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RESUMO  

Trazer a baila discussões sobre gênero e sexualidade no espaço escolar solicita que o 
professor acompanhe mudanças que ocorrem na sociedade. Dessa forma, este trabalho 
objetiva analisar concepções acerca de Gênero e Sexualidade entre os pais/responsáveis de 
alunos e discentes de escola públicas a partir da aplicação de questionários e sua relação com 
os aportes legais. Tem como objetivo: identificar posicionamentos de pais e dos alunos sobre 
gênero e sexualidade apontando sobre a importância de abordar o tema no espaço escolar. 
Tratando-se de um estudo de campo e bibliográfico sua relevância científica destina-se à 
comunidade acadêmica e professores que diariamente lidam com as diferenças na educação 
com os novos modelos de atuação pedagógica frente às alteridades.  
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INTRODUÇÃO 

 
As regras sociais vigentes até metade do século XX mantinham uma hegemônica 

visão controladora, de que o exercício da sexualidade entre os jovens só seria aceitável, dentro 

do matrimônio, e mesmo assim centrado em um discurso utilitário que relacionava esse 

exercício à reprodução. Essa visão se manteve estável até meados da década de 50, quando se 

desencadeou, na Europa, o "movimento beat" com reflexos no Brasil.  

Na década de 60 surge o "movimento hippie". Com ele novos conceitos começam a 

ser discutidos como o direito ao prazer sem restrição, a liberação sexual da mulher como 

também a quebra de muitos mitos políticos, culturais, sociais e entre eles os sexuais, como o 

da virgindade e da superioridade masculina.   

Na contemporaneidade a sociedade encontra-se envolvida a novos modelos de 

comportamentos em razão dos avanços ocorridos a partir da metade do século XX, mudanças 

que iniciam mais significativa referente à sexualidade: a sexualidade reprodutiva reservada às 

esposas e a não reprodutiva (exercício de erotismo e de prazer) para os homens em sua 

relação com as cortesãs/prostitutas, separando a procriação do desejo e do erotismo. (MEYER 

et all, 2007). 

Tais movimentos instigam pesquisar sobre as relações de gênero e sexualidade, no 

ensino médio, torna-se importante na atualidade em virtude das mudanças pelas quais passa a 

sociedade. É nessa etapa de formação que os(as) educandos(as) encontram-se na fase que a 

psicologia denomina de  adolescência. Para a psicologia nesta fase o ser humano está 

permanentemente buscando por aspirações, interesses, valores e auto-imagem, interação com 

o sexo e com a sexualidade. Tal prerrogativa pode ser comprovada nas palavras de Justo 

(2005, p.2) quando ele anuncia que: 

A adolescência, sobretudo no século XX, foi elevada como representante e 
expressão máxima da juventude, da potência, da beleza, da liberdade, do 
gozo, do espírito crítico e contestador, do progresso, da disposição para a 
mudança e de tantos outros atributos que a tornaram uma fase bastante 
prestigiada e cobiçada. É verdade, também, que essa fase foi vista como 
momento de vivência das grandes crises (afetivas, emocionais, de 
identidade, de valores etc. [...]. 

 

A valorização das atividades sexuais depende das condições sócio-econômicas e 

sócio-culturais, divergindo entre adolescentes do sexo masculino e feminino. Nos 

adolescentes masculinos, freqüentemente, aceita-se que eles tenham um forte instinto sexual e 

a necessidade de fazer experiências na área sexual. Quase não existem restrições, pelo fato de 
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que as conseqüências não desejadas só aparecem nas mulheres. A sociedade, genericamente, 

aprova as atividades sexuais das jovens mulheres casadas com menos de 20 anos de idade. 

Porém, na maioria das sociedades, desaprovam-se as atividades sexuais antes do casamento. 

No período entre a menarca e o casamento é de praxe controlar as atividades sexuais e 

possíveis conseqüências indesejadas, com ajuda de uma série de regras e hábitos. 

