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RESUMO 
Buscou-se compreender concepções acerca de temas confluentes entre saúde e sexualidade 
manifestadas por alunos do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de São 
Cristóvão/SE. Trata-se de um estudo de caso baseado em duas etapas: levantamento sobre o 
estado da arte acerca de trabalhos sobre saúde/sexualidade disponíveis no mecanismo de 
busca Scielo, bem como nas bibliotecas da UFS. Em seguida, um questionário foi aplicado a 
231 alunos do Ensino Médio Regular e EJAEM, sendo que a maioria era do sexo feminino 
(55%), com idades compreendidas entre 14 a 62 anos, com maioria entre 16 a 19. Avaliando 
os resultados da pesquisa podemos destacar que as concepções dos alunos consultados se 
relacionam, principalmente, com a idéia de uma sexualidade biologizante, ligada à 
essencialidade do corpo, desprovido de fatores psicológicos e culturais.  
Palavras-chave: Educação sexual, Saúde, Sexualidade. 

 

We tried to understand some concepts about topics confluent between health and sexuality 
expressed by high school students from a public school in São Cristóvão / SE. This is a case 
study based on two steps: first, a survey was done on the state of the art review of studies on 
health and sexuality available in search engine Scielo as well as the libraries of the UFS. Then 
a questionnaire was administered to 231 high school students and Youth and Adult High 
School, and the majority were female (55%), aged 14-62 years, with most between 16-19. 
Evaluating the results of research can highlight that the conceptions of the students also relate 
mainly to the idea of a sexuality biologizing, linked to the essentiality of the body, devoid of 
psychological and cultural factors. 
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INTRODUÇÃO 

Uma medida promissora para a promoção da saúde do adolescente é o conhecimento 

da própria sexualidade e dos potenciais riscos que se corre quando não a vivencia de maneira 

consciente, a partir das negociações pela liberdade A saudável concretização desse direito se 

dá a partir das práticas sócio-educativas, principalmente na família e na escola. 

Como escreveu Briztman (1999, p. 156), a estreita relação entre as condições para o 

desenvolvimento de uma sexualidade saudável e as práticas pedagógicas no espaço escolar. 

Para ele 

 
O desenvolvimento da sexualidade exige condições básicas para o corpo: 
alimento, abrigo e vestimenta, experiências do amor dos outros, 
oportunidade de ler livros sobre a sexualidade dos outros, uma facilidade 
sofisticada para jogar com a linguagem, trabalho significativo e estima 
social, capacidade de proteger o eu contra a violência, assim como o 
encontro com outros que tenham prazer em viver e em aprender. Essas 
condições são também as da educação, pois nesse terreno, ao menos 
teoricamente, aprendemos a construir pequenas sociedades, aprendemos a 
solidariedade e aprendemos o prazer de explorar idéias com os outros 
(BRIZTMAN, 1999, p.157). 

 

Compreende-se que a escola contribui 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). 

Louro (1999) nos traz a definição de sexualidade como sendo as 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. 

É Louro (2008) também que nos descreve como se dá 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, é um processo sutil, minucioso sempre 

inacabado.  Nesse processo de construção participam de forma relevante a família, a escola, a 

igreja, instituições legais e médicas. 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 suas coreografias. “As muitas formas de experimentar prazeres e desejos, 

de dar e de receber afeto, de amar e de ser amada/o são ensaiadas e ensinadas na cultura, são 
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diferentes de uma cultura para outra, de uma época ou de uma geração para outra.” (LOURO, 

2008, p. 22). 

Na questão da sexualidade, o grande desafio de 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 estejam sendo constantemente atravessadas e admitir que o lugar social 

no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira (LOURO, 2008). 

 

A PESQUISA  

 
1- LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE 
 
Dentre os 13 trabalhos levantados na análise do Estado da Arte de trabalhos brasileiros 

sobre saúde e sexualidade na escola, destaca-se que 7 deles apresentam discussões sobre a 

relação entre família e a prevenção de DSTs e HIV. No Eixo “Construção da identidade 

sexual ou gênero” destaca-se maior freqüência de trabalhos sobre a relação com a mídia 

(tabela 1). Aponta-se também, para a pouca produção que enfatiza a relação professor aluno 

no debate sobre sexualidade. 

