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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar as concepções/contradições dos(as) 

coordenadores/facilitadores(as) e professores(as) envolvidos(as) com a implementação do 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), conduzido pelos Ministérios da Educação e da 

Saúde, que tem como objetivo central a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, 

visando a reduzir a vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças sexualmente 

transmissíveis, à infecção pelo HIV, à AIDS e à gravidez não-planejada, por meio do 

desenvolvimento articulado de ações no âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde. 

Dessa forma, antecipou-se a hipótese de que a implementação do SPE em Aracaju/SE 

apresenta dificuldades em relação à concretização total dos objetivos propostos em seu bojo. 

Na operacionalização desta pesquisa, compreendeu-se que a análise da relação entre 

educação, saúde e sexualidade permitiu a interlocução com a abordagem histórico-crítica e, 

consequentemente, com a inserção, em 2004, do SPE em Aracaju, capital do Estado de 

Sergipe. A opção metodológica da pesquisa recaiu sobre o Estudo de Caso e do enfoque 

qualitativo. Quanto ao processo de coleta de dados, além da utilização de fontes 

bibliográficas, questionários com perguntas abertas e fechadas e documentos oficiais, foram 

privilegiadas as entrevistas semi-estruturadas. Todavia, procurou-se preservar o anonimato 

dos respondentes. Definiu-se 04 (quatro) Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e 

municipal, sendo 02 (duas) para cada rede pública de ensino, e, consequentemente, 04 

(quatro) professoras que atualmente desenvolvem o Projeto SPE na cidade de Aracaju/SE. 

Também se convidou os(as) 02 (dois/duas) coordenadores/facilitadores(as) do SPE, 01 

(um/uma) para cada rede pública de ensino, para participarem das entrevistas. Na análise dos 

dados foi priorizado o método de análise do conteúdo, para o estudo das motivações, atitudes, 

valores, crenças, tendências e, acrescentando-se, para o desvendar das ideologias que podem 

existir nos dispositivos legais, princípios, diretrizes, etc., que, à simples vista, não se 

apresentam com a devida clareza. Após a transcrição dos relatos das professoras e dos(as) 

coordenadores/facilitadores(as), foram realizadas as análises qualitativas, que resultaram em 

categorias a partir de cada aspecto focalizado nas entrevistas, e os conteúdos tiveram como 

critérios, nas respostas das professoras, seus pontos de convergência, divergência e isolados 

(diferente das demais relatadas). Em seguida, os mesmos critérios foram usados para as 

respostas dos(as) coordenadores/facilitadores(as) e finalizou-se agrupando as respostas dadas 

pelas professoras e pelos(as) coordenadores/facilitadores(as), procurando estabelecer os 

pontos de convergência, divergência e isolados entre eles(as). Com base nos dados é possível 

concluir que os objetivos propostos pelo SPE não estão sendo alcançados totalmente, devido à 

redução da carga horária na formação continuada para a implementação do SPE; rejeição em 

abordar as temáticas do SPE pelos(as) demais professores(as) das Unidades Públicas de 

Ensino que o implementaram; falta de participação dos profissionais da saúde; descaso da 

gestão escolar em colaborar na implementação do SPE; e a falta de ações direcionadas para 

os(as) alunos(as) com necessidades educacionais especiais. 

Palavras-chave: Educação. Saúde. Sexualidade Humana. Políticas Públicas. Cultura Escolar. 
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ABSTRACT 

 

 

This research was to analyze the general conceptions/contradictions of (the) 

coordinators/facilitators and teachers involved with the implementation of Project Health and 

Prevention in Schools (HPS), lead for the Ministries of Education and Health, that has as 

objective central office the promotion of the sexual health and the reproductive health, aiming 

at to reduce the vulnerability of adolescents and young people on sexually transmitted 

diseases, HIV infection, aids and unplanned pregnancy, articulated through the development 

of actions in the context of schools and basic health units. This way, anticipated that the 

implementation of the HPS in Aracaju/SE presents difficulties in achieving proposed goals 

total in his underwear. In the operationalization of this research, understood that the review of 

the relationship between education, health and sexuality allowed interlocution with the 

historical-critical approach and consequently, with the insertion in 2004, the HPS in Aracaju, 

capital of the State of Sergipe. The methodological research fell on the Case Study and 

qualitative approach. The process of data collection and use of sources, questionnaires with 

open and closed questions and official documents, semi-structured interviews were privileged. 

However, sought to preserve the anonymity of respondents. Set to 04 (four) Public 

Educational Units of state and municipal networks, 02 (two) for each public school, and 

therefore 4 (four) teachers who currently develop Project HPS in Aracaju/SE. Also called 

(the) 02 (two) coordinators/facilitators (the) HPS, 01 (one) for each public school, to attend 

interviews. The analysis of data was prioritized the content analysis method for the study of 

the motivations, attitudes, values, beliefs, trends, and adding, to unravel the ideologies that 

may exist in legal provisions, principles, guidelines, etc., that simple view not presented with 

sufficient clarity. After the transcription of the reports of the teachers and of (the) 

coordinators/facilitators (the), qualitative analyses were undertaken, resulting in grades from 

every aspect focused on interviews, where the contents were as criteria in the responses of the 

teachers, their points of convergence, divergence and isolated (unlike other reported). Then 

the same criteria were used to the responses of (the) coordinators/facilitators (the) and ended 

up grouping the answers given by teachers and by (the) coordinators/facilitators (the) seeking 

to establish points of convergence, divergence and isolated between them. Based on the data it 

is possible to conclude that the goals proposed by the HPS are not being fully achieved, due to 

the reduction of working hours in continued training for the implementation of the HPS; 

rejection in approaching the thematic ones of the SPE for the too much teachers of Public 

Educational Units that had implemented it; lack of involvement of health professionals; 

neglect of school management to cooperate in the implementation of the HPS; and the lack of 

actions directed to students with special educational needs. 

Keywords: Education. Health. Human Sexuality. Public Policies. School Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A educação, imersa nas contradições e conflitos que perpassam o cenário político e 

cultural da sociedade contemporânea, necessita ser pensada e discutida a partir de olhares que 

visem problematizar os espaços de construção dos discursos educacionais que veem se 

tornando legítimos e ocupando relevância na sociedade. Pensar a educação, no contexto de 

uma sociedade globalizada, é atentar para os inúmeros espaços de produção do saber que 

passam a envolvê-la, adquirindo relevância e ocupando um lugar legítimo de enunciação. O 

mundo, como aldeia global, é envolto pela produção e circulação de bens culturais os quais 

caracterizam a sociedade de informação e consumo, tornando-se praticamente impossível 

conceber uma educação imune a tais influências. 

 

A preparação de crianças e jovens na transição para a idade adulta, tendo em seu 

centro as relações e a sexualidade humana, sempre foi um dos grandes desafios da 

humanidade. Em muitas sociedades atitudes e leis reprimem a discussão pública da 

sexualidade e de comportamento sexual – no que se refere à contracepção, aborto, e 

diversidade sexual, por exemplo. Ademais, na maioria das vezes o acesso masculino ao poder 

continua a não ser questionado, enquanto meninas, mulheres e minorias sexuais são excluídas 

dele. 

 

Nesse contexto, um mundo no qual os casos de contaminação da AIDS estão 

aumentando, o modo como responder a esse desafio é a nossa mais importante oportunidade 

para quebrar a trajetória dessa epidemia. Neste sentido, os pais e as famílias têm um papel 

vital em moldar a forma como entendem nossas identidades sociais e sexuais. É preciso que 

os professores e responsáveis parentais sejam capazes de abordar os aspectos físicos e 

comportamentais da sexualidade humana com seus filhos, e as crianças precisam receber as 

informações e serem formadas com as competências e habilidades para tomar decisões 

responsáveis sobre sexualidade, relacionamentos, VIH e outras doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 

Compreende-se que hoje em dia uma quantidade muito pequena de jovens recebe uma 

preparação adequada, o que os deixa vulneráveis à coação, abuso, exploração, gravidez 

indesejada e doenças sexualmente transmissíveis, inclusive o VIH. A este respeito, o 
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Relatório Global do ONUSIDA 2008, sobre a Epidemia de SIDA, informou que somente 40% 

dos jovens entre 15 e 24 anos possuíam conhecimentos corretos sobre o VIH e sua 

transmissão. Esse conhecimento é ainda mais urgente, uma vez que jovens nessa faixa etária 

representam 45% de todas as novas infecções pelo VIH. 

 

O setor de educação tem um papel crucial na preparação de crianças e jovens para seus 

papéis e responsabilidades adultas (DELORS et al., 1996). A transição para a idade adulta 

requer tornar-se informado e formado com as competências e habilidades apropriadas para 

fazer escolhas responsáveis em sua vida social e sexual. Além disso, em muitos países os 

jovens têm suas primeiras experiências sexuais quando ainda estão na escola, tornando esse 

ambiente ainda mais importante como uma oportunidade de fornecer educação sobre saúde 

sexual e saúde reprodutiva. 

 

É importante destacar que o objetivo primário da educação em sexualidade é formar 

crianças e jovens 
(1)

 com as competências, habilidades e valores para fazerem escolhas 

responsáveis sobre seus relacionamentos sexuais e sociais num mundo afetado pelo VIH. O 

desafio da educação em sexualidade é, então, alcançar os jovens antes do início de sua 

atividade sexual, quer ele ocorra por escolha, necessidade (em troca de dinheiro, comida ou 

abrigo, por exemplo), coação ou exploração. Para muitos países em desenvolvimento essa 

discussão exigirá atenção a outros aspectos da vulnerabilidade, particularmente incapacidades 

e fatores socioeconômicos. Além disso, alguns estudantes, agora ou no futuro, farão sexo com 

membros de seu próprio sexo. Essas são questões sensíveis e desafio, antes, para as pessoas 

responsáveis por preparar e fornecer educação em sexualidade, e as necessidades dos mais 

vulneráveis devem merecer especial consideração. 

 

O predomínio de atitudes e convenções sociais discriminatórias, em todas as 

sociedades, ainda é uma realidade tão persistente quanto naturalizada. Durante todo o século 

XX e início do século XXI as lutas pelo respeito à diversidade têm sido constantes. 

Diversidade são as diferenças visíveis e invisíveis entre as pessoas; inclui gênero, habilidades 

mentais e físicas, raça, etnia, identidade sexual, religião, nível educacional, idade, status 

conjugal, poder aquisitivo, entre outras. Essas diferenças podem resultar em experiências 

                                                
(1) OMS/UNFPA/UNICEF (1999) define adolescência como o período da vida entre 10-19 anos e jovens como 

entre 10-24 anos. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (UN, 1989) considera criança 

como sendo abaixo de dezoito anos. 
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variadas, diferentes valores e formas de pensar e agir. Sob esta perspectiva, para lidar com a 

diversidade se faz necessário um olhar positivo sobre as diferenças e um compromisso de 

valorizar o indivíduo por razões sociais e morais. 

 

Os profissionais da educação são sujeitos inseridos em um contexto social que vem 

sofrendo grandes mudanças nas últimas décadas, através das quais as “verdades”, por tanto 

tempo defendidas, estão sendo severamente questionadas e postas a todo tipo de prova. As 

identidades de cada profissional, relacionadas ao seu sexo, gênero, etnia, condição social, 

formação, cultura e vivência acumulada interferem na sua forma de se ver e de ver o outro no 

mundo social, o que, no caso do professor, pode comprometer o seu trabalho. Para Hall (2006, 

p.07), a assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo 

de mudança que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 

mundo social. Nesta pesquisa, a crise de identidade apontada por Stuart Hall (2006) pode ser 

constatada através dos depoimentos dos coordenadores/facilitadores e professores 

participantes da mesma sobre questões de gênero e diversidade sexual na educação. 

 

Conforme Cruz (2005), a construção da identidade de homens e mulheres docentes 

traz à tona a abordagem de gênero que “é uma maneira contemporânea de organizar normas 

culturais passadas e futuras, um modo de a pessoa situar-se em e através destas normas, um 

estilo ativo de viver o corpo no mundo”. Entende-se por gênero o conjunto de normas, 

valores, conceitos e práticas através das quais as diferenças biológicas entre homens e 

mulheres são culturais e simbolicamente significadas. O conceito questiona a construção das 

desigualdades entre sexos, a sexualidade, entendendo que as mulheres e os homens já são 

tratados de forma diferente a partir de seu nascimento em função do sexo biológico e do meio 

cultural e social em que são gerados. A categoria de gênero surgiu como forma de distinguir 

as diferenças biológicas sócio-culturais construídas. 

 

A sexualidade é uma das dimensões do ser humano que envolve gênero, identidade 

sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e reprodução. É 

experimentada ou expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, 

atividades, práticas, papéis e relacionamentos. Além do consenso de que os componentes 

socioculturais são críticos para a conceituação da sexualidade humana, existe uma clara 

tendência, em abordagens teóricas, de que a sexualidade se refere não somente às capacidades 
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reprodutivas do ser humano como também ao prazer. Assim, é a própria vida. Envolve, além 

do nosso corpo, nossa história, nossos costumes, nossas relações afetivas, nossa cultura. 

Segundo Heilborn et al. (2003, p. 02), “uma das primeiras formas de classificação no mundo 

social diz respeito ao sexo das pessoas. A palavra sexo, contudo, pode ter vários sentidos 

superpostos: ela pode designar o formato físico dos corpos – macho ou fêmea da espécie –, 

mas também a atividade sexual”. 

 

De fato, independente da intenção ou não da escola nesta se demarca conhecimentos e 

formas de viver e pensar sobre a sexualidade, já que é o lugar, por excelência, dos jovens 

estarem juntos, além de ser um espaço integrante e integrador da sociedade. A este respeito, 

Louro (1997; 1998), observa que é indispensável admitir que a escola, como qualquer outra 

instância social, é, queiramos ou não, um espaço sexualizado e generificado. Na instituição 

escolar estão presentes as concepções de gênero e sexuais que, histórica e socialmente, 

constituem uma determinada sociedade. A instituição, por outro lado, é uma ativa 

constituidora de identidades de gênero e sexuais. Na mesma linha, comenta Groppa Aquino 

(1997, p. 09) que, quer queiram, quer não queiram os professores, 

 

a sexualidade insiste em mostrar seus efeitos, deixar seus vestígios no corpo da 

instituição [...]. Ela se inscreve, literalmente, às vezes, na estrutura das práticas 
escolares. Exemplo disso? As pichações nos banheiros, nas carteiras, os bilhetes 

trocados, as mensagens insinuantes. O que dizer, então, dos olhares à procura de 

decotes arrojados, braguilhas abertas, pernas descobertas? E aquele (a) professor (a) 

ou colega de sala, para sempre lembrado (a) como objeto de uma paixão juvenil? 

 

Considera-se que sexualidade não é tema curricular de alguns, mas sim linha de 

preocupação de todos e que requer cuidado consciente, principalmente dos adultos que se 

relacionam e que têm papel relevante na vida dos jovens; é uma outra postura que vem se 

ampliando, importante para que se tenha presente os limites entre o saudável, o esperado, o 

perturbador e a violência; limites que são complexos e pedem olhares mais atentos. São 

muitas e sutis as relações embasadas no erótico que podem machucar, magoar e ofender, 

inclusive aquelas que se revestem em opiniões como um “eu acho”, um “sou contra” ou uma 

“não atenção” a um gesto, uma palavra, porque são tidas como brincadeiras. 

 

O debate neste campo teórico provoca um questionamento dos lugares, das práticas 

sociais, políticas e econômicas, ampliando a possibilidade de ação para indivíduos de ambos 
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os sexos em várias dimensões da vida cotidiana 
(2)

. Neste sentido, refletir sobre as questões de 

diversidade sexual e de gênero na sociedade em geral e na escola em particular, significa 

promover uma educação democrática e inclusiva, sem preconceitos nem discriminações. Este 

estudo baseia-se nas seguintes premissas: 

• A sexualidade é um aspecto fundamental da vida humana: possui dimensões físicas, 

psicológicas, espirituais, sociais, econômicas, políticas e culturais. 

• A sexualidade não pode ser compreendida sem referência ao gênero. 

• A diversidade é uma característica fundamental da sexualidade. 

 

Compreende-se que as regras que governam o comportamento sexual diferem 

amplamente entre culturas e dentro de uma mesma cultura. Certos comportamentos são vistos 

como aceitáveis e desejáveis, enquanto outros são considerados inaceitáveis. Isso não 

significa que esses comportamentos não ocorram, ou que devam ser excluídos da discussão no 

contexto da educação em sexualidade. 

 

“A educação em sexualidade efetiva é importante, devido ao impacto de valores 

culturais e crenças religiosas sobre todos os indivíduos, e especialmente jovens, tanto para sua 

compreensão do assunto quanto para administrar relações com seus pais, professores, outros 

adultos e suas comunidades” (UNESCO, 2010, p. 02). 

 

Os contextos escolares fornecem uma oportunidade importante para alcançar grande 

número de jovens com educação em sexualidade antes que se tornem sexualmente ativos, 

assim como uma estrutura apropriada (isto é, o currículo formal) onde fazer isso. Deve-se 

incitar a todos a que ouçam jovens, famílias, professores e outros profissionais e trabalhem 

com comunidades a fim de superar suas preocupações e a que usem a Orientação Técnica 

Internacional sobre Educação em Sexualidade 
(3)

 para tornar a educação em sexualidade uma 

parte integral da resposta nacional à pandemia do VIH. 

 

                                                
(2) Entretanto, como as mulheres vêm, historicamente, apresentando-se numa situação mais vulnerável diante dos 

mecanismos de poder instituídos, medidas de apoio à sua autonomia como as políticas de ação afirmativa no 

campo do trabalho e da política e, algumas mais timidamente, no campo da educação, foram aplicadas. 
(3) A Orientação Técnica Internacional sobre Educação em Sexualidade foi elaborada pela UNESCO, em 2010, 

juntamente com as agências copatrocinadoras do ONUSIDA, particularmente UNFPA, OMS e UNICEF, bem 

como com o Secretariado do ONUSIDA e uma série de peritos independentes e especialistas trabalhando em 

todo o mundo no fortalecimento da educação em sexualidade. 
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Se quiser ter impacto sobre crianças e jovens antes que se tornem sexualmente ativos, 

a educação abrangente em sexualidade deve se tornar parte do currículo escolar formal, com 

conteúdos desenvolvidos por professores bem preparados e com o devido apoio. Um novo 

conceito de educação em sexualidade vem sendo utilizado como contraponto ao conceito – 

“educação sexual” –, para dar destaque aos direitos sexuais e reprodutivos. O conceito de 

educação sexual é histórico e datado, carregando consigo pressupostos controladores e 

higienistas. Educação em sexualidade pressupõe, de modo mais abrangente, a complexidade 

dessa dimensão humana que vai além da simples atividade sexual. É positiva a divulgação da 

Declaração Interministerial, assinada no México em 2008 por Ministros de Educação e Saúde 

da América Latina e Caribe, defendendo a educação em sexualidade como ação importante 

para a prevenção do HIV e outras DST‟s. Este, constitui-se num evento politicamente 

importante para situar a educação em sexualidade na agenda das políticas públicas 

educacionais. 

 

Define-se educação em sexualidade como uma abordagem apropriada para a idade e 

culturalmente relevante ao ensino sobre sexo e relacionamentos, fornecendo informações 

cientificamente corretas, realistas e sem pré-julgamento, possibilitando oportunidades para 

explorar os próprios valores e atitudes, para desenvolver habilidades de tomada de decisão, 

comunicação e redução de riscos em relação a muitos aspectos da sexualidade. 

 

Compreende-se também que o termo Orientação Sexual em substituição ao de 

Educação Sexual vem provocando nova polêmica que favorece maiores resistências, tendo em 

vista a sua associação com o movimento LGBT que se utilizou desta forma de expressão para 

a garantia de seus direitos. Contudo, para Silva (2009) é importante destacar que das medidas 

mais conhecidas no Brasil, apresentadas recentemente, foi a publicação dos PCN‟s, em 1997, 

cuja parceria com a área da Educação foi estratégica na abordagem do problema do gênero e 

da sexualidade como uma possível política afirmativa nesta área, visto que coloca em debate o 

problema da hierarquização na relação entre meninos e meninas, apontando situações 

desfavoráveis para estas últimas e o problema da auto-estima. Ademais, entende-se que as 

dificuldades de leitura dos PCN‟s (muitos professores não chegaram a fazê-lo, limitam o seu 

manuseio, muitas vezes, aos coordenadores pedagógicos das escolas) permitem inferir que de 

fato, esta é uma política a ser “descoberta” ainda. Na perspectiva dos estudiosos do gênero 

que observam as dificuldades de “operacionalização” de novos valores no campo complexo 

da sexualidade e gênero, as críticas ao documento foram tão antecipadas que, terem sido 
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incluídas como um conteúdo explícito, pode ser considerada uma grande vantagem desse 

material. 

 

Considera-se que é necessário explorar mais e divulgar, com trabalhos mais 

sistemáticos junto às escolas, o que implica, efetivamente, o gênero como uma categoria 

analítica, favorecendo a identificação de situações nas quais as relações de gênero, 

estabelecidas assimetricamente, estão operando e a partir daí colaborar para desconstruir os 

mecanismos que estabelecem a hierarquia, o desrespeito ao outro. Entretanto, esta ação 

implica em apresentar alternativas, o que dificulta escapar de propostas que enquadrem ações 

em “novos modelos”, mas se, realizadas com flexibilidade e criatividade podem vir a 

surpreender o próprio gestor ou consultor que do seu gabinete não acredita que alguns 

profissionais da ponta podem realmente participar, se convencidos da importância de suas 

interferências. 

 

Os professores continuam a ser um dos principais interlocutores entre os alunos para 

aquisição de competências e habilidades em todos os sistemas educacionais e devem ser um 

recurso altamente valorizado na resposta do setor de educação à AIDS. Da mesma maneira, é 

necessário envidar esforços especiais para alcançar as crianças fora da escola – muitas vezes 

as mais vulneráveis à desinformação e exploração. Em resposta à AIDS, os formuladores de 

política têm a responsabilidade especial em exercer a liderança, dar passos ousados e estarem 

preparados para desafiar a sabedoria recebida quando o mundo nos lança novos desafio. O 

ponto no qual isso é mais verdadeiro é a necessidade de examinar nossas crenças sobre 

sexualidade, relacionamentos e aquilo que é apropriado discutir com crianças e jovens num 

mundo afetado pela AIDS. 

 

O Brasil tem conquistado importantes resultados na ampliação do acesso e no 

exercício dos direitos, por parte de seus cidadãos. No entanto, há ainda imensos desafios a 

vencer, quer do ponto de vista objetivo, como a ampliação do acesso à educação básica, assim 

como do ponto de vista subjetivo, como o respeito e a valorização da diversidade humana. As 

discriminações de gênero, étnico-racial e por orientação sexual, como também a violência 

homofóbica, são produzidas e reproduzidas em todos os espaços da vida social brasileira. A 

escola, infelizmente, é um deles. 
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Não bastarão leis se não houver a transformação de mentalidades e práticas; daí o 

papel estruturante que adquirem as ações que promovem a discussão desses temas, motivam a 

reflexão individual e coletiva e contribuem para a superação e eliminação de qualquer 

tratamento preconceituoso. Ações educacionais no campo da formação de profissionais, como 

o curso Gênero e Diversidade na Escola 
(4)

, são fundamentais para ampliar a compreensão e 

fortalecer a ação de combate à discriminação e ao preconceito. 

 

Compreende-se que é necessário fazer uma escolha: deixar que as crianças e 

adolescentes descubram as coisas por si mesmas entre as nuvens de informações parciais, 

desinformações e franca exploração que encontrarão na mídia, internet, pares e pessoas 

inescrupulosas, ou então enfrentar o desafio de fornecer uma educação em sexualidade clara, 

bem informada e cientificamente fundamentada, baseada nos valores universais de respeito e 

direitos humanos. Uma educação em sexualidade abrangente pode mudar radicalmente a 

trajetória da epidemia, e os jovens apresentam uma demanda clara por mais – e melhor – 

educação, serviços e recursos em sexualidade para satisfazer suas necessidades de prevenção. 

 

Nos últimos anos o Estado brasileiro tem promovido uma série de medidas visando ao 

enfrentamento, por meio da educação, de todas as formas de discriminação e à constituição de 

uma cultura em prol dos direitos humanos. Educar para a diversidade não significa apenas 

reconhecer outros e outras como diferentes, mas refletir sobre as relações e os direitos de 

todos/as e a escola é o espaço sociocultural em que as diferentes identidades se encontram e 

se modelam, caracterizando-se, portanto, como um dos lugares mais importantes para se 

educar com vias ao respeito à diferença. Daí a importância de se formarem professores e 

professoras, orientadores/as pedagógicos/as e demais profissionais da educação básica quanto 

aos conteúdos específicos como gênero, sexualidade e orientação sexual e relações étnico-

raciais, para que saibam trabalhar com seus alunos e alunas o tema da diversidade humana em 

suas variadas formas e transversalmente. 

 

                                                
(4) De acordo com Pereira e Rohden (2007), o curso Gênero e Diversidade na Escola é um projeto destinado à 

formação de profissionais da área de educação, abordando as temáticas de gênero, sexualidade e orientação 

sexual e relações étnico-raciais, de maneira global e transversal. Foi implementado em 2006, nas escolas 

públicas de ensino fundamental do 6º ao 9º ano pelo Governo Federal, sendo contemplado inicialmente 06 

(seis) municípios, representando as diversas regiões do Brasil. A concepção do curso é da Secretaria Especial 

de Políticas para Mulheres (SPM/PR) e do British Council, em parceria com a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD-MEC), Secretaria de Ensino a Distância (SEED-MEC), 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR/PR) e o Centro Latino Americano 

em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM). 
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Historicamente, sabe-se que tanto a formação acadêmica como a formação de 

educadores/as em exercício não têm respeitado a diversidade, tampouco contemplado o 

debate dos temas. Ao participarem deste curso de formação nas temáticas de gênero, 

sexualidade e orientação sexual e relações étnico-raciais, os/as profissionais puderam obter 

instrumentos para refletir a respeito desses temas e para lidar com eles. 

 

Como integrante do cotidiano da escola é possível sentir e observar as dificuldades dos 

docentes com relação à abordagem da sexualidade. E, no sentido de superar os obstáculos, 

este pesquisador vem buscando ampliar sua formação, superando as barreiras que estagnam 

tal disseminação de maneira clara e aberta na formação de crianças e jovens na escola. Com 

isso, esta pesquisa visa aprofundar a discussão sobre a inserção da temática sexualidade no 

âmbito escolar, com o intuito de tornar visível a educação em sexualidade como um tema 

legítimo para discussão e trabalho docente no campo da educação, enfatizando sua 

importância como dimensão fundamental do ser humano. 

 

A experiência vivenciada em minha trajetória acadêmica desde a graduação, que foi 

concluída em 1997, no curso de pós-graduação lato sensu (especialização), e prosseguindo 

nesta dissertação no mestrado em educação, contribuiu para fortalecer o interesse pelo estudo 

do gênero e da sexualidade na escola. Particularmente na graduação, na condição de estagiário 

voluntário, foi possível ministrar aulas de natação para as crianças que participavam do 

Projeto de Educação Ambiental realizado no povoado Crasto, localizado no Município de 

Santa Luzia do Itanhy, às margens do Rio Piauí, no centro sul do Estado de Sergipe, 

coordenado pelo Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe. Nesta 

oportunidade foram ministradas aulas de natação para as crianças que moravam no referido 

povoado. No início causou estranheza o interesse das crianças em aprender a nadar, pois 

tinham medo de se afogar quando brincavam na margem e/ou dentro do rio. A turma que 

participava do Projeto de Educação Ambiental era composta por 06 (seis) meninos e 08 (oito) 

meninas, perfazendo um total de 14 (quatorze) alunos/crianças, com a faixa etária 

aproximadamente entre 08 (oito) e 12 (doze) anos. 

 

Durante as aulas de natação no Rio Piauí a turma não foi separada por sexo para se 

iniciar o referido aprendizado. Conforme o entendimento da Coordenadora do Projeto de 

Educação Ambiental, somado ao meu interesse, não havia necessidade de distinção por sexo. 

Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394/96, já recomendava que 
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a composição das turmas para as aulas de Educação Física deveriam ser mistas e não mais 

separadas por sexo. 

 

Então, de maneira consensual, as aulas de natação iniciaram e, concomitantemente, 

começaram a surgir alguns problemas no decorrer das atividades propostas para as crianças: 

alguns meninos que já tinham realizado suas tarefas procuravam tocar na região da genitália 

das meninas que também estavam ociosas, e faziam isso quando mergulhavam por debaixo 

d‟água. Eles confiavam na coloração barrenta/escura da água, que facilitava as investidas dos 

alunos, causando também tumulto durante as aulas de natação. Nos 06 (seis) meses em que foi 

desenvolvido o projeto de educação ambiental, apesar de repreendê-los por tal atitude nas 

referidas aulas, o problema se repetiu várias vezes. Nesse aspecto, encontrou-se dificuldade 

para encaminhar alternativas e elucidar a questão junto aos alunos, ou propor uma discussão 

sobre o tema com essas crianças. Desse modo, foi possível perceber a fragilidade de minha 

formação acadêmica na área de Educação Física em relação à temática sexualidade humana. 

 

Para Silva (2009), em várias oportunidades na prática cotidiana percebe-se que o tema 

da sexualidade tende a mobilizar mais rapidamente o público do que aqueles referentes às 

práticas na educação infantil que reforçam atitudes tipificadas naturalmente como femininas e 

masculinas nas brincadeiras, atividades escolares ou vestuário, como se estas ações fossem 

completamente dissociadas da vivência da sexualidade. Outra tendência observada é a 

frequente “preocupação” de pais e professores com a manifesta “identidade sexual precoce” 

em crianças, associadas às práticas em parceria com o mesmo sexo, indicando “temores” 

quanto à homossexualidade. Entretanto, esta situação revela uma contradição curiosa nesse 

universo da educação, pois ainda não foi incorporado, pela maioria dos pais e professores, um 

reconhecimento da sexualidade infantil como um fenômeno natural, biológico, de descoberta 

do corpo. 

 

O momento em que ocorre a implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas no Município de Aracaju/SE, foi considerado oportuno para se aprofundar a discussão 

da relação existente entre as áreas da educação, saúde e sexualidade. E, consequentemente, foi 

necessário estabelecer interlocuções teóricas com autores(as) que abordam as áreas 

envolvidas, principalmente quando se analisa a história da sexualidade. Compreende-se que 

educação e sexualidade são elementos inerentes ao ser humano e se completam, mas, ao 

mesmo tempo, divergem entre si, ficando explícito no processo civilizatório da humanidade. 
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Observa-se que o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) possui como objetivo 

central a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, visando a reduzir a 

vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças sexualmente transmissíveis (DST), à 

infecção pelo HIV, à AIDS e à gravidez não-planejada, por meio do desenvolvimento 

articulado de ações no âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde (BRASIL, 2008, p. 

07). Contudo, este objetivo central do SPE é muito limitado e reducionista, por referir-se tão 

somente às questões de ordem biofisiológicossexuais. Além desse motivo, torna-se objeto de 

indagação e investigação quando o mesmo ressalta que “a abordagem da sexualidade deve, 

ainda, em um contexto mais ampliado, superar o enfoque historicamente vinculado às 

questões reprodutivas para adquirir uma abordagem que também se relacione ao prazer” 

(BRASIL, 2008, p. 12). 

 

Outra observação é que a formação continuada oferecida aos professores envolvidos 

no SPE em geral tem uma carga horária reduzida, fato que não condiz com uma formação 

qualificada, exigida para a consecução dos propósitos do projeto nas Unidades Públicas de 

ensino da educação básica que fizeram a implementação do Projeto no Município de 

Aracaju/SE. 

 

 

1.1 Questões, Objetivos e Hipótese. 

 

 

Esta pesquisa aborda a implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em 

Aracaju/SE, integrando a educação, a saúde, a sexualidade e a educação sexual; com isso, 

questiona-se: Quais são as instituições responsáveis por políticas de controle social da 

sexualidade humana na sociedade brasileira? Quais são as mudanças e/ou transformações nas 

políticas públicas da educação, saúde, sexualidade e educação sexual no ensino fundamental 

da educação básica no Brasil? Quando foi implementado o SPE no Brasil, e, particularmente, 

no Município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe? Os(as) 

coordenadores/facilitadores(as) foram formados(as) para o seu papel de educadores(as) nesse 

projeto? Qual a perspectiva adotada pelos(as) coordenadores/facilitadores(as) do Projeto 

Saúde e Prevenção nas Escolas na abordagem da sexualidade humana em Aracaju/SE? 

Existem diferenças entre as concepções de professores homens e mulheres em relação à 
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apropriação dos conteúdos programáticos do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas no 

Município de Aracaju/SE? Como os(as) professores(as) estão reagindo às discussões dos 

assuntos relacionados à sexualidade humana e o gênero, os quais são repletos de tabus, 

preconceitos e discriminações? 

 

Nesta linha de reflexão tem-se como objetivo geral: Analisar as 

concepções/contradições encontradas na implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas, na abordagem da educação, saúde, sexualidade e educação sexual difundidas nas 

redes públicas estadual e municipal de ensino de Aracaju/SE, destacando-se as representações 

sociais dos(as) coordenadores/facilitadores(as) e professores(as) envolvidos(as) no SPE, de 

forma a contribuir na promoção da equidade de gênero, da diversidade sexual e no 

enfrentamento ao sexismo e homofobia, bem como na promoção da defesa dos direitos 

sexuais e reprodutivos de adolescentes e jovens no interior da instituição escolar. 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar as principais instituições responsáveis por políticas de controle social da 

sexualidade humana na sociedade brasileira. 

2. Analisar as mudanças e/ou transformações nas políticas públicas da educação, saúde, 

sexualidade e educação sexual no ensino fundamental da educação básica no Brasil. 

3. Reconstruir o histórico da implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas 

no Brasil e, particularmente, no Município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. 

4. Caracterizar a trajetória dos(as) coordenadores/facilitadores(as) envolvidos(as) com o 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, identificando seus saberes a respeito do 

conteúdo programático desenvolvido na formação continuada desses(as) 

professores(as) e suas perspectivas em relação à sexualidade disseminada em 

Aracaju/SE. 

5. Caracterizar as escolas das redes públicas estadual e municipal de ensino, e a trajetória 

dos(as) professores(as) envolvidos(as) com o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, 

procurando identificar as concepções desses professores, homens e mulheres, em 

relação à apropriação dos conteúdos programáticos do referido Projeto em 

Aracaju/SE. 

6. Identificar como os(as) professores(as) envolvidos(as) no Projeto Saúde e Prevenção 

nas Escolas em Aracaju/SE abordam as questões da sexualidade humana e gênero nas 

escolas, de forma a desconstruir padrões estereotipados que geram exclusão social. 
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7. Tornar visíveis os desafios em seus aspectos de positividade/negatividade enfrentados 

por coordenadores/facilitadores(as) e professores(as), em relação à implementação do 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em Aracaju/SE. 

 

Apesar da necessidade clara e premente de uma educação em sexualidade efetiva na 

escola, sabe-se que na maioria dos países do mundo ela ainda não está disponível. Existem 

muitas razões para isto, incluindo a resistência “percebida” ou “antecipada”, resultante de mal 

entendidos sobre a natureza, propósito e efeitos da educação em sexualidade. Para esta 

pesquisa antecipou-se a hipótese de que a implementação do “Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas” em Aracaju/SE, apresenta dificuldades com relação à concretização total dos seus 

objetivos propostos: primeiramente por trazer em seu bojo discussões repletas de 

preconceitos, tabus e discriminações em relação à sexualidade humana e gênero, restringindo-

se em abordar apenas assuntos relacionados aos temas biofisiológicossexuais; e, segundo, 

porque a formação inicial e/ou continuada oferecida pelos coordenadores/facilitadores(as) aos 

professores(as) envolvidos(as) no SPE tem uma carga horária muito curta, o que não garante 

uma atuação condizente com os propósitos do Projeto SPE nas Unidades Públicas de Ensino 

da educação básica, as quais fizeram suas implementações no Município de Aracaju/SE. 