Esta proposta de pesquisa foi realizada tendo uma variação de pesquisadores em 

diversas instâncias. Uma das autorias parte de seu trabalho desenvolvido no curso de 

especialização que culmina num trabalho monográfico que enfoca sexo, sexualidade e DST 

entre adolescentes do ensino médio. Os três, no entanto, participaram do Curso de Extensão 

Diversidade na Escola: Estratégias Teórico-Metodológicas realizado pela UFS/Campus 

Itabaiana. Nesse evento todos seus autores ministraram o mini-curso intitulado: “Brincando 

Com o Corpo: Sexualidade como requisito e DST como Fatores de Atenção”. A viabilidade 

para o desenvolvimento da pesquisa foi possível a partir dessa interação entre a IES, a 

Comunidade (estudantil, pais e responsáveis) e os participantes desse curso.  

Buscando sustentar teorias ou negá-las, apresentar modelos de comportamentos, 

conceitos e objetivos atitudinais e procedimentais de alunos e pais, foram utilizados 

questionários que continham questões fechadas no total de 31 questões além do referencial 

teórico utilizado o que possibilitou fazer uma discussão entre autores nas diferentes linhas e 

teorias. Suas análises correspondem a uma abordagem qualitativa.    

Os questionários foram aplicados sem identificação buscando identificar os sujeitos, 

através de posicionamentos referentes à vida sexual, seus conhecimentos na área em 

discussão, abrangendo suas atitudes preventivas e conceitos e acepções em relação à educação 

sexual. Este recurso possibilitou também aglutinar dados sobre o tema central (Gênero e 

Sexualidade) entre seus responsáveis (pais e familiares). Foram aplicados 89 questionários 

aos alunos e 90 questionários aos pais. Totalizando 179 questionários aplicados. A aplicação 

teve duas etapas. A primeira aplicada nos alunos e estes orientados a aplicarem aos pais e 

devolvidos aos/as pesquisadores/as. 

A ESCOLA DISCUTINDO SOBRE SEXUALIDADE: necessidade ou um 
diálogo fora de contexto? 

 Uma medida promissora para a promoção da saúde é o conhecimento da própria 

sexualidade e dos potenciais riscos que se ocorre quando não a vivencia de maneira 

consciente, a partir das negociações pela liberdade no contexto repleto de tabus, medos, 

preconceitos e mitos. A saudável concretização desse direito se dá a partir das práticas sócio-

educativas, principalmente na família e na escola. 
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 Como escreveu Briztman (1999, p. 156),   

[...] a questão da sexualidade é central à questão de se tornar cidadão, de 
criar um eu capaz de defender-se, se sentir de forma apaixonada a situação 
dos outros, de criar uma vida a partir das experiências de aprender a amar e 
de fazer dessas aprendizagens do amar; o amor por aprender. Esse direito de 
construir a sexualidade é, assim, composto de movimentos minúsculos e 
cotidianos: o direito a construir o eu, o direito ao prazer, o direito à 
informação adequada, o direito a fazer perguntas, o direito a ler, o direito a 
juntar-se ao social, o direito à curiosidade, o direito a amar. 

 

Louro (1999) define sexualidade como diferentes formas através das quais homens e 

mulheres vivem seus desejos e seus prazeres corporais em sentido amplo, com parceiros 

(independente do sexo, virtuais, inanimados) ou sem parceiros. 

A construção da sexualidade se dá ao longo de toda a vida, dá-se através de diversas 

aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais diferentes situações, é empreendida de maneira 

explícita ou disseminada por um conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais. Hoje, 

essa construção sofre influência da mídia, das novelas, dos filmes, da publicidade, das 

revistas, da internet, dos sites de relacionamentos e blogs, das músicas e coreografias destas.  