 

Tabela 1 Distribuição dos trabalhos sobre saúde e sexualidade na escola, segundo categorias e eixos de 
análise 

Número de trabalhos Categoria 
Eixo 1 - Prevenção Eixo 2 - Construção da identidade sexual e/ou gênero 

Alunos 4 2 

Família 7 3 

Professores 2 2 

Livros didáticos/ paradidáticos - 1 

Mídia  3 6 

 
Alguns dos 13 artigos possuíam os dois eixos centrais, ou seja, trabalhavam a questão 

da prevenção e da construção da identidade sexual e/ou de gênero. Por isso, percebe-se uma 

discrepância entre a quantidade dos mesmos e a quantidade de temas organizados na tabela 1. 

Outra organização dos dados, que foi apresentada na tabela 2, buscou dar enfoque aos 

centros brasileiros de pesquisa produtores deste tipo de trabalhos, bem como as abordagens 

comumente utilizadas para cada categoria. 
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Tabela 2 Centros de pesquisa sobre saúde e sexualidade na escola e suas abordagens 
 

Abordagens 
Categorias 

Centros (Universidades 
e/ou Fundações) Empírica Teórica 

Relato de 
experiência/projeto 

Alunos 
5 (USP, UFRGS, UFSC,  FIOCRUZ, 
UECam) 

  5 

Família 
7 (USP, UFRGS, UNIFESP, 
GEERGE, UNICam,  UFSC, UFPR) 

4 2 3 

Professores 3 (UNESP, UNIFESP, UFSCAR)  1 2 

Livros didáticos/ 

paradidáticos 
1 (UDESC) 1   

Mídia 
6 (UFPR, USP, UFRGS, UNIFESP, 
UDESC, UFSC) 

8   

OBS.: Alguns desses centros muitas vezes pesquisam sobre mais de uma categoria. Por isso, a quantidade de 
abordagens pode se diferenciar da quantidade de centros. 
 

Na categoria alunos foram encontrados, principalmente, trabalhos relacionados à 

prevenção de HIV e DSTs. As abordagens, majoritariamente, referiam-se a relato de 

experiências de projetos de prevenção para adolescentes e jovens. Dentre os autores que 

tomaram esse viés nas suas pesquisas podemos citar: Oliveira e Bueno (1997) que trouxeram 

a questão da atuação dos enfermeiros nas escolas para trabalharem juntamente com os 

professores e de forma interdisciplinar a questão da sexualidade; Antunes et all (2002) que 

estudou as práticas sexuais de risco para infecção pelo HIV de estudantes adultos jovens (18 a 

25 anos) de 4 escolas públicas noturnas de Ensino Fundamental e Médio da região central do 

município de São Paulo/SP e avaliou as diferenças de gênero e o impacto de um programa de 

prevenção de Aids; Altamann (2007) que analisa como as meninas idealizam sua primeira 

relação sexual e como a escola se refere a esse aspecto da vida dos jovens e intervêm sobre 

isso, uma vez que a educação sexual privilegia um único modelo de entrada na sexualidade, 

desconsiderando a diversidade das experiências sexuais possíveis que os jovens possam ter; 

Tonatto e Sapiro (2002) que buscaram investigar inovações nas práticas de ensino-

aprendizagem, que atentem para a questão da Orientação Sexual.   

Na categoria família podemos citar os autores: Oliveira e Bueno (1997) que trouxeram 

a questão do despreparo dos pais para trabalharem consigo mesmos e com a população 

infanto-juvenil, questões relacionadas à sexualidade, causando um atravancamento no avanço 

para a saúde e para a melhoria da qualidade de vida pessoal e comunitária; Camargo e 

Botelho (2007), Louro (2008), Jardim e Bretas (2006) e Altamann (2007)   relataram a 

relevância da família conversar sobre assuntos relacionados à sexualidade; Tonatto e Sapiro 
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(2002) trouxeram  a questão da dificuldade dos pais em conversar com os seus filhos sobre 

sexualidade e vice-versa. 