 

Os valores pessoais ou profissionais de professores também podem estar em conflito 

com os temas que lhes são solicitados para abordar, ou não há nenhuma orientação clara sobre 

o que e como ensinar. Sexualidade e gênero são conceitos em disputa, historicamente, e, a 

depender do(a) autor(a), do olhar informado, da área de conhecimento, dos sujeitos em suas 

vivências e ideários, toma acentos particulares quanto à referência ao sexo, o que se confunde 

com distintos construtos de vida. Evidências sugerem que muitas pessoas, incluindo 

funcionários do Ministério da Educação, diretores(as) de escolas e professores(as), podem não 

estar convencidas da necessidade de fornecer educação em sexualidade, ou têm relutância em 

fazê-lo, porque lhes faltam confiança e habilidades para isso. 

 

 

1.2 Procedimentos Metodológicos adotados na Pesquisa. 

 

 

Os encaminhamentos teórico-metodológicos adotados são plurais e, por vezes, podem 

estabelecer entre si pontos de fricção. Não se tem, nesta pesquisa, portanto, qualquer pretensão de 
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responder às inquietações teóricas que nos perturbam e, muito menos, de serenar as dúvidas 

metodológicas que assombram as mesmas. A proposta é dialogar em torno de alguns 

procedimentos, conceitos ou referências recorrentes na pesquisa e no âmbito dos estudos de 

gênero, saúde, sexualidade e de educação sexual. 

 

Na operacionalização desta pesquisa, compreende-se que a análise da relação entre 

educação, saúde e sexualidade permite interlocução com a abordagem histórico-crítica, a 

totalidade da realidade social e, consequentemente, com a inserção, em 2004, do Projeto 

Saúde e Prevenção nas Escolas em Aracaju, capital do Estado de Sergipe.  A opção 

metodológica dessa pesquisa recaiu sobre o Estudo de Caso que é “entendido como uma 

categoria de investigação que tem como objeto o estudo de uma unidade de forma 

aprofundada, podendo tratar-se de um sujeito, de um grupo de pessoas, de uma comunidade 

etc.” (GONÇALVES, 2005, p. 64), e com enfoque qualitativo. 

 

O enfoque histórico-crítico parte de uma análise das realidades sociais, salienta o 

compromisso e finalidade política da educação [além de], ser a construção 
mediadora entre contexto social e contexto educacional. Caminha em busca das 

contradições e não se apropria delas já elaboradas e prontas. O cotidiano é o ponto 

de partida para superação. 

Nesse ponto, o conflito é fundamental para estimular a crítica e expor as 

contradições no sistema educacional, com estratégia política que vise a mudança 

social através da conscientização (MERCADO, 2011).  

 

Neste contexto, vale enfatizar que 

 

[...] a educação é entendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a educação é 

entendida como mediação no seio da prática social global. A prática social se põe, 

portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí 

decorre um método pedagógico que parte da prática social onde professor e aluno se 

encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para 

que travem uma relação fecunda na compreensão e encaminhamento da solução dos 

problemas postos pela prática social [...] (SAVIANI, 2011).  

 

As informações necessárias à pesquisa foram redigidas e solicitadas pelo pesquisador, 

através de ofícios contendo questionários com perguntas abertas e fechadas (Apêndices A e 

B) anexos, e enviados para serem respondidos, tanto pelos(as) diretores(as) das Unidades de 

Ensino da rede pública estadual quanto pelos(as) diretores(as) das Unidades de Ensino da rede 

pública municipal de Aracaju/SE que desenvolvem o Projeto SPE, mas a demora na 

devolução dos questionários preenchidos acabou gerando desconforto. 
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O pedido foi encaminhado para os seus respectivos órgãos: Departamento de Apoio ao 

Sistema Educacional (DASE), da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED) e 

Diretoria de Ensino da Secretaria Municipal da Educação (SEMED), da Prefeitura Municipal 

de Aracaju (PMA), que são responsáveis pela implementação do Projeto Saúde e Prevenção 

nas Escolas (SPE) através de suas Secretarias, respectivamente, nos meses de maio e julho de 

2010, no intuito de se obter a quantidade exata de Unidades de Ensino que estão sob suas 

jurisdições para um possível mapeamento, mas apenas os questionários preenchidos 

agregados a uma lista (não solicitada) foram entregues em mãos e recebidos por e-mail da 

Coordenadoria de Projetos da SEMED/PMA no dia 19 de novembro de 2010 e a lista (não 

solicitada) recebida por e-mail da Diretoria de Educação de Aracaju/SEED, no dia 25 de 

novembro de 2010, aspecto esse que comprometeu e dificultou o cronograma da pesquisa, 

acarretando, principalmente, na retirada do grupo de alunos(as) que a princípio fariam parte 

do processo de amostragem, tendo em vista o término do ano letivo na maioria das escolas 

públicas que possuíam o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em Aracaju/SE, sendo essa, 

também, uma das ponderações feita pela Banca de Qualificação dessa pesquisa para sua 

retirada. Em vista disto só seria possível selecionar os(as) alunos(as) que iriam participar das 

entrevistas depois de se obter as informações preliminares das escolas públicas e dos(as) 

professores(as) que iriam participar da pesquisa. 

 

A Secretaria de Estado da Educação (SEED) possui 09 (nove) Diretorias Regionais de 

Educação (DRE`s) e a Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), totalizando 10 (dez) 

Diretorias que compõem a sua estrutura organizacional. Elas funcionam como órgãos 

operacionais dos Departamentos, estruturadas em subunidades orgânicas constituídas de 

Divisões, Secções, Unidades de Serviço e/ou Setores que têm por competência a coordenação 

da política educacional desenvolvida nas áreas regionais das respectivas jurisdições. Cabe-

lhes prestar assistência, assessoramento e orientação técnico-administrativa às unidades que 

lhes são jurisdicionadas, bem como promover, supervisionar e avaliar as atividades 

pedagógicas e administrativas e as medidas de aperfeiçoamento da atuação das mesmas 

unidades, além de exercerem outras atividades correlatas e as que lhes forem regularmente 

conferidas ou determinadas. 

 

Porém, faz-se mister esclarecer como tramitou o documento (ofício) na Secretaria de 

Estado da Educação (SEED) para liberação dessa pesquisa, fator esse que pode ter 

contribuído para a demora na devolução do questionário preenchido por essa rede de ensino, 
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pois os ofícios com os questionários anexados foram protocolados no Gabinete do 

DASE/SEED no dia 13 de maio de 2010, que, posteriormente, encaminhou os mesmos à 

Divisão de Projetos (DIPRO) do mesmo DASE/SEED;  este, por sua vez, os encaminhou para 

as Diretorias Regionais de Educação (DRE`s) e Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), 

que, em seguida, encaminharam o referido documento para as Unidades de Ensino de suas 

jurisdições que possuíam o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, e essas últimas, após o 

preenchimento dos questionários pelos(as) diretores(as) das Unidades de Ensino a elas 

subordinadas, os devolveriam seguindo os mesmos trâmites percorridos na situação inicial. 

 

É válido registrar que apesar de toda essa tramitação do documento (ofício) na SEED, 

das 09 (nove) Diretorias Regionais de Educação e a Diretoria de Educação de Aracaju, apenas 

03 (três) Diretorias Regionais de Educação, sendo elas com suas respectivas sedes nos 

Municípios de: DRE-02/Lagarto, DRE-03/Itabaiana e DRE-09/Nossa Senhora da Glória, 

entregaram os questionários respondidos à Divisão de Projetos (DIPRO) do DASE/SEED. A 

ausência de envio dos questionários, por parte das demais (DRE‟s), acabou comprometendo o 

mapeamento dessa rede pública de ensino. 

 

Na rede pública municipal de ensino de Aracaju/SE, o envio do ofício com o 

questionário anexo teve que tramitar, inicialmente, pelo Setor de Protocolo da SEMED/PMA, 

no dia 30 de julho de 2010, que o encaminhou para a sua Diretoria de Ensino que, por sua 

vez, encaminhou-o, logo em seguida, para a Coordenadoria de Projetos da referida Secretaria, 

e esta, finalmente, encaminhou-o às Unidades de Ensino que possuíam o SPE. Após essa 

tramitação os questionários foram preenchidos pelos(as) diretores(as) das respectivas 

Unidades de Ensino e retornaram para Coordenadoria de Projetos da SEMED/PMA. 

 

O Município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, foi escolhido por apresentar 

atualmente uma quantidade significativa de Unidades de Ensino envolvidas com o Projeto 

Saúde e Prevenção nas Escolas. O universo da pesquisa abrangeu 28 (vinte e oito) Unidades 

de Ensino, sendo 13 (treze) escolas da rede pública estadual e 15 (quinze) escolas da rede 

pública municipal de ensino, com isso, as duas redes públicas integraram o nível fundamental 

e médio da educação básica. Esta constatação foi confirmada mediante suas respostas, através 

de listas e dos questionários preenchidos, entregues tanto pelo DASE/SEED quanto pela 

Diretoria de Ensino/SEMED/PMA, nos quais se solicitou informações a respeito das escolas 

que já tinham implementado o SPE. 
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Porém, das 13 (treze) escolas da rede pública estadual de ensino que implementaram o 

SPE, sob a jurisdição da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), apenas 07 (sete) 

informaram que possuem professor(a) responsável pelo SPE; 06 (seis) disseram que não 

possuem, atualmente, professor(a) respondendo pelo SPE. Estas informações estão registradas 

na lista (Anexo A) cedida pela DEA/SEED; além disso, nenhuma delas devolveu o 

questionário preenchido; contudo, vale frisar que os questionários das escolas selecionadas 

por essa rede pública de ensino foram respondidos “in loco”, após o recebimento da lista com 

o nome das escolas e professores. 

 

Com relação às escolas da rede pública municipal de ensino de Aracaju/SE, teve-se a 

informação, através de uma lista (Anexo B) cedida pela Coordenadoria de Projetos da 

SEMED/PMA, que das 15 (quinze) escolas que desenvolvem o SPE apenas 06 (seis) 

devolveram o questionário preenchido; somente 08 (oito) informaram os nomes dos(as) 

professores(as) responsáveis pelo SPE, e 01 (uma) não tem, atualmente, professor(a). 

 

O campo empírico para o acesso (às informações) e realização das entrevistas 

abrangeu 04 (quatro) Unidades de Ensino: 02 (duas) para a rede pública estadual e 02 (duas) 

para a rede pública municipal de ensino de Aracaju/SE que implementaram o Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas. No entanto, para definição da quantidade de Unidades de Ensino que 

fariam parte da amostragem, tanto pela rede pública estadual quanto pela rede pública 

municipal, foi necessário que as escolas selecionadas tivessem em comum o ensino regular, 

do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, e ter alunos(as) com necessidades educacionais 

especiais matriculados(as) nas suas Unidades de Ensino. 

 

Vale ressaltar que o critério de seleção de ter alunos (as) com necessidades 

educacionais especiais matriculados(as) nas Unidades de Ensino, foi devido ao próprio 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) estabelecer, nas suas “Diretrizes para 

Implementação do Projeto” (BRASIL, 2008, p. 17), como uma de suas finalidades, o 

desenvolvimento de ações inclusivas para essas crianças e adolescentes, de modo a favorecer 

a vivência da sua sexualidade com autonomia e proteção social, daí a necessidade de ser 

elencado como uma condição na escolha das escolas públicas que participariam da pesquisa. 
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Ainda assim, foi necessário estabelecer especificamente outros critérios de seleção 

para cada rede pública de ensino, devido ao contratempo na devolução dos questionários 

preenchidos. Na rede pública estadual de ensino, entre as 07 (sete) Unidades que enviaram os 

nomes dos(as) professores(as) que estão envolvidos(as) com o SPE, foram eliminadas 03 

(três) escolas; dentre elas, 02 (duas) que não possuíam alunos(as) com necessidades 

educacionais especiais matriculados no ano letivo de 2010, e 01 (uma) por atuar 

exclusivamente na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Restaram somente 04 

(quatro) escolas, sendo que 02 (duas) delas possuíam a mesma professora responsável pelo 

SPE. No momento da realização das entrevistas foi informado que a referida professora se 

encontrava em gozo de férias, juntamente com uma outra que fazia parceria em uma dessas 

escolas. Desse modo, a realização das entrevistas na rede pública estadual se restringiu a 02 

(duas) Unidades de Ensino. 

 

Na rede pública municipal de ensino de Aracaju/SE, entre as 15 (quinze) escolas 

pertencentes a essa rede e que desenvolvem o SPE, levou-se em consideração apenas as 06 

(seis) que devolveram os questionários preenchidos, isto porque, de acordo com a lista cedida 

pela Coordenadoria de Projetos da SEMED/PMA, exceto 01 (uma) escola não tem atualmente 

professor(a) responsável pelo SPE. Dessa forma, as 06 (seis) escolas que devolveram os 

questionários respondidos pelos(as) diretores(as) no cumprimento da solicitação feita pelo 

pesquisador, as mesmas contribuíram significativamente para a pesquisa no momento da 

seleção e decisão, devido demonstrarem inicialmente a reciprocidade nessa comunicação. 

 

Das 06 (seis) escolas da rede pública municipal de ensino de Aracaju/SE, 02 (duas) 

não possuíam alunos(as) com necessidades educacionais especiais matriculados(as) no ano 

letivo de 2010, restando apenas 04 (quatro) escolas, sendo que em 01 (uma) delas tinha um 

professor e uma professora que eram responsáveis pelo SPE, mas os mesmos já estavam em 

gozo de férias, segundo informação de uma funcionária da Unidade de Ensino; porém, o 

professor que atua nessa escola também trabalha na rede pública estadual de ensino, devido a 

um outro vínculo empregatício que possui, só que na condição de coordenador/facilitador 

estadual do SPE. 

 

Em uma outra escola, também dessa mesma rede pública de ensino, não foi possível 

contactar a pessoa responsável pelo SPE, pois estava sempre ausente nos horários informados 

em que poderia ser encontrada na Unidade de Ensino. Desse modo, coincidência ou não, a 
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rede pública municipal de ensino de Aracaju/SE se restringiu também em 02 (duas) Unidades 

que participaram da pesquisa. 

 

Após definir as 04 (quatro) escolas públicas e, consequentemente, as 04 (quatro) 

professoras que atualmente desenvolvem o Projeto SPE nas Unidades de Ensino na cidade de 

Aracaju/SE, 02 (duas) para cada rede pública de ensino, este pesquisador também convidou 

os(as) 02 (dois/duas) coordenadores/facilitadores(as) do SPE, 01 (um/uma) para cada rede 

pública de ensino, para participarem das entrevistas. Além das professoras, considerou-se que 

os(as) coordenadores/facilitadores(as) do SPE são sujeitos também imprescindíveis nessa 

pesquisa. Os(as) mesmos(as) são considerados(as), por suas Secretarias da Educação, como 

coordenadores(as)/responsáveis pelo SPE, mas para o Projeto SPE, de acordo com o “Guia 

para a Formação de Profissionais de Saúde e de Educação” (BRASIL, 2006, p. 09), eles (as) 

são considerados (as) facilitadores(as), resultando, assim, nessa junção de nomes. Eles(as) 

são os(as) responsáveis pela formação continuada dos(as) professores(as) envolvidos(as) no 

SPE lotados nas Unidades de Ensino, assim como pelo seu monitoramento e avaliação em 

Sergipe e na capital aracajuana. 

 

Inicialmente pensou-se em entrevistar o público alvo: professores(as), alunos(as) e 

coordenadores/facilitadores(as) envolvidos(as) com o SPE, para um possível confronto entre 

suas experiências frente à implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) em 

Aracaju/SE. Contudo, devido ao cronograma e mediante justificativa já explicitada, foram 

entrevistados 06 (seis) participantes, sendo 04 (quatro) professoras e 02 (dois/duas) 

coordenadores/facilitadores(as) do SPE que concordaram em responder ao roteiro de 

entrevista previamente sistematizado, que abordou temas considerados importantes para 

atingir os objetivos propostos na pesquisa. Porém, dos 06 (seis) participantes da pesquisa, 

somente 05 (cinco) responderam as entrevistas semi-estruturadas, que foram realizadas pelo 

pesquisador na primeira quinzena do mês de janeiro de 2011, devido ao(à) 

coordenador/facilitador(a) municipal do SPE também atuar como professor(a) nessa mesma 

rede de ensino, dividindo sua carga horária de trabalho para preencher as duas funções. 

 

Os roteiros de entrevistas (Apêndices C e D) utilizados nessa pesquisa indicaram 05 

(cinco) aspectos que englobariam seus objetivos: 1) a participação no SPE; 2) a formação no 

SPE; 3) os conteúdos programáticos; 4) o plano de ação e; 5) questões gerais. Com esses 

roteiros de entrevistas organizados em 05 (cinco) blocos, que quando somadas as suas 



33 

 

perguntas totalizaram 18 (dezoito) questões para os(as) coordenadores/facilitadores(as) e 19 

(dezenove) questões para as professoras, o pesquisador pôde conduzir suas entrevistas 

tranquilamente, sem interrupções nos seus questionamentos, pois já estavam todos descritos 

no mesmo; mas o que ocorria de salutar também era quando a partir de uma resposta dada 

pelo(a) entrevistado(a) havia a possibilidade de elaborar outras perguntas com suas possíveis 

respostas, o que acabava incrementando os discursos proferidos tanto pelas professoras 

quanto pelos(as) coordenadores/facilitadores(as). 

 

As entrevistas tiveram duração em média de 62 (sessenta e dois) minutos, havendo 

uma oscilação entre 51 (cinquenta e um) e 75 (setenta e cinco) minutos, ademais, foram 

agendadas com datas e horários definidos pelas professoras e pelos(as) 

coordenadores/facilitadores(as). O agendamento com 03 (três) entrevistadas foi realizado via 

ligação telefônica para suas residências e/ou aparelhos celulares, pois já se encontravam em 

gozo de férias, mas assim mesmo se prontificaram em colaborar com a pesquisa. As 

entrevistas foram realizadas nos locais de trabalho. Quanto ao processo de coleta de dados, 

além da utilização de fontes bibliográficas, questionários com perguntas abertas e fechadas e 

documentos oficiais (LDBEN, Leis, Decretos, Portarias, Ofícios, Relatórios, Apostilas, 

Diretrizes para Implementação do Projeto e Guia para a Formação de Profissionais de Saúde e 

de Educação), foram privilegiadas as entrevistas semi-estruturadas, utilizando-se também de 

uma filmadora como apoio para registrar apenas suas expressões verbais (falas). Todavia, 

procurou-se preservar o anonimato dos respondentes, o que foi estabelecido no acordo 

assinado através do termo de consentimento (Apêndice E) entre pesquisador e entrevistados. 

 

De acordo com Trivinõs (1987, p. 137-138), o mesmo vai enfatizar que 

 

não poderíamos afirmar categoricamente que os instrumentos que se usam para 

realizar a Coleta de Dados são diferentes na pesquisa qualitativa daqueles que são 

empregados na investigação quantitativa. Verdadeiramente, os questionários, 

entrevistas etc. são meios „neutros‟ que adquirem vida definida quando o 

pesquisador os ilumina com determinada teoria. Se aceitamos este ponto de vista, da 

„neutralidade‟ natural dos instrumentos de Coleta de Dados, é possível concluir que 

todos os meios que usam na investigação quantitativa podem ser empregados 

também no enfoque qualitativo [...]. 

Mas, sem dúvida alguma, o pesquisador qualitativo, que considera a participação do 

sujeito como um dos elementos de seu fazer científico, apóia-se em técnicas e 

métodos que reúnem características sui generis, que ressaltam sua implicação e da 
pessoa que fornece as informações [...]. 
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Ainda segundo Trivinõs (1987, p. 146), 

 

podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

As representações obtidas por meio da entrevista englobam tanto as experiências 

quanto o sentido que os atores atribuem a elas. A relação entre experiência vivida e 

construção social significa a re-interpretação discursiva dos diferentes atores sobre a sua 

realidade. A realidade neste contexto se reapresenta vestida de símbolos, imagens e palavras. 

Segundo Chombart de Lauwe (1979), as percepções/representações são um excelente teste 

projetivo do sistema de valores e aspirações de uma sociedade. Para que se possa entender a 

complexidade da sociedade, deve-se considerar que as ideias e os valores podem ser 

transformados pelas representações individuais e coletivas, compondo um sistema de 

múltiplos níveis. Entrelaçadas às representações individuais, relacionadas à biografia de cada 

ator social, existem também as representações coletivas que são expressas por meio da 

linguagem, circulando nas mais diversas camadas da sociedade. 

 

Na relação entre materialidades de vida, realidades e percepções/representações, 

aquelas se apresentam aos atores por mediações, valores e concepções socialmente 

construídas. Segundo Barthes (2000, p. 13), “para identificar as representações culturais 

utilizadas por determinadas pessoas, devemos nos voltar para o conhecimento e para o 

discurso que essas pessoas empregam para interpretar e objetivar suas vidas”. Sabe-se que “as 

representações sociais correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na 

elaboração e, por outro, à prática que produz a dita substância, tais como a ciência ou os mitos 

correspondem a uma prática científica e mítica” (MOSCOVICI, 1978, p. 41). 

 

Após a transcrição dos relatos dos(as) coordenadores/facilitadores(as) e das 

professoras foram feitas as análises qualitativas que resultaram em categorias a partir de cada 

aspecto focalizado nas entrevistas, através das quais os conteúdos tiveram como critérios, nas 

respostas das professoras, seus pontos de convergência, divergência e isolados (diferente das 

demais relatadas); em seguida, os mesmos critérios foram usados para as respostas dos(as) 

coordenadores/facilitadores(as) e finalizou-se agrupando as respostas dadas pelas professoras 
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e pelos(as) coordenadores/facilitadores(as) procurando estabelecer os pontos de convergência, 

divergência e isolados entre eles(as). 

 

Quanto à análise e interpretação dos dados obtidos pelas técnicas de coleta de dados, 

Gil (1987, p. 166) vai expor que 

 

[...] estes dois processos, apesar de conceitualmente distintos, aparecem sempre 

estreitamente relacionados. A análise tem como objetivo organizar e sumariar os 

dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema 

proposto para investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do 
sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos. [Mas] nos estudos de caso não se pode falar 

num esquema rígido de análise e interpretação. 

 

Para a análise dos dados foi priorizado o método de análise do conteúdo. Conforme 

Bardin (1991), a análise do conteúdo se presta para o estudo das motivações, atitudes, valores, 

crenças, tendências e, acrescentando-se, para o desvendar das ideologias que podem existir 

nos dispositivos legais, princípios, diretrizes, etc., que, à simples vista, não se apresentam com 

a devida clareza. Por outro lado, o método de análise de conteúdo, em alguns casos, pode 

servir de auxiliar para instrumento de pesquisa de maior profundidade e complexidade, como 

o é, por exemplo, o método dialético. Para Triviños (1987, p. 158-160),  

 

a Análise de Conteúdo é um método que pode ser aplicado tanto na pesquisa 

quantitativa como na investigação qualitativa, mas com aplicação diferente 

[...].[Nesse sentido,] voltamos a salientar que qualquer técnica (entrevista, 

questionário etc.) adquire sua força e seu valor exclusivamente mediante o apoio de 

determinado referencial teórico. E, naturalmente, a análise de conteúdo não foge a 

este enunciado geral. 

 

Procurou-se abordar nas análises, a distinção entre gênero e sexualidade, conforme a 

literatura consultada, cujo reconhecimento acadêmico está confirmado nos estudos deste 

campo temático SCOTT (1990); NICHOLSON (2000); LOURO (1998); HEILBORN e SORJ 

(1999). 

 

Para Silva (2009), gênero não é “sinônimo” de sexualidade, mas as construções 

relativas às práticas sexuais estão inscritas nas relações de gênero que revelam símbolos que 

socialmente vão “conferindo forma” às diferenças que ilustram o feminino e o masculino em 

culturas diversas. Por sua vez, estas diferenças vão demarcar lugares, influenciar atitudes e 

práticas determinadas no exercício do prazer sexual definido como feminino e masculino, a 

partir de corpos que “funcionam” de forma diferente na sua interface com o campo biológico. 
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Daí surge termos como passivo e ativo, romântico e “sexualizado”, demarcando-se territórios 

muito rígidos e identidades muito fechadas para homens e mulheres. A estas demarcações se 

opõem algumas correntes de estudos, contrárias aos enfoques binários (homem/mulher; 

homossexual/heterossexual), pois sustentam que estas representações que constroem 

significados para o masculino e feminino, transitam, permanentemente, entre um e outro 

sujeitos de sexos diferentes. 

 

De acordo com Pan (2007, p.01), “o estudo da sexualidade pode nos fazer mais 

receptivos e conscientes em nossas relações interpessoais, contribuindo, desta forma, para 

incrementar o grau de intimidade e satisfação sexual em nossa vida. Mas, infelizmente, tem 

que se reconhecer que estes resultados não se conseguem automaticamente”. Nesse aspecto, 

segundo Nunes (1987, p. 17), precisa-se entender que 

 

[...] a sexualidade humana não está sujeita ao determinismo animal, restrita ao 
mundo natural. É uma esfera que passa além disso, ela contém a intencionalidade, 

no sentido de consciência e de experiência de sentido, no sujeito humano. É portanto 

dimensão existencial, original e criativa em sua expressão e vivência. E esta 

dimensão é dinâmica, dialética e processual. Não se pode reduzir a sexualidade a um 

substrato único, imitável, eterno. A sexualidade, isto é, as qualidades, formas e 

significações da atividade sexual é histórica, processual e mutável. Isto significa que 

está sempre aberta a novas significações, novas experiências de sentido. 

Muitas vezes o argumento do „natural‟ é a forma mais cabal do preconceito ou do 

conservadorismo. Pois se poderá afirmar que é „natural‟ o poder, o domínio, a 

brutalidade no homem, como a „meiguice e ternura‟ são dotes „naturais‟ da mulher. 

É preciso rejeitar este simplismo. 

 

Enquanto os movimentos sociais e a academia faziam emergir sexualidade e gênero 

como questões para intervenção e investigação empírica e teórica, a crescente preocupação 

internacional por temas como saúde reprodutiva feminina e masculina e, mais recentemente, a 

epidemia da AIDS (PARKER e BARBOSA, 1996, p.8) “promoveu uma intersecção com as 

agendas de pesquisa construídas em torno das preocupações feministas, gays e lésbicas de tal 

forma, que [...] o estudo da sexualidade e sua dimensão social e política emergissem como 

centrais ao debate que teve lugar na sociedade no final [do século XX]”. 

 

Importante destacar como uma constante nos textos das Ciências Sociais sobre 

sexualidade, a partir da década de 1990, é a presença do gênero como categoria fundante “no 

modo como a experiência sexual é vivenciada pelos sujeitos, na medida em que as trajetórias 

masculinas e femininas são radicalmente distintas, não exatamente pelas diferenças 

estampadas em seus respectivos corpos, mas, sobretudo, em função da maneira como as 
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expectativas e as aspirações em relação à experimentação sexual são marcadas pelo gênero na 

tradição ocidental” (HEILBORN e BRANDÃO, 1999, p.11-12). A identidade de gênero e o 

exercício da sexualidade, assim, seriam tão inevitavelmente imbricados que se optou por 

reunir comentários sobre as obras dedicadas tanto à identidade de gênero, de maneira mais 

ampla, quanto às que discutem a orientação sexual. As trajetórias de ambos os campos de 

estudos (do gênero e da sexualidade), no Brasil, estão ligadas por terem recebido grande 

impulso com a eclosão de movimentos sociais na década de 1970, como o feminista, o de 

liberação sexual, e, mais tarde, o movimento homossexual. 

 

Dessa forma, um panorama dos estudos que aludem aos movimentos sociais e à luta 

pelos direitos relativos a gênero e sexualidade possibilita, em seguida, examinar processos de 

construção de identidades feminina e masculina.  As autoridades escolares têm o poder de 

regular diversos aspectos do ambiente de aprendizado, a fim de torná-lo protetor e apoiador, e 

as escolas também podem agir como centros de apoio social, instituições de confiança que 

podem estabelecer um elo entre crianças, pais, famílias e comunidades e outros serviços 

(como os serviços de saúde). Entretanto, as escolas somente serão efetivas se puderem 

assegurar a proteção e o bem-estar de seus alunos e funcionários, se fornecerem intervenções 

relevantes de ensino e aprendizado e se associarem a serviços psicossociais, sociais e de 

saúde. Evidências da UNESCO, OMS, UNICEF e Banco Mundial (OMS e UNICEF, 2003) 

apontam para um conjunto central de medidas legislativas, estruturais, comportamentais e 

biomédicas que podem contribuir para tornar as escolas saudáveis para as crianças. A 

educação em sexualidade apropriada para a idade é importante para todas as crianças e jovens, 

dentro e fora da escola. Embora a Orientação Técnica Internacional sobre Educação em 

Sexualidade enfoque especificamente o ambiente escolar, grande parte do conteúdo será 

igualmente relevante para as crianças que se encontram fora da escola. 

 

Segundo pesquisas realizadas recentemente por Melo (2004) e Barreto (2009), 

constatou-se muita dificuldade por parte dos(as) professores(as) que atuam em sala de aula, 

no âmbito das escolas de ensino fundamental, para lidar com temas relacionados à 

sexualidade, o qual possui estigmas de discriminação, preconceito e tabu, principalmente com 

os(as) alunos(as) com necessidades educacionais especiais e alunos(as) homossexuais 

matriculados(as) nas escolas públicas das redes estadual e municipal de ensino no Município 

de Aracaju, Estado de Sergipe. Com isso, consideram de extrema e urgente necessidade a 

realização de formação inicial e/ou continuada para educadores(as) na área de educação 
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sexual, para minimizar suas dificuldades de compreensão e atuação em relação ao tema e, 

consequentemente, dos seus estereótipos sexuais frente ao alunado. 

 

Partindo dessa necessidade de oferecer formação continuada para os(as) 

professores(as) das redes públicas estadual e municipal de ensino, a respeito dos temas 

sexualidade e gênero, a presente pesquisa procurou dar visibilidade às experiências vividas 

pelos(as) professores(as) dessas mesmas redes públicas que participam da implementação do 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) no Município de Aracaju/SE, principalmente 

porque esse projeto pretende, mediante seu objetivo central, provocar ampla discussão sobre 

as temáticas saúde sexual e a saúde reprodutiva no âmbito escolar; porém, antes de iniciar o 

trabalho de sensibilização e conscientização em relação às temáticas que são propostas pelo 

mesmo, os(as) professores(as) devem participar de uma formação inicial e/ou continuada que 

contemple diversas temáticas relacionadas à sexualidade, o que pode contribuir, de alguma 

forma, para minimizar as dificuldades encontradas nas pesquisas anteriores realizadas por 

Melo (2004) e Barreto (2009). 

 

A estrutura da pesquisa foi sistematizada em cinco seções: 

 

A primeira seção apresenta uma síntese dos pontos principais da pesquisa. 

 

A segunda seção buscou identificar as principais instituições que controlam 

socialmente a sexualidade humana na sociedade brasileira, as quais podem ser representadas 

principalmente pela interlocução entre Igreja Católica e as Ciências Médicas; todavia, foi 

necessário enveredar pela história no intuito de encontrar fatos históricos que permitissem 

compreender como veio acontecendo as relações entre as áreas da educação, saúde, 

sexualidade e educação sexual no contexto sócio-político-econômico-cultural. 

 

A terceira seção trilhou pela cultura escolar no ensino fundamental, especificamente 

pela arquitetura escolar, os programas de ensino e a formação docente no Brasil e a sua 

relação com a educação sexual apregoada pela Igreja Católica e as Ciências Médicas. Com 

isso, percebeu-se que as áreas da educação, saúde e sexualidade estão em completo 

imbricamento, como também possuem semelhanças em seus discursos e práticas no que diz 

respeito à perpetuação e reprodução das desigualdades sexuais entre os indivíduos no ensino 
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primário, e o mais interessante disso tudo é que são reforçadas e legitimadas por políticas 

públicas. 

 

A quarta seção pretendeu dar visibilidade às experiências vividas pelos(as) 

coordenadores/facilitadores(as) e professores(as) que participam da implementação do Projeto 

Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), nas Unidades Públicas de Ensino da educação básica 

no Município de Aracaju/SE, principalmente porque esse projeto, mediante seu objetivo 

central, pretende tratar de discussões sobre as temáticas saúde sexual e a saúde reprodutiva 

que são repletas de tabus, discriminação e preconceito no âmbito escolar. 

 

Finalizando, a quinta seção apresentou a conclusão da pesquisa, incluindo sugestões 

que podem contribuir para a melhoria e o fortalecimento do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas onde está sendo implementado, principalmente nas Unidades Públicas de Ensino da 

educação básica no Município de Aracaju/SE, e, quem sabe, estenda-se para as demais 

escolas do Brasil que aderiram esse projeto, em virtude dele ser uma política pública 

educacional promovida pelos Ministérios da Educação e da Saúde. 
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2 RELIGIÕES, CIÊNCIAS MÉDICAS E CORPO HUMANO: O PODER DA 

DUALIDADE PECADO/DOENÇA E CASTIDADE/SAÚDE NO BRASIL 

ATRAVÉS DA SEXUALIDADE. 

 

 

A presente seção tem como finalidade identificar as principais instituições 

responsáveis por políticas de controle social da sexualidade humana na sociedade brasileira e, 

posteriormente, relacioná-las com o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), objeto 

dessa pesquisa, que possui como objetivo central a promoção da saúde sexual e da saúde 

reprodutiva, visando reduzir a vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), à infecção pelo HIV, à AIDS e à gravidez não planejada, 

por meio do desenvolvimento articulado de ações no âmbito das escolas e das unidades 

básicas de saúde.  

 

Mediante a leitura de livros, artigos em revistas, de autores(as) que abordam sobre as 

temáticas envolvidas nessa pesquisa, chegou-se à conclusão de que as Religiões, 

principalmente a que predomina no Brasil, sendo ela representada pela Igreja Católica, e as 

Ciências Médicas, como sendo as principais instituições que regulam o corpo humano na 

sociedade brasileira, através de seus discursos, que correspondem à dualidade pecado/doença 

e castidade/saúde, resultando, assim, também, no controle da sexualidade pela educação. 

Ademais, acredita-se que essa discussão seja importante para se ter uma compreensão 

ampliada no contexto sócio-político-econômico-cultural entre as áreas de educação, saúde, 

sexualidade e educação sexual, que são consideradas as principais categorias de análises do 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), e possivelmente de sua inserção nas Unidades 

Públicas de Ensino no Município de Aracaju/SE, e, consequentemente, para o cenário 

educacional brasileiro na atualidade. 

 

Dessa maneira, precisou-se entender que a humanidade em seu processo civilizatório, 

apresentou e apresenta alguns questionamentos importantes no que se refere à dualidade 

pecado/doença e castidade/saúde, além deles sempre possuírem estreita relação com as 

Religiões e as Ciências Médicas, tornando-se, muitas vezes, motivo de disputa e/ou consenso 

entre essas duas áreas do conhecimento no decorrer da nossa história. 

 

A partir dessa relação entre as Religiões e as Ciências Médicas com o discurso da 

dualidade pecado/doença e castidade/saúde, uma das perguntas que se faz é: como o corpo 
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humano veio e ainda vem se estruturando diante da dualidade pecado/doença e 

castidade/saúde na sociedade? Outra questão importante é: por que se necessita manter a 

dualidade pecado/doença e castidade/saúde na sociedade? Além dessas questões, também se 

indagou: como as Religiões e as Ciências Médicas lidaram e ainda lidam com a dualidade 

pecado/doença e castidade/saúde na sociedade brasileira? 

 

De acordo com tais questões não se pretendeu esgotar essa discussão, mas contribuir 

para a sua reflexão, buscando ampliá-la com a inclusão das vertentes sexualidade humana e 

poder, sendo, estas, elementos que a permeiam de forma “camuflada” ou “subliminar” na 

dualidade pecado/doença e castidade/saúde que é mantida pelo discurso das Religiões e das 

Ciências Médicas na sociedade. 

 

Nessa perspectiva, procura-se expor a trajetória do corpo humano através da sua 

sexualidade e do poder na sociedade, relacionando-a com as Religiões, as Ciências Médicas e 

o discurso da dualidade pecado/doença e castidade/saúde no mundo e no Brasil. 