Vivemos mergulhados em seus conselhos e ordens, somos controlados por 
seus mecanismos, sofremos suas censuras. As proposições e os contornos 
delineados por essas múltiplas instâncias nem sempre são coerentes ou 
igualmente autorizados, mas estão, inegavelmente, espalhados por toda a 
parte e acaba por constituir-se como potentes pedagogias culturais (LOURO, 
2008, p. 18). 

“Especialistas” de diversas áreas dizem-nos o que vestir, como andar, o que comer, 

como conquistar um/a parceiro/a amoroso/a, como se apresentar a uma entrevista de emprego, 

como ser. 

Em poucos anos, tornaram-se possíveis novas tecnologias reprodutivas, a 
transgressão de categorias e de fronteiras sexuais e de gênero, além de 
instigantes articulações corpo-máquina. Desestabilizaram-se antigas e 
sólidas certezas, subverteram-se as formas de gerar, de nascer, de crescer, de 
amar ou de morrer... Relações afetivas e amorosas passaram a ser vividas 
virtualmente; relações que desprezam dimensões de espaço, de tempo, de 
gênero, de sexualidade, de classe ou de raça; relações nas quais o anonimato 
e a troca de identidade são parte do jogo (LOURO, 2008, p. 20) 

Na questão do gênero e da sexualidade o grande desafio hoje é aceitar que as 

posições multiplicaram-se e que é impossível lidar com elas a partir de um esquema binário 

(masculino/feminino, homossexual/heterossexual). Sendo que o desafio maior é admitir que 

as fronteiras sexuais e de gênero estejam sendo constantemente atravessadas e admitir que o 

lugar social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira (LOURO, 2008). 
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A sociedade, segundo Foucault (apud Lauretis, 1994), utiliza de técnicas e 

manipulações para a manutenção da hegemonia. No tocante a sexualidade, esta se utiliza da 

tecnologia sexual. Segundo ao autor, tecnologia sexual é um conjunto de técnicas para 

maximizar a vida, criada e desenvolvida pela burguesia a partir do final do século XVIII. Já 

no século XX a educação sexual mantinha estreita relação com os projetos eugenistas, que 

sustentavam a perspectiva de aprimoramento de raças, na maior parte dos casos, a branca. 

Segundo ele, essas técnicas baseavam-se na sexualização das crianças e do corpo 

feminino, no controle da procriação, na psiquiatrização do comportamento sexual anômalo 

como perversão. 

Lauretis (1994) afirma, ainda, que a sexualização – associação que ocorre quando uma 

pessoa é vista como um objeto sexual e quando é valorizada apenas por seu apelo ou 

comportamento sexual - do corpo feminino tem sido uma das figuras ou objetos de 

conhecimento favoritos nos discursos da ciência médica, da religião, arte, literatura, cultura 

popular.  

A partir de Foucault surgiram vários estudos abordando o tópico, com maior 
ou menor explicitação, centro de seu arcabouço metodológico histórico; mas 
a conexão entre a mulher e a sexualidade, e a identificação do sexual com o 
corpo feminino, tão difundidas na cultura ocidental, já há muito vêm sendo 
uma das preocupações centrais da crítica feminista e do movimento de 
mulheres independentemente, é lógico, de Foucault. (LAURETIS, 1994, p. 
221) 

 

A relação entre a forma de elaborar a sexualidade e o exercício do poder fizeram com 

que Foucault (apud Lauretis, 1994) elaborasse 4 espaços de controle associados a 4 tipos de 

personalidade: sexualidade feminina/mulher histérica; sexualidade infantil/criança 

masturbadora; controle da reprodução/casal que usa contracepção; normal/homossexual. Era 

essa “concepção do espaço da educação sexual como adequada à prescrição da experiência 

saudável e a restrição da experiência classificada como não saudável, que exprimia sua 

origem notadamente higienista.” (FONSECA, 2002, p. 73) 

Mesmo com toda a revolução sexual nas sociedades a partir do século XX, mais 

especificadamente nas sociedades ocidentais, onde a abertura sexual passou a ser debatida 

com menor receio, percebe-se que avanços mínimos obtiveram. Tomando como referência as 

culturas urbanas escolarizadas das sociedades ocidentais, a 2ª metade do séc. XX possibilitou 

às jovens e mulheres adultas, dentro e fora do casamento, que vivessem o sexo por prazer. 