Na categoria professores, podemos citar: Jardim e Bretas (2006) que enfatizaram a 

importância da escola na (re)construção da sexualidade do adolescente. Eles trazem ainda as 

dificuldades encontradas pela escola e pelos professores para trabalharem essa temática e 

algumas dicas de como se deve trabalhar. Silva e Carvalho (2005) que investigaram o 

desenvolvimento do “conhecimento pedagógico do conteúdo” de sexualidade entre 

professoras que trabalham com essa temática e concluíram que nem todo/as o/as professore/as 

estão preparados para trabalhar com a Educação Sexual na escola. E que muitos que tratam 

desse assunto, mencionam somente em seus aspectos biológicos ou apenas convidam um 

palestrante médico para isso. Para os autores, o despreparo dos professores no tocante a esse 

assunto, muitas vezes, deve-se à educação familiar anti-sexual e opressora que eles receberam 

e a sua formação acadêmica inicial na qual a discussão com relação a essa temática é quase 

inexistente. ZUIN (2008) que analisou a ambivalência dos sentimentos que se objetivam na 

sexualidade existente entre professores e alunos. 

Para Zuin (2008, p. 135) 

A força da sexualidade nas relações estabelecidas entre alunos e professores 
é tão intensa quanto o esforço feito pelos agentes educacionais em negá-las. 
As vozes oficiais das instituições escolares empenham-se na vã tentativa de 
fazer com que quaisquer indícios de manifestações da sexualidade entre 
professores e alunos sejam imediatamente reprimidos. 
 

Na categoria mídia, temos autores como Camargo e Botelho (2007) que trouxeram a 

questão da falta de qualidade na programação e da mercantilização da sexualidade humana; 

Dinis e Asinelli-Luz (2007) que acreditavam que a mídia tornou-se um elemento de formação 

cultural com igual ou maior presença do que a formação escolar fazendo com que um discurso 

afete o outro; Tonatto e Sapiro (2002) que relatara que a mídia exerce um papel de educadora 

informal que atrai, atualmente, muitos jovens. Os corpos desses jovens são influenciados pela 

questão da valorização social de um determinado padrão estético, de um ideal de corpo e 

beleza; Louro (2008) que trouxe as diversas formas que os meios midiáticoss influenciam a 

construção da sexualidade e de gênero do adolescente e Jardim e Bretas (2006) escreveu sobre 

a questão da veiculação das informações distorcidas sobre sexualidade. 

  

2- O  CASO 

 Foi realizado um estudo de caso em uma escola pública de Ensino Médio na cidade 

de São Cristóvão/SE, através da metodologia de análise qualitativa de dados numéricos, que 
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visa a interpretação exploratória, baseada na análise de dados obtidos através de 

questionários. 

Assim, 231 questionários foram aplicados a estudantes de ambos os sexos, com faixa 

etária entre 14 e 62 anos, com a maior parcela entre 14 a 19, das três séries do Ensino Médio e 

da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio (EJAEM). Esse número correspondeu a 

30,67% dos alunos matriculados nas referidas séries. As turmas levaram em média 29 

minutos para responderem os questionários, sendo que das dez turmas onde foram aplicados 

em sete delas as últimas pessoas a terminarem de responder foram mulheres. 

Os dados foram organizados em um banco e analisados após processamento em um 

software estatístico. Com a montagem dos gráficos e tabelas de freqüências, foram definidos 

alguns temas e categorias de análise. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A maioria dos entrevistados associa sexualidade a sexo (54,2%). Porém, uma grande 

parcela também significa essa dimensão do comportamento humano através do “jeito de ser e 

agir da pessoa (olhar, portar-se, vestir-se, falar, andar e de sentar-se)”. Essas conceituações 

foram melhor compreendidas, quando contextualizadas em três conjuntos de dados. Assim, 

neste tópico as concepções dos alunos consultados sobre saúde e sexualidade, foram 

organizadas nos sub-tópicos: Diálogo e Fontes de Informação; Influências do Contexto 

Escolar, Medidas de Prevenção e Tratamento de DSTs. 

 

Diálogo e Fontes de Informação 

 

A maioria dos adolescentes entrevistados (76%) acredita que os colegas conversam 

livremente sobre sexualidade (figura 1). 