 

Porém, antes de se adentrar nas questões pertinentes às Religiões, às Ciências Médicas 

e ao discurso da dualidade pecado/doença e castidade/saúde no mundo e no Brasil pela 

trajetória do corpo humano, faz-se mister, primeiramente, definir o que se entende como 

poder, pois segundo Bertrand Russel (apud CHAZEL, 1996), 

 

poder é a capacidade de suprir desejos, vontades, objetivos, ainda que contra tais 

objetivos se oponham resistências de qualquer natureza. Assim, o poder é definido 

relacionalmente em referência a pessoas e a objetos. Numa relação entre A e B, A 

será poderoso se conseguir que B aja – de maneira mais ou menos consciente e 

voluntária, por comissão ou omissão – para que A atinja seus intentos. O mesmo se 

dá em relação ao objeto desejado – seja ele tangível ou intangível: o ator será mais 

ou menos poderoso, nessa relação, conforme esteja mais ou menos distante de 

conquistar o objeto desejado, qualquer que seja ele – uma posição social, um bem, 

um afeto. 

Essas considerações são propositalmente reducionistas e visam definir o que 

chamamos de poder. Evidentemente, o fenômeno é muito mais complexo na vida 

social, onde inúmeros indivíduos e objetos compõem uma vasta teia de relações. O 
importante é reter a noção de que o poder não é um atributo natural nem absoluto. 

[...] Ninguém é suficientemente poderoso a ponto de estar seguro de ser sempre o 

mais forte. Completaríamos dizendo que ninguém é completamente destituído de 

poder a ponto de sempre ser subordinado em qualquer relação que estabeleça. 

 

Após esse entendimento sobre o que é poder, pode-se descrever a trajetória do ser 

humano, desde as sociedades primitivas ou rudimentares até a contemporaneidade em que o 

mesmo procurou e procura manifestar a sua sexualidade de acordo com cada época. 
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Para retratar parte da história da civilização que caracteriza tais manifestações, pode-se 

observar que nas sociedades primitivas ou rudimentares tudo o que era produzido era comum 

a todos, e seus valores eram distintos dos atuais. 

 

[...] Nestas sociedades existia o culto à fertilidade representado pela „Deusa Mãe‟ ou 

„Terra Mãe‟. A representação simbólica destes cultos manifestava-se pela veneração 
das partes sexuais femininas, mais especificamente a vagina, representada por um 

triângulo. A religião e a magia eram o aparelho conceptual destes povos e tudo era 

misticamente e cultualmente representado, como vemos até hoje entre os aborígines 

da Austrália, os bosquímanos da África e outros povos coletores ou pastores 

chamados primitivos. O sexo era visto em certas sociedades, os Fenícios, por 

exemplo, como elemento sagrado, religioso, um culto à fertilidade. [...] A exaltação 

e a divinização do sexo feminino podem ser explicadas pela falta de relação 

adequada, na mente do homem primitivo, entre causa e efeito da fecundação, 

desconhecimento da paternidade e da relação entre o ato sexual e a gravidez pela 

falta de adequada noção de tempo. Entre tantas explicações afirma-se que este fato 

seja um dos princípios explicativos da matrilinearidade. Há, contudo diversas 
maneiras de tratar o tema, matrilinearidade baseada no desconhecimento da 

paternidade, outra baseada no poder e nas relações econômicas. Este segundo 

aspecto envolve a divisão social do trabalho. Pode-se afirmar contudo que nesta 

etapa, sexo, religião e trabalho estão em íntima relação com o fenômeno da vida 

(NUNES, 1987, p.28). 

 

Porém, a sociedade antiga acabou com certas características das sociedades primitivas 

ou rudimentares, como por exemplo, os alimentos que cultivava ser comum a todos e 

distribuído de forma igualitária, conforme as necessidades de homens, mulheres e crianças da 

comunidade. 

 

[...] O sexo gradualmente perde seu caráter mítico e passa a ser mais „racionalizado‟, 

mais conhecido e controlado. Distingue-se o sexo da reprodução e da fecundidade e 

é possível introduzir a noção de prazer. Esta distinção era uma dupla condição da 

mulher, a reprodutora e mãe e a mulher instruída nas artes do amor. [...] A divisão 

do trabalho social se acentua e o homem usurpa certos privilégios da mulher 

tomando em suas mãos o controle da produção e reprodução da vida (NUNES, 

1987, p. 30). 

 

Começa, então, a surgir uma sociedade dividida em classes sociais e sexuais. A 

origem desta divisão foi discutida por Ponce (1992, p. 22) como tendo, “[...] provavelmente, 

uma dupla origem: o escasso rendimento do trabalho humano e a substituição da propriedade 

comum pela propriedade privada”. 

 

Essas transformações trouxeram consigo as relações de dominação e submissão, que 

provavelmente foram um dos fatores que desencadearam a repressão sexual. A divisão de 
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papéis sexuais, por exemplo, estabeleceu-se com a descoberta da relação existente entre sexo 

e reprodução. 

 

[...] A situação da mulher [...] sofreu modificações de vulto. Na comunidade 

primitiva, em que imperava o matrimônio grupal, ou um casamento facilmente 

dissolúvel, a paternidade era difícil de ser estabelecida, e a filiação, por esse 

motivo, se transmitia pela linha materna. O matriarcado sempre aparece junto a 

essas formas de comunidades formadas na propriedade comum do solo. Mas 

quando a domesticação dos animais provocou um aumento de riqueza social, a 

propriedade privada começou a substituir a coletiva: as terras foram repartidas entre 
os „organizadores‟, e tiveram lugar grandes transformações. Para assegurar a 

perpetuidade da riqueza privada através das gerações e o benefício exclusivo dos 

seus próprios filhos - e não dos filhos dos outros, como ocorreria se o matriarcado 

tivesse subsistido - a filiação paterna substituiu a materna e uma nova forma de 

família, monógama agora, apareceu. Com ela, a mulher foi relegada a um segundo 

plano, passando a ocupar-se tão somente com funções domésticas, que deixaram de 

ser sociais [...]. A sua educação ao mesmo tempo, passou a ser uma educação pouco 

superior à de uma criança [...] (PONCE, 1992, p. 29-31). 

 

Outras transformações nos períodos subseqüentes, como nas Sociedades Medieval, 

Moderna e Contemporânea trouxeram e trazem consigo mudanças na maneira de atuação e 

controle, por parte daqueles que administraram e administram as mesmas. Como 

conseqüências dessas transformações, grande parte da população continua sendo explorada e 

oprimida, nela inclusa a mulher e as demais minorias sociais, como por exemplo, a pessoa 

com deficiência. 

 

Pode-se destacar nesses períodos, como na Sociedade Medieval, também chamada de 

“civilização cristã”, que 

 

[...] coincide com a desestruturação do mundo antigo com a queda do Império 

Romano e a emergência da igreja como instituição que catequiza e organiza o 

mundo bárbaro. A inspiração judaica, o platonismo „batizado‟ e o maniqueísmo se 

mesclam no novo imaginário social lentamente construído pela Igreja através do 

enquadramento dos povos bárbaros na doutrina cristã. Isso se dá a partir do século 

V. Uma nova antropologia e teologia, o predomínio dos valores espirituais e morais, 

a superioridade do espírito e o estímulo ao medo das condenações eternas, tudo isso 

engendra uma nova compreensão da sexualidade e um novo comportamento sexual. 

O corpo é lugar da maldade demoníaca, „cárcere da alma‟. Dominar o corpo e 

reprimir o sexo constitui ideal de vida cristã. A sexualidade passa novamente ao 

controle da religião, o celibato é ideal de perfeição e só permite expressão sexual 

com o sério propósito da procriação. A dimensão do prazer é perdida novamente. 
Nesta mentalidade cristã o sexo está preso à idéia de pecado, de „sujeira‟, de 

maldade. A condenação do sexo favorece o enaltecimento do ideal celibatário 

sacerdotal e da virgindade, multiplicam-se conventos e mosteiros, a castidade é a 

maior „virtude‟. Alguns autores vinculam o ideal celibatário da Igreja com a 

conservação das suas propriedades ameaçadas pelo direito de herança que caberia 

aos filhos numa estrutura familiar [...] (NUNES, 1987, p. 30-31). 
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Em meio às várias revoluções acontecendo nos continentes, principalmente no 

europeu, e tendo como marcos históricos a Revolução Francesa e Industrial, começam a surgir 

rupturas para com o mundo medieval com o advento da sociedade capitalista saindo das 

entranhas do feudalismo. Com isso, a sexualidade passa a ser encarada como uma grande 

fonte de energia que precisa ser desviada do sexo para o trabalho. 

 

Freud (1972 apud MARCUSE, 1981, p. 34-35) vai sustentar que a instauração da 

repressão sexual, tanto para homens como para mulheres, deu-se com a passagem para a vida 

grupal. A necessidade de trabalho sistemático para sustentar o grupo quebrou o equilíbrio do 

sistema. A energia necessária ao trabalho precisava ser desviada de alguma outra atividade, 

então os prazeres individuais precisavam ser adiados; as necessidades do grupo se 

sobrepunham às necessidades individuais. Esse subjugo dos instintos não se deu como um 

processo biológico natural, mas foi resultado de um processo histórico-social imposto pelo 

próprio homem. 

 

Segundo Foucault (1988, p. 109), a sexualidade humana, no que se refere à repressão 

sexual, está dividida em duas rupturas, 

 

[...] uma no decorrer do século XVII: [onde há o] nascimento das grandes 

proibições, valorização exclusiva da sexualidade adulta e matrimonial, imperativos 

de decência, esquiva obrigatória do corpo, contenção e pudores imperativos da 

linguagem; a outra, no século XX; [...] é o momento em que os mecanismos da 

repressão teriam começado a afrouxar [...]. 

 

Já, Nunes (1987, p. 32), discutindo a cronologia da repressão sexual que num primeiro 

momento determinava que sobre o sexo deveria prevalecer o silêncio, e, num segundo, 

deveria ocorrer a liberação da palavra, expõe que não basta romper o silêncio, é necessário 

ultrapassar o antigo e repressor discurso, pois 

 

[...] de nada adianta multiplicar a fala sobre o sexo e a quantidade das relações se 

não se alterou a qualidade da relação. O prazer mecanizado da sociedade de 

consumo, com bonecas de plástico vibradoras, a multiplicidade das posições e 

técnicas amorosas, estímulos e jogos só aprofundam o sentimento de fracasso. Só 

uma completa transformação nas relações humanas, a começar pelas relações de 

produção exploradas e alienantes fará transformar a dimensão atual da sexualidade 
humana. 
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Como se pode observar, na trajetória da humanidade as desigualdades entre homens e 

mulheres são mantidas e evidentes desde a sociedade antiga, através da repressão sexual que é 

 

[...] o sistema de normas, regras, leis e valores explícitos que uma sociedade 

estabelece no tocante a permissões e proibições nas práticas sexuais genitais (mesmo 

porque um dos aspectos profundos da repressão está justamente em não admitir a 

sexualidade infantil e não genital). Essas regras, leis e valores são definidos 

explicitamente pela religião, pela moral, pelo direito e, no caso de nossa sociedade, 

pela ciência também. 

Justificativas diferentes, no decorrer da história de uma sociedade, decidem quanto à 
permissão e à proibição de práticas sexuais que possam conservar ou contrariar as 

finalidades que tal sociedade atribui ao sexo, ou seja, serão racionalizadas. [...] 

Assim por exemplo, numa sociedade que considera o sexo apenas sob o prisma da 

reprodução da espécie, ou como função biológica procriadora, serão reprimidas 

todas as atividades sexuais em que o sexo genital for praticado sem cumprir aquela 

função [...]. 

Também são reprimidas as práticas que possam perturbar as finalidades atribuídas à 

procriação. [...] Como também são reprimidas a violação sexual de crianças por 

adultos, a curra e o estupro. Se por um lado, a proibição e punição se referem aos 

aspectos de violência presentes nesses atos referidos ao problema da gravidez 

indesejada e ao aborto, que por sua vez não é aceito. Além disso, [...] nesses dois 

casos há uma série de investigações (policiais) para averiguar se a mulher currada ou 
estuprada realmente não consentiu na relação sexual, o que indica a existência de 

uma desconfiança implícita a cerca das mulheres, no tocante ao sexo. Desconfiança 

que atesta a presença difusa de uma repressão sexual mais sutil e quase invisível 

(CHAUÍ, 1988, p. 77-79). 

 

Foucault (1984 apud CHAUÍ, 1988, p.16-17) delimita a questão sexual na sociedade 

atual, da seguinte forma: 

 

[...] no contexto moral fala-se para que seja estabelecida a fronteira entre o lícito e o 

ilícito, e no contexto religioso para a demarcação dos limites entre o pecaminoso e o 

não pecaminoso, no contexto científico, onde parecem desaparecer os juízos de valor 

e as condenações, fala-se para que o sexo possa ser administrado. Pertence ao campo 

da saúde pública. Nessa perspectiva, teremos que admitir que a mudança não 

significou um avanço da liberação sexual ou uma diminuição da repressão, mas a 

passagem a outras formas repressivas que servem ao propósito da „normalização‟. 

 

No entanto, na sociedade os campos da religião, da ciência, da moral, e também do 

direito, só agem dessa maneira para que a repressão sexual não acabe, porque se isto 

acontecer, a mesma perde todo seu poder para com os indivíduos a ela pertencentes, no que se 

refere ao seu controle do corpo humano, principalmente através do sexo. 

 

[...] Ao longo da história humana [se teve] a representação de sucessivos ou 

simultâneos corpos – compostos de linguagens, símbolos e imagens; o que [...] 

dificulta em sermos nosso corpo. Ou seja, quase sempre [acabou] somente tendo 

este ou aquele corpo ou vivenciando a corporeidade conforme as „necessidades‟ de 

uma determinada época, segundo Assmann (1995). 

A compreensão da corporeidade permeia nestes aspectos, a observação das imagens, 

símbolos e linguagens corporais, que constroem-se no imaginário social, e que em 

última instância, determinam a vivência corporal afirma Santin (1997). Porém, as 
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diferentes culturas, ideologias e organizações quase sempre arquitetaram um corpo 

humano que fosse conformista e adequado. Conforme lembra Assmann (1995) 

tivemos/temos: a) o „corpo jardim fechado‟ [...] – predominou no Ocidente entre os 

anos 3.000 a.C. até por volta de 1.700 d.C.; b) o „corpo aberto e devassável‟ [...] 

daquilo que se entende como ciência; c) o „corpo ajustável ao que se necessita‟: 

corpo força de trabalho, educável, que deixou a rigidez das concepções antigas. 

Corpo relação mercantil, corpo sexo–cor, corpo de atleta, corpo malhado e 

escultural, corpo capital humano, até chegarmos no corpo valor de troca, da 

engenharia genética e do mercado de órgãos (BONFIM, 2005, p. 02-03). 

 

No campo religioso, por exemplo, Guimarães (1992, p. 18-20), discutindo MILES, 

expõe que 

 

[...] a eficácia deste controle da mulher pelo homem só surtiu efeito porque o 
elemento encontrado para o ataque foi o corpo. No corpo reside o sentido da 

individualidade do ser, se este passa a ser denegrido, se instala a insegurança, 

facilitando o controle. 

A lógica utilizada foi simples. Eva foi a pecadora. Adão foi tirado do paraíso por ela, 

a mulher era, e é, portanto perigosa quando age sem controle externo; a visão do seu 

corpo poderia provocar luxúria, motivo de ter até o rosto coberto em algumas 

religiões; sua língua era traidora, motivo para Moisés, no nascimento do judaísmo 

ter dito que as mulheres devem permanecer em silêncio. Com isso, para evitar 

conseqüências desastrosas para o mundo, o homem assumiu o controle do corpo da 

mulher. [...] E as religiões fizeram uso sobre o homem do mesmo controle que este 

usava sobre a mulher, o controle do corpo. [...] O sexo, por permitir além da função 

reprodutiva uma atividade prazerosa, foi regrado. Os prazeres sexuais também 
deveriam ser evitados. Sexo só seria um ato de amor (aprovado pelo divino) se 

resultasse em reprodução. Fora disso era considerado luxúria e deveria ser evitado. 

 

E esse controle não se dá somente através desses campos supracitados, mas sim em 

todo contexto sócio-político-econômico-cultural da sociedade; por isso, pode-se afirmar que o 

sexo está intimamente relacionado ao poder. 

 

[...] Para Reich, a repressão está a serviço das sociedades autoritárias; e Foucault 

sustenta que o capitalismo avançado espalha o sexo e aumenta o poder através dele. 

Enfim, alude-se para uma faceta do poder que não costuma ser abordado nos 

manuais de ciência política. Trata-se de um poder invisível, subterrâneo, que age na 

penumbra, e pode ser tão eficiente quanto a polícia ou as instituições judiciárias 

(MANTEGA, 1979, p. 11). 

 

E para ser ainda mais eficiente a sociedade estabelece padrões, e, também, atribui aos 

indivíduos de ambos os sexos “papéis sexuais” com o propósito de poder controlar tanto o 

comportamento quanto o desempenho dos mesmos, separadamente, utilizando, para isso, de 

poderosos mecanismos de alienação para que os indivíduos percam a sua capacidade crítica 

de decisão, deixando de ser sujeitos e tornando-se objetos de “manobra” dos meios de 

comunicação, das instituições de uma forma geral, e dos costumes sociais; enfim, a sociedade 
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se utiliza de todos os meios de informações aos quais tem acesso para transmitir os 

conhecimentos e as notícias que convêm aos seus interesses repressores. 

 

Um exemplo disso é o seguinte: 

 

[...] a aquisição do papel masculino ou feminino ganha consistência e importância a 

partir da premissa de que a maioria das culturas espera que homens e mulheres 
tenham papéis e comportamentos diferentes na sociedade. É desde cedo que os pais 

ensinam aos seus filhos quais os padrões de comportamento mais apropriado para 

este ou aquele sexo. Incentiva-se mais a independência do menino, recompensando-

o por este comportamento, ao passo que não se estimula a menina a esse mesmo 

comportamento. 

E, dentro dos padrões propostos, espera-se que os homens sejam fortes, 

independentes, agressivos, competentes, competitivos e dominantes. Para as 

mulheres, a expectativa é de que sejam mais dependentes, sensíveis, afetuosas e que 

suprimam impulsos agressivos sexuais (ROMERO, 1994, p. 227). 

 

Já com relação aos papéis sexuais, expressão utilizada para designar as funções dos 

homens e das mulheres na sociedade, e tomando como base seus padrões, espera-se que o 

sexo masculino ocupe sempre os cargos hierarquicamente mais altos dentro do organograma 

da indústria, do comércio e das instituições, e, antagonicamente, que o sexo feminino ocupe 

os cargos mais baixos; isto quando muito, pois numa visão geral deve se manter em casa, 

ocupando seu cargo de “dona do lar”, mas que, assim mesmo, não deixa de ser inferior ao do 

masculino. Com isso, procura-se controlar o desempenho dos mesmos, separadamente, nos 

estabelecimentos. 

 

“Na sociedade brasileira, os papéis sexuais são bem distintos e determinados, 

caracterizando os comportamentos tipicamente masculinos e femininos. Ser homem ou 

mulher na cultura brasileira é fundamentalmente diferente, pois os papéis sexuais ainda são 

prescritos com muita rigidez” (ROMERO, 1994, p. 227). 

 

Mas, segundo Soares e Goellner (1994, p. 263) “a diferença, a particularidade, a 

singularidade de gostos, sentimentos, desejos, hábitos, ações não poderiam estabelecer uma 

relação de desigualdade entre seres humanos pertencentes ao gênero humano”. 

 

O uso da categoria „Gênero‟ rejeita a idéia de esferas separadas (homens e 

mulheres), designando sim, as relações sociais entre sexos, rejeitando explicitamente 

explicações biológicas utilizadas para assegurar diversas formas de subordinação, 

pelo fato da mulher gerar os filhos e o homem ter a força muscular (TAFFAREL e 

FRANÇA, 1994, p. 237). 
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[...] Esta diferença de natureza anatômica, não pode ser o motivo de determinar o 

lugar de homens e mulheres a partir de sua singularidade anatômica, abandonando a 

universalidade própria e os caracteres próprios do gênero humano. [Pois,] o elogio à 

diferença acaba por configurar-se, por vezes, em segregação (SOARES e 

GOELLNER, 1994, p. 263). 

 

Alguns(mas) estudiosos(as) ao refletirem sobre estas questões chegaram à conclusão 

de que a diferenciação de papéis sexuais masculinos e femininos, com o subjugo da mulher, 

foi uma imposição e não uma consideração biológica. 

 

Porém, é valido salientar que essa segregação já se apresenta desde a sociedade antiga, 

quando dividiram o que deve ser do sexo masculino e o que deve ser do sexo feminino, 

gerando, com isso, a “expulsão da mulher do universo público (masculino) e por sua inserção 

no gueto biológico” (SOARES e GOELLNER, 1994, p. 264). 

 

Diante desse contexto apresentado, no que se refere à trajetória do corpo humano, a 

sua sexualidade e o poder que o permeia, e analisando agora, mais precisamente essa relação 

com o papel das Religiões, Ciências Médicas e o discurso da dualidade pecado/doença e 

castidade/saúde no mundo e no Brasil, encontrou-se também algumas passagens históricas 

muito importantes que subsidiaram a compreensão da implementação do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas no Município de Aracaju/SE. 

 

Mas, antes de se adentrar nessas passagens históricas, faz-se mister esclarecer por que 

ainda se mantém a dualidade pecado/doença e castidade/saúde na sociedade? 

 

Para Rodrigues (1983, p.11), 

 

os sistemas de representação historicamente existentes não podem ter originado 

senão de efervescência do relacionamento dos indivíduos e dos grupos sociais; mas, 

ao mesmo tempo, regulam esse relacionamento, de forma que as questões relativas 

ao seu nascimento – como na anedota do ovo e da galinha, ou como o problema da 

origem do mundo para os nossos cientistas naturais – não pode ser colocado em 

termos de uma relação causal simples, mecânica e puramente empírica. 

O fato é que, uma vez constituídos, os sistemas de representações e sua lógica são 

introjetados pela educação nos indivíduos, de forma a fixar as similitudes essências 

que a vida coletiva supõe, garantindo, dessa maneira, para o sistema social, uma 
certa homogeneidade. Essas categorias do pensamento coletivo são, pois, 

verdadeiras instituições fixadas em nossas almas pelo processo de socialização. Na 

expressão de Marcel Mauss (60, p. 272), „os homens se reúnem tanto em torno das 

idéias comuns, religião, pátria, moeda, como sobre a terra‟. 
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Ainda Rodrigues (1983, p.12-13), vai expor que 

 

de natureza prática ou teórica, os sistemas de representação atuam como uma grade 

que se estende sobre o mundo, buscando classificá-lo, codificá-lo e transformar suas 

dimensões sensíveis em dimensões inteligíveis. São como uma rede, cujas malhas 

instituem os domínios da experiência sobre um terreno antes indiferenciado e 

estabelecem os limites dos comportamentos dos indivíduos e dos grupos; como 
códigos constituídos, aplicam-se a esses componentes para decifrá-los, pois, ao 

dividir os domínios da experiência, os sistemas de representação estabelecem cortes 

e contrastes e instituem diferenças. Saussure (67) nos ensinou que a diferença faz o 

sentido: a partir daí, as coisas, os comportamentos, os pensamentos e os sentimentos 

se constituem em mensagens significantes. 

Os sistemas de representação, se funcionam dessa maneira, são, pois, sistemas de 

classificação. Nesse sentido, isto que as pessoas chamam normalmente de „mundo 

real‟ é inconscientemente construído a partir dos códigos da sociedade. O cérebro 

humano seleciona e processa as informações que lhe oferecem os órgãos dos 

sentidos segundo um „programa‟ que lhe é introjetado pela socialização. A 

consciência individual tem a impressão de estar lidando com um mundo 
intrinsecamente ordenado. Entretanto, essa ordem postulada pela Cultura não se 

confunde com a ordem da Natureza, nem é apenas uma substituição de uma ordem 

natural por outra que não o seja; também não é um ordenar especifico de coisas já 

existentes no mundo: ela institui no mundo novos elementos, imprevisíveis, 

inconhecíveis e mesmo inexistíveis sem a lógica que lhes é imposta. 

 

Diante desse entendimento, segundo Rodrigues (1983, p.14-15), 

 

pela natureza do seu espírito, o homem não pode lidar com o caos. Seu medo maior 

é o de defrontar-se com aquilo que não pode controlar, seja por meios técnicos, seja 

por meios simbólicos. Este código estruturador gera a lei e a ordem, e a expectativa 
de organização responsabiliza-se por todo o medo à anarquia e à confusão de 

domínios que por definição devem-se manter separados. A possibilidade de que as 

categorias venham a perder o controle que exercem, ou parecem-lhe exercer, sobre o 

mundo repercute como verdadeiro pânico em sua consciência. Por esta razão, o 

homem reconhece a existência de algo intrinsecamente bom e virtuoso na lei e na 

ordem. 

A conseqüência é que qualquer estrutura de idéias está investida de poderes que 

cumprem a missão de se oporem aos poderes antagônicos da ausência de estrutura e 

do comportamento desviante dos indivíduos. Dessa forma, esses poderes 

reconhecem e preservam os limites das categorias estabelecidas, protegendo as 

estruturas formais de autoridade das energias emanadas do exterior do sistema social 

ou de áreas menos articuladas do mesmo. Por essa confrontação de forças intra e 
extra-estruturais, o sistema desenvolve o seu interminável esforço de criar contornos 

e definir formas sociais. 

O extra-estrutural foi considerado „marginal‟, „disfuncional‟ ou „patológico‟ pelos 

autores de orientação mecanicista e organicista, e por isso mesmo tendeu a ser 

relegado a um plano menos valorizado de suas atenções. Para a abordagem 

significacional, de inspiração saussureana, que se apóia numa lógica binária (em que 

a existência de cada termo supõe a de outro que lhe é oposto, e em que o sentido de 

cada elemento é uma resultante da oposição dos sentidos de outros elementos dos 

quais se distingue), o extra-estrutural é uma condição sine qua non da condição do 

sistema da própria estrutura. Para a análise significacional, portanto, levando o 

raciocínio às conseqüências mais profundas, a própria ausência de significação se 
constitui na possibilidade de qualquer significação. Contrariamente, então, ao seu 

estatuto na abordagem tradicional, o extra-estrutural, embora diferente do que é 

estruturalmente instituído e desejável, tem sua consideração não menos 

imprescindível nos quadros de uma análise simbólica. 
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De acordo com a argumentação de Rodrigues (1983), pode-se notar, segundo ele, a 

existência de várias dualidades que são “importantes” e “necessárias” para a sociedade se 

auto-regular, como por exemplo, as dualidades “Cultura e Natureza”, “Sagrado e Profano”, 

“Distante e Próximo”, “Desvio e Norma”, e, por fim, “Consciente e Inconsciente”. Dentre 

elas, incluí-se a do discurso da dualidade ou binômio pecado/doença e castidade/saúde, mas 

que, ao mesmo tempo, também pode ser interpretada como a dualidade “Desvio e Norma” 

compreendida pelo autor. 

 

Na dualidade pecado/doença e castidade/saúde, entendida por Rodrigues (1983) como 

“Desvio e Norma”, pode-se associá-la da seguinte forma: pecado/doença/Desvio e 

castidade/saúde/Norma. Nesse sentido, Rodrigues (1983, p. 32-36) vai expor que, 

 

a sociedade é um conjunto de relações que simultaneamente ultrapassam as 
consciências individuais e são-lhes imanentes. Possui todas as características de uma 

autoridade que tem ascendência sobre os indivíduos e que eles devem respeitar, pois 

dela provém todo o bem; da mesma forma, todo o mal está associado à sua ausência. 

O indivíduo avalia suas próprias condutas, bem como as de seus companheiros, em 

termos de aprovação ou desaprovação (sanções positivas ou negativas) sociais. Isto a 

que freqüentemente se chama consciência é, em grande medida, o reflexo nos 

indivíduos das sanções da sociedade, quaisquer que sejam as formas por que se 

manifestem: sobrenaturais, de opinião pública, organizadas, difusas, afetando os 

interesses particulares dos indivíduos, mediatas, imediatas (como nos tabus), legais 

– ou até mesmo sob a forma de desculpa, que é um modo muitas vezes socialmente 

aceitável de se reduzir a culpa. 
O mais importante das sanções, porém, é que não devem ser encaradas em relação às 

pessoas que praticam os atos sancionados, mas como expressões significativas da 

euforia ou disforia social a eles associados, já que nem os atos nem as transgressões 

ligam-se primariamente a pessoas, mas as forças e condições sociais responsáveis 

pela constituição do sentido e pelo reforçamento e reiteração dos sentimentos do 

grupo nas mentes dos indivíduos. 

Tanto isto é verdadeiro que a conduta dos indivíduos pode ser conformista em certas 

atividades e desviadas em outras [...]. 

 

Diante dessa dualidade, Rodrigues (1983, p. 38) ainda vai afirmar que 

 

[...] existe uma patologia geral e abstrata, situada além das patologias mentais e 
orgânicas individuais – que muitas vezes se pretendem de caráter universal – que as 

domina. Esta patologia dominante é de natureza cultural. As formas de perturbação e 

desvio são função de cada sociedade e do tipo de equilíbrio em que se fundamentam. 

A expressão de Lévi-Strauss (50, p. 156) sintetiza o pensamento: „o domínio do 

patológico nunca se confunde com o domínio do individual: os diferentes tipos de 

perturbações se estabelecem como categorias, admitem uma classificação e as 

formas predominantes não são as mesmas segundo as sociedades ou segundo tal ou 

qual momento da história de uma sociedade‟. 

A doença e o desvio são outros sentidos possíveis em relação a sentidos primeiros 

definidos culturalmente como normais. Rejeitados por um sistema, não o são senão 

parcialmente, uma vez que, em outro plano, retornam a ele para aí desempenhar uma 
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função significativa: a de, embora a contragosto, expressar, por meio daquilo que ela 

não quer ser, aquilo que a sociedade é. 

A psicologia moderna mostrou que a criança fugidia e rebelde tenta pateticamente 

dizer algo significante sobre suas relações com o meio; a perseguição que muitas 

vezes se faz aos homossexuais procura garantir a contra-imagem de uma 

masculinidade insegura [...]. 

 

A partir de então, pode-se concluir, segundo Rodrigues (1983, p. 45), que 

 

[...] a Cultura dita normas em relação ao corpo; normas a que o indivíduo tenderá, à 
custa de castigos e recompensas, a se conformar, até o ponto de estes padrões de 

comportamento se lhe apresentarem como tão naturais quanto o desenvolvimento 

dos seres vivos, a sucessão das estações ou o movimento do nascer e do pôr-do-sol. 

Entretanto, mesmo assumindo para nós este caráter „natural‟ e „universal‟, a mais 

simples observação em torno de nós poderá demonstrar que o corpo humano como 

sistema biológico é afetado pela religião, pela ocupação, pelo grupo familiar, pela 

classe e outros intervenientes sociais e culturais. 

 

 

Diante dessas afirmações de Rodrigues (1983), pode-se constatar, através da trajetória 

das Religiões, das Ciências Médicas e do discurso da dualidade pecado/doença e 

castidade/saúde, que essa situação estava claramente presente no Brasil, e, com isso, percebe-

se também essa estreita relação entre o corpo humano, a sexualidade e o poder. 

 

 

Procurando, dessa maneira, entender como o poder das Religiões e das Ciências 

Médicas se consolidaram no Brasil, e, consequentemente, no controle do corpo humano e sua 

sexualidade através do discurso da dualidade pecado/doença e castidade/saúde, Montero 

(1985, p. 34) vai expressar que 

 

[...] o catolicismo rural ofereceu o quadro simbólico para a atuação dos agentes 

terapêuticos especializados – o curandeiro branco, negro ou indígena, a benzedeira, 

o raizeiro e o curador de cobra – que, embora diretamente responsáveis pelas curas 

das „doenças de Deus‟ e dos „malfeitos‟, não eram entretanto considerados 

milagreiros. „Para passar à categoria de milagreiros, esses agentes humanos, simples 

intermediários entre os santos e os homens, deveriam antes passar por um processo 

de divinização, que se baseava numa vida exemplar centrada na generosidade, na 
renuncia dos bens deste mundo e no sofrimento assumido‟. Esses agentes curadores 

vicejaram no país, nas vilas e fazendas, aceitos por todas as camadas da população e 

sem encontrar resistência por parte das autoridades e governos, durante os três 

primeiros séculos da história brasileira. „Tal foi sua amplitude‟, observa Lycurgo, 

„que se pode afirmar que o exercício da Arte, particularmente nos dois primeiros 

séculos, mas chegando até o século XX, tanto nas cidades como no seio das 

populações rurais, ficou em grande parte entregue aos „curandeiros‟, „entendidos‟, 

„curiosos‟ [...]. 
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Segundo Lévy-Strauss (1985, p. 228), 

 

a cura consistiria, pois, em tornar pensável uma situação dada inicialmente em 

têrmos afetivos, e aceitáveis para o espírito as dores que o corpo se recusa a tolerar. 

Que a mitologia do xamã não corresponda a uma realidade objetiva, não tem 

importância: a doente acredita nela, e ela é membro de uma sociedade que acredita. 

Os espíritos protetores e os espíritos malfazejos, os monstros sobrenaturais e os 
animais mágicos, fazem parte de um sistema coerente que fundamenta a concepção 

indígena do universo. A doente os aceita, ou, mais exatamente, ela não os pôs jamais 

em dúvida. O que ela não aceita são dores incoerentes e arbitrárias, que constituem 

um elemento estranho a seu sistema, mas que, por apêlo ao mito, o xamã vai 

reintegrar num conjunto onde todos os elementos se apóiam mutuamente. 

 

Após a explicação do que consiste, para Lévy-Strauss, a cura, Montero (1985, p. 34-

35) vai relatar que, 

 

durante esse período a „medicina popular‟ é portanto largamente hegemônica, 

competindo, com vantagens, com os profissionais de origem ibérica. Essa situação 

se modifica a partir do século XIX, quando se processa a radical mudança do eixo 

produtivo do país do campo para a cidade e se dá, aos poucos, a estruturação do 

ensino médico nos grandes centros urbanos do país. Gostaríamos portanto de passar 

agora à análise dos aspectos sociais e políticos que vão determinar o estreitamento 
do espaço social de atuação da „medicina popular‟, obrigando-a, nesse processo, a 

transformar as suas próprias concepções de doença e cura e a modificar 

intensamente a sua prática. 

Em sua tentativa de periodização da história da Medicina no Brasil, Lycurgo dos 

Santos Filho propõe a distinção de três momentos essências: fase colonial, que se 

prolongaria até o inicio do século XIX e se caracterizaria pelo predomínio da 

medicina indígena, africana e jesuítica, sobretudo nos dois primeiros séculos da 

colônia; fase pré-científica, que teria início no século passado com o aparecimento 

das primeiras escolas de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro (1808) e dos 

primeiros periódicos especializados; fase científica, que se inaugura em meados do 

século XIX com a fundação de institutos de pesquisa médica na Bahia (1866) mas 
que caminhou lentamente, afirmando-se somente nas primeiras décadas deste 

século. Apesar da oposição desigualmente valorativa entre ciência e não-ciência que 

esta demarcação supõe ao ordenar retrospectivamente a história a partir do ponto de 

vista da medicina oficial, ela nos parece sugestiva na medida em que chama a 

atenção para o aparecimento, relativamente recente, das condições necessárias para a 

implantação no Brasil da prática médica de origem européia, enquanto prática 

hegemônica. A estruturação da Medicina enquanto prática terapêutica dominante 

somente poderá prevalecer quando, a partir do século XIX, a formação de 

profissionais a nível local, os avanços tecnológicos como a descoberta da vacina, o 

desenvolvimento de institutos de pesquisa voltados para as necessidades locais, tais 

como Manguinhos e Butantã, estreitam drasticamente o campo de atuação da 

medicina leiga e popular até então praticada em larga escala [...]. 

 

Nesse sentido, faz-se necessário adentrar um pouco mais sobre a presença dos médico-

higienistas na sociedade brasileira, pois, pelo que se sabe, eles irão gerar muitas mudanças 

e/ou transformações em diversas áreas no país e tomar como ponto de partida a criação da 

Sociedade Médica, em 28 de maio de 1829, no Rio de Janeiro. Por outro lado, é bom salientar 

que anteriormente a ela outras instituições já haviam sido criadas na Côrte; são elas: a 
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Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro – FMRJ e a Academia Imperial de Medicina – 

AIM. Ambas tinham o propósito de consolidar o campo da Ciência Médica no Brasil. 