Nos últimos 30 anos vem ocorrendo uma desmedicalização de determinadas práticas sexuais 

como a felação (sexo oral) e a sodomia (sexo anal). Vale ressaltar que até 1980 a 
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homossexualidade era classificada como doença no Código Internacional de Doenças (CID) 

(MEYER et. all, 2007, p. 223). 

Tais análises de Meyer fazem-se perceber que somente a partir das duas últimas 

décadas do século XX é que a ciência percebe-se que a determinadas práticas sexuais não são 

doenças, no entanto continuam estigmatizando as mesmas práticas com a manutenção das 

nomenclaturas. Tais denominações permeiam a divisão de papeis de homem e de mulher.  

Corroborando com Meyer, dados levantados nesta pesquisa apontam para a 

manutenção dos ideais de gêneros na sociedade. Apontam também, que entre os adolescentes 

estão a maior obtenção das informações sobre sexo e sexualidade, mesmo tendo em algumas 

instituições educacionais espaços de discussões sobre as temáticas. 

Os estudantes levam para a escola seus conhecimentos oriundos do universo familiar 

e de seu convívio social inclui-se a estes, gênero e sexualidade. Tais saberes podem ser 

confirmados quando indagado sobre as questões relativas à obtenção das informações a esse 

respeito conforme dados a seguir:  

 

 
Gráfico 1 – Possibilidades de acesso às informações sobre sexualidade 

 

Partindo do gráfico apresentado pode-se concluir que a escola possui e elementos 

para subsidiar os alunos sobre as questões de gênero e sexualidade, uma vez que essas 

instituições, na atualidade, possuem laboratórios de tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) e bibliotecas. A resposta negativa não quer dizer que eles não busquem 

informações, esse saber, no entanto, é obtido por meio de fontes como: Pessoas mais velhas e 

ou experientes, profissionais da área de saúde, parceiros(as) em alguns momentos com 

familiares. Outro dados relatado pela pesquisa que é apresentado no item “outros” é descrito 

que o diálogo entre eles torna-se o meio mais utilizado para obtenção dessas informações. 
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Essa preferência deve-se ao fato de os adolescentes serem quase da mesma idade e terem os 

mesmos níveis de conhecimentos, de dúvidas e de interesses. 

Em outro trabalho, apresentado no “III Congresso Internacional Cotidiano – diálogos 

sobre diálogos”, quando perguntado sobre ser o papel da escola discutir sobre sexualidade 

houve uma unanimidade em ratificar essa função. O gráfico a seguir apresenta referências 

como a escola deve trabalhar o tema em questão. Diante de tais resultados a instituição 

escolar, por sua vez, carece de formação didática pedagógica específica para atuar junto à 

população discente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 – como a escola deve trabalhar o tema sexualidade4 
 

Ratificando o posicionamento de Fonseca (2002), as propostas de educação em 

saúde, muitas vezes elaboradas pelos órgãos e instituições públicas de saúde não levam em 

conta a especificidade da construção da sexualidade e as práticas educacionais. Nesse trabalho 

recomenda-se a compreensão de como as teorias pedagógicas se relacionam com essas 

propostas educativas para que a escola passe a ser uma categoria homogênea. 

Com relação à inclusão de Educação Sexual (tema que será retomado no item: 

analisando procedimentos atitudinais e procedimentais) no currículo Fonseca (2002, p. 80) 

afirma que 

Cabe perguntar se a educação sexual é um tema que merece inclusão no 
currículo e de que forma isso pode ocorrer sem tornar inespecífica a escola e 
sim, reforçando seu lugar de instituição social ampliadora das capacidades 
humanas, a fim de intervir na formação de subjetividade e nas condições 
concretas de transformação do seu espaço social.  