Uma boa parcela dos entrevistados (29,5%) obtém informações sobre sexualidade em 

livros, outra (24,9%) na internet. Foram citadas ainda filmes sobre sexo, televisão, revistas.  

Os adolescentes preferem conversar sobre sexualidade com amigos (69,1%). As mães 

são destacadas como a segunda pessoa com quem os jovens conversam sobre sexualidade. 

Porém, há uma diferença muito grande entre a conversa com amigos (69,1%) e a conversa 

com a mãe (16,1%). O pai está destacado como a penúltima opção para a conversa 

orientadora sobre sexualidade (6,5%).  
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Os adolescentes dão muita importância para os amigos no que se refere às conversas 

sobre sexualidade. Isso se deve ao fato de serem da mesma idade e assim, entenderem melhor 

os seus problemas.  Os pais acabam ficando um pouco distante dos adolescentes.  Estes, já 

não mais se identificam com seus pais e vão procurar em outros meios às vivências e 

experiências que necessitam nesse momento de sua vida. (TONATTO e SAPIRO, 2002) 

Segundo Tonatto e Sapiro (2002), para lidar com a sexualidade dos filhos, os pais 

necessitam se defrontar com a própria sexualidade e esta situação pode gerar, muitas vezes, 

angústia. A sexualidade dos filhos traz à tona para muitos pais aspectos reprimidos da própria 

sexualidade. 

A maioria dos adolescentes afirmou não conversar com os pais sobre sexualidade 

porque não sente bem (59,6%), seguido de  nunca surgiu ocasião,  tem medo, eles não gostam 

de conversar, não têm tempo e, por último, eles não têm interesse com 2,4%  

A conversa sobre sexualidade com os filhos para alguns autores seria um tabu na 

cultura brasileira, principalmente no que diz respeito à educação das moças. (PARKER, 2000) 

Para muitos jovens o diálogo com os pais sobre sexualidade não se dá de forma fácil, 

em particular pelo receio dos jovens sobre os ajuizamentos dos adultos quanto suas lógicas 

sobre trânsito entre o afetivo e o sexual. (ABRAMOVAY, 2004). Além disso, o nível de 

conhecimento sobre temas correlatos à sexualidade pode ser empecilho ao diálogo entre pais e 

filhos.  

Uma boa parcela dos pesquisados afirmou que não conversa com os professores sobre 

sexualidade porque não se sente bem e nunca surgiu ocasião (41,3% e 35,1%, 

respectivamente) até o fato dos professores não possuírem tempo (2,4%)  

Os adolescentes que afirmaram não conversar com amigos sobre sexualidade 

justificaram tal fato por não se sentir bem (21,6%), nunca surgiu ocasião (21,6%), não 

gostarem de conversar.  

 

 

Influência no contexto escolar  

Uma maioria significativa dos adolescentes (92,8%) acredita que escola deve discutir 

sobre o tema sexualidade. 

Ao se entender a escola como uma instância envolvida na produção de identidades 

sexuais e de gênero e com a validação de determinadas formas de viver a masculinidade, a 

feminilidade e as sexualidades, 
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torna-se importante focalizarmos os processo escolares envolvidos com a 
naturalização de diferenças e desigualdades sociais, nesses domínios...A 
compreensão de natural, muitas vezes compartilhada na escola, exclui o 
caráter de construção das identidades sociais, da multiplicidade, da 
provisoriedade e da contigência do humano, bem como dos aspectos 
históricos, sociais, culturais e políticos que envolvem a produção dos 
discursos em educação. (MEYER et all, 2007, p. 229) 

 

Uma parcela significativa dos adolescentes acredita que a escola deve discutir sobre 

sexualidade através de palestras pontuais (47,8%) ou em aula (35%).  

Segundo a maioria dos entrevistados (64,3%), quando os professores falam sobre 

sexualidade eles falam naturalmente. Porém, alguns afirmaram que os professores aparentam 

não estar bem à vontade ou não saber sobre o assunto. 24,7% afirmaram que os professores 

não falam sobre esse tema em sala de aula.  

