições de ensino o corpo está atrelado a valores como a
manutenção da virgindade, ligada à ideia de repressão, preservação e culpa, envolvendo aspectos da
formação religiosa. Uma das entrevistadas na escola protestante comenta sobre esse assunto:

Isso a gente fala (de virgindade), porque tem na Bíblia, mas muito mais pra
preservar o corpo no sentido de eu ter consciência daquele corpo e qualquer atitude
que eu tome depois, sou eu que vou estar comigo mesma. (MELO et al, 2010, p.
356)

A escola deve informar e discutir os diferentes tabus, preconceitos, crenças e atitudes existentes na
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sociedade, e o educador deve evitar trazer seus valores pessoais nas discussões, abordando todos os
aspectos e opiniões sobre o tema, seu significado para meninos e meninas, pesquisando as suas implicações
em diferentes culturas, sua conotação em diferentes momentos históricos e os valores atribuídos por
distintos grupos sociais contemporâneos. Ao aluno caberá analisar as diferentes percepções e construir a sua
própria em função dos valores nos quais se constitui como indivíduo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados apresentados observase que existe uma dificuldade em se compreender a
sexualidade e o corpo tanto por parte dos alunos quanto dos professores nos trabalhos analisados. Em
relação à sexualidade, esta é normalmente associada ao prazer, à reprodução ou à afetividade; enquanto
que o corpo é analisado como um mero organismo, onde não são levados em consideração as emoções, os
sentimentos e os desejos presentes neste, ou seja, não inclui as dimensões culturais e sociais contidas nesse
mesmo corpo.

Este estudo mostra que tanto a sexualidade quanto o corpo estão presos a poderes que são impostos e
construídos socialmente, e que são percebidos através de um controle, disciplinamento e repressão das
manifestações dos indivíduos, presente, muitas vezes, de maneira sutil na escola.

Nas instituições de ensino predominam os conhecimentos biológicos acerca do corpo e da sexualidade em
detrimento de outros conhecimentos. A vida sexual dos indivíduos é controlada socialmente e, muitas vezes,
apresentada de maneira desigual entre os sexos, influenciada pelo contexto cultural, escolar e familiar.

Entendendo que a sexualidade é algo inerente ao individuo, cabe à escola favorecer um ambiente de
discussão dos diversos aspectos relacionados com esta temática, complementando a educação sexual
recebida no âmbito familiar, discutindo tabus, crenças e preconceitos. Adotar tais posturas com relação à
sexualidade possibilita ao aluno o desenvolvimento de sua autonomia de pensar e de agir, para que possa
ter, futuramente, atitudes reflexistas de forma crítica e consciente.
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