Assim, entendemos a escola a partir de Louro (1997) como um espaço de relevante 

contribuição para a marcação de gênero. Fagundes (2003) declara que as primeiras 

concepções dos papéis da mulher e do homem são apreendidas no âmbito familiar e que as 
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escolas tendem a reforçá-las juntamente com os meios midiáticos. Estes reafirmam 

intencionalmente ou não, a dicotomia entre os gêneros. 

Para Oliveira e Bueno (1997) o despreparo dos pais para trabalharem consigo mesmos 

e com a população infanto-juvenil, questões relacionadas à sexualidade, causa um 

atravancamento no avanço para a saúde e para a melhoria da qualidade de vida pessoal e 

comunitária. Tal percepção pode-se ver pelos dados do gráfico a seguir. Neste, pode-se 

destacar que os pais não conseguem ter um diálogo com seus filhos em assuntos como 

gravidez, namoro, menstruação, sexo, DST/Aids e homossexualidade. Vejamos: 

 
Gráfico 3 e 4 –Se os pais conversam sobre questões relacionadas a sexualidade e o quê. 

Nos dados acima nota-se que a maioria dos pais não conversa sobre temas 

relacionados à sexualidade, em contrapartida estes mesmos que dizem não conversar 

pontuaram que dialogam determinadas questões que na percepção deles não estão 

correlacionadas com a sexualidade. Outro diagnóstico que chama atenção é o fato de 

conversarem mais sobre namoro, menstruação, gravidez, DST/Aids e menos sobre sexo e 

homossexualidade. Traduz para nossa análise que há uma incoerência entre o que se fala no 

cotidiano e o que se efetiva no fazer.  

Por outro, vários embates culturais são levados a efeito em muitas instâncias 

pedagógicas (na escola, na mídia, no cinema, nas artes, nas campanhas de saúde, nos informes 

médicos, nos parlamentos, nos tribunais). Dessa forma, os apelos em prol da tolerância e do 

respeito a diferença tem ganhado nova conotação. Embora avanços sejam percebidos ainda há 

nas políticas educativas um tom de condescendência ou indulgência frente às atitudes que se 

afastam do padrão heterossexual, inclusive entre os pais. (Op. cit., 2003). 
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Tais pressupostos teóricos metodológicos, utilizados pelas instituições educacionais 

de forma a obtenção da eficiência no tocante a percepção e convivência com as alteridades, 

poderiam ser eficazes no trato com a vulnerabilidade do educando. 

A vulnerabilidade social compreende o acesso às informações, as possibilidades de 

compreendê-las e o poder de incorporá-las a mudanças práticas na vida cotidiana. Estão 

diretamente associadas ao acesso a recursos materiais, a instituições sociais (escola, serviços 

de saúde), ao poder de influenciar decisões políticas, à possibilidade de enfrentar barreiras 

culturais e a defesa de identidades (Op. cit., p.233) 

Para Meyer et all (2007. p. 233) a vulnerabilidade individual compreende os 

comportamentos que criam oportunidades para que as pessoas venham a contrair doenças ou 

viver em determinadas condições. Esses comportamentos podem estar ligados às condições 

objetivas do ambiente, às condições culturais e sociais em que ocorram, ao grau de 

consciência que as pessoas e os grupos têm sobre tais comportamentos, ao efetivo poder que 

podem exercer para transformá-lo. 