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 e CARVALHO, 2005) 

A maioria dos pesquisados (58,3%) acredita que somente o professor de biologia deve 

discutir sobre sexualidade, seguido de professores de todas as áreas (36,4%) e Ciências 

(35,1%). 

Apesar da maioria, apontar o professor como o único capacitado para discutir sobre 

essas questões, percebe-se que já há uma mudança com relação à visão de que biologia está 

intimamente interligada com questões relacionadas à saúde, à sexualidade e ao conhecimento 

do corpo. Um grande percentual dos entrevistados já possui uma visão interdisciplinar desse 

tema.     

Grande parte dos pesquisados afirmou que quando os professores falam sobre 

sexualidade os colegas fazem graça e riem (61%). Em seguida e quase empatados vem ficam 

interessados, participam e falam naturalmente. 

A maioria dos adolescentes (70%) acredita que a mídia influencia desenvolvimento da 

sexualidade dos jovens.  

Dos alunos que afirmaram que a mídia influencia no desenvolvimento da sexualidade 

dos jovens, 65,4% não especificaram como se dá essa influência. Porém, 33,4% citaram a 

questão das letras de músicas, na maneira de dançar, nas novelas e nos programas de TV que 

mostram cenas inadequadas. Apenas 1,2% citou a influência dos filmes. 
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Fagundes (2003) declara que as primeiras concepções dos papéis da mulher e do 

homem são apreendidas no âmbito familiar e que as escolas tendem a reforçá-las. Aos 

aprendizados no âmbito familiar e escolar, somam-se as contribuições da mídia na forma 

de programas e seriados de TV, comerciais nas páginas de revistas, jornais e em outras 

produções culturais como cinema. Estes reafirmam intencionalmente ou não, a dicotomia 

entre os gêneros. 

Ao papel dos meios de comunicação, Fagundes (2003) acrescenta a relevância dos 

relacionamentos sociais para os jovens, que tendem a seguir o modelo vigente no grupo e a 

opinião de seus amigos, quase sempre diferenciados para as meninas e os meninos. 

 Uma parcela significativa dos adolescentes entrevistados (47,3%) acredita que o sexo 

antes do casamento prepara o jovem para a vida a dois. Em seguida vem ser pecado e  

desvaloriza a moça.  

Görgen (1994) afirma que o contexto e a valorização das atividades sexuais dependem 

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 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. A gravidez é desejada, sendo o objetivo principal ter 

filhos e criá-los. Porém, na maioria das sociedades desaprova-se as atividades sexuais antes 

do casamento. Neste caso, a gravidez não é desejada. 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. 

O desaparecimento dos valores tradicionais, as atrações do mundo consumista urbano 

e as condições econômicas reais nas cidades favorecem tanto as relações sexuais pré-

matrimoniais com diferentes parceiros quanto a prostituição juvenil. A melhoria das 

possibilidades de educação para os adolescentes, como também as razões econômicas 

resultam no aumento da idade para o casamento (GÖRGEN, 1994). 

Por isso, aumentam as relações pré-matrimoniais com as suas conseqüências 

negativas: gravidez não desejada e aborto. Cada vez mais a escolha do parceiro, anteriormente 

assunto acordado entre as famílias, é assumida pelos próprios jovens. Isto, por sua vez, 

favorece que se tenham relações sexuais com diferentes parceiros para encontrar o certo 

(GÖRGEN, 1994). 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

10 

Conceição (1988) declara que tanto para homens como para mulheres, a educação 

sexual sempre foi ostensivamente repressora. As regras sociais vigentes só aceitavam, para os 

jovens, o exercício da sexualidade dentro do matrimônio e mesmo assim limitado à 

reprodução. Isso se manteve estável até meados da década de 50, quando se desencadeou, na 

Europa, o "movimento beat" com reflexos no Brasil. Esse movimento, representando uma 

contestação dos jovens ao modelo social vigente, trazia em seu bojo a "revolução sexual", 

pregando uma nova concepção de sexo desvinculado de compromisso, o uso de drogas e 

novos hábitos de vestir e falar.  

Esse movimento trouxe a oportunidade para que o homem avaliasse seu 

comportamento sexual e repensasse a opressão que vinha vivendo há várias gerações.  