 

A escolha da Sociedade Médica como ponto de partida, deveu-se ao fato, segundo 

Gondra (2007, p. 522), de que havia dois motivos importantes que deviam ser elencados para 

sua criação e que corroboraram com a afirmação de Montero (1985) no que diz respeito à 

delimitação do campo de atuação desses profissionais no país, a saber:  

 

[...] duas poderosas armas [foram] fabricadas para combater os inimigos internos e 

externos da ordem médica. Uma primeira é a constituição de uma sociedade 

científica que reunisse e integrasse os homens que exerciam legal e oficialmente a 

ciência médica. Foi com essa intenção que [...] fundou, [a Sociedade Médica, pois] 

se propunha a tratar dos interesses médico-sociais e do ensino da Medicina, tudo 

isso sob os auspícios do governo. 

Uma segunda arma contra os „charlatães‟ constituiu-se na própria formação dos 

médicos e, nesse sentido, é necessário ter em mente o processo de escolarização a 

que os futuros médicos passaram a ser submetidos para terem assegurado o direito 

ao exercício profissional. Sendo mais preciso, a escola de formação integra um 
complexo projeto desenvolvido pela corporação médica com vistas a obter e manter 

o controle exclusivo sobre os processos de formação, seleção, organização e 

fiscalização da medicina, funcionando como eficaz estratégia para garantir o 

monopólio sobre a „arte de curar‟. 

 

Como se pode observar, através das citações de Montero (1985) e Gondra (2007) é 

que a ordem médica, por intermédio da Sociedade Médica, precisava definir e legitimar o seu 

espaço e lugar profissional na sociedade brasileira. Para isso, utilizava como discurso a seu 

favor o rápido crescimento e desenvolvimento industrial no país, e, como consequência a esse 

fenômeno, também elevava o caos social e a proliferação de enfermidades entre a população 

devido à grande concentração de pessoas em determinadas regiões metropolitanas, sem ter os 

devidos cuidados com a higiene pessoal e social entre os indivíduos residentes nelas, e que 

para resolver essa mazela social eles eram os únicos profissionais que podiam minimizar tal 

problema no país porque, neste mesmo período, havia uma enorme concorrência com os 

homeopatas, curandeiros e/ou pajés, parteiras, além de outros indivíduos que supostamente 

também detinham a arte de curar ou salvar pessoas da morte. 

 

Segundo Azevedo (1963, p. 550), esse caos social no Brasil tem como causa principal, 

desde 

 

[...] a vinda de D. João VI e cerca de 15 mil pessoas chegadas com a família real, a 

velha cidade – [onde] „uma grande aldeia de 45 mil almas‟, que dormia no marasmo 

– desperta para uma vida nova, sacudida do inesperado acontecimento e erguida de 
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súbito à categoria de capital do Império Português. A cidade colonial, de ruas 

estreitas e tortuosas, transforma-se com o esplendor da corte e o impulso de seu 

comércio e, pela atração dos novos encantos da vida urbana, torna-se o centro da 

vida intelectual do país, para onde convergem brasileiros vindos de quase todas as 

províncias. As mudanças de mentalidade e de costumes, que se operam lentamente, 

irradiam-se da nova capital da monarquia para cidades distantes, Vila Rica, Bahia e 

Recife que, a exemplo do Rio de Janeiro e tomadas de emulação, também começam 

a transformar-se não só na sua fisionomia urbana como nos velhos hábitos coloniais 

[...]. 

 

Nesse período, em virtude de tal problemática social, surge um novo ramo na 

Medicina que, segundo Gondra (2007, p. 521) “[...] se ocupou da descrição e redescrição dos 

objetos sociais, em conformidade com os cânones dessa Ciência, [que] foi designado como 

Higiene, ramo que se preocupou, sobretudo, com uma medicina do social [...]”. O que 

resultou em denominar o profissional que vai atuar, a partir de então, na Ciência Médica 

Brasileira, no ramo da Higiene, como médico-higienista. 

 

A partir da atuação profissional dos médicos-higienistas na sociedade brasileira 

imperial, começa então a aparecer um novo discurso, e, com ele, o deslocamento, no 

entendimento da doença, para a saúde, porque 

 

não é mais a ação direta e lacunar sobre a doença como essência isolada e específica 
que move o projeto médico. O „médico político‟ deve dificultar ou impedir o 

aparecimento da doença, lutando, ao nível de suas causas, contra tudo o que na 

sociedade pode interferir no bem-estar físico e moral. A inserção do indivíduo na 

sociedade, a necessidade de conhecer o meio e agir para proteger o indivíduo de um 

perigo ao mesmo tempo médico e político não significa porém que a Medicina sai 

do seu campo próprio de ação. Se a sociedade, por sua desorganização e mal 

funcionamento, é causa de doença, a Medicina deve refletir e atuar sobre seus 

componentes naturais, urbanísticos e institucionais visando a neutralizar todo o 

perigo possível; nasce a periculosidade e com ela a prevenção (MACHADO, apud 

GONDRA, 2007, p. 525). 

 

Diante desse deslocamento da doença para a saúde, os médicos-higienistas passaram a 

ser identificados como planejadores do urbano. E, como consequência disso, 

 

as grandes transformações da cidade estiveram a partir de então ligadas à questão da 
saúde; torna[m]-se enfim, analista[s] de instituições: transforma o hospital – antes 

órgão de assistência aos pobres – em „máquina de curar‟; cria o hospício como 

enclausuramento disciplinar do louco tornado doente mental; inaugura o espaço da 

clínica, condenando formas alternativas de cura; oferece um modelo de 

transformação à prisão e de formação à escola (MACHADO apud GONDRA, 2007, 

p. 525). 

 

Devido aos médicos-higienistas esse período vai ser marcado por várias mudanças 

e/ou transformações no cotidiano da sociedade brasileira, ou seja, uma época de muita 
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turbulência política, econômica, social, cultural, e, especificamente nesse caso, sexual, em 

virtude da tão desejada e sucedida transição e/ou ruptura do regime imperial para o 

republicano, pois a população necessitava e reivindicava do governo para ser reconhecida 

como uma “nação” estritamente “brasileira”. 

 

Contudo, é válido salientar que o Brasil também foi muito influenciado, em diversos 

âmbitos da sociedade, por teorias, tanto de teólogos quanto de pensadores/cientistas 

estrangeiros, que eram absorvidas pelas pessoas que viajavam para estudar nos países do 

Continente Europeu e nos Estados Unidos da América, e difundidas quando estes voltavam a 

residir no país de origem após concluírem seus cursos, principalmente nas áreas de Teologia, 

Medicina, Direito, Filosofia e Engenharia. 

 

Nesse aspecto, aproveitando a questão das influências recebidas dos 

pensadores/cientistas e teólogos estrangeiros pelo Brasil, através dos estudantes que cursaram 

no exterior, e já fazendo uma relação com quem abordava sobre os assuntos da educação e da 

sexualidade e, especificamente, a educação sexual, pode-se fazer referência a três grandes 

segmentos (profissionais) que absorveram e difundiram essas teorias, que são: os magistrados, 

os médicos-higienistas e os padres católicos, os quais realmente vão propô-la, controlá-la e 

normatizá-la na sociedade de maneira geral. 

 

De acordo com esses três segmentos (profissionais) acima citados e que foram 

influenciados e difundiram novos conhecimentos a respeito da educação, sexualidade e 

educação sexual no país, pode-se começar pelos magistrados da época, os quais perceberam a 

necessidade de se apropriar do discurso científico da medicina legal para melhor sentenciar os 

réus que por ventura tivessem cometido algum crime sexual. É constatado, por exemplo, nas 

obras de Viveiros de Castro (1943) e Gusmão (1981), que os mesmos vão recorrer, 

principalmente, aos conhecimentos do psiquiatra austríaco Krafft-Ebing para melhor 

compreendê-los, e, com isso, requererem a cooperação dos médicos legistas para diagnosticar 

os casos patológicos e psicopatológicos do instinto sexual. 

 

Segundo Viveiros de Castro (1943, p. 297-298),  

 

há o vício e há a perversão. Há o criminoso e há o degenerado. O primeiro deve ser 

punido, o segundo é irresponsável. O papel da justiça portanto deve ser a 

investigação mais completa, mais minuciosa do estado mental do acusado. 
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Seu dever é requerer o exame médico legal e proceder de acôrdo com as conclusões 

dos peritos. 

A missão da justiça não é condenar a torto e a direito e sim punir criminosos e 

absolver inocentes. Se a ciência nos ensina que a degenerescência mental e nervosa 

produz aberrações sexuais, se tais degenerados não têm ou conciência [consciência] 

dos atos ou vontade para resistir aos impulsos, é de rigoroso dever apurar a condição 

psíquica do acusado. 

E quem mais competente para esse exame do que o médico especialista, que tem 

experiência e prática desses assuntos, que pode descobrir as simulações mais ou 

menos engenhosas? 

[...] O reconhecimento da loucura atenua esses inconvenientes. Não se trata mais de 
um malvado, e sim de um estado patológico que pode acometer a qualquer pessôa. 

 

Gusmão (1981, p. 31), procurando sintetizar a justificativa de Viveiros de Castro 

(1943), vai também reafirmar a necessidade da cooperação entre o juiz e o médico legista 

nesses diagnósticos; para ele 

 

o douto e eminente KRAFFT-EBING faz sentir a propósito que „uma justiça que 
tenha em vista, unicamente, o delito e não o réu estará sempre na iminência de 

prejudicar os interesses importantes da sociedade (moral pública, segurança 

individual) e os indivíduos (honra)‟. 

Em nenhuma parte do Direito Penal é tão indicada a cooperação do juiz e do perito 

médico, como nos delitos sexuais, nos quais somente um exame clínico-

antropológico poderá trazer as luzes e os esclarecimentos. 

 

Diante de tais relatos, pode-se constatar uma enorme aproximação entre o Direito e a 

Medicina nessa época, no intuito de solucionar e sentenciar melhor os crimes sexuais, mas, ao 

mesmo tempo, também se percebe, nessas citações, uma “imposição” do campo médico em 

relação ao campo jurídico, e, para que ela surtisse efeito vai usar do discurso das consideradas 

patologias e psicopatologias do instinto sexual para pressioná-lo e conseguir, assim, adentrar 

em seu meio como sendo uma forma de legitimar o seu espaço/lugar e importância dentro da 

sociedade. Já no tocante à sexualidade, com esses dois campos do conhecimento unidos eles 

vão procurar regulá-la, através de leis e normas mais eficazes, ao comportamento dos 

indivíduos. 

 

Nessa compreensão, deu-se maior ênfase aos médicos-higienistas entre os segmentos 

(profissionais) citados nessa pesquisa, sendo, os mesmos, muito influenciados pelos 

pensadores/cientistas que residiam, principalmente, na Inglaterra, com seus novos 

conhecimentos e perspectivas na área da medicina. Tal situação, por sua vez, vai proporcionar 

também outro “olhar” em relação à sexualidade dos indivíduos na sociedade, além do que, 

posteriormente, vai ser o foco principal da nossa aproximação com o campo educacional, 

mais precisamente com o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em Aracaju/SE. 
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Dessa forma, buscando compreender e relacionar a influência dos 

pensadores/cientistas ingleses no que tange à Medicina no Brasil, analisou-se a obra 

“Microfísica do Poder”, de Foucault (2002, p. 79-80), na qual o mesmo indica que, 

 

[...] a medicina moderna é uma medicina social que tem por background uma certa 

tecnologia do corpo social; que a medicina é uma prática social que somente em um 
de seus aspectos é individualista e valoriza as relações médico-doente. Sobre este 

assunto gostaria de indicar uma referência bibliográfica. Trata-se do livro de Victor 

Bullough "The development of medicine as a profession", de 1965, sobre a história 

da medicina na Idade Média, em que se vê claramente que a medicina medieval era 

de tipo individualista e as dimensões coletivas da atividade médica, 

extraordinariamente discretas e limitadas. 

Minha hipótese é que com o capitalismo não se deu a passagem de uma medicina 

coletiva para uma medicina privada, mas justamente o contrário; que o capitalismo, 

desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século XIX, socializou um 

primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força de trabalho. O 

controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 
consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, 

no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O 

corpo é uma realidade bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política. 

[...] É verdade que o corpo foi investido política e socialmente como força de 

trabalho. Mas, o que parece característico da evolução da medicina social, isto é, da 

própria medicina, no Ocidente, é que não foi a princípio como força de produção 

que o corpo foi atingido pelo poder médico. Não foi o corpo que trabalha, o corpo 

do proletário que primeiramente foi assumido pela medicina. Foi somente em último 

lugar, na 2ª metade do século XIX, que se colocou o problema do corpo, da saúde e 

do nível da força produtiva dos indivíduos. 

Pode-se, grosso modo, reconstituir três etapas na formação da medicina social: 
medicina de Estado, medicina urbana e, finalmente, medicina da força de trabalho. 

 

Como se pode notar, Foucault (2002, p. 93) procura analisar o nascimento da 

“medicina social”; ele vai expor que é possível concebê-la em três momentos distintos no 

decorrer de sua História, como “a medicina dos pobres, da força de trabalho, do operário, não 

foi o primeiro alvo da medicina social, mas o último. Em primeiro lugar o Estado, em seguida 

a cidade e finalmente os pobres e trabalhadores foram objetos da medicalização”. Com isso, 

aproveitando suas análises, pretendeu-se dar um maior enfoque quando ele se refere à 

medicina da força de trabalho “sucintamente analisada através do exemplo inglês”, pois é esse 

conhecimento e perspectiva que vai corresponder ao marco temporal analisado no Brasil.  

 

Para Foucault (2002, p. 95-96), 

 

é na Inglaterra, país em que o desenvolvimento industrial, e por conseguinte o 

desenvolvimento do proletariado, foi o mais rápido e importante, que aparece uma 

nova forma de medicina social. Isso não significa que não se encontrem na 

Inglaterra projetos de medicina de Estado, de estilo alemão, Chadwick, por exemplo, 

se inspirou bastante nos métodos alemães para a elaboração de seus projetos, em 
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torno de 1840. Além disso, Ramsay escreveu em 1846 um livro chamado Health 

and sickness of town populations que retoma o conteúdo da medicina urbana 

francesa. 

É essencialmente na Lei dos pobres que a medicina inglesa começa a tornar-se 

social, na medida em que o conjunto dessa legislação comportava um controle 

médico do pobre. A partir do momento em que o pobre se beneficia do sistema de 

assistência, deve, por isso mesmo, se submeter a vários controles médicos. Com a 

Lei dos pobres aparece, de maneira ambígua, algo importante na história da 

medicina social: a idéia de uma assistência controlada, de uma intervenção médica 

que é tanto uma maneira de ajudar os mais pobres a satisfazer suas necessidades de 

saúde, sua pobreza não permitindo que o façam por si mesmos, quanto um controle 
pelo qual as classes ricas ou seus representantes no governo asseguram a saúde das 

classes pobres e, por conseguinte, a proteção das classes ricas. Um cordão sanitário 

autoritário é estendido no interior das cidades entre ricos e pobres: os pobres 

encontrando a possibilidade de se tratarem gratuitamente ou sem grande despesa e 

os ricos garantindo não serem vítimas de fenômenos epidêmicos originários da 

classe pobre. 

Vê-se, claramente, a transposição, na legislação médica, do grande problema 

político da burguesia nesta época: a que preço, em que condições e como assegurar 

sua segurança política. A legislação médica contida na Lei dos pobres corresponde a 

esse processo. Mas esta lei e a assistência-proteção, assistência-controle que ela 

implica, foi somente o primeiro elemento de um complexo sistema cujos outros 
elementos só aparecem mais tarde, em torno de 1870, com os grandes fundadores da 

medicina social inglesa, principalmente John Simon, que completaram a legislação 

médica da Lei dos pobres com a organização de um serviço autoritário, não de 

cuidados médicos, mas de controle médico da população. 

Trata−se dos sistemas de health service, de health officers que começaram na 

Inglaterra em 1875 e eram, mais ou menos, mil no final do século XIX. Tinham por 

função: 1º) Controle da vacinação, obrigando os diferentes elementos da população 

a se vacinarem. 2º) Organização do registro das epidemias e doenças capazes de se 

tornarem epidêmicas, obrigando as pessoas à declaração de doenças perigosas. 3º) 

Localização de lugares insalubres e eventual destruição desses focos de 

insalubridade. O health service é o segundo elemento que prolonga a Lei dos pobres.  

 

Continuando, no que se refere à Medicina relacionada com a força de trabalho, 

Foucault (2002, p. 97-98) vai concluir que, 

 

de maneira geral, pode-se dizer que, diferentemente da medicina urbana francesa e 

da medicina de Estado da Alemanha do século XVIII, aparece, no século XIX e 

sobretudo na Inglaterra, uma medicina que é essencialmente um controle da saúde e 

do corpo das classes mais pobres para torná-las mais aptas ao trabalho e menos 

perigosas às classes mais ricas. 

Essa fórmula da medicina social inglesa foi a que teve futuro, diferentemente da 

medicina urbana e sobretudo da medicina de Estado. O sistema inglês de Simon e 

seus sucessores possibilitou, por um lado, ligar três coisas: assistência médica ao 

pobre, controle de saúde da força de trabalho e esquadrinhamento geral da saúde 

pública, permitindo às classes mais ricas se protegerem dos perigos gerais. E, por 

outro lado, a medicina social inglesa, esta é sua originalidade, permitiu a realização 

de três sistemas médicos superpostos e coexistentes; uma medicina assistencial 
destinada aos mais pobres, uma medicina administrativa encarregada de problemas 

gerais como a vacinação, as epidemias, etc., e uma medicina privada que beneficiava 

quem tinha meios para pagá-la. Enquanto o sistema alemão da medicina de Estado 

era pouco flexível e a medicina urbana francesa era um projeto geral de controle sem 

instrumento preciso de poder, o sistema inglês possibilitava a organização de uma 

medicina com faces e formas de poder diferentes segundo se tratasse da medicina 

assistencial, administrativa e privada, setores bem delimitados que permitiram, 
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durante o final do século XIX e primeira metade do século XX, a existência de um 

esquadrinhamento médico bastante completo. 

 

No Brasil, de acordo com os preceitos da Medicina inglesa descrita acima por 

Foucault (2002), também se pode constatar a preocupação dos médicos-higienistas brasileiros 

pela camada popular, devido à mesma apresentar riscos à saúde pública nesse período. 

 

Nesse aspecto, quando se adentra na educação brasileira, nota-se essa preocupação e, 

com isso, constata-se uma estreita relação entre as áreas da saúde e educação e como suas 

consequências geraram muitas mudanças e/ou transformações no âmbito educacional. 

 

Segundo Gondra (2007, p. 533), os médicos-higienistas 

 

[...] afirma[vam] que a escola seria o lugar privilegiado para se vacinar e revacinar 

os jovens e, para que [...] pudesse[m] ser levado a um bom termo, propõe a criação 

do serviço de inspeção higiênica das escolas, a ser exercido por profissionais 

habilitados, os médicos-inspetores. Estes deveriam possuir um conjunto de 

qualidades, detalhadas pelo advogado, tais como o sentimento do dever, a simpatia 
pelas crianças, os conhecimentos técnicos variados, o poliglotismo e a aptidão para o 

ensino, dentre outras, de modo a executar com sucesso tarefa tão necessária. 

Na dilatação do raio de ação da Higiene e na especialização desse serviço estaria a 

chave mestra para fazer com que a escola cumprisse o duplo desideratum de instruir 

e moralizar, aspecto este que, para Rui [Barbosa], também constituía-se em uma das 

finalidades da escola higiênica [...]. 

 

Analisando a citação supracitada, constata-se que os médicos-higienistas estavam 

procurando intervir de maneira rigorosa e sistematizada no campo educacional, e para ilustrar 

tais ações, por eles empregadas no Brasil, tem uma autora que relata o quanto o discurso 

médico-higienista permeou as decisões educacionais no país. 

 

Segundo Vasconcelos (2005, p. 154-155), uma entre tantas contribuições dos médicos-

higienistas para a educação brasileira, como se pode notar, foi o surgimento de uma nova 

concepção de infância e de criança: 

 

no jornal A mãi de família, no ano de 1880, o Dr. Carlos Costa, ao detalhar os 

exercícios físicos essenciais à saúde das crianças, descreve alguns brinquedos, como 

o velocípede, mostrando a sua utilização para a conservação da saúde, bem como 

seus inconvenientes. 

Para iniciar a educação formal das crianças, ainda no jornal A mãi de família, no ano 

de 1883, em artigo intitulado A natureza da criança, escrito por Alberto Durand, 

afirmava-se que tal êxito dependia do conhecimento que o educador tinha da 

natureza humana, pois „para educar creanças é necessário saber o que são as 

creanças‟. 
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Nesse sentido, o autor descreve o conceito de criança em uma visão pedagógica. 

Segundo ele, „o conhecimento da sua natureza é que faz da pedagogia uma sciencia‟ 

[...]. 

 

Com a citação de Vasconcelos (2005) pode-se claramente perceber que os médicos-

higienistas têm uma grande abertura e força no campo educacional, ao tempo em que também 

vão se legitimando, através deles, na sociedade, que determinam em muitos casos, sem que 

haja questionamentos por parte dos intelectuais da educação e da família, o que deve e o que 

não deve ser ensinado no âmbito da escola na área de saúde.  

 

Gondra (2007, p. 525-526) vai constatar que, 

 

na expansão da medicina, a escola não é esquecida nem a educação de um modo 

mais geral, pois, para formar as novas gerações seria necessário uma intervenção 

não apenas no espaço público da escola, mas, também, no espaço privado da casa 

[...]. A ignorância é, pois, o argumento fabricado e mobilizado de modo a fornecer 

legitimidade para as intervenções na esfera educacional, realizadas em nome e em 

favor da ordem médica, que interferirá nas representações acerca da infância, da 

família, da casa, da escola e dos mestres [...]. 

[...] Assim sendo, a educação não mais poderia permanecer vinculada à esfera 

privada, fosse ela a da religião ou a da casa. Educar, pois, nessa perspectiva, passava 

a exigir a invenção de uma nova organização a ser instalada em obediência aos 
imperativos dessa nova sociedade que se queria fundar; para a qual a escola deveria 

concorrer favorecendo o estabelecimento de um processo de formação de longo 

prazo, durante o qual os indivíduos fossem educados pelas (e para) as práticas desse 

mundo fabricado pela razão ilustrada e que se constituísse em uma experiência útil à 

nova ordem. Como veremos, a Higiene fornecerá um modelo de organização escolar 

calcado na razão médica que ao ser constituído retiraria do espaço privado – 

religioso ou familiar – o monopólio sobre a formação dos meninos e das meninas 

[...]. 

 

Nesse sentido, no que se refere especialmente às meninas, vale lembrar que até o final 

do século XIX, coincidindo também com o início do regime republicano, pouca ou nenhuma 

educação fora oferecida para as mulheres em escolas, pois elas estavam destinadas somente à 

educação no lar. Porém, essa condição também vai servir de crítica pelos médicos-higienistas. 

 

Segundo Vasconcelos (2005, p. 188-190), os médicos-higienistas 

 

[entendiam] que a educação da mulher era inadequada para as exigências que ela 

teria que cumprir, como governar a casa, atuar como esposa, criar os filhos e, 
principalmente, educá-los, além de substituir o marido caso ele fosse vítima de 

alguma fatalidade. 

Entretanto, nem todos concordavam com as aspirações relativas ao aprofundamento 

nos conhecimentos aplicados à educação da mulher e o pensamento mais corrente 

considerava que a educação oferecida no século XIX, voltada para as habilidades 

manuais e artísticas além dos afazeres domésticos, era suficiente para fazer com que 

a mulher atuasse em seu cotidiano de mãe de família. Para a maioria, a questão 
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central do debate não era o aprofundamento da educação da mulher, mas a falta de 

acesso das mulheres mesmo a essa educação baseada em habilidades manuais e 

conhecimentos superficiais, pelo despreparo de suas mães para ensiná-las. 

Havia ainda alguns críticos para os quais a mulher não deveria exercer qualquer 

outra função fora do lar doméstico e, portanto, julgavam necessário limitar ao 

máximo possível sua educação e direcioná-la apenas para esse fim. Essa facção 

radicalmente contra a instrução aprimorada da mulher, segundo seus 

contemporâneos, acabava por impedir que as mães de família fossem educadas para 

poder fazê-lo com seus próprios filhos [...]. 

Dessa forma, [mesmo] divergindo quanto aos conteúdos presentes na educação da 

mulher, pelo menos em um ponto desse complexo debate os críticos concordavam: 
as mães precisavam estar melhor preparadas para poderem procederem à educação 

dos filhos, principalmente das filhas, sem precisar submetê-las a mestres ou até à 

própria escola, que não era entendida como o melhor espaço para a educação, 

particularmente de meninas e, especialmente, nos primeiros anos da criança [...]. 

 

Para Bonato (1996, p. 73-74), atrelando a preocupação dos médicos-higienistas com as 

mazelas sociais, e inclusas nelas também a da sexualidade da população, vai enfatizar que 

 

devido ao crescimento das cidades, a República surge prenhe de problemas sociais e 

urbanos; a cidade do Rio de Janeiro, palco da proclamação da República e tambor 

nacional, apresentava problemas de abastecimento de água, saneamento e higiene 

urbana, agravados pelo surgimento das epidemias de varíola e febre amarela, além 

das tradicionais malária e tuberculose. 

As classes perigosas, as sexualidades periféricas, já vinham há muito sendo alvo de 

preocupação do Estado e dos higienistas. A população pobre vivia amontoada em 
casebres e cortiços, em sua maioria analfabeta, principalmente as mulheres. A 

capital possuía alta densidade demográfica, devido à imigração e à recente 

„libertação dos escravos‟, o que agravava a desigualdade social do país, ainda 

organizado economicamente em interesses agroexportadores. 

No entanto, apesar de todos os cuidados higienistas implementados na República, as 

sexualidades periféricas afloraram, afetando a moral e os bons costumes. O 

crescimento da população marginal e imigratória, a quantidade maior de homens em 

relação às mulheres, o pequeno número de casamentos, o aumento dos nascimentos 

ilegítimos são testemunhos seguros de costumes mais soltos. Com isso, era 

necessário intervir nas classes mais pobres, que se constituíram ao longo do século 

XIX: ladrões, prostitutas, malandros, desertores do Exército, da Marinha e dos 
navios estrangeiros, ciganos, ambulantes, trapeiros, criados, serventes de repartições 

públicas, floristas, bicheiros, jogadores, pivetes - segundo José Murilo, a palavra já 

existia - e o capoeira. 

O 15 de Novembro não modifica em nada o status conseguido pela higiene no país, 

que encontra seu lugar no novo Regime. As idéias importadas da Europa atuam 

nestas „classes perigosas‟, reconhecendo nelas um corpo, no dizer de Foucault, 

tentando incuti-las dos valores burgueses de família [...]. 

 

Segundo Bonato (1996, p. 75),  

 

a higiene é a ciência da vida das cidades, das famílias e do saber constituído trazido 
da Europa, do mundo desenvolvido, e, por isso, sadio. Passou pelo Império e resistiu 

à República. Na primeira década do nosso século a prática sanitária republicana de 

urbanização esbarrou com certa resistência às suas formas de atuação, vinda, 

principalmente, de alguns positivistas e de parcela da população organizada. O fato 

histórico mais exemplar de resistência às práticas médico-sanitaristas foi „A revolta 

da vacina‟, ocorrida já no século XX, em 1904, no Rio de Janeiro, no governo de 

Rodrigues Alves, que tinha como prefeito Pereira Passos e como diretor do Serviço 
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de Saúde Pública Oswaldo Cruz. A resistência à aplicação da vacina antivaríola era 

devido ao seu caráter obrigatório, a uma certa moral popular em torno da exposição 

da parte do corpo onde ela - a vacina - deveria ser aplicada, e também pela violação, 

por parte do poder público, do espaço privado da família, poder público 

personificado pelos agentes da higiene que iam até as casas. 

 

Aproveitando o ensejo no que se refere à resistência, não só aos médicos-higienistas, 

mas também aos políticos, encontrou-se, anteriormente ao período republicano e que merece 

destaque, relatos sobre o movimento das mulheres em busca de seus direitos, sendo ele 

conduzido e disseminado, principalmente, por meio de jornais impressos na época, como por 

exemplo, o jornal intitulado “O Sexo Feminino”, de 1870, publicado no Rio de Janeiro, onde 

as mulheres, através de seus artigos, demonstravam suas insatisfações ao que eles apregoavam 

enquanto atividades, espaço/lugar e papel sexual das mesmas na sociedade brasileira. 

 

Para ilustrar essa situação, Hahner (1981, p. 25-28) expõe que 

 

durante a segunda metade do século XIX, um pequeno grupo pioneiro de feministas 

brasileiras proclamou sua insatisfação com os papéis tradicionais atribuídos pelos 
homens às mulheres. Principalmente por meio de jornais editados por mulheres, 

agora esquecidos, surgidos nessa época nas cidades do centro-sul do Brasil, elas 

procuraram despertar outras mulheres para o seu potencial de autoprogresso e para 

elevar seu nível de aspirações. Tentaram incitar mudanças no status econômico, 

social e legal das mulheres no Brasil. Confiantes no progresso, buscaram inspiração 

e promessas de sucessos futuros nas realizações de mulheres em outros países. 

Nas primeiras décadas do século XX, um número crescente de brasileiras advogou o 

sufrágio feminino, uma exigência expressa pela primeira vez no final do século XIX, 

mas negada pela Assembléia Constituinte de 1891. Surgiam organizações formais 

pelos direitos da mulher à medida que a causa sufragista ganhava aceitação limitada 

entre os setores da elite brasileira que tomaram conhecimento da aquisição do direito 
de voto pelas mulheres na Europa ocidental e nos Estados Unidos. 

 

Dessa forma, pode-se notar, mediante as citações acima, que o país passava realmente 

por muitas mudanças e/ou transformações políticas, sociais, econômicas, culturais e sexuais, e 

que em muitas delas tinham a presença direta ou indireta dos médicos-higienistas para 

decidirem os rumos da sociedade. 

 

Tal afirmativa pode ser ressaltada ainda mais, quando se percebe que os médicos-

higienistas vão conseguindo penetrar e se fixar, no início do regime republicano, na maioria 

dos setores controlados pelo Estado, faltando apenas estreitar os laços com a Igreja Católica. 

Todavia, é importante frisar que até o momento de transição e/ou ruptura do regime imperial 

para o republicano, quem detinha em si o princípio da “verdade” e o dever de conduzir a 

população para a “salvação” era a Igreja Católica, sendo ela representada pelos padres 
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católicos que, por sua vez, estavam aliados, em muitos momentos da nossa história, com os 

ditames do Governo Imperial. 

 

Segundo Bonato (1996, p. 77), as primeiras aproximações dos médicos-higienistas 

com a Igreja Católica não foram nada amistosas em relação ao entendimento e destino da 

sexualidade da população no início do regime republicano; nota-se que nelas 

 

havia, já no final do século XIX, uma quantidade maior de homens em relação às 

mulheres. Este desequilíbrio entre os sexos provocava um número 

significativamente baixo de famílias formalmente constituídas, com um alto índice 

de concubinato. Neste sentido, o projeto republicano investiu sobre a família, 

seguindo a prescrição higienista. Tendo de neutralizar o poder da Igreja Católica, 

que ameaçava a hegemonia do Estado no final do Período Imperial, um dos 

primeiros atos do Governo Provisório foi separar o casamento civil do religioso, 
tornando aquele obrigatório. O casamento civil é instituído, segundo a forma 

monogâmica e indissolúvel, pelo Decreto nº 181 de 24 de janeiro de 1890. Tenta-se 

com isso garantir o modelo de família burguesa apregoado pela higiene. 

 

Entretanto, com o passar dos anos percebe-se a existência de um consenso entre os 

médicos-higienistas e os padres da Igreja Católica a respeito das questões que envolvem a 

sexualidade, mais precisamente a educação sexual a ser repassada para as crianças e os 

jovens; além disso, na obra “A Educação Sexual”, de Negromonte (1961, p. 47-48), o mesmo 

descreve como deveria ser o papel do médico nessa missão, pois 

 

êrro perniciosíssimo seria, porém, supor que o papel do médico é puramente 

higiênico, sanitário – sem qualquer ligação, sem compromisso algum com a Moral. 

Caem neste êrro homens da elevação de Havelock Ellis. Como separar uma 

atividade humana da sua feição moral? Como reputar o médico um educador, dar-

lhe uma função tão alta em momentos tão decisivos da vida, e fechar-lhe as portas 
da formação moral? Não falar em moral, só porque se está no consultório médico, é 

dar a impressão errada e muito perigosa de podermos deixar a Moral em casa ou 

guardá-la na igreja. Não é honroso para a ciência dizer que ela nada ganha em 

associar-se à Moral. Não quero confundir a ação do médico com a do sacerdote ou a 

do professor de religião; quero que a ação dêsses formadores morais não separe e 

menos ainda se oponha. 

Sem o fundo moral, a ação do médico será contraproducente. É o caso dos que não 

querem ver os direitos do espírito, e se preocupam apenas com os instintos aos quais 

concedem tôdas as liberdades, desde que se acautelem os interêsses da saúde. Não 

faltam infelizmente médicos que vão ao criminoso extremo de aconselhar os meios 

de evitar os contágios, para que os jovens possam continuar, sem perigos para o 

corpo, a vida de perdição moral. E ainda mais nefastos se tornam os que, sob o 
errado pretexto da nocividade da continência, prescrevem o pecado como meio de 

cura de certas depressões morais e psíquicas. Seriam insustentáveis essas atitudes, 

ainda que lograssem o visado, não só porque o fim não justifica os meios, como 

também porque é absurdo que se pretenda sanar um mal por outro, maior e de mais 

alta esfera. 

Quando, pois, reputamos o médico um auxiliar na educação sexual, supomos que êle 

esteja disposto a contribuir para a educação da castidade. Supomos que não esqueça 

que a educação é sempre integral e que não se pode educar somente uma faculdade, 
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isolando-a, principalmente quando se trata de um instinto poderoso e envolvente 

como êste. Supomos que não esquecerá a necessidade da formação da vontade, antes 

de tudo, para chegar a qualquer resultado digno da verdadeira educação. 

 

Segundo Bonato (1996, p. 79-80), os médicos-higienistas vão concordar com os 

padres da Igreja Católica em relação ao destino a ser dado à sexualidade da população 

brasileira, e vai afirmar que 

 

a forte influência da Igreja sobre a sexualidade dos casais, prescrevendo 

comportamentos e punindo transgressões, levou o discurso higienista a aproveitar o 

que lhe interessava dos preceitos religiosos, lançando um novo olhar sobre esta 

sexualidade para melhor controlá-la: 

Continuou a reprimir o prazer gratuito e irresponsável. Passou, porém, a exaltar a 

sexualidade conjugal, assinalando-lhe um papel nevrálgico na coesão do casal e na 

concretização do casamento modelo. O sexo, dentro da legalidade do matrimônio, 

tornou-se objeto de regulação médica, não por excessos, mas por suas deficiências. 

Ser pai e mãe constitui o papel social e emocional de homens e mulheres, e desde a 

mais tenra idade preparam-se meninos e meninas para o desempenho de tais papéis 
sociais, presentes em nossa sociedade e, conseqüentemente, reforçados nas escolas 

até os dias atuais. Os que fogem à regra, tida como universal e normal, são 

considerados desviantes, anormais. 

Naquele modelo higiênico familiar, os que não se prestavam ao papel social 

determinado de pai eram classificados como „anormais‟ – no princípio higiênico (...) 

o homem íntegro era o pai. Os libertinos, celibatários e homossexuais eram 

apontados pela higiene como seres abomináveis, um perigo para a saúde e o 

convívio social. Colocar o corpo individual em perigo, significa colocar também em 

perigo o corpo social. Os libertinos – devido a sua incontinência sexual –, e os 

celibatários – os que não queriam se casar –, corriam os riscos do contágio das 

doenças venéreas, em especial a sífilis, além de poderem se apaixonar por 
prostitutas. Explicações médicas foram dadas, uma série de moléstias foram 

apresentadas para tais comportamentos e internalizadas pela sociedade burguesa.  