Toda identidade cultural só apresenta sentido numa cadeia discursiva de diferenças: 

homossexualidade é o oposto da heterossexualidade.  Quando a diferença cultural é 

estabelecida ela “implica processos de exclusão, estratégias de divisão marcadas pela 

hierarquia, por diferentes escalas valorativas, por distintos sistemas de categorização que 

tornam positivas ou negativas a identidade em questão.” (FURLANI, 2008, p. 113) 

Segundo Castells (1999, p. 271), há uma revolução sexual em formação caracterizada 

pela desvinculação do casamento, da família, da heterossexualidade e da expressão sexual “A 

afirmação da sexualidade feminina, da homossexualidade de homens e mulheres e da 

sexualidade eletiva tornam a distância entre o desejo das pessoas e a família cada vez maior”.  

É o mesmo autor que afirma que a sexualidade é uma necessidade pessoal que não 

precisa ser canalizada e institucionalizada no seio da família e que a construção do desejo se 

dá nas relações inter-pessoais fora do contexto da família tradicional. 

As identidades culturais são constantemente produzidas e ensinadas por meio de suas 

representações. As pedagogias da sexualidade e de gênero consideram a identidade, a 

diferença e o outro como uma questão política implicando disputa social por representação. 

O privilégio histórico do qual gozou o enfoque biológico-reprodutivo na 
Educação Sexual escolar pode ser apontado como um importante fator, não 
apenas de legitimação da heterossexualidade como o padrão hegemônico de 
relacionamento, mas da quase total ausência, nos livros escolares, de um 
enfoque afetivo e amoroso nos relacionamentos íntimos, de um modo geral. 
(FURLANI, 2008, p. 115)  
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Para justificar as relações sexuais entre as pessoas, a lógica pedagógica sempre 

utilizou a necessidade de reprodução (humana) como seu maior amparo e seu status da 

normalidade. Sendo, portanto, a afetividade dispensável. 

Atualmente, a sexualidade é alvo privilegiado da vigilância e do controle das 

sociedades. “Ampliam-se e diversificam-se suas formas de regulação, multiplicam-se as 

instâncias e as instituições que se autorizam a ditar-lhes normas.” (LOURO,  2008, p. 21). 

Para Louro (2008) a posição do homem branco heterossexual de classe média urbana 

foi construída como a posição-de-sujeito ou a identidade referência, sendo que são 

consideradas diferentes as identidades que fogem a essa referência. Hoje, as classificações 

binárias da sexualidade não mais dão conta das possibilidades de práticas e de identidades. 

Castells (1999, p.271) afirma que a sexualidade é uma necessidade pessoal que não 

precisa ser canalizada e institucionalizada no seio da família e que a construção do desejo se 

dá nas relações inter-pessoais fora do contexto da família tradicional. 

Na contemporaneidade, políticas de identidade sexual passaram a ressignificar a 

representação de práticas sexuais e sua importância no contexto de uma sexualidade segura. 

“Tal postura caminhou no sentido de dar novo significado ao entendimento da relação sexual, 

levando em consideração a variedade de práticas, possibilitando visibilizá-las no contexto 

escolar e sugerindo uma lógica plural para a Educação Sexual.” (FURLANI, 2008, p. 115) 

Em conclusão, compreende-se que a escola contribui, também, para a naturalização 

dos comportamentos e vulnerabilização dos sujeitos quando não revê seu currículo, mantêm 

rígidos os programas escolares, não se dispõe a uma problematização ampla e complexa das 

desigualdades que vão se construindo em torno das diferenças de gênero, sexualidade, raça e 

classe. (MEYER et all, 2007) 

ANALISANDO CONCEPÇÕES ATITUDINAIS E PROCEDIMENTAIS: leitura a 
partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais(PCN) 

Considerando a relação “[...] ensino e aprendizagem de valores e atitudes[...]” 

instituídos nos PCN (1998, p.29) que diz:   

É necessário compreender que atitudes, normas e valores comportam uma 
dimensão social e uma dimensão pessoal. Referem-se a princípios assumidos 
pessoalmente por cada um a partir dos vários sistemas normativos que 
circulam na sociedade. As atitudes são bastante complexas, pois envolvem 
tanto a cognição (conhecimentos e crenças) quanto os afetos (sentimentos e 
preferências), derivando em condutas (ações e declarações de intenção).  