Na década de 60 surge o "movimento hippie", como uma grande esperança de 

derrubada de muitos mitos políticos, culturais, sociais e entre eles os sexuais, como o da 

virgindade e da superioridade masculina. Novos conceitos começam a ser discutidos como o 

direito ao prazer sem restrição, a liberação sexual da mulher através da pílula 

anticoncepcional e a produção, em larga escala, de revistas pornográficas. (SALES, 1988). 

 

Prevenção e tratamento de DSTs 

Muitos dos alunos pesquisados já têm consciência da importância do uso de ações 

preventivas nas relações sexuais. Sendo que a principal ação preventiva é o uso da camisinha 

(72,6%).  Porém, o preconceito, a desinformação e a falta de conscientização das ações de 

vulnerabilidade perante o uso do preservativo ainda permanece em alta. Alguns dos 

entrevistados possuem concepções de que quem ama não trai, tem que confiar no(a) 

companheiro(a). Alguns chegaram a radicalizar afirmando que a única forma de ter um sexo 

seguro é abstendo-se do sexo. 

Segundo Görgen (1994, p. 04), “experiências com programas que apontam a 

abstinência sexual como único comportamento aceitável demonstram que tal procedimento 

parece antes estimular a rebeldia do que um comportamento sexual responsável.”  

Grande percentual dos entrevistados já possui grande discernimento sobre as medidas 

preventivas contra s DST´s e a AIDS. Dentre essas medidas, o uso do preservativo está em 

primeiro lugar (90,7%), seguido de evitando transfusões de sangue de instituições duvidosas e 

da utilização de seringas descartáveis. Porém, alguns alunos ainda possuem idéias 

equivocadas e preconceituosas demonstradas através de repostas como evitando: ter relações 

sexuais com profissionais do sexo, sentar-se me assentos de banheiro e beijos na boca. Alguns 

alunos citaram ainda respeitando seu próprio corpo. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

11 

A maioria dos entrevistados (88,4%) está ciente da necessidade de se procurar uma 

pessoa especializada para orientá-lo e ajudá-lo quando numa possível infecção por uma DST 

e/ou Aids. 

Percebe-se, também, a importância do papel dos pais no tocante a ajuda e orientação 

com relação a essa questão. Sendo que a mãe posiciona-se em segundo lugar (20,4%) e o pai 

em terceiro (6,7%) com uma diferença significativa entre ambos.  

Uma grande parcela dos adolescentes (64%) afirmou que caso chegasse em casa com 

preservativo os pais achariam normal. Em seguida vem ser errado, vergonhoso e vai de 

encontro à lei de Deus.  

Cerca de metade dos alunos pesquisados acredita que homossexualidade é algo 

normal, seguido de ser uma forma de vivenciar a sexualidade. Porém, uma grande parcela dos 

entrevistados possui uma visão preconceituosa com relação a esse tipo de orientação sexual 

atribuindo palavras como safadeza, algo vergonhoso e doença. 

Furlani (2008, p. 128) traz a questão da importância em se falar sobre a identidade 

homossexual na escola. 

 
Ainda que seja uma referência ausente ou esporádica no contexto do 
currículo escolar, a homossexualidade torna-se imprescindível como 
identidade cultural, na medida em que remete e acentua a sua representação 
oposta (a heterossexualidade), sobretudo no que diz respeito aos modelos 
hegemônicos de família, aos relacionamentos amorosos, às práticas sexuais, 
aos sujeitos, aos estudos de vida.  
 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As concepções dos alunos consultados sobre saúde e sexualidade se relacionam, 

principalmente com a idéia de uma sexualidade biologizante, ligada à essencialidade do 

corpo, desprovido de fatores psicológicos e culturais. De qualquer modo, destaca-se também, 

que esses temas fazem parte do universo de preocupações desses jovens. Conforme eles 

apontam, no entanto, não encontram espaço nos ambientes escolares e familiares para tais 

discussões. A interação ocorre, principalmente, com os amigos e pode servir à construção de 

comportamentos que levam á vulnerabilidade frente às DSTs e ao HIV.  
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