Destes „perversos‟, o homossexual foi o mais execrado, pois sua condição negava a 

máxima da higiene que era a vocação „natural‟ do homem à paternidade. Segundo 

Jurandir Freire Costa, a prática homossexual existia desde a Colônia, onde a 

sodomia era tratada pejorativamente, muitas vezes punida violentamente e motivo 

de zombaria; no entanto, tal comportamento não implicava finalidades disciplinares:  

O sodomita colonial, quando punido, era evidentemente usado como modelo de 

transgressão e castigo. Mas dessa represália não eram extraídas conseqüências 

„preventivas‟ para o comportamento homossexual. 

Ou seja, não se criava um discurso científico, verdadeiro, racional sobre esta prática 

em si. Foi a higiene que instaurou este último tipo de prática ou de relação poder-
saber sobre a sodomia, de modelo disciplinar e normativo. Para a higiene, a 

homossexualidade feria a natureza supostamente universal do homem, por isso era 

„repugnante‟ e „infame‟. Elabora-se todo um discurso científico e fornecem-se 

explicações para tal „doença sexual‟ que podia crescer [...]. 

 

Assim, para resolver essa situação que acometia a sexualidade da população, a melhor 

estratégia encontrada, segundo Totta (1935 apud STEPHANOU, 2005, p. 143), foi através da 

“educação sexual para levantar o véu da hipocrisia, para opor o dique da resistência 

incoercível à enxurrada das perversões, dos vícios, dos males venéreos, dos descalabros e dos 

instintos desenfreados”. 
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Segundo Negromonte (1961, p. 34-37), a maioria dos médicos-higienistas e dos padres 

católicos vão ser favoráveis a essa estratégia e corroborar no que concerne à educação sexual 

destinada às crianças e aos jovens, designando, assim, quem, como e a sua finalidade, pois,  

 

a formação para a castidade cabe àqueles a quem compete por natureza o dever de 

educar. Ora, o dever de educar corre primeiramente aos pais. Portanto, é aos pais 
que cabe a educação sexual dos filhos. Juntam, como é natural e ordenado, ao dever 

de gerar os filhos o de educá-los. Para isto foi a família instituída por Deus. E por 

isso só na constituição da família é legítima a geração dos filhos, que, sem a ação 

dos pais, não podem ser educados. 

Neste delicado setor da educação, ainda mais se mostra a necessária e exclusiva 

competência dos pais. Se todo educador precisa pôr-se em determinadas condições, 

sem o que fracassará o seu trabalho – aqui com maioria de razão, porque nesses 

assuntos todo fracasso determina uma ruína moral, que justamente desejamos evitar. 

Um conhecimento sério da vida, uma perfeita liberdade de espírito, uma autoridade 

reconhecida e acatada, uma delicadeza de sentimentos capaz de falar sem ferir a 

quem ouve, a convivência de tôdas as horas para saber dizer o que fôr necessário e 
só isto, no momento oportuno, e tudo servido ademais pela absoluta confiança do 

educando – eis o de que precisa quem deve fazer a educação. Ora, isto, de modo 

geral, só encontramos nos pais. 

O educador nunca dê a entender (como o fazem alguns otimistas) que a virtude se 

consegue sem trabalho e sem luta. Falam da castidade como quem fala da mansidão 

de um cordeiro, quando mais acertado seria falar de uma fera domesticada. Assim 

dariam a verdadeira impressão de terem domado os impulsos vigorosos da tendência 

pela fôrça disciplinadora da vontade. Do contrário, os jovens ficarão pensando que o 

educador é casto por não ter sentido a plenitude das fôrças naturais, e que não o 

poderão ser os que a experimentam. 

Além do que a educação sexual exige uma convivência de tôdas as horas, para 
poder-se dizer o necessário sem chamar a atenção, aproveitar as oportunidades sem 

criá-las artificialmente, para se fazer naturalmente, insensivelmente, sem perigos, 

com aquela prudência que é alma de tudo e sem a qual tudo estaria perdido. 

Cuidado, para não ferir a sensibilidade de quem a ouve, não precipitar a curiosidade, 

e, principalmente, não dar lugar a qualquer falta. Sem esta delicadeza, sem êste tato, 

tôda tentativa seria mais para desencadear as paixões que para contê-las. 

Diante de tão numerosas e sólidas razões, concluiremos que são os pais os indicados 

e competentes para fazer a educação sexual. Os outros, nós os rejeitaremos como 

incapazes e nocivos, ou os admitiremos, como auxiliares dos pais, reconhecendo, 

aliás, os grandes serviços que nesta condição, podem prestar. Na ausência dos pais, 

por exceção, também lhes podem fazer as vêzes. 

Conhecemos as dificuldades que levantarão contra esta conclusão. Negamos, porém, 
que nelas se possam basear os que propugnam a educação pela escola ou por 

preleções científicas e técnicas [...]. 

 

Mas, para Bonato (1996, p. 82), os médicos-higienistas além de proporem a 

responsabilidade da educação sexual para os pais (família) em conjunto com os padres da 

Igreja Católica, vão ampliar o seu raio de controle em relação à sexualidade da população, 

pois 

 

além de levar a família para dentro de casa, a pedagogia médico-higiênica definia 

também os papéis sexuais. Numa sociedade feita e pensada por homens, as 

concepções higienistas vieram explicar e fixar cientificamente as características 
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supostamentes típicas de cada sexo e apresentou-as como imperativos da natureza. 

No homem, predominava o vigor físico e intelectual, o andar seguro, o 

comportamento seco, racional, autoritário, altivo, menos amoroso, mais duro, 

macho, viril. Segundo a higiene, sua inclinação „natural‟ é para o prazer sexual. 

Neste sentido, a conduta machista do homem foi realçada, podendo não só ser infiel, 

como também abordar a mulher, que, por sua vez, era considerada „propriedade‟ de 

outro homem - do pai, do marido - e até de Deus, a esposa do Senhor. Para ela, 

predominavam as „faculdades afetivas‟, cultivava-se a imaginação, a doçura, a 

indulgência, a submissão, a idéia de fragilidade, do amor, da castidade, a 

preservação da virgindade antes do casamento e a fidelidade. A higiene encontrava 

ressonância. 
A castidade feminina era um valor inquestionável, acentuado pelo fato de a 

população brasileira ser maciçamente filiada à Igreja Católica, cujo culto à Virgem 

elimina a possibilidade de quebrar o mito da virgindade. 

Com respeito à capacidade intelectual da mulher, a higiene informava que, mesmo 

aquelas que apresentavam tal capacidade, a apresentavam de forma inferior à dos 

homens. Esta distinção entre os gêneros faz surgir, por exemplo, o machismo do 

homem e as categorias de „mulher-fácil‟, adúltera, venal, irresponsável, „amante‟, da 

mulher. O machismo surge como uma prática do homem denunciadora da mulher. 

Se ela, enquanto propriedade de outro homem, cedia ao galanteio, passava a ser 

considerada inferior àquela „mulher-mãe‟. 

 

Segundo Carvalho (1998, p. 307-311), apesar dos médicos-higienistas e os padres 

católicos, em sua maioria, comungarem a respeito de quem, como e com que finalidade se 

deveria abordar a educação sexual na sociedade, a mesma se tornou um ponto polêmico de 

discussão entre os membros (intelectuais da educação) da Associação Brasileira de Educação 

(ABE), nas primeiras Conferências Nacionais de Educação, através dos quais se constatou 

que 

 

em agosto de 1928, o Boletim da ABE apresentou uma „breve exposição dos 

trabalhos realizados e das resoluções tomadas‟ na Primeira Conferência Nacional de 

Educação, que se dera em Curitiba de 20 a 27 de dezembro de 1927. Do relato [...] 

marcadamente nacionalista fora consagrado no primeiro dos Regimentos elaborados 

para as Conferências. Em seu artigo 1º, estabelecia: „As Conferências Nacionais de 

Educação, promovidas anualmente pela Associação Brasileira de Educação, nas 

capitais dos Estados ou no Rio de Janeiro, têm por fim o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento do ensino em todos os seus aspectos e tratar de todos os assuntos 

educacionais que interessem ao povo brasileiro, visando sempre a unidade nacional‟. 

[Nesse evento], o temário oficial proposto para a Primeira Conferência foi assim 

estabelecido: 

„1º) A Unidade Nacional a) pela cultura literária; b) pela cultura cívica; c) pela 
cultura moral. 

2º) A uniformização do ensino primário, nas suas idéias capitais, mantida a 

liberdade dos programas. 

3º) A criação das Escolas Normais Superiores, em diferentes pontos do país, para 

preparo pedagógico de nosso professorado do ensino secundário e normal. 

4º) A organização dos quadros nacionais, corporações de aperfeiçoamento técnico, 

científico e literário‟. 

Foi Fernando Magalhães quem, como presidente da Comissão Organizadora, 

estabeleceu os temas oficiais e designou seus expositores. [...] Os temas propostos 

traduziam o programa que [...] priorizava: o da uniformização doutrinária da escola 

como instância de disseminação do que era proposto como patriotismo fundado na 
tradição. [Mas,] como não era regimentalmente vedado apresentar teses sobre temas 

não estipulados, outras propostas fizeram-se presentes delineando outras estratégias. 
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[...] Algumas propostas apresentadas contrariavam, em pontos relevantes, o 

programa de Magalhães: [como] a de Celina Padilha, que propunha a inclusão de 

educação sexual no currículo das escolas [...]. 

 

Mas, para Carvalho (1998, p. 311), “a escassez da documentação disponível sobre a 

Primeira Conferência dificulta a detecção da tônica principal dos debates ocorridos nas 

sessões plenárias [...]”. Dessa forma, não se conseguiu saber se fora aprovada ou não a 

inclusão da educação sexual no currículo escolar. 

 

Nesse sentido Carvalho (1998, p. 327), analisando a  

 

Segunda Conferência Nacional de Educação, realizada em Belo Horizonte de 4 a 11 

de novembro de 1928, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrade [...] prestigiou largamente a Segunda Conferência, vendo nela a 

possibilidade de promover o seu governo, especialmente suas realizações no campo 

educacional [...]. 

 

Nessa Segunda Conferência Carvalho (1998, p. 335-339) vai encontrar novamente 

outra discussão entre os membros (intelectuais da educação) da ABE sobre a educação sexual, 

e é interessante observar que 

 

a Seção de Educação Sanitária foi a que recebeu o maior número de inscrições. Por 

isso, mais de 100 foram as conclusões extraídas pela Comissão, que resolveu 

„resumi-las‟ em 20. Na maior parte delas, procurava-se assentar a necessidade da 

educação sanitária nas escolas como meio de formar o que era chamado „consciência 
sanitária‟ e de incutir nas crianças „hábitos higiênicos‟ prescrevendo algumas 

providências para efetuar esse desideratum, como cursos de puericultura, criação de 

pelotões de saúde, distribuição de prêmios entre „os mais diligentes no cumprimento 

dos preceitos de higiene‟, criação de Centros de Saúde etc. Duas das teses 

apresentadas à Comissão tratavam de Educação Sexual e haviam sido apresentadas 

por dois conferencistas de posição totalmente antagônica: Fernando Magalhães e 

Carlos Süssekind de Mendonça. A Comissão resumiu-as, ocultando o antagonismo 

delas pela supressão de quatro das seis conclusões propostas por Süssekind. 

[...] Na tese apresentada à Segunda Conferência, Carlos Süssekind não poupava o 

catolicismo, associando-o a tudo quanto identificava como retrógrado na sociedade 

brasileira. As conclusões que propôs, distinguindo três fases diversas de educação 

sexual – a 2ª delas a ser realizada pela escola – recomendavam que tal educação 
fosse feita „no primeiro período pela simples observação desimpedida da natureza, 

com absoluta neutralidade dos alunos‟ quanto ao desenvolvimento das „tendências 

naturais da criança‟; no segundo período, pela „exposição intencionada da 

reprodução vegetal e animal e pela descrição exata da reprodução humana‟ e, 

finalmente, no terceiro, „pela elaboração de um plano seriado de estudos‟ para o qual 

seriam „indicadas as leituras fundamentais‟. 

A tese de Carlos Süssekind não chega a ser apresentada ao plenário. O relator da 

Comissão, no parecer apresentado à Assembléia, pronuncia-se favoravelmente à tese 

de Magalhães em seus pontos fundamentais: a educação sexual não deveria ser feita 

na escola, mas no lar, e não poderia deixar de ser, simultaneamente, educação moral. 

Retém, entretanto, desfigurando-as pela exclusão das outras, duas das 
recomendações de Süssenkind nas Conclusões que submete à aprovação da 

Assembléia: 
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„A educação sexual pode e deve ser ministrada no Brasil‟; „Ela compreenderá três 

fases – uma preliminar que prepara a infância para a compreensão esclarecida dos 

destinos do sexo; outra que se propõe a ministrar aos educandos nas próprias aulas 

de ciências naturais do curso secundário o conhecimento das generalidades 

fundamentais, e uma última que proporcionará ao adolescente, fora de qualquer 

curso coletivo, a especialização complementar que constitui a educação sexual 

propriamente dita‟. 

Incorporadas ao conjunto das conclusões sobre educação sanitária, estas duas 

recomendações de Carlos Süssekind de Mendonça lograram aprovação da 

Assembléia, apesar de contrariarem o parecer do relator, que se manifestara contra a 

educação sexual nas escolas. Isto foi garantido pela intervenção de Vicente Licínio 
Cardoso que antecipando-se ao debate da Assembléia, propôs que a discussão e a 

votação das conclusões fossem feitas em bloco. Aprovado o procedimento, as 

recomendações de Süssekind foram aprovadas, apesar das resistências que se 

manifestaram, no debate, contra a concepção de educação sexual implicada nelas e 

favoravelmente à posição expressa no parecer da Comissão, que prescrevia a 

educação sexual no lar, como educação moral. 

O patriotismo católico espraiava-se, assim, vigilante por micro-dispositivos de 

controle nos quais a família era acionada. Nesta empresa, ganhava apoio de 

positivistas ciosos de nobres missões concedidas à Mulher como Rainha do Lar. 

 

Dando continuidade Carvalho (1998), analisando mais três Conferências Nacionais de 

Educação que sucederam as duas já explicitadas, não encontrou mais debates a respeito da 

educação sexual. Mas, o que chama a atenção nas suas citações é ter em comum, nas duas 

primeiras Conferências, a presença de Fernando Magalhães participando das discussões sobre 

esse assunto. Vale lembrar que na Primeira Conferência, pela falta de documentos, não foi 

possível expor o conteúdo discorrido nas sessões plenárias, porém, a autora destacou que 

Magalhães ficou contrariado com a proposta de Celina Padilha, que tinha como interesse a 

inclusão da educação sexual no currículo das escolas. 

 

Contudo, pode-se afirmar, mediante a Segunda Conferência, que essa proposta não foi 

aceita e esta afirmação se dá por dois motivos, que são: primeiramente, pelo fato de 

Magalhães ser o presidente da Comissão Organizadora da Primeira Conferência, e, ao mesmo 

tempo, essa proposta estar sendo contrária ao seu “programa que priorizava a uniformização 

doutrinária da escola como instância de disseminação do patriotismo [católico] fundado na 

tradição”; segundo, pelo seu posicionamento antagônico ao de Carlos Süssekind de 

Mendonça, na Segunda Conferência, deixando claro que para ele a “educação sexual não 

deveria ser feita na escola, mas no lar, e não poderia deixar de ser, simultaneamente, educação 

moral”. Neste aspecto, chegou-se à conclusão de que entre os intelectuais da educação ainda 

não havia consenso no que se refere a quem cabe, como e com que finalidade deve ser 

educada sexualmente as crianças e os jovens na sociedade. 

 



69 

 

Negromonte (1961, p. 38-39), enaltecendo e reafirmando os posicionamentos dos 

médicos-higienistas, dos padres católicos, e, nesse caso, de uma enorme parcela de 

intelectuais da educação, vai expressar que nas 

 

escolas e colégios – A educação sexual há de ser rigorosamente individual. Aliás 

estamos falando da educação, de que a iniciação é apenas uma parte, e não a mais 

importante. Tratássemos da iniciação feita em classe pelo professor, diríamos desde 

logo, com absoluta segurança, que deve ser rejeitada. 

Mas o professor, embora não seja o encarregado direto desta educação nem a pessoa 

inteiramente em condições de fazê-la, tem nela papel não pequeno. É o da formação 

geral – base e garantia de tôda a educação sexual. É, pois, indireta a ação do 

professor. E só poderia ser direta em casos excepcionais, em que êle agiria 

individualmente sobre o aluno, prevalecendo-se, sem dúvida, da autoridade de 

mestre, mas já quase em caráter particular. 
Poderiam argumentar os que querem a educação sexual feita na escola, que o papel 

dos professôres é continuar ou, muitas vêzes, suprir a educação do lar. E que, 

portanto, lhes é dever cuidar desta educação como das demais. 

Responderíamos com o que acima dissemos sôbre a formação da vontade, do caráter 

– e isto se realizarem os professôres, terão feito o melhor para auxiliar os pais, como 

realmente lhes é dever. 

Os defensores da educação sexual na escola – falamos da educação e dos bem 

intencionados – argumentam que os professôres estão em melhores condições 

intelectuais do que os pais. Intelectuais, sim, em geral. Mas esta não é a primeira 

condição, embora não seja desprezível; antes se devem deter em conta as condições 

morais. 

 

Por sua vez Stephanou (2005, p. 159-160), analisando as condições dos professores 

nessa época, vai expor que os mesmos, 

 

[...] aliados de indiscutível eficácia, estariam sempre subordinados à orientação do 

médico escolar. Ele detinha os saberes científicos que lhe conferiam competência 

para compreender os problemas ligados à saúde e a doença dos escolares. Detinha da 

mesma forma o discurso autorizado para classificar o normal e o patológico, 

prescrever condutas, ditar a verdade, tendo-lhe sido delegada a autoridade para 

intervir na instituição escolar por meio de uma extensa pauta de ações: 

[...] o papel do médico nas escolas pode ser comparado ao de um agente catalítico 

numa reação química ou melhor para identificá-lo com o processo da própria vida, 

ao de uma fermentação diastásica na qual a quantidade infinitamente pequena de 

fermento pode produzir resultados infinitamente grandes. Compreende-se, assim, 

por que, enquanto para um grupo de 40 escolares é preciso um professor, bastem 2 

ou 3 médicos para uma população escolar de 15 mil [...]. 
Esse conjunto de referências do discurso médico sobre a escola como lócus 

educativo, ou melhor, sobre a atuação médico-escolar, pode parecer genérica e 

efêmera. Entretanto, permite vislumbrar seus modos de realização, que foram se 

constituindo e tornando intensa e extensa a presença dos saberes médicos no 

cotidiano escolar. Essa presença, por vezes conflitiva, por vezes colaborativa, 

instaura também um processo de produção de saberes e poderes, consolidando o 

discurso médico sobre a Educação. Assentados na inspeção médico-escolar, nos 

exames clínicos e psicológicos dos estudantes, no ensino da higiene e de preceitos 

de urbanidade, ou mais especialmente na educação sanitária, os médicos puderam 

formular um discurso com tal força de verdade que persiste e sustenta práticas 

pedagógicas ainda hoje reconhecidas como legítimas e eficazes, sob o enunciado de 
„fazer saúde pela educação‟. 
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Dessa maneira, apesar de ter sido aprovada na Segunda Conferência Nacional de 

Educação, em 1928, as propostas de Carlos Süssekind de Mendonça em relação à educação 

sexual ser ministrada nas escolas, constatou-se que os professores, anteriormente a esse 

período, em sua maioria, tiveram uma função secundária na educação sexual das crianças e 

dos adolescentes, ou, melhor dizendo, segundo os padres católicos, tinham uma função 

“auxiliar” nessa tarefa, além do que, havia também a presença dos médicos-escolares nas 

instituições de ensino que, por sua vez, entendiam que a mesma deveria ser realizada no lar, 

ou seja, pela família. 

 

No Estado de Sergipe, especificamente e por motivos da pesquisa ser em Aracaju, sua 

cidade capital, e que tem como objeto de análise a implementação do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas nas Unidades Públicas de Ensino da educação básica, resolveu-se 

averiguar essa situação da educação sexual ser ministrada ou não na escola. De acordo com 

Melo (2004, p. 23), o mesmo vai constatar que “durante o período compreendido entre as 

décadas de 1920 e 1960, [...] quatro professores se debruçaram sobre o assunto [da Educação 

Sexual], que são: o médico Helvécio de Andrade, a médica Ítala Silva de Oliveira, o professor 

Nunes Mendonça e o médico Garcia Moreno”. 

 

Segundo as análises de Melo (2004, p. 31-32), pode-se afirmar que  

 

[...] a inserção da Educação Sexual nos currículos escolares, desde a mais tenra 

idade, foi uma preocupação constante de alguns educadores sergipanos entre as 

décadas de 1920 e 1960, principalmente aqueles que possuíam formação médica, 

apesar do incômodo gerado na sociedade pela existência de tais discussões. 

Privilegiou-se, na abordagem da temática sexual, um viés „biologizante‟, higienista e 

moralista. Através dessas afirmações pode-se inferir que havia uma aceitação da 

existência de uma sexualidade infantil, porquanto os autores propunham o início da 

educação sexual desde os primeiros anos. Entretanto a concepção de sexualidade era 

restrita ao aspecto genital, apesar da difusão das idéias freudiana, presentes desde o 
início do século XX [...]. 

A preocupação maior do discurso daqueles que defendiam a Educação Sexual nas 

escolas sergipanas era o de auxiliar na reorganização da cidade, na casa, e mais 

especificamente no funcionamento da família, instaurando um ordenamento moral 

da sociedade [...]. 

 

Diante do exposto, considera-se que o corpo humano e sua sexualidade no Brasil foi 

proposto, controlado e normatizado principalmente pelos médicos-higienistas e padres 

católicos com o apoio dos magistrados no intuito de conduzir a sociedade para a formação da 

castidade das crianças e dos adolescentes, isso tudo em virtude das mazelas sociais, e 

especialmente nesse caso, das sexuais que vinha sofrendo, mas para tal feito, na nova jornada 



71 

 

que perpassava a “nação brasileira”, a da implementação do regime republicano, era 

necessária a participação efetiva e direta das famílias nessa ação e somente elas é quem 

resolveriam essa situação de calamidade pública no país. 

 

Vale ressaltar que o discurso empregado pelos médicos-higienistas e padres católicos 

nessa empreitada foi o de mostrar alternativas, através do discurso da dualidade 

pecado/doença e castidade/saúde para que conseguisse obter êxito perante a sociedade 

brasileira, no que diz respeito ao controle do corpo humano e sua sexualidade. Mas tal atitude, 

empregada pelas Religiões e as Ciências Médicas nesse caso, também pode caracterizar o 

poder de persuasão que elas possuem em nosso cotidiano, tornando o indivíduo inicialmente 

inseguro no que tange ao seu comportamento no dia-a-dia em relação à sua prática sexual e 

sua possível vulnerabilidade, além do que ele pode ser um disseminador de doenças na 

sociedade por essa prática, para, posteriormente, incutir, nesse mesmo indivíduo, um 

comportamento “viável e seguro” segundo as suas diretrizes “cientificamente comprovadas”. 

Ao mesmo tempo, notou-se que o que se dizia ser científico pelas Ciências Médicas e 

Religiões nem sempre era um estudo científico, principalmente quando se abordava as 

questões da sexualidade, e sim procuravam um novo arranjo social para manter a ordem 

vigente. 

 

O que se pode afirmar é que o uso do discurso da dualidade pecado/doença e 

castidade/saúde, empregado principalmente pelas Religiões e Ciências Médicas, é o discurso 

da classe hegemônica e dominante nesse país, pois através dele seus interesses são 

alcançados, e, com isso, mantém-se a perpetuação e reprodução do comportamento dos 

indivíduos separadamente pelos seus corpos e suas sexualidades na sociedade brasileira. 

 

Portanto, é de fundamental importância compreender, atualmente, quais são as 

repercussões do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, o qual vem sendo implementado nas 

Unidades de Ensino Público da educação básica em todo o Brasil, e, especificamente, no 

município de Aracaju/SE, pois se pode defini-lo inicialmente como um instrumento 

disseminador de novos comportamentos sexuais em âmbito nacional, tendo como seus 

principais responsáveis e propagadores os profissionais da saúde e da educação, além de 

também fazer uso do discurso da dualidade pecado/doença e castidade/saúde para o controle 

sexual dos indivíduos, como sendo suas principais necessidades de implementação no país. 
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Após identificar como se deu as relações entre as áreas da educação, saúde, 

sexualidade e educação sexual de maneira ampliada no contexto sócio-político-econômico-

cultural e tendo como suas principais interlocutoras nessas relações, as instituições 

representadas pela Igreja Católica (religião predominante no Brasil) e as Ciências Médicas, na 

seção seguinte busca-se compreender, de forma específica, as mudanças e/ou transformações 

ocorridas nas políticas públicas da educação, saúde, sexualidade e, principalmente, na 

educação sexual inserida no ensino fundamental da educação básica no Brasil. Tendo em vista 

os proponentes da implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas terem como alvo 

para sua inserção as Unidades Públicas de Ensino da educação básica de todo país, por esse 

aspecto, tornou-se necessário entender como a educação sexual apregoada pelos padres da 

Igreja Católica e médicos-higienistas no final do século XIX, veio se adaptando no século XX 

e início do século XXI no contexto educacional brasileiro, tomando como ponto norteador a 

cultura escolar para sua análise. 
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3 A SEXUALIDADE HUMANA E SUAS RELAÇÕES COM A CULTURA ESCOLAR 

NO ENSINO FUNDAMENTAL NA SOCIEDADE BRASILEIRA. 

 

 

Nessa seção, procurando analisar as mudanças e/ou transformações ocorridas nas 

políticas públicas da educação, saúde, sexualidade e estreitar ainda mais as relações que 

permeiam o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) para sua implementação nas 

Unidades Públicas de Ensino da educação básica em Aracaju/SE, precisou-se identificar quais 

são as relações existentes entre a educação sexual que era apregoada pelos padres da Igreja 

Católica e médicos-higienistas com a cultura escolar, sob o prisma, principalmente, da 

arquitetura escolar, dos programas de ensino e da formação docente no Brasil para a escola 

primária, sendo a escolha desse nível escolar, devido à mesma aglutinar uma maior 

quantidade de crianças e jovens nela matriculados pertencentes à camada popular, o que 

atualmente pode ser identificada, apesar de suas alterações, como a escola de ensino 

fundamental voltada para a rede pública, durante o período republicano vigente. 

 

No intuito de esclarecer o que se entende pelo termo “cultura escolar”, o qual norteou 

a pesquisa especificamente nessa seção, o mesmo foi descrito por Julia (2001, p. 10-11) como 

sendo 

 

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 

inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 

coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 

religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não 

podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes que são 

chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos 
encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais 

professores. Mas, para além dos limites da escola, pode-se buscar identificar, em um 

sentido mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de 

nossas sociedades, modos que não concebem a aquisição de conhecimentos e de 

habilidades senão por intermédio de processos formais de escolarização [...]. 

 

Ademais, para Julia (2001, p. 14) existem três elementos que são essenciais à 

constituição de uma cultura escolar, sendo eles: “espaço escolar específico, [programas de 

ensino] e corpo profissional específico”, os quais são muito importantes para se obter uma 

compreensão ampliada do envolvimento da educação sexual com o âmbito escolar. 
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Aproveitando o ensejo sobre os elementos que constituem uma cultura escolar, 

procurou-se definir e ampliar o entendimento de espaço escolar descrito por Julia (2001), este 

posteriormente vai ser representado pelas arquiteturas dos grupos escolares, as quais foram 

símbolos da escola primária no Brasil. 

 

Na busca de esclarecer, então, o que se denominou como espaço escolar, chegou-se à 

definição de que 

 

[a] escola pois, enquanto instituição, ocupa um espaço e um lugar. Um espaço 

projetado ou não para tal uso, mas dado, que está ali, e um lugar por ser um espaço 

ocupado e utilizado [...]. 

Essa tomada de posse do espaço vivido é um elemento determinante na conformação 

da personalidade e mentalidade dos indivíduos e dos grupos. Por isso, o espaço „não 

é um meio objetivo dado de uma vez por todas, mas uma realidade psicológica 

viva‟. Em certo sentido, o espaço objetivo – para denominá-lo de alguma maneira – 

não existe. E se existe, não conta – salvo como possibilidade e como limite. O que 

conta é o território, uma noção subjetiva ou caso se prefira, objetivo-subjetiva – de 

índole individual ou grupal e de extensão variável. Uma extensão que vai desde os 
limites físicos do próprio corpo – ou de determinadas partes do mesmo – até o 

espaço mental dos projetos, ali até onde chega o pensamento que prenuncia a ação e 

o deslocamento. 

O território e o lugar são, pois, duas realidades individuais e grupalmente 

construídas. São, tanto num quanto no outro caso, uma construção social. Resulta 

disso que o espaço jamais é neutro: em vez disso, ele carrega, em sua configuração 

como território e lugar, signos, símbolos e vestígios da condição e das relações 

sociais de e entre aqueles que o habitam. O espaço comunica; mostra, a quem sabe 

ler, o emprego que o ser humano faz dele mesmo. Um emprego que varia em cada 

cultura; que é um produto cultural específico, que diz respeito não só às relações 

interpessoais – distâncias, território pessoal, contatos, comunicação, conflitos de 
poder –, mas também à liturgia e ritos sociais, à simbologia das disposições dos 

objetos e dos corpos – localização e posturas –, à sua hierarquia e relações (VIÑAO 

FRAGO e ESCOLANO, 1998, p. 61-65). 

 

Para isso, faz-se necessário também conhecer o envolvimento dos médicos-higienistas 

para a existência dessa ressonância entre a educação sexual e a cultura escolar no contexto 

educacional brasileiro durante o período republicano, pois, pelo que se sabe, inicialmente eles 

iriam reivindicar veementemente na sociedade para que fossem construídos os prédios 

escolares e, com isso, haveria realmente uma educação digna para a população em geral, 

justificando que retiraria as crianças e os jovens dos riscos da ignorância e das enfermidades 

ocasionadas pela educação dada nas “casas-escola”, e atenderia seguramente a nova ordem 

social, cultural, política e econômica que emergia. 

 

[...] Na década de 1870, os diagnósticos dos mais diferentes profissionais que 

atuavam na escola ou na administração dos serviços da instrução, ou ainda políticos 
e demais interessados na educação do povo (médicos, engenheiros...), eram 

unânimes em afirmar o estado de precariedade dos espaços ocupados pelas escolas, 
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sobretudo as públicas, mas não somente essas, e advogavam a urgência de se 

construírem espaços específicos para a realização da educação primária. 

[...] Ao mesmo tempo em que elaboravam uma contundente crítica às péssimas 

condições das moradias e dos demais prédios para a saúde da população em geral, os 

higienistas acentuavam sobremaneira o mal causado, às crianças, pelas péssimas 

instalações escolares. Além disso, expunham o quanto a falta de espaços e materiais 

higienicamente concebidos era prejudicial à saúde e à aprendizagem dos alunos 

(VIDAL e FARIA FILHO 2005, p. 49-52). 

 

Um fato curioso é que mesmo com os diagnósticos afirmando a condição de 

precariedade das escolas para educação primária, a população apresentava resistência às 

propostas de melhorias sugeridas pelos profissionais que atuavam nas mesmas ou na 

administração dos serviços da instrução, principalmente no tocante à sexualidade. 

 

Segundo Vasconcelos (2005, p. 168-171), a resistência da população se deu quando os 

profissionais das escolas, especialmente os médicos-higienistas, começaram cogitar a  

 

[...] possibilidade de que meninos e meninas viessem a receber educação 

conjuntamente fora da Casa, pois nela muitas vezes isso ocorria. A idéia de co-

educação dos sexos caracterizava o conceito de „escolas mixtas [mistas]‟, que, após 

a experiência em outros países, começava a surgir por aqui e a ganhar adeptos. 

Desde 1873, a discussão das escolas mistas já fazia parte do cenário educacional, 
sendo este um dos temas das conferências pedagógicas realizadas em janeiro desse 

mesmo ano. 

[...] A [criação da] escola exclusivamente de meninos ou meninas já sofria oposição 

da população. Tentar torná-la mista era algo impensável naquele contexto. 

A escola mista torna-se então, nesse período, alvo de inúmeras discussões. Diversos 

jornais durante a década de 70 de Oitocentos publicaram em seus editoriais opiniões 

que iam desde a constatação da impossibilidade de colocar em prática tal idéia até a 

defesa incondicional de sua aplicação. 

 

Porém, vale destacar que nos demais estados brasileiros essa ideia de se ter uma co-

educação entre meninos e meninas nas “escolas mistas” causou grande discussão, por 

exemplo, no Estado de Sergipe essa proposta foi somente endossada e reivindicada em 1931, 

por [Helvécio de] Andrade (1931 apud MELO, 2004, p. 24), pois o mesmo acreditava que 

 

[...] a convivência entre meninos e meninas numa sala de aula era salutar na medida 

em que proporcionaria uma maior socialização entre as crianças, promovendo uma 

relação de igualdade entre os sexos, como afirma esta passagem retirada da 

conferência O lar e a escola de 1931: 

Se fizermos mistas todas as escolas isoladas não perderá com isso o ensino, e a 

educação lucrará com a socialisação das crianças de ambos os sexos. Esta situação, 

aproveitada habilmente, serviria ao mesmo tempo para estabelecer entre as duas 

formas do ser humano um laço fraternal proveitoso ás relaçois sociaes cada vez mais 
egualitarias entre o homem [e] a mulher. O menino, habituado desde a escola, 

prolongamento do lar, a considerar a menina sua companheira, mas frágil e delicada, 

á quem deve o apoio e proteção, cedo se convenciria de estimal-a, dedicando-lhes 

seus mais puros sentimentos [...]. 
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Mas, nesse momento crucial de tantas mudanças e/ou transformações do regime 

imperial para o republicano e, consequentemente, dos hábitos e costumes da população no 

campo educacional, tais propostas eram feitas principalmente pelos médicos-higienistas que 

alegavam ser de extrema necessidade para a ordem e o progresso da nação, além de ser 

considerado como o único ou principal caminho viável para manter as pessoas em condições 

sadias (física, intelectual, moral e sexual). Porém, acredita-se esse ser, também, um dos 

maiores desafios para os médicos-higienistas, padres católicos e magistrados em relação à 

sexualidade, pois, como manter a educação sexual confiada e confiscada à família e a 

castidade ser a sua finalidade se precisavam, nessa época, oferecer um lugar centralizador e 

adequado e que nele tivesse uma educação formal, racional e científica para as crianças e os 

jovens de ambos os sexos, e, além disso, se consideravam que a função do(a) professor(a) era 

nociva ou secundária nessa atuação? 

 

Todavia, buscando mediar e conciliar esse impasse em relação à necessidade da 

construção dos grupos escolares e à difusão da educação sexual que previam ser a ideal para 

as crianças e os jovens nessa época, resolveram investir nos projetos arquitetônicos que 

pudessem fazer com que o prédio escolar fosse frequentado por alunos e alunas, mas o seu 

uso e permanência dentro do mesmo devia ter separações ou divisórias, e que essas divisões 

poderiam começar desde a entrada de acesso até o local destinado às atividades físicas; com 

isso, evitariam o contato entre os meninos e as meninas e reforçariam o que era apregoado 

pelas famílias no que se refere aos assuntos pertinentes à sexualidade. 

 

A partir de então, devido a tantos problemas e possíveis soluções que perpassavam a 

educação brasileira e ressaltada constantemente pelos médicos-higienistas, os grupos 

escolares foram 

 

[...] concebidos e construídos como verdadeiros templos do saber [que] encarnavam, 

simultaneamente, todo um conjunto de saberes, de projetos político-educativos, e 

punham em circulação o modelo definitivo da educação do século XIX: o das 

escolas seriadas. Apresentadas como prática e representação que permitiam aos 

republicanos romper com o passado imperial, os grupos escolares projetavam para o 
futuro, projetavam um futuro, em que na República o povo, reconciliado com a 

nação, plasmaria uma pátria ordeira e progressista (VIDAL e FARIA FILHO, 2005, 

p. 53). 
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Diante de tal realidade agora apresentada, com a construção dos prédios escolares o 

campo educacional no período republicano passa a ter uma maior responsabilidade com o 

progresso da nação brasileira, porém já nas primeiras décadas do século XX, 

 

[...] sofreram alterações na forma e na cultura escolar que constituíam. As reformas 

de ensino, inspiradas em ideais escolanovistas, em que pesava a diversidade de 

propostas que defendiam e de suas diferentes realizações, tenderam a ressignificar 

tempos e espaços escolares. 