De acordo com tais indicativos, a sala de aula não pode ser vista como um universo 

aparte, ao contrário, a sala de aula deverá ser o ambiente que possibilitará mudanças em todas 
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as fases da vida do educando e tem no professor, principalmente nas séries iniciais, aquele 

que será o agente moderador e o facilitador nas discussões, por exemplo, sobre sexualidade 

sem juízos negativos ou de valores que a sociedade julga 'correto'. 

Tais argumentos são ainda sustentados acerca de valores e atitudes a serem 

(re)pensados na escola quando se lê neste mesmo documento a seguinte afirmativa.  

Existem fatores culturais importantes que determinam a impossibilidade de 
existência de uma relação direta entre informação-mudança de atitudes; é 
fundamental considerá-los na prática de ensino e aprendizagem de valores. É 
necessário atentar para as dimensões culturais que envolvem as práticas 
sociais. As dimensões culturais não devem ser nunca descartadas ou 
desqualificadas, pois respondem a padrões de identificação coletivos que são 
importantes. Eles são o ponto de partida do debate e da reflexão educacional 
(Op. cit. p. 30). 

Dessa forma, o educador estando habilitado a reconhecer diferentes comportamentos; 

saber se portar frente a situações diferentes das padronizadas pela sociedade; compreender 

diferentes pontos de vistas e motivações para as ações configura-se como indivíduo solidário  

e capaz de viver harmoniosamente com as diferenças. 

Tendo a sociedade reconhecido a escola como o ambiente de socialização e de 

formação humanística, torna-se portanto, o ambiente propício para realizar a (re)construção 

do conhecimento. Esse espaço por sua vez precede de docentes cada vez mais competentes5 e 

habilitados a desenvolver o papel de agente moderador nessa construção. 

   

 

 

 

 

Gráfico 3 – Atitudes docentes quando se fala sobre sexualidade6 
 

Os professores estão despreparados para trabalharem questões relacionadas à 

sexualidade e esse despreparo deve-se, muitas vezes, a educação familiar anti-sexual e 

opressora que eles receberam e a sua formação acadêmica inicial onde a discussão com 

relação a essa temática é quase inexistente. (SILVA et all, 2005). 

Por um lado, percebe-se que há uma orientação padronizadora nos currículos e 

práticas das escolas. Há uma valorização de um modo tido como adequado e normal de viver 
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a sexualidade. Este comportamento idealiza a heterossexualidade como normal e qualquer 

diferença assumida nesse contexto é tida como um desvio (LOURO, 2003). 

Tonatto e Sapiro (2002), considerando o apontamento por Louro, diz que, a escola, 

ao vincular a sexualidade a um enfoque apenas biológico, acaba negando o fato de que fatores 

psicológicos, sociais, culturais e históricos possuem forte influência sobre ela e sobre as 

formas como os sujeitos dela se apropriam. Problematizar essas questões com conhecimento 

científico ampliam o leque de conhecimento e de opções para que cada um escolha seu 

próprio caminho. 

Compreendendo prioritariamente que a família é peça chave na formação da 

identidade de gênero e no desenvolvimento dos papéis sexuais de seus filhos através de 

educação sexual, pois, é ela que dá as primeiras noções sobre o que é adequado ou não (por 

meio de gestos, expressões, proibições, recomendações) (JARDIM; BRETAS, 2006). 

Na escola é importante uma abordagem interdisciplinar para se trabalhar as questões 

relacionadas à sexualidade. Porém, para que a transversalidade e a interdisciplinaridade se 

efetivem precisa ocorrer uma ressignificação do processo ensino-aprendizagem.  

O currículo adequadamente construído deve atender as necessidades dos 
alunos e professores de compreender a sociedade na qual vivem, 
favorecendo o conseqüente desenvolvimento de diversas capacidades, tanto 
técnicas quanto sociais, que os auxiliam em sua localização dentro da 
sociedade como pessoas autônomas, críticas, democráticas e solidárias. 
(TONATTO e SAPIRO, 2002, p. 172) 

Deve-se lembrar que os PCN´s  não são a única e a melhor proposta de melhoria na 

qualidade de ensino porém, é um avanço no processo ensino-aprendizagem uma vez que, 

propõe a interdisciplinaridade e a idéia de que a avançar no conteúdo significa construí-lo, 

amplia o conceito de sala de aula como um espaço social de transmissão de saberes, dá 

importância aos temas sociais e à contextualização dos assuntos trabalhados, suscita 

discussões acerca do que está acontecendo atualmente, no que diz respeito ao ensino no país e 

do que poderia ser modificado a partir das possibilidades locais de cada escola. (TONATTO e 

SAPIRO, 2002).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para buscar as inovações a partir do ensino de Ciências, as diversas autorias apresentada neste 

trabalho optaram por oferecer à escola formas significativamente contextualizadas de se 

trabalhar as questões sobre a sexualidade. 
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Os alunos se apropriam de certos discursos protagonizados pelo social que muitas 

vezes, acabam surtindo efeito de verdade sobre os jovens. Muitos dos discursos dos alunos 

são visões hegemônicas com relação ao corpo, relações de gênero e identidade sexual. As 

representações de alunos e professores sobre sexualidade limitam-se quase sempre a relação 

sexual heterossexual. 

Quando se fala em orientação sexual na escola as opiniões divergem quanto a se 

trabalhar somente nos conteúdos programáticos de Ciências e Biologia ou como tema 

transversal. Porém, deve-se lembrar que os PCN7 do MEC8 trazem este tema como transversal 

e assim sendo, pode ser trabalhado em qualquer disciplina e a qualquer momento. 

A escola pode usar uma metodologia participativo-construtiva, partindo sempre do 

conhecimento que o aluno já possui sobre o assunto e ir preenchendo as lacunas nas 

informações. A educação sexual na escola necessita utilizar ações que problematizem, 

levantem questões e ampliem o leque de conhecimento e de opções para que cada um escolha 

seu próprio caminho. Nas diversas instâncias (escola, currículo, disciplinas, normas 

regimentais, formas de avaliação, materiais didáticos) a linguagem reflete e reproduz os 

significados que marcam as desigualdades de gênero, sexuais e raciais. Essas desigualdades 

contribuem para a manutenção das representações que constroem o preconceito, a 

discriminação, o sexismo.  

Em muitas das discussões trazidas pelos autores referenciados neste trabalho há uma 

ratificação da importância do papel da família e da escola na (re)construção da sexualidade do 

adolescente. Sendo que a família e a escola podem educar o jovem mostrando os diversos 

caminhos sexuais possíveis e disponíveis para que ele faça sua própria escolha. Alguns textos 

também trazem a influência significativa que os meios midiáticos possuem sobre o 

desenvolvimento sexual do adolescente, principalmente. 

O termo sexualidade é bastante amplo, envolve vários fatores da personalidade, do 

comportamento e do sentido humano e é uma especificidade de cada ser humano. 

Desse modo, trabalhar em sala de aula diversidades, e não(grifo nosso) ver a mesma 

como um universo a parte, cria um ambiente que possibilitará mudanças em todas as fases da 

vida do educando e tem no professor, aquele que será o agente moderador e o facilitador nas 

discussões, sem que esteja atribuído de  juízos negativos ou de valores que a sociedade julga 

“correto”.  

Ocupando um lugar de destaque na modernidade, o conhecimento deve contribuir 

para a autonomia do cidadão. Portanto, entende que democratização do conhecimento implica 
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no acesso as informações de qualidade e no entendimento da relação dos sujeitos com essas 

informações, como elementos também configuradores de novas identidades. 
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