As plantas davam visibilidade a vários aspectos dos ideais escolanovistas. 

Incorporavam ambientes como gabinetes dentários e médicos e laboratórios, 

requisitos das construções escolares desde os anos de 1910 [...] (VIDAL e FARIA 

FILHO, 2005, p. 60-62). 

 

Procurando ilustrar como essa concepção foi planejada e concretizada, destacaram-se 

dois modelos arquitetônicos de grupos escolares na cidade de Curitiba/PR, os quais também 

atenderam as exigências dos médicos-higienistas e da sociedade na separação de alunos e 

alunas, que foram:  

 

o primeiro edifício-escola destinado ao Grupo Escolar Rio Branco [e] considerado 

um dos mais belos de Curitiba entre os seus similares. [Foi] inaugurada em 3 de 

abril de 1911 [e tinha] como características principais os frontões quadriculares, 

marcadamente em estilo semiclássico, que indicava os acessos principais: uma pela 

Brigadeiro Franco, outro pela Silva Jardim, provavelmente para a entrada 

diferenciada dos meninos e das meninas. O porão alto conferia destaque especial à 

volumetria de seu único pavimento e às suas fachadas: frontal e lateral. 
Próximo ao Grupo Escolar Rio Branco encontra-se uma outra edificação, daquelas 

concebidas em 1910, que se destacou por sua monumentalidade: o primeiro edifício 

do Grupo Escolar 19 de Dezembro. Fundado em 1911, na antiga rua Montevidéu 

(atual Desembargador Motta), tinha no seu projeto original dois corpos separados 

[...] por um espaço de 10 metros. 

[...] Os salões das classes e compartimentos acessórios são completamente 

independentes uns dos outros. Amplamente ventilados e iluminados satisfazem a 

todas as regras pedagógicas exigidas, tendo até um cubo de ar, por aluno que em 

média poderá freqüentar cada classe, superior ao que determinam os trabalhos que se 

preocupam com o importante assunto da higiene escolar [...]. 

[...] Prevendo o acesso frontal para o seu espaço interior e, logo após, o lateral para a 

entrada nas salas de aula, esse projeto se destacava pela riqueza de harmonia no jogo 
de volumes da fachada, presente nos dois blocos. A separação entre os espaços de 

ensino para meninos e meninas, interligados apenas por um pequeno pátio que 

servia de recreio aberto, ficava nítida. Ademais, compunha seu conjunto 

arquitetônico um muro de fechamento que prolongava em torno do terreno 

(BENCOSTTA, 2005a, p. 122-126). 

 

Vale lembrar que vários projetos arquitetônicos de grupos escolares, semelhantes aos 

descritos acima, estavam sendo planejados e construídos por todo Brasil, daí também os 

mesmos serem intitulados como os “verdadeiros templos do saber”, devido à exuberância e 

elegância apresentadas em meio às cidades que vinham se constituindo na época. 
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Além desses modelos de grupos escolares outros foram construídos e não atendiam as 

exigências da separação por sexo, através das estruturas físicas como paredes ou divisórias no 

seu espaço interno. Como alternativa para esse fim dividiam os alunos e alunas por turno, ou 

seja, no turno matutino frequentavam as meninas e no vespertino os meninos e vice-versa. 

 

[...] Os grupos escolares, na sua maioria, eram construídos baseados em plantas-tipo 

em razão do número de alunos, em geral 4, 8 ou 10 classes, em um ou dois 
pavimentos, com nichos previstos para biblioteca escolar, museu escolar, sala de 

professores e administração. Edificados simetricamente em torno de um pátio 

central, ofereciam espaços distintos para o ensino de meninos e de meninas. À 

divisão formal da planta, às vezes, era acrescido um muro, afastando rigidamente e 

evitando a comunicação entre os dois lados da escola. Esses prédios tinham entradas 

laterais diferentes para cada sexo. Apesar de padronizados em planta, os edifícios 

assumiam características diversas, sendo-lhes alteradas as fachadas. 

[...] Normalmente, os banheiros não faziam parte do corpo do prédio, mas eram a ele 

ligados por corredores cobertos. 

Os materiais do ensino intuitivo, as carteiras fixas no chão, e a posição central da 

professora pareciam indicar lugares definidos para alunos e mestra em sala de aula. 
Atividades como ginástica ou canto ali realizadas pretendiam conferir usos 

apropriados ao espaço. A rígida divisão dos sexos, a indicação precisa de espaços 

individuais na sala de aula e o controle dos movimentos do corpo na hora de recreio 

conformavam uma economia gestual e motora que distinguia o aluno escolarizado 

da criança sem escola. 

Entretanto, o convívio com a arquitetura monumental, os amplos corredores, a altura 

do pé-direito, as dimensões grandiosas de janelas e portas, a racionalização e 

higienização dos espaços e o destaque do prédio escolar em relação à cidade que o 

cercava visavam incutir nos alunos o apreço à educação racional e científica, 

valorizando uma simbologia estética, cultural e ideológica constituída pelas luzes da 

República (VIDAL e FARIA FILHO, 2005, p. 53-54). 

 

A grande estratégia usada pelos médicos-higienistas, padres católicos e magistrados e 

ressaltando também, nesse momento, a participação dos políticos, arquitetos, engenheiros 

civis e professores, estava nos projetos arquitetônicos dos grupos escolares e sua execução, e 

que esse empreendimento foi muito eficaz e atendeu aos anseios de seus proponentes e da 

sociedade brasileira. 

 

Procurando aprofundar e demarcar com mais exatidão o surgimento dos grupos 

escolares no Brasil, Bencostta (2005b, p. 68-70) vai expor que, 

 

[...] o golpe ao regime monárquico e o sucesso da tomada do poder pelos 

republicanos coube, portanto, ao novo regime, repensar e esboçar uma escola que 

atendesse os ideais que propunham construir uma nova nação baseada em 

pressupostos civilizatórios europeizantes que tinha na escolarização do povo iletrado 

um de seus pilares de sustentação. 
[...] Cientes [deste desafio], os membros do Congresso Constituinte decidiram, na 

Constituição de 1891, a primeira República, que caberia aos Estados e municípios a 

responsabilidade pela organização, implementação e manutenção do ensino 

primário, esvaziando a possibilidade do governo central assumir tais 
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responsabilidades. Frente ao que determinava a nova Lei Magna, os Estados 

deveriam providenciar, cada um o seu ritmo, reformas de ensino que se adequassem 

às suas realidades político-educacionais, em face da vergonha falta de recursos 

destinada à instrução pública. 

As primeiras unidades federativas a implementarem, ainda no século XIX, reformas 

que resultaram em um sistema público de ensino primário gratuito, foram o Distrito 

Federal (RJ) e o Estado de São Paulo, sendo que tais iniciativas terminaram servindo 

de modelo aos demais Estados, posto que o governo central não formulou qualquer 

proposta que os direcionassem nessa matéria. 

No Brasil, este modelo, denominado de Grupo Escolar, foi implantado pela primeira 

vez no Estado de São Paulo, em 1893. Este tipo de instituição previa uma 
organização administrativo-pedagógica que estabelecia modificações profundas e 

precisas na didática, no currículo e na distribuição espacial de seus edifícios. Foi 

notório, em particular no caso paulista, a importância da experiência da Escola-

modelo que funcionava na Escola Normal. Tal experiência orientou não somente as 

determinações que levaram à criação dos grupos escolares daquele Estado, mas 

também, em pouco tempo, foram adotados por todo país. 

[...] Nesse sentido, para a recém-instalada república brasileira, a experiência 

inovadora das escolas primárias graduadas – ou grupos escolares, como vieram a ser 

denominados – foi entendida como um investimento que contribuiria para a 

consolidação de uma intencionalidade que procurava, por sua vez, esquecer a 

experiência do Império e apresentar um novo tipo de educação que pretendia ser 
popular e universal. 

 

Segundo Viñao Frago e Escolano (1998, p. 34-45), nesse aspecto, 

 

[...] pode-se assegurar, pois, que o esforço levado a cabo pelos políticos e técnicos 

do regeneracionismo [e higienismo] do último período de entresséculos – por definir 

o modelo (ou os modelos) de arquitetura escolar – cumpriu não só uma função 

pedagógica, mas também um objetivo cultural de primeira magnitude, ao criar um 

dos símbolos que melhor aglutinam a consciência coletiva das populações e sua 

própria identidade. Não deve nos surpreender, a esse respeito, que foram 

precisamente os regeneracionistas [e higienistas] que propiciaram a criação e a 
difusão desses símbolos que transmitem um certo ethos em favor da modernização 

nacional. [...] A arquitetura influencia, desse modo, a sociedade, favorecendo o 

desenvolvimento de uma sociedade mais rica. Ao transcender o funcionalismo banal 

que só daria cobertura às necessidades físicas, dá origem a uma nova forma de 

comunicação cultural, que é também pedagógica no sentido mais amplo e generoso. 

A função pragmática da arquitetura adquire, assim, uma dimensão semântica. 

[Pois, a] linguagem arquitetônica [...] expressa, além de uma ordem construtiva, um 

sistema de intenções, valores e discursos, um jogo de simbolismos que atribuem a 

uma tradição cultural. [...] A torre, elemento que costuma fazer parte de muitos 

centros educativos do século XIX, sobretudo daqueles de filiação religiosa, é um 

signo de poder e de domínio (como se sabe, está também presente em prefeituras, 

igrejas e castelos). A simetria e separação arquitetônica das salas de aula de meninos 
e meninas reflete as tradições de uma sociologia e de uma pedagogia sexista. [...] 

Seus signos indiciários deixam, em seu contato, traços que guiam a conduta. A 

antropologia do espaço não pode deixar de ser, ao mesmo tempo, física e lírica. 

[...] Isso expressa toda uma instrumentação da escola a serviço dos ideais nacionais, 

religiosos e sociomorais. 

Em resumo, a arquitetura escolar pode ser vista como um programa educador, ou 

seja, como um elemento do currículo invisível ou silencioso, ainda que ela seja, por 

si mesma, bem explícita ou manifesta. A localização da escola e suas relações com a 

ordem urbana das populações, o traçado arquitetônico do edifício, seus elementos 

simbólicos próprios ou incorporados e a decoração exterior e interior respondem a 

padrões culturais e pedagógicos que a criança internaliza e aprende. 
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As constatações de Viñao Frago e Escolano (1998) a respeito da arquitetura escolar é 

que ela, no entendimento deles, pode ser considerada como um “elemento no currículo 

invisível ou silencioso”; por outro lado, também reforça que nos espaços e lugares escolares 

outras partes desse currículo vão estar presentes. 

 

Dessa maneira, procurando analisar os demais elementos da cultura escolar no ensino 

primário, através do currículo invisível ou silencioso, constatou-se por meio dos programas de 

ensino, especificamente nas disciplinas Trabalhos Manuais e Educação Física, e, na condição 

sexual dos(as) professores(as), que estes vão servir efetivamente de “instrumentos”, além das 

arquiteturas escolares, para reproduzir a educação sexual dada pela família na sociedade 

brasileira. 

 

Mas, antes de se iniciar nessas peculiaridades da cultura escolar no ensino primário, é 

valido registrar que  

 

a centralidade atribuída pelos republicanos à educação, na transição do século XIX 

para o século XX, nutriu-se dos ideais liberais e dos modelos de modernização 

educacional em voga nos países ditos civilizados, ratificando a distinção entre 

educação do povo e educação das elites e estabelecendo clivagens culturais 

significativas. 

A escola primária, destinada à maioria da população, deveria difundir os saberes 
elementares e os rudimentos das ciências físicas, naturais e sociais, enquanto a 

escola secundária, atendendo as elites dirigentes e a classe média em ascensão 

permaneceria como guardiã da cultura geral de caráter humanista. Dessa maneira, a 

formação do cidadão republicano ancorou-se de um lado, nas possibilidades de 

integração social pelo cultivo da formação cívico-patriótica, pela afirmação da nação 

como projeto político e pela difusão de elementos das ciências, das técnicas, das 

letras e das artes; de outro lado, na constituição de culturas escolares distintas 

configuradas em diversos tipos de estabelecimentos de ensino e em modos 

diferenciados de distribuição e apropriação do conhecimento e de produção de 

disposições, de percepções de mundo e de pessoas. 

Nas primeiras décadas republicanas, os conteúdos da escola primária foram 

redefinidos no Brasil em função das novas finalidades atribuídas à educação 
popular. Novas matérias foram introduzidas como: ciências físicas e naturais, 

história, geografia, música, geometria, instrução moral, educação física, desenho, 

instrução cívica e trabalhos manuais [grifo meu]. A ampliação e modernização dos 

programas acompanharam a renovação didático-pedagógica e administrativa do 

ensino primário, a expansão gradativa e contínua desse nível escolar levada a cabo 

pelos republicanos em vários estados brasileiros e mantiveram relativa estabilidade 

até meados do século XX. 

Esse enorme enriquecimento da cultura escolar para o povo acarretou inúmeras 

implicações no que diz respeito ao funcionamento das escolas e ao campo 

pedagógico. Dispositivos curriculares cada vez mais sistematizados buscaram 

ordenar o tempo e as práticas escolares, determinando o que e como ensinar, e os 
professores tiveram que ampliar seus conhecimentos para poder ensinar aos alunos. 

Formulações doutrinárias e prescrições metodológicas foram constituindo uma rede 

de saberes sobre cada uma das matérias e uma pedagogia normativa alimentou os 

cursos de formação de professores, inspirou a produção de textos e fomentou um 
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mercado editorial de livros e periódicos educacionais especializados [...] (SOUZA, 

2008, p. 19-21). 

 

Buscando compreender as profundas mudanças e/ou transformações que ocorreram 

nos conteúdos da escolarização elementar no Brasil, nos séculos XIX, XX e XXI, e que vinha 

acompanhando o movimento internacional e nacional, Souza (2008, p. 25-27) vai expor que 

teve a influência do filósofo evolucionista Herbert Spencer, como sendo um 

 

arguto observador do seu tempo, [...] como tantos outros homens inteligentes dessa 

época, percebia a direção que estava tomando o avanço da economia industrial em 
todo o mundo e a forma enfática pela qual a ciência penetrava a indústria 

associando-se à tecnologia. Nessa sociedade convulsionada pelo progresso, a 

educação primária adquiria um valor prático incontestável. A educação das massas 

serviria ao desenvolvimento econômico, preparando os trabalhadores para 

compreender os fundamentos da sociedade industrial. Mas não apenas isso. 

Spencer tinha como referência as sociedades inglesa e européias orgulhosas do 

triunfo do capitalismo e, ao mesmo tempo, apavoradas com a crescente organização 

do operariado e o perigo eminente de abalos da ordem social pelas ondas 

revolucionárias. Nas cidades atulhadas de chaminés de fábricas, linhas férreas, 

comércio, lojas de departamento e o frenesi do progresso, a pobreza era uma ameaça 

pública constante. Dessa maneira, a educação da classe trabalhadora foi vista por 

muitos intelectuais, como ele, como uma medida de segurança e de prevenção ao 
perigo social. Ao mesmo tempo em que a educação prepararia o homem para a vida 

produtiva – o ganhar a vida – tornava-se imprescindível que ela também preparasse 

as novas gerações para as responsabilidades com o governo de uma família e para a 

devida manutenção da integridade física. 

Por isso, além da educação intelectual, Spencer preocupou-se também com a 

educação moral e física a ser transmitida nas escolas. Preconizava, assim, uma 

educação das camadas populares em conformidade com os valores da sociedade 

burguesa. Uma sociedade, caracterizada, segundo o historiador Eric Hobsbawm 

(2002), pelo predomínio da disciplina moral – a valorização da família, o 

puritanismo sexual, o respeito à autoridade, a integridade do caráter, a estima pela 

civilidade e a polidez [...]. 
Para Spencer, a educação moral estava no cerne do melhoramento da sociedade, pois 

ela compreendia o reconhecimento do bem e do mal [...]. 

Significava, portanto, reconhecer a incapacidade das camadas populares em educar 

as crianças de acordo com as exigências da sociedade moderna. Era preciso impingir 

a racionalidade científica em todos os aspectos da vida social e a escola era a 

instituição mais adequada para esse tirocínio. 

Vemos, assim, como a escola é colocada a serviço do grande empreendimento de 

moralização dos costumes. 

 

Dessa maneira, pretendendo especificar de fato como se deu essa renovação 

pedagógica no Brasil, Souza (2008, p. 32-34) vai afirmar que 

 

[...] as discussões sobre a renovação dos programas do ensino primário 

intensificaram-se no final do século XIX, quando a educação popular ganhou 

centralidade nos debates políticos, concebida como fator fundamental para a garantia 
das transformações econômicas, sociais e políticas necessárias ao país. A formação 

do cidadão almejada em consonância com as mudanças da sociedade demandava 

uma modernização também da escola e, em decorrência, dos seus conteúdos. Na 

visão de muitos intelectuais e políticos brasileiros, era preciso atualizar a educação 
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nacional em conformidade com os modelos em circulação nos chamados países 

civilizados, ou seja, os países europeus e os Estados Unidos da América. 

Uma das apropriações desses modelos pode ser percebida no fundamentado parecer 

sobre a reforma do ensino primário, elaborado por Rui Barbosa, em 1882, para 

subsidiar as discussões sobre a reforma educacional na Câmara dos Deputados. 

Nesse parecer, Rui Barbosa buscou demonstrar a incontestável validade do método 

intuitivo como sendo a orientação geral da educação moderna e a viabilidade de 

adoção de uma instrução primária enriquecida por matérias científicas, entre outros 

conteúdos necessários à formação do cidadão. 

Nesses termos, o reformador propôs um grande programa de estudos 

compreendendo educação física, música e canto, desenho, língua materna, 
rudimentos das ciências físicas e naturais, matemática e taquimetria, geografia e 

cosmografia, história, rudimentos da economia política e cultura moral e cívica. A 

influência das teorias cientificistas, do evolucionismo spenceriano e do positivismo 

pedagógico é inegável [...]. A instrução deveria seguir o mesmo processo de 

recapitulação do progresso seguido pela humanidade, o que implicava comunicar a 

experiência acumulada pelas gerações anteriores. Vista dessa maneira, a ampliação 

do programa de ensino consistia numa decorrência natural do processo histórico. Os 

conteúdos selecionados eram aqueles que expressavam a evolução da sociedade e 

que ensinados, seguindo as leis da natureza, possibilitariam o desenvolvimento 

físico, intelectual e moral das crianças. 

Na extensa e detalhada argumentação tecida por Rui Barbosa sobre cada uma das 
matérias indicadas para a composição do ensino primário se entrevê o caráter 

político e social da moderna educação proposta para o povo brasileiro. A educação 

do corpo, a difusão das noções científicas e dos saberes instrumentais para o 

trabalho atrelado à educação moral e cívica compunham um amplo projeto 

civilizador cujo horizonte vislumbrava a modernização do país, a construção da 

nação e a dulcificação dos costumes das camadas populares [...]. 

O caráter utilitário e prático da escola primária, concebida como escola de formação 

do trabalhador, angariava um grande consenso entre os intelectuais brasileiros [...]. 

A concepção de educação integral, no final do século XIX, encarnava o sentido de 

uma conformação completa do indivíduo: intelecto, corpo e alma. Esperava-se, 

dessa maneira, forjar nas crianças um novo ser social, produzir o cidadão adaptado à 
nova sociedade. 

 

Como se pode observar através das citações de Souza (2008), é notório constatar o 

quanto as definições dos programas de ensino para escola primária geraram conflitos de 

ordem, principalmente política e econômica no Brasil, pois 

 

o futuro trabalhador brasileiro necessitava de conhecimentos variados, ainda que 

„limitadíssimos‟. A inserção na cultura escrita visava à formação do caráter e ao 
esclarecimento próprio da racionalidade da sociedade moderna contra a ignorância. 

Além desses saberes, caberia ainda à escola primária prover às camadas populares 

alguns conhecimentos técnicos, de cunho profissional (SOUZA, 2008, p. 35). 

 

Ademais, parte desses conflitos também se relacionou com a educação sexual que era 

propagada na família e os programas de ensino, especificamente a disciplina Trabalhos 

Manuais, de cunho profissional, porque seus propositores entendiam que ela deveria ter 

conteúdos diferenciados entre os sexos, como também a disciplina Educação Física, com o 

intuito de fortalecer o corpo e, consequentemente, melhorar seu condicionamento físico de 

acordo com os preceitos higienistas direcionados para ambos os sexos. 
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A disciplina Trabalhos Manuais, de cunho profissional, passou por várias discussões 

até sua inserção no ensino primário, pois 

 

no Estado de São Paulo, várias proposições foram veiculadas nas décadas iniciais do 

século XX. Entusiastas do ensino profissional preconizavam a introdução dos 

trabalhos manuais na escola primária como parte da educação física, voltadas para a 

aprendizagem dos ofícios manuais. Aprígio Gonzaga, por exemplo, diretor da 

Escola Profissional Masculina da Capital, defendia essa idéia, ressaltando as 

vantagens do ensino dessa matéria do ponto de vista econômico e moral. Para ele, as 

conseqüências mais imediatas do trabalho manual nas escolas eram: 

Despertar o gosto por todo o trabalho em geral; infundir respeito pelo trabalho, 

qualquer que elle seja; despertar a independência e a confiança proprias; habituar à 

ordem, à exatidão, à correção e à paciência; inspira attenção, interesse e 
perseverança; aperfeiçôa a vista, o senso esthetico e dá habilidade manual, 

desenvolve a força physica; desperta os nobres sentimentos de sociabilidade, pureza 

moral, e, conseqüentemente, facilita a aproximação do homem e do seu creador [...]. 

No entanto, os trabalhos manuais foram inseridos nos programas do ensino primário 

com uma finalidade educativa de caráter geral. Tratava-se menos de aprender um 

trabalho específico e mais os princípios gerais do ofício. Como as demais matérias 

do programa, os trabalhos manuais deveriam desenvolver nas crianças as faculdades 

intelectuais, físicas e morais. Como assinalava o professor Bruno Zwarg, a 

finalidade dessa disciplina era despertar na criança o sentimento do trabalho, 

afastando-lhe as idéias pueris e, desse modo, tendo adquirido „amor ao trabalho 

pelos estudos iniciais dos trabalhos manuais, não hesitarão em trabalhar para a 

grandeza da Pátria‟ [...]. 
A aproximação da escola primária com o mundo do trabalho tomava o ensino de 

trabalhos manuais como um vetor da renovação social [...]. Para um país recém-

saído do regime escravocrata, no qual imperava o preconceito contra o trabalho 

manual, a organização do trabalho com base na mão-de-obra livre e na produção 

fabril implicava estabelecer no conjunto da sociedade uma nova visão de homens e 

mulheres em relação à atividade produtiva. 

E dado que na sociedade, homens e mulheres desempenhavam papéis diferentes, a 

divisão sexual do trabalho foi reproduzida na disciplina Trabalhos Manuais. Para os 

meninos, tecelagem, dobradura, cartonagem, recorte, modelagem em cera, barro ou 

gesso, carpintaria e marcenaria. Para as meninas, trabalhos de agulha, crochê, 

remendos, cerziduras, bordados, prega de botões ou colchetes, confecções de roupas 
e objetos de uso doméstico (SOUZA, 2008, p. 65-66). 

 

Contudo, apesar da referida disciplina haver sido inserida no programa de ensino da 

escola primária, Souza (2008, p. 66) vai expor que 

 

[...] as dificuldades dessa matéria se consolidar no ensino primário foram imensas, 

especialmente nas seções masculinas. 

Artigos publicados na Revista de Ensino criticavam a pouca importância dada à 

disciplina nas escolas paulistas. Ressaltavam a falta de método e o fato de os 

professores assumirem o acabamento dos objetos confeccionados pelos alunos. 

O que justificaria a desvalorização dos trabalhos manuais pelos professores, pais e 

alunos? Falta de material, local adequado e formação específica dos professores 

foram muitas vezes assinalados como justificativas pedagógicas. De fato, os tipos de 

atividades previstas para as seções masculinas exigiam locais e materiais 

específicos, redundando em maior ônus para o Estado. O mesmo não ocorria com as 
atividades das seções femininas, mais próximas dos trabalhos executados pelas 
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mulheres no espaço doméstico. Mas, possivelmente, tenha sido a concorrência entre 

saberes acadêmicos e profissionais a causa do descrédito desse conteúdo nas escolas. 

 

Porém, outros propositores entendiam que deveria ter outra disciplina de cunho 

profissional, pois ainda segundo Souza (2008, p. 35-36), 

 

Rosalina Frazão, por exemplo, propunha a inclusão da escrituração mercantil, para 

ambos os sexos, no 2º grau do curso primário, considerando essa disciplina um 

conhecimento indispensável para o trabalho no comércio, uma vez que, „sem ella um 

pobre rapaz não pode aspirar a nenhum adiantamento na carreira commercial‟, e a 

escrituração dos livros tornava-se uma nova carreira aberta à mulher pobre [...]. 

Rosalina propunha também a prática manual de ofícios e a aprendizagem de prendas 

domésticas para as meninas, explicitando com clareza a destinação social do ensino 

público primário para o sexo feminino. 

 

Nesse aspecto, quanto ao programa de ensino, especificamente o da disciplina de 

cunho profissional, como, por exemplo, Trabalhos Manuais, o que estava no cerne dessa 

discussão e implantação é que essa disciplina deveria possuir atividades direcionadas para 

alunos e alunas no âmbito escolar, para posteriormente serem aproveitadas e exercidas no 

mundo do trabalho, reforçando, assim, o que já era estabelecido enquanto divisão sexual do 

trabalho presente na sociedade brasileira. 

 

Na mesma ocasião a disciplina Educação Física também passava por várias 

discussões a respeito da sua inserção nos programas de ensino, principalmente devido à 

aceitação ou não da participação da mulher na prática de atividades esportivas, pois 

 

a idéia de fragilidade, elegância, e dependência masculina não permitiam às 

mulheres a participação em atividades esportivas, tendo em vista os aspectos da 

competitividade, agressividade e virilidade presentes nas diferentes atividades 

esportivas. Isto gerou uma série de argumentos contra a participação das mulheres 

no esporte, pois essas atividades ou qualquer outra que interferisse em suas 

responsabilidades domésticas (servir aos maridos e educar os filhos) e 

„profissionais‟, eram repudiadas e proibidas pela sociedade. Esse repúdio à 

participação das mulheres no esporte tinha como base aspectos médicos, biológicos, 

psicológicos e culturais – muitas vezes infundados – que se tornaram crenças e tabus 

sociais que ainda perduram, por mais incrível que possa parecer (SIMÕES et al., 

1996, p. 78). 

 

Porém, deve-se destacar que essa situação da mulher em relação à sua participação nos 

esportes já era criticada desde a antiga civilização grega, encontrando-se num patamar de 

inferioridade em relação ao homem durante a prática esportiva, mas esse fenômeno social era 

concebido de maneira diferente entre as cidades de Atenas e Esparta. Nesse período os valores 

greco-romanos de cultivo ao corpo e aos exercícios físicos estavam estritamente voltados para 
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a formação masculina e somente eram aceitas para formação feminina, a sua participação em 

atividades esportivas de caráter lúdico, dança, passatempos e jogos de salão. 

 

Ao analisar a história da Educação Física no Brasil, sob o prisma da sexualidade, nota-

se que 

 

[...] ela foi sempre discriminatória mantendo os papéis sexuais distintos e 

determinados, caracterizando os comportamentos tipicamente masculinos e 

femininos, a serviço de uma ideologia sexista. Para melhor exemplificar, na época 

da República quando a Educação Física foi introduzida na escola, a idéia de estender 
a atividade prática também ao sexo feminino foi veementemente rechaçada pela 

opinião pública, inclusive alguns pais que chegaram a proibir a prática de atividades 

físicas pelas suas filhas, mesmo correndo o risco de vê-las perder o ano escolar. À 

luz da ética colonial, ainda prevalecendo, o pensamento preconceituoso impedia que 

se visse a Educação Física como uma atividade produtiva: o homem branco livre 

não podia imaginar-se exercendo uma profissão que lhe exigisse ocupação manual. 

O chefe de família digno não trabalhava, vivia de rendas ou da exploração do 

trabalho do outro. Portanto, a Educação Física servia à classe dominante, 

discriminadora social e sexual, como forma de ocupar o tempo livre e o ócio. 

Durante o Estado Novo a Educação Física serviu de instrumento ideológico à 

ditadura instalada e a participação feminina ficou restringida às comemorações e 

desfiles cívicos, já que no campo esportivo, a maior concentração ficava por conta 
do sexo masculino. Um fato curioso a ser destacado diz respeito aos decretos 

emanados do poder público, que discriminavam a prática esportiva para o sexo 

feminino (ROMERO, 1994, p. 229). 

 

Castellani Filho (1989, p. 88) afirma que a participação histórica da mulher no esporte 

reflete a sua discriminação nos diferentes momentos históricos, nos quais o Esporte foi 

pensado, construído, organizado e praticado pelo homem. 

 

Para exemplificar parte dessa história, pode-se relatar a pesquisa desenvolvida por 

Sylvia Maria da Costa, em que 

 

a autora pesquisou teses escritas por médicos do Rio de Janeiro, no período de 1838 

a 1887 e identificou como no discurso científico do século XIX buscavam-se razões 

científicas para limitar o espaço social da mulher. 

Os médicos investigados por Sylvia explicavam todo o corpo feminino tendo como 

referência à „alteridade absoluta‟, ou seja, tendo como referência o masculino. 

„As mulheres não são feitas para correr‟ concluía o médico Antonio Pedro Teixeira, 

em 1845, atribuindo isso as características dos quadris, pois as cristas ilíacas acham-

se mais separadas uma da outra e a cavidade da bacia é mais larga, com isso, 
conclui: „a mulher, ao contrário do homem, está biologicamente predisposta à 

imobilidade‟. 

Segundo o pensamento médico da época, a mulher sendo caracterizada como 

„frágil‟, em conseqüência da formação óssea, dos músculos e do tecido celular, 

caberia a ela o espaço doméstico. Quando a mulher apresentava temperamento 

sanguíneo característico do homem, perdia logo a sua graça, tornava-se uma 

amazona furiosa, aborrecendo-se com os trabalhos que a deveriam caracterizar e 
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ficava um ser imperfeito, concluía o discurso científico à época (TAFFAREL e 

FRANÇA, 1994, p.20). 

 

Belotti (1985, p. 160-161), para resolver esse impasse no ensino primário e reforçando 

a citação supracitada, vai expor que 

 

as aulas de ginástica para os dois sexos são dadas em separado, pois os exercícios 

físicos devem ser selecionados com base na „natureza‟ particular dos mesmos, isto é, 

para os meninos a força e para as meninas a graça. E também porque se receia a 

aproximação de rapazes e meninas nas vestes sumárias indispensáveis a ginástica. 

 

Outro momento importante na análise da história da Educação Física e a sua relação 

com a sexualidade é quando se encontra na década de 1970, o “Decreto n. 69.450, de 1º de 

novembro de 1971, que regulamenta o art. 22 da Lei n. 4.024, de 20.12.1961, e a alínea „c‟ do 

art. 40 da Lei n. 5.540, de 28.11.1968, e dá outras providências” (CALDAS, 1973; D‟AVILA, 

1982; MARINHO, s.d.), ainda reforçando que as aulas de educação física deveriam ser 

ministradas com turmas separadas por sexo. 

 

Esse Decreto representava a Sistemática da Educação Física Nacional e estava 

dividido em vinte e três artigos, nos quais se pode encontrar explicitamente essa 

recomendação em dividir a turma por sexo. 

 

Título IV – Da Organização e Funcionamento; 

Capítulo I – Padrões e Referências; e 

Art. 5º – Os padrões de referência para orientação das normas regimentais da 
adequação curricular dos estabelecimentos, bem como para o alcance efetivo dos 

objetivos da educação física, desportiva e recreativa são situadas em: 

III – Quanto à composição das turmas, 50 alunos do mesmo sexo, preferencialmente 

selecionados por nível de aptidão física (CHAGAS, 1978; D‟AVILA, 1982; 

TAVARES, 1994). 

 

Em 1977 é promulgada a “Lei n. 6.503, de 13 de dezembro, [que] dispõe sobre a 

Educação Física em todos os graus e ramos de ensino e dá nova redação ao art. 6º do Decreto 

nº. 450/71 [69.450/71], com modificações e acréscimos” (MARINHO, s.d., p. 137). 

 

No art. 1º dessa Lei é ressaltado que “é facultativa a prática da Educação Física, em 

todos os graus e ramos de ensino e acrescenta a letra (f) à aluna que tenha prole” 

(CASTELLANI FILHO, 1994, p. 65).  
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Continuando, Castellani Filho (1994, p. 65-66) vai expor que 

 

ao facultar à mulher que tenha prole, o direito de isentar-se da prática da 

Educação Física, obrigatória em todos os níveis e ramos de escolaridade, [...] 
deixa transparecer o pensamento de que a educação da prole é de 

responsabilidade única e exclusiva das mães. Caso o entendimento fosse 

outro, „homem com prole‟ também deveria merecer o mesmo tratamento 
oferecido à mulher. 

A mesma legislação ainda reforça o pensamento dominante do papel da 

mulher na sociedade brasileira, preparando-a fisicamente para a 
maternidade, concebendo a idéia de „mulher‟ quase que somente associada à 

de „mãe‟, servindo desta forma de suporte para o controle do comportamento 

feminino. 

 

E, noutro momento, “a ele é imputada outra tarefa, que não a de cuidar dos „afazeres 

domésticos‟ (a educação dos filhos aí incluída). Seria dele a responsabilidade de garantir o 

sustento da família. É dele a incumbência de dar conta da atividade produtiva” 

(CASTELLANI FILHO, 1989, p. 89). 

 

Os documentos legais pertinentes à Educação Física e Esportes refletem esse 

quadro. Em 1979, o CND revogou a Deliberação n. 07/65, colocando em seu lugar a 

de n. 10. Num primeiro momento, a permissão – contida na resolução 10/79 – para a 

mulher praticar as modalidades esportivas até então a ela coibidas deu-se por conta 

de um caso fortuito, mas que já espelhava em seu interior a mulher em luta. Nove 

anos depois, porém, em 1986, o CND baixou a Recomendação n. 02, na qual dizia 

reconhecer „[...] a necessidade do estímulo à participação da mulher nas diversas 
modalidades desportivas no país [...]‟ (CASTELLANI FILHO, 1989, p. 90). 

 

Contudo, essa situação foi resolvida somente em 1996, a partir da promulgação da Lei 

Darcy Ribeiro (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN), nº. 9.394, de 20 

de dezembro, que não fez nenhuma referência quanto à composição das turmas para serem 

formadas e separadas por sexo nas aulas de Educação Física. 

 

No entanto, em 2003 foi promulgada a Lei nº. 10.793, de 1º de dezembro, alterando o 

parágrafo 3º do art. 26, da LDBEN nº. 9.394/96, e passando a vigorar com a seguinte redação: 

“a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é um componente curricular 

obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno”, e não mais facultativa 

nos cursos noturnos como na lei anterior. Por outro lado, essa nova Lei também acabou 

retomando a questão da prole, como se observa no seu inciso “VI – que tenha prole”. 
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Essa Lei, que alterou o art. 26, resolveu parte do problema encontrado na LDBEN nº. 

9.394/96, porém incluíram novamente os incisos da Lei nº. 6.503/77, que aparentemente já 

tinham sido superados na disciplina Educação Física. 

 

Aproveitando as análises das legislações supracitadas sobre a relação entre a 

Disciplina Educação Física e a sexualidade humana, Bonato (1996, p. 71-72) também expôs 

algumas passagens históricas envolvendo a legislação com a educação sexual, informando 

que  

 

a década de 60 foi marcada em nosso país por mudanças políticas radicais. O golpe 
de 1964 levou os militares ao poder. Certamente este período repressivo também 

deixou marcas no processo de implantação oficial nas escolas de uma educação 

sexual. Neste período, independentemente da concepção que se tinha sobre a 

educação sexual, alguns legisladores insistiram em implantá-la nas escolas oficiais. 

Em 1968, a deputada Júlia Steimbruck apresentou um projeto de lei propondo a 

introdução da educação sexual em todas as escolas de nível primário e secundário do 

país. Neste mesmo ano, editou-se o Ato Institucional nº 5 marcando, entre outras 

coisas, um forte poder à censura, afetando, entre outras instituições, as educativas. 

Tanto as universidades quanto as escolas chamadas renovadoras tiveram seu 

trabalho interrompido e o projeto da referida deputada foi arquivado. Até então, 

dentro das escolas, os trabalhos de educação sexual, quando existentes, eram 

coordenados pelo orientador educacional e/ou ficavam sob a responsabilidade dos 
professores de Ciências ou de Programas de Saúde. Estes trabalhos, embora não 

proibidos pelo poder da lei, até porque não havia nenhuma lei educacional que os 

amparasse, pararam. 

No que se refere à legislação oficial, em 1971, com o surgimento da lei 5.692/71, 

aparece a obrigatoriedade da Orientação Educacional, a cargo do orientador 

educacional, agora com formação de nível superior. Neste momento, como já vinha 

de uma forma ou de outra sendo elemento articulador das atividades voltadas para a 

educação sexual nas escolas, esse profissional tomou para si a responsabilidade 

sobre ela, mesmo de forma tímida, embora a função não estivesse explicitada em lei. 

A opção é encontrada na literatura sobre orientação educacional, como podemos 

verificar a seguir: Num livro dirigido aos Orientadores Educacionais, não podiam 
faltar umas das idéias esquemáticas sobre o problema sexual dos adolescentes e 

umas palavras sobre a delinqüência. 

Retomando a discussão sobre a legislação observamos que, na lei nº 5.692/71, que 

fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, não havia nenhuma 

proibição formal contra a educação sexual, embora tampouco seja mencionada. O 

que vamos encontrar na legislação é o parecer nº 2.264/74 do Conselho Federal de 

Educação, aprovado em agosto de 1974, onde se menciona a educação sexual como 

um objetivo a ser desenvolvido nos programas de Educação da Saúde para o 2º grau. 

Portanto, falar ou não falar sobre sexualidade, ou desenvolver um trabalho de 

orientação sexual, ficava a cargo, principalmente, dos „especialistas‟ da educação e 

da saúde.  

 

Nesse aspecto, retomando a análise da Disciplina Educação Física, vale lembrar que 

esse tratamento diferenciado entre homens e mulheres é mantido pela legislação educacional, 

e, consequentemente, tem-se um quadro de desempenho motor igualmente diferenciado. 
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As diferenças significativas entre essas duas culturas, em muitos campos de nossa 

vida social, já foram apontadas por vários autores. São, entre outras, os modelos de 

comunicação (diferenciadas formas de expressão mímica e gestual, como a 

expressão da alegria e tristeza); o pertencimento a grupos; os objetos de uso cultural 

(diferentes brinquedos, diferentes acessórios e cuidados corporais, para homens e 

mulheres); jogos e funções socais [sociais], com a profissão e as brincadeiras (estas, 

em geral, „podem‟ ser de maior risco entre os meninos, entre as meninas, não); e as 

capacidades (dos homens espera-se, por exemplo que desenvolvam habilidades 

mecânicas e das mulheres capacidades emocionais). 

Contudo, não se deve deixar de observar que movimentos culturais podem fazer 

vacilar características típicas de papéis sexuais. Na atualidade existem tendências 
fortes à aquisição de uma conduta mais feminina para o homem, o que viria a 

contemplar a tese marcusiana da sensibilização do homem, daí a da sociedade. Por 

exemplo, em virtude do crescente engajamento das mulheres na vida profissional 

(„fora de casa‟) os homens começam a assumir tarefas mais „caseiras‟, como cuidar 

dos filhos e participar dos serviços domésticos. Cria-se aos poucos, então, em nossa 

sociedade, uma imagem de família que desconstrói aquela da família burguesa que 

no foi legada pela civilização ocidental. 

Um olhar na existência de duas diferentes culturas, desenvolvidas para homem e 

mulher, apresenta para meninas e meninos, moças e rapazes, assim como para seus 

professores, a necessidade de „incorporar-se‟ a outras orientações de valores e 

qualidades de comportamento de uma outra cultura de movimento humano, para a 
prática conjunta. Segundo Brodtmann/Kugelmann (1984) cabe aos rapazes, em 

primeiro lugar, perceberem que não podem esperar das meninas que queiram 

praticar com eles, formas habituais que eles podem, porque, como acontece com 

outras atividades/participações sociais, o esporte masculino é mais „difícil‟, recebe 

valorização e atenção especial na nossa sociedade. Por outro lado, a incursão noutra 

cultura é considerada mais difícil para os meninos que durante a aquisição de sua 

identidade de sexo, na nossa sociedade, apreenderam a olhar a cultura feminina 

como inferior. 

Com isso, na necessidade de mudança de papéis (que aqui não significa uma simples 

inversão deles, mas a incursão em novos), o sexo masculino pode sentir a frustração 

de „descer‟ de uma posição privilegiada enquanto atuante „só‟ no âmbito dos 
Cânones sociais masculinos. Entende-se, por aí, porque é mais fácil para as meninas 

ultrapassar os limites dos seus papéis tradicionais: a incursão nos Cânones 

masculinos significa uma „promoção‟, de um „locus‟ social inferior para um 

superior. 

O ideal seria que ambos os sexos aspirassem à incursão na cultura do outro sexo, 

como um alargamento de suas potencialidades. Ao mesmo tempo, como um 

aprendizado de que não existe uma superioridade e uma inferioridade nas diferentes 

formas de se praticar o esporte. Tal aprendizado, que incorpora a compreensão de 

duas culturas de gênero abarca novas possibilidades, que parecem inerentes à 

natureza do organismo humano. Segundo Singer (1990), essas possibilidades se 

geram nas dualidades psíquicas que caracterizam a presença do masculino e do 

feminino em todos os seres humanos. A dualidade primordial se expressa na 
Androginia, um conceito que pode ser culturalmente resgatado, para uma possível 

nova forma de interpretação dos papéis sexuais. Isso ensejaria uma possível nova 

forma de relacionamento entre os sexos, a ser transposta para o esporte, para o jogo 

e para as demais atividades da Educação Física (KUNZ, 1994, p. 249-250). 

 

 

Um fato curioso, ainda sobre a disciplina Educação Física, é que além de manter a 

divisão de papéis sexuais no ensino primário ela também reverbera os desígnios promulgados 

pelo discurso médico-higienista até os dias atuais, como se pode notar através das análises de 
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Souza (2008, p. 34-35) sobre os programas de ensino e essa disciplina, quando o mesmo 

expõe que 

 

[...] a posição de Januário dos Santos Sabino, transcrita na longa citação a seguir, 

explicita o caráter essencialmente utilitário dos diversos componentes culturais 

aceitados para a educação da infância. 

Si o alvo a que busca attingir a escola, é a educação physica, intellectual e moral da 

criança, as disciplinas devem ser taes que a conduzam áquelle fim [...]. 

A educação physica, diz um notável escriptor, tem um duplo fim: por um lado 

fortifica o corpo, forma o temperamento da criança, colloca-la em condições 
hygienicas favorável ao seu desenvolvimento; e por outro faze-la adquirir desde 

logo agilidade, destresa da mão, promptidão e segurança de movimentos: qualidades 

que, precisas para todos, são mais particularmente necessárias aos alumnos das 

escolas primarias que em sua maioria se destinam a profissões manuaes. 

 

Segundo Souza (2008, 67), a 

 

educação física, por exemplo, foi continuamente incentivada e valorizada pelos 

administradores do ensino público pela contribuição dessa disciplina para o 

revigoramento do corpo e da raça e sua potencialidade para a formação do caráter 

tendo em vista sua ação moralizadora e cívica [...]. 

 

Como se pode observar nas citações acima transcritas, a Educação Física vai ser 

inserida no cenário educacional durante o final do século XIX e início do século XX, a fim de 

contribuir na formação do cidadão brasileiro que era almejada nesse momento e pautada, 

principalmente, em preceitos higiênicos. 

 

A partir dos anos 30 do século XX, tem-se como responsável e propagador do discurso 

médico-higienista (saúde) no âmbito escolar, a disciplina Educação Física que, por sua vez, 

teve como principal referência as Forças Armadas, ocasionando, assim, em mudanças na 

concepção do higienismo (saúde), tanto nas esferas política, social, cultural e econômica, 

quanto na esfera educacional mais precisamente; contudo, é válido afirmar que a permanência 

desse ideário vai ter outro enfoque, porém necessário para os desígnios dos(as) brasileiros(as) 

nessa época. 

 

Segundo Guiraldelli Junior (1992, p. 26-27), 

 

[...] a Educação Física Higienista, preocupada com a saúde, perde terreno para a 

Educação Física Militarista que subverte o próprio conceito de saúde. A saúde dos 

indivíduos e a saúde pública, presentes na Educação Física Higienista de inspiração 

liberal, são relegadas em detrimento da „saúde da Pátria‟: 

Quando Hitler, ante a questão guerreira do momento, exclamou, ao seu povo, „Ai 

dos débeis!‟, frisou a questão guerreira de todos os tempos. A saúde da Pátria não é 
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o seu progresso, nem a sua cultura, nem o seu exemplo de moralidade, nem a 

conquista da ciência, nem o impulso idealista de sua gente. A saúde da pátria é a 

capacidade de manter o que possui, impondo-se ao respeito internacional – é a Força 

(Coelho, 1935). 

A maioria das falas reproduzidas acima foram publicadas, pela primeira vez, na 

Revista da Escola de Educação Física do Exército. Tal instituição absorveu com 

entusiasmo a ideologia fascista e, em pouco tempo, tornou-se centro irradiador dessa 

concepção para todo o país [...]. 

 

Porém, apesar da afirmação de Guiraldelli Junior (1992) sobre a mudança de 

concepção do ideário médico-higienista (saúde) de caráter liberal para o fascista durante o 

período militar, percebeu-se, de imediato, que mesmo com outra “roupagem” vai ser 

importante a manutenção desse ideário diante da conjuntura por que passava o Brasil naquele 

momento. 

 

E constatou-se a permanência do ideário médico-higienista (saúde) no campo 

educacional, mesmo que contraditoriamente. Guiraldelli Junior (1992, p. 18), pois, vai relatar 

que 

 

[...] a Educação Física Militarista, como a Educação Física Higienista, também está 

seriamente preocupada com a saúde individual e com a saúde pública. Todavia, o 

objetivo fundamental da Educação Física Militarista é a obtenção de uma juventude 

capaz de suportar o combate, a luta, a guerra. Para tal concepção, a Educação Física 

deve ser suficientemente rígida para „elevar a Nação‟ à condição de „servidora e 

defensora da Pátria‟. 

 

Deve-se também lembrar que nas primeiras décadas do século XX, para estreitar a 

relação entre o ideário médico-higienista (saúde) e a educação brasileira, e procurando 

solidificá-la de vez no Brasil republicano, foi criado, em 1930, pelo Decreto nº. 19.402, de 14 

de novembro, o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, mas que em 1937, 

pela Lei n. 378, de 13 de janeiro, sofreu uma alteração em sua nomenclatura passando a ser 

conhecido como Ministério da Educação e Saúde. Nele as 

 

[...] tarefas seriam o saneamento moral e físico, através de uma „campanha 

sistemática de defesa social e educação sanitária‟, e a difusão intensiva do ensino 

público, através de um „sistema de estímulo e colaboração direta com os Estados‟. 

No discurso pronunciado por Getúlio Vargas no banquete que lhe foi oferecido pelas 
„classes armadas‟ em janeiro de 1931, a educação e o saneamento reapareceram 

juntos no „Programa da Revolução‟, como instrumentos para „restituir ao elemento 

homem a saúde do corpo e consciência de sua valia‟ e „assegurar a transformação do 

capital humano ... aperfeiçoando-o para produzir mais e melhor‟. 

A ligação entre educação e saúde traduzir-se-á por uma ênfase cada vez maior na 

educação física, inicialmente voltada para o desenvolvimento físico individual e 

logo relacionada com o fortalecimento da raça. A partir de 1937, a educação física 
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passará a ser um setor privilegiado de atuação dos militares, que pretenderão utilizá-

la para a concretização da sua presença nas escolas (HORTA, 1994, p. 01-02). 

 

Analisando as citações supracitadas, nota-se que tanto em Guiraldelli Junior (1992) 

quanto em Horta (1994), é que a disciplina Educação Física vai assumir um papel muito 

importante ou de destaque nesse período, que até então era da disciplina educação higiênica: 

Higiene e Puericultura, que também estava presente nos currículos escolares de todo o país. 

Para Vidal (2001, p. 64-65) ela tinha como finalidade a 

 

[...] difusão escolar dos princípios da vida sadia. Higienizar estava associado a 

moralizar: mente sã em corpo são. De acordo com o discurso médico, transmitir 

noções de higiene ao povo era emancipá-lo, evitando a degradação física ou moral. 

Uma nova concepção de eugenia. Previa o Programa que, para serem estimulados 

os hábitos de asseio, o professor deveria proceder a uma revista diária de seus 
alunos, verificando roupas, orelhas, unhas, cabelos, dentes e o acondicionamento 

correto da merenda: caneca, lenço, e sabão. Outras atividades como o pelotão de 

saúde, „verdadeiros cruzados da educação sanitária‟, e o estudo das moléstias 

contagiosas contribuiriam para uma atitude preventiva por parte de estudantes e pais. 

Ainda, campanhas, desencadeadas pela escola, contra fumo e álcool e a favor do 

leite, frutas e legumes concorreriam para resguardar a saúde dos educandos. 

A higiene mental seria objeto, também, de cuidados. Respeitar etapas do 

desenvolvimento infantil, adequando tarefas e conhecimentos, era indicado. 

Preparados para cuidar de si mesmos, os alunos estariam aptos a formar família e 

criar filhos, dentro dos princípios higiênicos [, o qual esses preceitos eram 

apregoados constantemente em seu programa de ensino]. 

 

A concepção do ideário médico-higienista (saúde) atrelado à Educação Física 

Militarista vai perdurar entre os anos de 1930 a 1945, quando José Linhares assume o governo 

federal, mas o mesmo permanece no cargo apenas alguns meses até que, em 31 de janeiro de 

1946, Gaspar Dutra ocupa essa função durante 05 (cinco) anos. Logo em seguida Getúlio 

Vargas reassume a presidência da república, e nesse período várias discussões estavam sendo 

travadas no campo educacional brasileiro, ocorrendo que, em 1953, pela Lei nº. 1.920, de 25 

de julho, o Ministério da Educação e Saúde é dividido dando origem a dois novos ministérios, 

sendo eles: o Ministério da Educação e Cultura e o Ministério da Saúde. 

 

 

Essa situação não abalou significativamente o envolvimento do ideário médico-

higienista (saúde) e a disciplina Educação Física no âmbito escolar, apenas seus objetivos 

foram novamente alterados, com o intuito de atender as exigências do momento pelo qual 

passava a educação brasileira. 
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Nesse período, segundo Guiraldelli Junior (1992, p. 19) 

 

tanto a Educação Física Higienista como a Educação Física Militarista não colocam, 

de forma sistemática e contundente, a problemática da Educação Física como uma 

atividade prioritariamente educativa, ou seja, como disciplina comum aos currículos 

escolares. A Educação Física Pedagogicista é, pois, a concepção que vai reclamar da 

sociedade a necessidade de encarar a Educação Física não somente como uma 
prática capaz de promover saúde ou de disciplinar a juventude, mas de encarar a 

Educação Física como uma prática eminentemente educativa. E, mais que isto, ela 

vai advogar a „educação do movimento‟ como a única forma capaz de promover a 

chamada „educação integral‟. 

Nesta classificação existe uma nítida diferenciação entre instrução e educação. 

Assim, as diversas disciplinas escolares são „instrutivas‟, enquanto que a Educação 

Física, mais rica, é também „educativa‟. Nesse sentido é ela que colabora 

decisivamente, ou „pelo menos deveria colaborar se os órgãos públicos assim o 

desejassem‟, para que a juventude venha a „melhorar sua saúde, adquirir hábitos 

fundamentais, preparo vocacional e racionalização do uso das horas de lazer‟. 

 

Ainda para Guiraldelli Junior (1992, p. 27-28), 

 

pode-se dizer que a Educação Física Pedagogicista se sustenta como a Educação 

Física Higienista, em matizes do pensamento liberal. Todavia, é precioso entender aí 

que não se trata de liberalismo do início do século, que sonhava com uma 

„desodorização e higienização‟ da sociedade, mas sim de uma concepção que busca 

integrar a Educação Física como uma „disciplina educativa por excelência‟ no 

âmbito da rede pública de ensino. 

Esta concepção ganha força principalmente no período pós-guerra (1945-1964). O 

liberalismo subjacente à Educação Física Pedagogicista está impregnado das teorias 

psicopedagógicas de Dewey e da sociologia de Durkheim [...]. 
[...] O modelo americano é o mais cativante no meio da intelectualidade universitária 

ligada às Escolas de Educação Física. Assim, os teóricos da Educação Física não 

titubeavam em admirar os balizamentos oferecidos pelo modelo americano: 

[...] Segundo a Associação Nacional de Educação Física dos Estados Unidos, são os 

seguintes os fins da educação: 

[...] Saúde: a educação física pode contribuir igualmente para a saúde física e 

mental, através de atividades consideradas fisicamente saudáveis e mentalmente 

estimulantes [...]. 

 

Mediante as citações supracitadas, conseguiu-se perceber que mesmo com outro 

enfoque dado à disciplina Educação Física, o ideário médico-higienista (saúde) ainda persiste 

como sendo uma das suas justificativas no âmbito escolar e como responsável para minimizar 

grande parte das mazelas da sociedade brasileira na época. 

 

Após esse período o Brasil sofreu um golpe militar. A partir daí a nação foi conduzida, 

principalmente por militares, o que resultou, no período entre os anos de 1964 a 1985, a 

disciplina Educação Física passar a ser novamente influenciada de maneira incisiva pelas 

Forças Armadas. 
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De acordo com Guiraldelli Junior (1992, p. 30), 

 

a idéia liberal presente na Educação Física Pedagogicista, que encara a Educação e, 

por extensão, a Educação Física, como algo neutro, necessariamente acima dos 

conflitos sociais, cresce e ganha corpo na Educação Física Competitivista. O 

„desporto de alto nível‟ é o paradigma para toda a Educação Física. E tal prática está 

vinculada ao alto grau de avanço científico nas áreas da Fisiologia do Esforço, da 
Biomecânica, do Treinamento Desportivo etc. A Tecnização crescente dos 

periódicos de Educação Física nos anos 60-70 reflete esse momento e desnuda o 

núcleo central da Educação Física Competitivista. A tecnização, com sua aparente 

aura de neutralidade científica, casa-se perfeitamente bem com os interesses da 

Educação Competitivista. 

O sustentáculo ideológico dessa concepção é a própria ideologia disseminada pela 

tecnoburocracia militar e civil que chegou ao poder em março de 1964. A ideologia 

do „desenvolvimento com segurança‟, produzida e divulgada na Escola Superior de 

Guerra – ESG –, deu o tom principal para a idéia de uma tecnização da Educação e 

da Educação Física no sentido de uma racionalização despolitizadora (cf. 

Guiraldelli, 1986a), capaz de aumentar o rendimento educacional do país e, na área 
da Educação Física, promover o desporto representativo capaz de trazer medalhas 

olímpicas para o país. 

 

Como se pode perceber nas citações de Guiraldelli Junior (1992), tanto a Educação 

Física Pedagogicista quanto a Educação Física Competitivista vão ser influenciadas pela 

Associação Nacional de Educação Física dos Estados Unidos uma vez que procuraram 

reproduzir esse modelo no Brasil. 

 

Para Góis Junior (2009, p. 03), 

 

[...] culturalmente, o Brasil, sobretudo na segunda metade do século XX, passa a 

enxergar os Estados Unidos como o grande exemplo a ser seguido. As campanhas 

americanas em torno desta intervenção da saúde, como „saúde do físico‟, baseavam-

se na prevenção de doenças cardiovasculares, rechaçando os maus hábitos como 

sedentarismo, má nutrição e vícios. As atividades físicas, a boa nutrição e a 

abstinência de álcool e fumo são os novos hábitos higiênicos a serem difundidos, 

assim como o banho, a escovação dos dentes e a lavagem das mãos foram 

divulgados pelos antigos higienistas (GOIS JUNIOR; LOVISOLO, 2003). Estes 

novos hábitos, nos Estados Unidos, como vimos, pretendiam proteger a saúde do 
homem moderno e estressado. No Brasil a realidade social era completamente 

diferente, mesmo assim, nos grandes centros urbanos brasileiros, organizaram-se os 

„novos higienistas‟ com um discurso orientado sobre as bases americanas da 

Medicina Esportiva, da Nutrição e da Educação Física. 

O „novo higienismo‟, que privilegia a saúde do corpo em um sentido estrito, começa 

a se consolidar no Brasil nos anos de 1980 [...]. 

A base desta tendência é divulgar novos hábitos que não têm somente uma base 

técnica na fisiologia, mas também um significado moral e estético. Quando um 

„novo higienista‟, apoiado pelos meios de comunicação, alerta para a necessidade de 

o indivíduo mudar seus hábitos, ele não está fazendo um discurso meramente 

técnico. Na verdade, ele é também moral, pois o indivíduo deve ter perseverança, 
força de vontade, autocontrole para se afastar dos vícios, dos maus hábitos. É 

necessária uma mudança de atitude, que mude sua vida (LOVISOLO, 1995). Se este 

apelo moral funcionar, o higienista acredita que cumpriu seu papel, colaborando 

para um mundo melhor, sem doenças, na promoção de uma melhor qualidade de 
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vida. Ele está cumprindo seu ideal. É isto que continua aglutinando o velho e o novo 

higienismo. Podemos definir o „higienismo‟ pelo que ele tinha e tem em comum, ou 

seja, o objetivo de estabelecer normas e hábitos para conservar e aprimorar a saúde 

coletiva e individual. É somente neste aspecto que podemos encontrar certa 

homogeneidade. No restante, o „novo higienismo‟ continuou heterogêneo. Contudo, 

ao pensarmos nesta tendência da saúde física, devemos considerar que estes 

higienistas importam um conceito de saúde dos países desenvolvidos, mostrando os 

benefícios da atividade física e de uma alimentação balanceada. Mas não discutem 

como tornar tudo isto acessível à população mais pobre, como faziam muitos 

„velhos higienistas‟. 

 

Trilhando, ainda mais, na busca de se constatar a permanência do ideário médico-

higienista (saúde) no campo educacional brasileiro, através da disciplina Educação Física, 

contou-se com o estudo de Oliveira (2003) sobre a Educação Física escolar e a Ditadura 

Militar no Brasil. Nos estudos do referido autor o mesmo constatou, após analisar o conteúdo 

da Revista Brasileira de Educação Física e Desportos, sendo essa organizada e difundida pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), que além de ser uma das melhores fontes de 

veiculação de informações dos ditames da época em relação à Educação Física escolar, no 

período de 1968 a 1984, ela também traz em seu bojo vários artigos com enunciados 

referentes ao higienismo (saúde), o que fez com que o caracterizassem como “novo 

higienismo”, expressão também usada por Góis Junior (2009). 

 

De acordo com Oliveira (2003, p. 201-202), 

 

nesse sentido, um exemplo da defesa desse „novo higienismo‟ por parte de 

representantes do professorado nos é dado por Guiomar Meireles Becker, num artigo 

publicado na Revista n. 19, intitulado O professor de Educação Física em face da 

pedagogia moderna. Nesse artigo o objetivo da Educação Física moderna é a 

conservação da saúde [...]. 
[...] Aliás, o seu artigo cita não só Azevedo, como Afrânio Peixoto, Rui Barbosa, 

Claparède, Lourenço Filho, Rosseau, entre outros, num verdadeiro sincretismo 

teórico [...]. 

 

Além desse exemplo do “novo higienismo” supracitado, mais dois artigos tiveram 

destaque na Revista Brasileira de Educação Física e Desportos, os quais também são relatados 

por Oliveira (2003, p. 202-203) como primeiramente, 

 

[...] numa clara referência à educação integral, Saut (1974), na Revista n. 24, destaca 

a importância da Educação Física para a adaptação social dos indivíduos, num artigo 

denominado O aspecto social de Educação Física: 

Aos poucos, o indivíduo, através desta educação, vai-se tornando um protótipo do 

esperado pela sociedade; um ser que, através do esporte, de exercício e recreação 

vai-se tornando um fruto de educação integral, podendo sadiamente ser um ser 

completo dentro da sociedade [...]. 
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Observe-se nesse texto que uma „atitude sadia‟, refere-se explicitamente a uma 

dimensão de integração naquilo que a sociedade espera dos indivíduos, nesse caso, 

os alunos. Trata-se pois, da saúde da sociedade, como nos indica o artigo de 

Maurette Augusto na Revista n. 29, para quem „O desporto é uma escola de civismo 

e de sociabilidade‟ [...]: 

A nosso ver, o desporto ocupa um lugar de inexcedível importância entre as técnicas 

da Educação Física, reunindo, indiscutivelmente, grande quantidade de valores 

positivos. 

Graças a esse excelente meio de educação, poderemos desenvolver em nossos 

jovens personalidades verdadeiramente integradas, capacitadas a assegurarem o 

brilhante futuro de nossa pátria [...]. 

 

Segundo Oliveira (2003, p. 203), 

 

esses [...] três extratos de textos dão-nos uma dimensão daquilo que alguns 

professores pensavam sobre a Educação Física [...]. Eles não só defendem a tese de 

uma Educação Física disciplinadora e moralizadora, voltada para a saúde, como 

também defendem as iniciativas governamentais para a área [...]. 

 

Diante do exposto, considerou-se que o ideário médico-higienista (saúde) não só foi 

importante para o campo educacional brasileiro, como, em especial, para a disciplina 

Educação Física durante o período em questão nesta pesquisa. Porém, deve-se frisar que a 

manutenção da divisão de padrões e papéis sexuais no ensino primário que era confiada e 

apregoada socialmente pela família, como também a consolidação e permanência do ideário 

médico-higienista (saúde), somente se mantiveram no campo educacional, principalmente, 

devido ao enfoque dado à disciplina Educação Física pelas Forças Armadas, sendo ele 

disseminado de maneira presente e incisiva no âmbito escolar. Como consequência dessas 

relações aconteceram diversas mudanças e/ou transformações, sendo que muitas delas foram 

norteadas por políticas públicas da educação pautadas, muitas vezes, em Leis que a 

regulamentaram e regulamentam essa perpetuação de estereótipos sexuais, como por exemplo 

a promulgação Lei nº. 10.793/2003 pelo o MEC, além de outras manifestações de cunho 

social, cultural e econômico emergentes que vigoraram e vigoram na sociedade brasileira. 

 

Dessa maneira, continuando na análise dos elementos da cultura escolar no ensino 

primário através do entendimento de currículo invisível ou silencioso e sua relação com a 

educação sexual, encontrou-se, especificamente, a discussão em relação à condição sexual 

dos(as) professores(as) para saber quem deveria lecionar nos grupos escolares, os quais 

representavam a escola primária nesse período. 
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Segundo Vasconcelos (2005, p. 168), a situação do professorado tinha, 

 

além das notórias divisões entre os sexos na educação das crianças havia ainda a 

prescrição de quem deveria ensinar a meninos e meninas. Dessa forma, para os 

meninos os ensinamentos deveriam ser ministrados por homens e para as meninas, 

por mulheres. 

Tal imposição não era uma prática observada constantemente na educação 
doméstica, pois uma mesma professora particular ou preceptora, bem como um 

professor particular ou preceptor ensinavam a todas as crianças da Casa 

indistintamente [...]. No entanto, essa regra era bastante observada nos colégios, nos 

quais para os meninos eram designados professores, enquanto para as meninas, 

professoras. 
 

Mas a polêmica a respeito da condição sexual dos(as) professores(as) para saber quem 

deveria lecionar no ensino primário iniciou-se, realmente, no mesmo período em que se 

cogitou a criação das “escolas mistas”, resultando numa grande discussão, pois 

 

[...] uma vez implantadas, também se discutia quem seria os mestres nas escolas 

mistas, tendo em vista que, convencionadamente, nas escolas e colégios de meninos 

os mestres eram professores homens e, nas escolas e colégios de meninas, as mestras 

eram professoras mulheres. Muitos defendiam que esse lugar pertencia às mulheres 

e que só elas, como mães que viriam a ser, poderiam cumprir os deveres do 

magistério destinado a meninos e meninas conjuntamente. 

Às mulheres também parecia muito interessante a idéia de co-educar os dois sexos, 

pois tanto teriam que se instruir para poder dar aos meninos os conhecimentos 

necessários como às meninas seria permitido também adquiri-los juntamente com os 
meninos. A escola mista representava na verdade a tentativa de aproximar a 

educação das meninas a dos meninos, rompendo com os nexos do que era 

apropriado somente ao sexo masculino e permitindo à mulher saberes e atuações até 

então negadas. 

As divisões incorporadas à questão de gênero, bem como a concepção de educação 

exclusivamente destinada a algumas camadas da população, são idéias que não 

surgiram aqui, mas que também tinham influência dos conceitos europeus que 

vieram com o colonizador [...] (VASCONCELOS, 2005, p. 171-172). 

 

Nesse entendimento, procurando compreender principalmente a condição sexual da 

mulher e professora ao mesmo tempo, durante o período analisado percebeu-se, através do 

relato de Louro (2008, p. 449-450), que 

 

ao serem criadas as escolas normais, a pretensão era formar professores e 

professoras que pudessem atender a um esperado aumento na demanda escolar. Mas 

tal objetivo não foi alcançado exatamente como se imaginava: pouco a pouco, os 

relatórios iam indicando que, curiosamente, as escolas normais estavam recebendo e 

formando mais mulheres que homens. Em 1874, por exemplo, relata o diretor geral 
da instrução que a Escola Normal da província do Rio Grande do Sul vinha 

registrando „um número crescente de alunas, a par da diminuição de alunos‟ [...]. 

O mais grave era que tal tendência não parecia ser uma característica apenas dessa 

província. Em algumas regiões de forma mais marcante, noutra menos, os homens 

estavam abandonando as salas de aula. Esse movimento daria origem a uma 

„feminização do magistério‟ – também observado em outros países –, fato 



98 

 

provavelmente vinculado ao processo de urbanização e industrialização que 

ampliava as oportunidades de trabalho para os homens. 

A presença dos imigrantes e o crescimento dos setores sociais médios provocaram 

uma outra expectativa com relação à escolarização. Esses fatores e ainda a 

ampliação das atividades de comércio, a maior circulação de jornais e revistas, a 

instituição de novos hábitos e comportamentos, especialmente ligados às 

transformações urbanas, estavam produzindo novos sujeitos sociais tudo concorria 

para a viabilização desse movimento. 

 

Diante da situação que perpassava a cultura escolar no ensino primário, e nela inclusa 

a condição sexual da mulher e professora no Brasil, Louro (2008, p. 450) vai afirmar que 

 

[...] a identificação da mulher com a atividade docente, que hoje parece a muitos tão 

natural, era alvo de discussões, disputas e polêmicas. Para alguns parecia uma 
completa insensatez entregar às mulheres usualmente despreparadas, portadoras de 

cérebros „pouco desenvolvidos‟ pelo seu „desuso‟ a educação das crianças. Um dos 

defensores dessa idéia, Tito Lívio de Castro, afirmava que havia uma aproximação 

notável entre a psicologia feminina e a infantil e, embora essa semelhança pudesse 

sugerir uma „natural‟ indicação da mulher para o ensino das crianças, na verdade 

representava „um mal, um perigo, uma irreflexão desastrosa‟. Na sua argumentação, 

mulheres e clero viviam voltados para o passado e, portanto, não poderiam „preparar 

organismos que se devem mover no presente ou no futuro‟. 

Outras vozes surgiam para argumentar na direção oposta. Afirmavam que as 

mulheres tinham, „por natureza‟, uma inclinação para o trato com as crianças, que 

elas eram as primeiras e „naturais educadoras‟, portanto nada mais adequado do que 

lhes confiar a educação escolar dos pequenos. Se o destino primordial da mulher era 
a maternidade, bastaria pensar que o magistério representava, de certa forma, „a 

extensão da maternidade‟, cada aluno ou aluna vistos como um filho ou uma filha 

„espiritual‟. O argumento parecia perfeito: a docência não subverteria a função 

feminina fundamental, ao contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la. Para tanto 

seria importante que o magistério fosse também representado como uma atividade 

de amor, de entrega e doação. A ele acorreriam aqueles que tivessem „vocação‟. 

Esse discurso justificava a saída dos homens das salas de aula – dedicados agora a 

outras ocupações, muitas vezes mais rendosas – e legitimava a entrada das mulheres 

nas escolas – ansiosas para ampliar seu universo –, restrito ao lar e à igreja. A partir 

de então passam a ser associadas ao magistério características tidas como 

„tipicamente feminina‟: paciência, minuciosidade, afetividade, doação. 
Características que, por sua vez, vão se articular à tradição religiosa da atividade 

docente, reforçando ainda a idéia de que a docência deve ser percebida mais como 

um „sacerdócio‟ do que como uma profissão. Tudo foi muito conveniente para que 

se constituísse a imagem das professoras como „trabalhadoras dóceis, dedicadas e 

pouco reivindicadoras‟, o que serviria futuramente para lhes dificultar a discussão de 

questões ligadas a salário, carreira, condições de trabalho, etc. 

 

De acordo com Louro (2008, p. 450-451), 

 

o processo de „feminização do magistério‟ também pode ser compreendido como 

resultante de uma maior intervenção e controle do Estado sobre a docência – a 
determinação de conteúdos e níveis de ensino, a exigência de credenciais dos 

mestres, horários, livros e salários –, ou como um processo paralelo à perda de 

autonomia que passam a sofrer as novas agentes do ensino. É importante, no 

entanto, evitar aqui uma interpretação de causalidade direta e única que leve a 

pensar que a perda dessa autonomia ocorre simplesmente porque as mulheres 

assumem o magistério; talvez seja mais adequado entender que para tanto se 

articularam múltiplos fatores. 
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Como se pode constatar, de acordo com Louro (2008, p.471), devido a essa 

identificação da mulher com a “vocação docente” é que 

 

o magistério primário já era então claramente demarcado como um lugar de mulher 

e os cursos normais representavam, na maioria dos estados brasileiros, a meta mais 

alta dos estudos a que uma jovem poderia pretender. As normalistas nem sempre 

seriam professoras, mas o curso era, de qualquer modo, valorizado. Isso fazia com 

que, para muitas, ele fosse percebido como um curso de espera marido [...]. 

 

Ainda segundo Louro (2008, p. 468-469), é valido destacar que 

 

aparentemente negada, a sexualidade da professora na verdade ocupava o imaginário 

de todos. Era da sexualidade que se estava tratando quando nos idos de 1827 se 
legislava que „para as aulas do sexo masculino poderão ser nomeadas as normalistas 

que houverem atingido 23 anos de idade‟, acrescentando que essas aulas „só 

receberão meninos de até 10 anos‟. Era da sexualidade que se cuidava quando se 

previa sanções para aqueles ou aquelas que faltassem ao „decoro devido entre os 

sexos‟. A preocupação com a sexualidade fez com que se evitasse empregar 

professoras casadas – como se pode observar em uma lei do ano de 1917 para o 

estado de Santa Catarina: „as candidatas ao magistério público que se matricularem 

na Escola Normal, da data desta lei em diante, diplomadas e nomeadas Professoras, 

perderão o cargo se contratarem casamento‟. A medida se justificava, no texto da lei, 

por „não (ser) dignificante que a professora casada, que vai ser mãe, se apresente 

ante seus alunos‟. A gravidez também era cercada de uma espécie de censura. 

A incompatibilidade do trabalho com o casamento e a maternidade tinha mais uma 
justificativa: a condição de casada poderia resultar numa fonte de indagação das 

crianças e jovens sobre a vida afetiva e sexual da professora. Além dos argumentos 

sobre a impossibilidade de dividir a dedicação ao lar e aos filhos com uma profissão, 

além dos inconvenientes de qualquer eventual autonomia financeira, acrescentavam-

se os constrangimentos de uma possível gravidez. Registre-se que, reagindo contra o 

dispositivo legal antes apontado, professoras reunidas numa Liga do Magistério 

Catarinense vão lutar pela revogação da lei, em 1927. Chamadas de „timoneiras do 

movimento feminista em Santa Catarina‟, elas não conseguem, contudo, seu 

objetivo e a proibição é mantida. 

A sexualidade da professora podia ainda ser representada como homossexualidade. 

Restrita a conversas reservadas, a sexualidade de algumas professoras, 
principalmente das solteiras e das viúvas, foi alvo de condenação quando dirigida a 

outras mulheres e, de modo especial, às próprias estudantes. 

 

Analisando a existência de uma maciça feminização no magistério, Bourdieu (1999, p. 

112-113) vai expor que 

 

[...] as próprias mudanças da condição feminina obedecem sempre à lógica do 

modelo tradicional entre o masculino e o feminino. Os homens continuam a dominar 

o espaço público e a área de poder (sobretudo econômico, sobre a produção), ao 

passo que as mulheres ficam destinadas (predominantemente) ao espaço privado 

(doméstico, lugar da reprodução) em que se perpetua a lógica da economia de bens 

simbólicos, ou a essas espécies de extensões deste espaço, que são os serviços 

sociais (sobretudo hospitalares) e educativos, ou ainda aos universos da produção 

simbólica (áreas literária e artística, jornalismo etc.). 
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Se as estruturas antigas da divisão sexual parecem ainda determinar a direção e a 

forma das mudanças, é porque, além de estarem objetivadas nos níveis, nas 

carreiras, nos cargos mais ou menos fortemente sexuados, elas atuam através de três 

princípios práticos que não só as mulheres, mas também seu próprio ambiente, 

põem em ação em suas escolhas: de acordo com o primeiro destes princípios, as 

funções que convêm às mulheres se situam no prolongamento das funções 

domésticas: ensino, cuidados, serviço; segundo, que uma mulher não pode ter 

autoridade sobre homens e tem, portanto, todas as possibilidades de, sendo todas as 

coisas em tudo iguais, ver-se preterida por um homem para uma posição de 

autoridade ou de ser relegada a funções subordinadas, de auxiliar; o terceiro confere 

ao homem o monopólio da manutenção dos objetos técnicos e das máquinas. 

 

O que se observa, de acordo com as citações acima, é que tanto na França quanto no 

Brasil existia, ou ainda existe, uma maciça feminização no magistério. Devido às afirmações 

apresentadas por Bourdieu (1999) é interessante destacar o que comumente ocorre no âmbito 

escolar, pois 

 

quando indagamos de adolescentes a respeito de sua experiência escolar, não 

podemos deixar de chocar-nos com o peso das incitações e injunções, positivas ou 

negativas, dos pais, dos professores e sobretudo dos orientadores escolares, ou dos 

colegas, sempre prontos a lembrar-lhes, de maneira tácita ou implícita, o destino que 

lhes é indicado pelo princípio da divisão tradicional: assim, grande número delas 
observa como os professores das disciplinas científicas solicitam e estimulam menos 

as moças que os rapazes, e como os pais, tais como os professores ou orientadores, 

as desviam, „para seu bem‟, de determinadas carreiras consideradas masculinas 

(„Quando seu pai lhe diz: „você nunca vai se dar bem nesta profissão‟, isto é 

estupidamente vexaminoso‟), ainda mais porque eles encorajam seus irmãos a segui-

las. Mas estas chamadas à ordem devem grande parte de sua eficácia ao fato de que 

toda uma série de experiências anteriores, sobretudo o esporte, que é muitas vezes 

ocasião de se confrontar com a discriminação, prepararam-nas para aceitar 

antecipadamente tais sugestões, fazendo-as introjetar a visão dominante: elas „não se 

sentem bem dando ordens‟ a homens, ou simplesmente trabalhando em uma função 

tipicamente masculina [...] (BOURDIEU, 1999, p. 113). 

 

Corroborando com essa afirmação de Bourdieu (1999), Romero (1994, p. 229) vai 

explicitar que 

 

no cenário nacional, a participação feminina na Educação Física efetivou-se com o 

fenômeno expansionista dos cursos superiores, destinados a formar profissionais 

para inicialmente atuarem junto à clientela feminina, enquanto os homens podiam 

trabalhar tanto com grupos masculinos quanto com femininos. Nos dias de hoje esse 

ranço ainda persiste, pois no corrente ano, numa cidade do norte do Espírito Santo, 

uma professora aprovada em primeiro lugar num concurso para o magistério, não 

pode ter sua carga horária completa (consequentemente ficou com menor 

remuneração salarial), porque a psicóloga da escola na qual atuaria justificou-lhe a 

necessidade de um professor do sexo masculino para trabalhar com os meninos, 

posto que ela, a concursada, só poderia atender às meninas. 

Em se tratando do profissional de Educação Física junto à rede escolar, julga-se que 
sua meta esteja voltada para a formação global do ser humano, numa perspectiva 

social, política, biológica e psicológica. E nesta perspectiva os objetivos, a prática 

das atividades deve ser igual para todos. No entanto, na prática, há uma 
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diversificação de tratamento para meninos e meninas, perpetuando os modelos 

sexualmente tipificados pela família e pela sociedade. 

[...] Esse profissional, como agente de transformação social, reproduz as 

desigualdades sociais, mantendo a força do estereótipo e da expectativa, que atuam 

como preditores e conseqüências de comportamentos. Assim, via atividade física, as 

atitudes agressiva – ativa para um sexo, e submissa – passiva, por outro, são 

mantidas e reproduzidas. 

Através das atividades físico – desportivas pode-se detectar uma discriminação 

sexual, quando meninos são conduzidos e incentivados às atividades que requerem 

em maior grau a motricidade ampla. No entanto, as meninas nem sempre são 

encorajadas a essas atividades; ao contrário, educadas para hábitos e atitudes mais 
sociáveis, são conduzidas à atividades que mais exigem a motricidade fina. 

 

Segundo Bourdieu (1999, p. 114), 

 

[...] através da experiência de uma ordem social „sexualmente‟ ordenada e das 

chamadas à ordem explícitas que lhes são dirigidas por seus pais, seus professores e 

seus colegas, e dotadas de princípios de visão que elas próprias adquiriram em 

experiências de mundo semelhantes, as meninas incorporam, sob forma de esquemas 

de percepção e de avaliação dificilmente acessíveis à consciência, os princípios da 

visão dominante que as levam a achar normal, ou mesmo natural, a ordem social tal 

como é e a prever, de certo modo, o próprio destino, recusando as posições ou as 
carreiras de que estão sistematicamente excluídas e encaminhando-se para as que 

lhes são sistematicamente destinadas. A constância dos habitus que daí resulta é, 

assim, um dos fatores mais importantes da relativa constância da estrutura da divisão 

sexual de trabalho: pelo fato de serem estes princípios transmitidos, essencialmente, 

corpo a corpo, aquém da consciência e do discurso, eles escapam, em grande parte, 

às tomadas de controle consciente e, simultaneamente, às transformações ou as 

correções (como o comprovam as defasagens, não raro observadas, entre as 

declarações e as práticas, os homens que se dizem favoráveis à igualdade entre os 

sexos não participando mais do trabalho doméstico, por exemplo, que os outros); 

além disso, sendo objetivamente orquestrados, eles se confirmam e se reforçam 

mutuamente. 

 

Diante das afirmativas de Bourdieu (1999) no que diz respeito ao habitus, também se 

pode associar o gênero como mais um arbitrário cultural e social e incorporá-lo a ele. Sendo a 

família por excelência também encarregada por essa “Ação Pedagógica (AP)”, além da 

Escola, da Igreja e da Medicina, resultando, assim, na inculcação e perpetuação da dominação 

masculina ou androcêntrica (patriarcal), além de contribuir, dessa forma, para sua 

naturalização na sociedade. 

 

Para Bourdieu (1999, p. 17-18), 

 

a divisão entre os sexos parece estar „na ordem das coisas‟, como se diz por vezes 

para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está presente, ao 

mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes 

são todas „sexuadas‟), em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos 

e nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de percepção, 
de pensamento e de ação. [...] O mundo social e suas arbitrárias divisões, a começar 

pela divisão socialmente construída entre os sexos, como naturais, evidentes, e 
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adquire, assim, todo um reconhecimento de legitimação. É por não perceberem os 

mecanismos profundos, tais como os que fundamentam a concordância entre as 

estruturas cognitivas e as estruturas sociais, e, por tal, a experiência dóxica do 

mundo social (por exemplo, em nossas sociedades, a lógica reprodutora do sistema 

educacional), que pensadores de linhas filosóficas muito diferentes podem imputar 

todos os efeitos simbólicos de legitimação (ou de sociodicéia) a fatores que 

decorrem da ordem da representação mais ou menos consciente e intencional 

(„ideologia‟, „discurso‟ etc.). 

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a 

visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em 

discursos que visem a legitimá-la. A ordem social funciona como uma imensa 
máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se 

alicerça: é a divisão social do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades 

atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é 

a estrutura do espaço, opondo o lugar de assembléia ou de mercado, reservados aos 

homens, e a casa, reservada às mulheres; ou, no interior desta, entre a parte 

masculina, com o salão, e a parte feminina, com o estábulo, a água e os vegetais; é a 

estrutura do tempo, a jornada, o ano agrário, ou o ciclo da vida, com momentos de 

ruptura, masculinos, e longos períodos de gestação, femininos. 

 

Segundo Bourdieu (1982, p. 21), o mesmo vai afirmar que 

 

[...] num sistema de descendência patriarcal, em que o filho, dotado de direitos 

explícitos e juridicamente sancionados sobre os bens e os privilégios do pai, mantém 

com ele uma relação competitiva, na verdade conflitual (como o sobrinho com o tio 

materno num sistema matrilinear), o pai „representa o poder da sociedade enquanto 

que força no grupo doméstico‟ e pode a esse título colocar sanções jurídicas a 

serviço da imposição de sua AP [...]. Se não é o caso de se ignorar a dimensão 

propriamente biológica da relação de imposição pedagógica, isto é, a dependência 

biologicamente condicionada que é correlativa da impotência infantil, é preciso 

ainda afirmar-se que não se pode fazer abstração das determinações sociais que 

especificam em todos os casos a relação entre os adultos e as crianças. Inclusive 

quando os educadores não são outros senão os pais biológicos (as determinações 
ligando-se à estrutura da família ou à posição da família na estrutura social). 

 

De acordo com os estudos de Bourdieu (1999), constatou-se que o habitus é que vai 

dividir e segregar os indivíduos dentro e fora da escola, enquanto classe social dominante e 

dominada, e, ao mesmo tempo, no que se refere ao gênero, o qual é produzido a partir da 

interiorização do arbitrário cultural e social em seus corpos. 

 

Para Bourdieu (1999, p. 103-105), 

 

o trabalho de reprodução esteve garantido, até época recente, por três instâncias 

principais, a Família, a Igreja e a Escola, que, objetivamente orquestradas, tinham 

em comum o fato de agirem sobre as estruturas inconscientes. É, sem dúvida, à 

família que cabe o papel principal na reprodução da dominação e da visão 

masculinas; é na família que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do 

trabalho e da representação legítima dessa divisão, garantida pelo direito e inscrita 

na linguagem. Quanto à Igreja, marcada pelo antifeminismo profundo de um clero 

pronto a condenar todas as faltas femininas à decência, sobretudo em matéria de 

trajes, e a reproduzir, do alto de sua sabedoria, uma visão pessimista das mulheres e 

da feminilidade, ela inculca (ou inculcava) explicitamente uma moral familiarista, 
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completamente dominada pelos valores patriarcais e principalmente pelo dogma da 

inata inferioridade das mulheres. Ela age, além disso, de maneira mais indireta, 

sobre as estruturas históricas do inconsciente, por meio sobretudo da simbólica dos 

textos sagrados, da liturgia e até do espaço e do tempo religiosos (marcado pela 

correspondência entre a estrutura do ano litúrgico e a do ano agrário). Em certas 

épocas, ela chegou a basear-se em um sistema de oposições éticas que correspondia 

a um modelo cosmológico para justificar a hierarquia no seio da família – 

monarquia de direito divino baseada na autoridade do pai – e para impor uma visão 

do mundo social e do lugar que aí cabe à mulher por meio de uma verdadeira 

„propaganda iconográfica‟. 

Por fim, a Escola, mesmo quando já liberta da tutela da Igreja, continua a transmitir 
os pressupostos da representação patriarcal (baseada na homologia entre a relação 

homem/mulher e a relação adulto/criança) e sobretudo, talvez, os que estão inscritos 

em suas próprias estruturas hierárquicas, todas sexualmente conotadas, entre as 

diferentes escolas ou as diferentes faculdades, entre as disciplinas („moles‟ ou 

„duras‟ – ou, mais próximas da inquietação mítica original, „ressecantes‟), entre as 

especialidades, isto é, entre as maneiras de ser e as maneiras de ver, de se ver, de se 

representarem as próprias aptidões e inclinações, em suma, tudo aquilo que contribui 

para traçar não só os destinos sociais como também a intimidade das imagens de si 

mesmo. De fato, é toda a cultura acadêmica, veiculada pela instituição escolar, que, 

em suas variáveis tanto literárias ou filosóficas quanto médicas ou jurídicas, nunca 

deixou de encaminhar, até época recente, modos de pensar e modelos arcaicos 
(tendo, por exemplo, o peso da tradição aristotélica que faz do homem o princípio 

ativo e da mulher o elemento passivo) e um discurso oficial sobre o segundo sexo, 

para o qual colaboram teólogos, legistas, médicos e moralistas; discurso que visa a 

restringir a autonomia da esposa, sobretudo em matéria de trabalho, em nome de sua 

natureza „pueril‟ e tola, cada época valendo-se para tal dos „tesouros‟ da época 

anterior [...]. Mas ela é, ao mesmo tempo, [...] um dos princípios mais decisivos da 

mudança nas relações entre os sexos, devido às contradições que nela ocorrem e às 

que ela própria introduz. 

Para terminar este recenseamento dos fatores institucionais da reprodução da divisão 

dos gêneros, teríamos que levar em conta o papel do Estado, que veio ratificar e 

reforçar as prescrições e as proscrições do patriarcado privado com as de um 
patriarcado público, inscrito em todas as instituições encarregadas de gerir e 

regulamentar a existência quotidiana da unidade doméstica [...]. 

 

Além dessas constatações feitas por Bourdieu (1999), no que se refere ao poder de 

persuasão de Instituições como o Estado (Escola), a Igreja, a Médica e a Família em relação à 

sexualidade do indivíduo, faz-se necessário compreender, segundo Louro (s.d, p. 09-10), que 

 

nossas sociedades costumam supor e reiterar um alinhamento „normal‟ e „coerente‟ 

entre sexo-gênero-sexualidade. As normas sociais pretendem que um corpo, ao ser 

identificado como macho ou como fêmea, determine, necessariamente, um gênero 

(masculino ou feminino) e conduza a uma única forma de desejo (que deve se dirigir 

ao sexo/gênero oposto). Há, em ação, um processo de heteronormatividade, ou seja, 

de produção e reiteração compulsória da norma heterossexual e esse processo supõe 

a manutenção da continuidade e da coerência entre sexo-gênero-sexualidade. Há 

uma lógica binária dando as diretrizes e os limites para se pensar os sujeitos e as 

práticas. Fora deste binarismo, situa-se o impensável, o ininteligível. 

O processo de heteronormatividade sustenta e justifica instituições e sistemas 
educacionais, jurídicos, de saúde e tantos outros. É à imagem e semelhança dos 

sujeitos heterossexuais que se constroem e se mantém esses sistemas e instituições – 

daí que são esses os sujeitos efetivamente qualificados para usufruir de seus serviços 

e para receber os benefícios do estado. A sociedade parece admitir que os outros, 

aqueles e aquelas que fogem à norma, possam ser, eventualmente, reeducados ou 

reformados; ou talvez devam ser relegados a um segundo plano e tenham de se 

contentar com recursos alternativos, inferiores; quando não são simplesmente 
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excluídos, ignorados ou mesmo punidos. A heteronormatividade justifica tais 

arranjos sociais; justifica conhecimentos e práticas. 

Mas podemos desconstruir sua lógica e um movimento importante para isso é, 

justamente, demonstrar que nenhuma forma de sexualidade (e também de vivência 

dos gêneros) é natural ou espontânea mas que, em vez disso, todas são produzidas, 

ensinadas e „fabricadas‟ ao longo da vida, através de muitas pedagogias familiares, 

escolares, culturais, através de muitas instâncias e práticas. Assim como ninguém 

nasce mulher mas se torna mulher, ninguém nasce homem mas se faz homem ao 

longo da existência. Aprende-se a viver como tal na cultura, pelos discursos 

repetidos da mídia, da igreja, da ciência e das leis e também, contemporaneamente, 

pelos discursos dos movimentos sociais de gênero e sexuais. As muitas formas de 
ser homem e mulher, de experimentar prazeres e desejos, de dar e de receber afeto, 

de amar e de ser amada são ensaiadas na cultura, são diferentes de uma cultura para 

outra, de uma época ou de uma geração para outra. E hoje, mais do que nunca, essas 

formas são múltiplas. As certezas se acabaram. As possibilidades se ampliaram. Isso 

tudo pode ser fascinante, rico, instigante ainda que, ao mesmo tempo, seja também 

mais arriscado, instável, inseguro. A contemporaneidade é, afinal, assim mesmo. 

 

Dessa maneira, segundo os estudos dos(as) autores(as) analisados(as), constatou-se 

que a feminização no magistério não se deu de maneira espontânea, pois ela aconteceu como 

consequência ao entendimento da condição sexual da mulher/professora na sociedade 

brasileira, principalmente por acreditar que a sua função no ensino primário seria uma 

extensão do espaço privado representado pelo lar, sendo que também ela era educada e 

incentivada para assumir tal “vocação” ou “missão” que “naturalmente” herda bio-

sexualmente. 

 

Porém, esse entendimento da condição sexual da mulher/professora representa mais 

uma faceta do currículo invisível ou silencioso “imposto” na cultura escolar do ensino 

primário, pois vai estabelecer a relação entre a mulher/cuidadosa/professora, a 

mulher/prestativa/professora, além de outros atributos que podem ser-lhe agregados sócio-

educacionalmente; com isso, vai-se conseguir fazer ressoar que no espaço público, neste caso 

especificamente representado pela escola, que quem deve cuidar das crianças e dos jovens é a 

mulher/“tia”/professora, reforçando também nessa lógica que esse espaço/lugar não pertence 

ao universo masculino enquanto profissão. 

 

De acordo com o exposto nessa seção, pode-se considerar que os médicos-higienistas 

realmente se legitimaram no campo educacional brasileiro, principalmente quando tiveram 

apoio de outros profissionais como os padres católicos, magistrados, políticos, engenheiros, 

arquitetos e professores e, dentre tantas outras contribuições que os consolidaram nesse 

campo, há a construção dos grupos escolares. 
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Porém, quando se analisa a cultura escolar dos grupos escolares, símbolos da escola 

primária, e relaciona-os com a educação sexual que era confiada e reservada à família, 

constata-se que os projetos arquitetônicos; os programas de ensino, especificamente as 

disciplinas Trabalhos Manuais e Educação Física e a condição sexual dos(as) professores(as) 

constata-se que estes foram muito bem planejados para conseguir contemplar essa “ação 

pedagógica”, que aparentemente era antagônica, que foi a de levar para o âmbito escolar a 

educação sexual que era apregoada no lar. 

 

Nesse sentido, afirma-se que a cultura escolar no ensino primário era permeada por 

duas finalidades bem demarcadas: a primeira para atender aos preceitos pedagógicos e 

higiênicos; a segunda para separar e moralizar os sexos, nitidamente expostas e “carimbadas” 

nos edifícios (nas arquiteturas) escolares, nas disciplinas Trabalhos Manuais e Educação 

Física, além da condição sexual dos(as) professores(as). Contudo, essa segunda finalidade 

especificamente foi muito útil e contribuiu enormemente para a consolidação da educação 

sexual dada pela família no lar e dentro da escola, porque de maneira discreta ela foi se 

constituindo na cultura escolar como parte integrante do “currículo invisível ou silencioso”, 

fazendo com que os alunos e alunas se conformassem melhor com as condições e papéis que 

lhes eram atribuídos dentro e fora da escola, tornando-se, assim, num eficiente modelo e 

espaço/lugar de coerção e controle das vontades dos educandos, pois sem que eles 

percebessem, os mesmos estavam sendo moldados não pelas “mãos” dos(as) professores(as) 

diretamente, mas pela situação imposta a eles, além do que, os(as) professores(as) 

inicialmente eram proibidos(as) de pronunciarem qualquer assunto que fosse relacionado a 

sexo em sala de aula, incutindo, assim, que em qualquer ambiente social, como é a escola, vai 

existir um lugar pertinente somente para homens e outro para as mulheres. 

 

Portanto, considera-se, mediante o que foi exposto nessa seção, que as áreas da 

educação, saúde e sexualidade estão em completo imbricamento, como também possuem 

semelhanças em seus discursos e práticas no que diz respeito à perpetuação e reprodução das 

desigualdades sexuais entre os indivíduos no ensino primário (ensino fundamental); o mais 

interessante disso tudo é que são reforçadas e legitimadas por políticas públicas. Dessa forma, 

nota-se claramente que a educação sexual ainda precisa ser redimensionada em seu escopo, 

para que num futuro próximo possa contribuir de fato com as transformações dentro e fora do 

âmbito escolar, para transformar os indivíduos em verdadeiros cidadãos conscientes do seu 

papel sexual na sociedade brasileira. 
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A próxima seção pretende dar visibilidade às experiências vividas pelos sujeitos que 

participam da implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), nas Unidades 

Públicas de Ensino da educação básica no Município de Aracaju/SE, principalmente porque 

esse projeto provoca, mediante seu objetivo central, a discussão sobre as temáticas saúde 

sexual e a saúde reprodutiva no âmbito escolar, além de constatar, através de fatos históricos 

tanto no contexto sócio-político-econômico-cutural quanto no contexto educacional, que os 

mesmos estão impregnados de condicionantes que procuram segregar homens e mulheres em 

seus guetos biofisiológicossexuais mediante o discurso da “heteronormatividade” que é 

balizado pela dualidade pecado/doença/desvio e castidade/saúde/norma, ocasionando, com 

isso, a exclusão daqueles sujeitos que não se enquadram em seus padrões e papéis sexuais 

estabelecidos socialmente. 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E O PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO 

NAS ESCOLAS (SPE) NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. 

 

 

Antes de adentrar especificamente nas questões pertinentes à implementação do 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, que vem ocorrendo em todo Brasil e particularmente 

nessa pesquisa, nas Unidades Públicas de Ensino do Município de Aracaju/SE, envolvendo 

enquanto temática central a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, faz-se mister 

contextualizar as políticas públicas educacionais de maneira geral, por meio dos programas e 

ações que estão sendo implantados e/ou implementados pelas Secretarias pertencentes ao 

Ministério da Educação (MEC), para que se obtenha uma visão ampliada dos mesmos que 

estão sendo encaminhados e direcionados para a educação básica e, a partir daí, entender 

melhor a situação do seu principal órgão proponente. Ademais, como se pôde observar na 

seção anterior, a política educacional brasileira mais serviu aos interesses das classes 

dominantes do que em favor das classes dominadas, quando se refere às questões da 

sexualidade humana e gênero, reforçando e mantendo seus estereótipos sexuais na sociedade. 

 

Por outro lado, os programas e ações educacionais que estão sendo implantados e/ou 

implementados atualmente pelo Governo Federal, através das Secretarias do Ministério da 

Educação (MEC), são de grande relevância para a sociedade brasileira. Os mesmos procuram 

minimizar as desigualdades sociais, econômicas e regionais, como também a discriminação e 

o preconceito e dentre elas pode-se destacar a do analfabetismo, a étnico-racial, a sexualidade 

humana, o gênero e a da pessoa com deficiência, através de iniciativas dentro das Unidades 

Públicas Escolares da educação básica. Porém, diversos programas se apresentam 

desarticulados, ao tempo em que recebem recursos financeiros por meio de impostos pagos 

pelos contribuintes, mas pouco se discute como foi feita a aplicação desses recursos e os 

motivos que dificultam para se alcançar os objetivos e metas propostos para a educação básica 

e, consequentemente, para a sociedade brasileira. 

 

Segundo notícia divulgada pelo portal do MEC, no dia 16/03/2010, os investimentos 

na educação triplicaram passando de R$ 19 (dezenove) bilhões para R$ 59 (cinqüenta e nove) 

bilhões de reais, entre os anos de 2003 e 2010. A partir daí, indaga-se: por que os programas e 

ações voltados para educação básica demonstram ser desarticulados entre si dentro das 

Secretarias do MEC? Por que os programas e ações das Secretarias do MEC, apesar de 
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receberem recursos financeiros não conseguem atingir seus principais objetivos e metas na 

educação básica? Será que a implantação de programas e ações pelas Secretarias do MEC é 

apenas para beneficiar e/ou arrefecer alguns grupos minoritários existentes na sociedade 

brasileira? Ou, a quem cabe o interesse pela manutenção dos programas e ações 

implementados pelas Secretarias do MEC? Será que é para satisfazer a vontade de alguns 

políticos e/ou alianças internacionais? 

 

Mediante tais indagações acima, decidiu-se analisar minuciosamente as políticas 

públicas educacionais no Brasil, através dos programas e ações implantados e/ou 

implementados nas Unidades Públicas Escolares da educação básica pelas Secretarias do 

Ministério da Educação (MEC), para realmente constatar se as mesmas estão conseguindo 

atingir os objetivos propostos ou quem sabe, com isso, expor quais são os principais entraves 

para a concretização desses objetivos. 

 

Mas, para continuar com essa contextualização dos programas e ações desenvolvidos 

pelo MEC, é preciso esclarecer que a educação básica no Brasil, segundo a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº. 9.394/96, “é formada pela educação infantil, o 

ensino fundamental e o ensino médio”, sendo permeada pela educação indígena, quilombola e 

do campo e se integrando, também, às modalidades de ensino, como: educação de jovens e 

adultos, educação especial e educação profissional. Ademais, é muito importante conhecer a 

estrutura organizacional do Ministério da Educação, a qual funciona da seguinte maneira: 
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FIGURA 1 – Organograma do MEC. Fonte: Portal do MEC acessado em 07 jul. 2010. 

 

De acordo com o organograma ilustrado pela estrutura organizacional do MEC, 

destacou-se e deu-se ênfase apenas para 05 (cinco) Secretarias, sendo elas: Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação Especial e Secretaria 

de Educação à Distância, pois as análises perpassaram por elas, principalmente quando se 

notou a existência de vários programas e ações voltados para educação básica nas mesmas. 

 

Inicialmente, uma das questões a se refletir é sobre a criação dessas secretarias no 

MEC, onde é notório afirmar que a Secretaria de Educação Básica (SEB) por si só já deveria 

minimizar os problemas educacionais presentes em seu bojo no Brasil. Mas o que se observa 

é uma fragmentação desarticulada entre elas, porque aparecem paralelamente a essa 

secretaria, outras que também se propõem realizar as mesmas tarefas, e essa situação fica 

nítida quando se analisa os seus programas e ações, como por exemplo, o Projeto Saúde e 
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Prevenção nas Escolas (SPE), implementado no ano de 2004, que está contido na Secretaria 

de Educação Básica e o Programa Saúde na Escola (PSE) que pertence à Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, os quais apresentam uma inter-relação, 

sendo que o SPE foi transformado, em 2007, numa das ações que deve ser desenvolvida pelo 

PSE, de acordo com o que está estabelecido no Decreto nº. 6.286, de 05 de dezembro de 

2007, em seu art. 4º, inciso XII, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 06.12.2007. 

 

Outro exemplo interessante que envolve essas duas Secretarias se destacou na 

existência do Projeto Escolas de Fronteira, pois o mesmo está fazendo parte da Secretaria 

de Educação Básica, mas deveria, mediante sua finalidade, pertencer à Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). Esses problemas não se restringem 

somente a essas Secretarias, pois quando se compara outros programas e ações da SECAD 

com os da Secretaria de Educação Especial (SEESP), nota-se ainda mais essa falta de 

articulação entre as Secretarias do MEC. Pode-se ilustrar tal assertiva com o Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade que está inserido na SEESP e não na SECAD, 

mas pode-se também questionar: será que tem a ver com o entendimento equivocado de que a 

educação inclusiva é somente voltada para alunos(as) com necessidades educacionais 

especiais e por isso está na SEESP e não na SECAD? 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, apesar de não fazer parte dessa análise e que merece 

um destaque, é quando se percebe a desarticulação entre as Secretarias voltadas para atender a 

educação básica e a Secretaria de Educação Superior, ambas pertencentes ao MEC, no que se 

refere aos programas e ações;  

 

[...] é lamentável a dificuldade que o [mesmo] tem em atender as instituições 

formadoras da mesma forma que busca atender as escolas. No processo de migração 

do TV Escola para o TV Escola Digital e DVD Escola, novamente não foi previsto 

disponibilizar às Faculdades de Educação o mesmo material que foi fornecido às 

escolas do ensino básico e, com isso, possibilitar que os futuros professores possam 

estar preparados para trabalhar com o material que eles vão encontrar nas suas 

práticas cotidianas em sala de aula. No governo passado, quando da implantação do 

TV Escola, sentimos falta e isso foi objeto de muita crítica (Cf. BARRETO, 2001) e, 

atualmente, com a migração para a chamada TV Escola Digital/DVD Escola esse 
problema poderia ter sido sanado e, no entanto, não houve nenhuma atenção por 

parte do MEC no sentido de modificar esta relação com as FACED. Para se ter uma 

idéia, foram atendidas, segundo o MEC, „50 mil escolas públicas de ensino básico 

com um aparelho de reprodução de DVD e uma caixa com 50 mídias DVD, 

contendo, aproximadamente, 150 horas de programação produzida pela TV Escola‟, 

ao passo que não houve nenhum trabalho com as instituições públicas formadoras de 

professores (PRETTO, 2006, p. 15). 
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A respeito dessas desarticulações entre as Secretarias voltadas para a Educação Básica 

e a de Educação Superior do MEC, pode-se também considerá-las como o reflexo de uma 

desarticulação mais ampla que envolve os demais Ministérios no Governo Federal. 

 

No campo das políticas para a educação, a cultura, a ciência e a tecnologia, ainda 

estamos vendo propostas que não se articulam, como se cada ministério fosse 

responsável pela solução dos problemas brasileiros a partir de uma atuação isolada 

em cada área. Urge pensarmos o Brasil de forma mais global, coerente com o mundo 

contemporâneo [...] para a implementação de políticas públicas integradas e 

integradoras para a área educacional, sem, no entanto, ficar prisioneiro desta. 

Mesmo com as desarticulações dessas políticas, percebemos alguns avanços nestes 

últimos anos e gostaria de destacar a política de introdução do software livre 

(softwares não-proprietários) na administração federal, com particular destaque para 

a ação do MEC em lançar edital do Proinfo (Programa Nacional de Informática na 
Educação) para compra de computadores incluindo a possibilidade do software 

livre, o que era praticamente impensável num passado bem recente. Também merece 

destaque o processo de migração da desejável plataforma de EAD e-Proinfo para 

software livre, mesmo estando esse processo marcado por enorme lentidão, e sem 

ainda a total disponibilização do código fonte (PRETTO, 2006, p. 11). 

 

 

Além dessas constatações expressas acima e entre os programas e ações das 

Secretarias do MEC voltados para a educação básica, vale a pena conferir o quadro a seguir 

que apresenta todos eles, e fazer outras comparações a respeito dessa desarticulação entre as 

mesmas. 
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QUADRO 01 – Programas e ações das Secretarias do MEC em 2010. 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador a partir de informações coletadas nas Secretarias do MEC 

por meio de seu Portal acessado em 10 ago. 2010. 

 

Mediante esse mesmo quadro apresentado, pode-se afirmar que existe atualmente uma 

enorme quantidade de programas e ações voltados para a educação básica quando somados, 

perfazendo um total de 96 (noventa e seis), ocasionando, assim, numa sobrecarga de 

Secretaria de Educação Básica 

Secretaria de Educação 

Continuada, 

Alfabetização e 

Diversidade 

Secretaria 

de Educação a 

Distância 

Secretaria 

de Educação 

Especial 

Secretaria de Educação 

Profissional 

e Tecnológica 

01. Caminhos do Direito de Aprender 

02. Curso Técnico de Formação para os 

Funcionários da Educação 

(Profuncionário) 

03. Parlamento Juvenil do Mercosul 

04. Ensino Fundamental de Nove Anos 

05. Ensino Médio Inovador 

06. Escolas de Fronteira 
07. Escola de Gestores da Educação 

Básica 

08. Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) 

09. PDE-Escola 

10. Programa de Apoio aos Dirigentes 

Municipais de Educação (Pradime) 

11. Programa Nacional de Capacitação 

dos Conselheiros Municipais de 

Educação (Pró-Conselho) 

12. Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares 

13. Programa de Fortalecimento 

Institucional das Secretarias Municipais 

de Educação do Semi-Árido (Proforti) 

14. Pesquisa: Educação Infantil no 

Brasil - Avaliação Qualitativa e 

Quantitativa 

15. Pró-Letramento 

16. Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores 

17. Proinfantil 

18. Saúde e Prevenção nas Escolas 

(SPE) 

19. Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio 

20. Programa Nacional Biblioteca da 

Escola 

21. PAR 

22. Coleção explorando o Ensino 

23. Gestar II 

24. Ideb 

25. Olimpíadas de Língua Portuguesa 

26. Olimpíadas de Matemática 

27. Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) 

28. Prova Brasil 

29. Provinha Brasil 

30. Prêmio Professores do Brasil 

31. Prêmio Ciências 

32. Feira Nacional de Ciências - 

Fenaceb 

33. Programa Currículo em Movimento 

34. Guia de Tecnologias 

01. Brasil Alfabetizado 

02. Programa Nacional 

do Livro Didático para a 

Alfabetização de Jovens 

e Adulto (PNLA) 

03. Conexões de 

Saberes: diálogos entre a 

universidade e as 

comunidades populares 

04. Educação Ambiental 

05. Escola Que Protege 

06. Escola Aberta 

07. Mais Educação 

08. Programa de 

Formação Superior e 

Licenciaturas Indígena 

(Prolind) 

09. Programa de Ações 

Afirmativas para a 

População Negra nas 

Instituições Públicas de 

Educação Superior 

(Uniafro) 

10. Programa Saúde na 

Escola 

11. Acompanhamento da 

Frequência Escolar 

12. Agenda Territorial 

de EJA 

13. Concurso Literatura 

Para Todos 

14. Escola Ativa 

15. Projovem Campo - 

Saberes da Terra 

16. Rede de Educação 

para a Diversidade 

17. Educação indígena 

18. Programa Educação 

em Direitos Humanos 

19. Procampo 

20. Conferência 

Nacional de Educação 

Escolar Indígena 

21. 6º Conferência 

Internacional de 

Educação de Adultos 

(Confintea) 

22. Medalha Paulo 

Freire 

01. Domínio Público 

– biblioteca virtual 

02. DVD Escola 

03. E-ProInfo 

04. E-Tec Brasil 

05. Programa Banda 

Larga nas Escolas 

06. Proinfantil 

07. ProInfo 

08. ProInfo 

Integrado 

09. TV Escola 

10. Sistema 

Universidade Aberta 

do BrasiL (UAB) 

11. Banco 

Internacional de 

Objetos 

Educacionais 

12. Portal do 

Professor 

01. Programa 

MecDaisy 

02. Documento da 

Política Nacional 

03. Decreto do AEE 

04. Política de 

Educação Inclusiva 

05. Programa Escola 

Acessível 

06. BPC na Escola  

07. Programa 

Educação 

Inclusiva: Direito à 

Diversidade 

08. Edital Programa 

Incluir 

09. Programa de 

Implantação de 

Salas de Recursos 

Multifuncionais - 

2008 

10. Programa 

de Formação 

Continuada de 

Professores na 

Educação Especial - 

Modalidade a 

Distância  

01. Rede Certific 

02. Expansão da Rede 

Federal de Educação 

Profissional 

03. Programa Brasil 

Profissionalizado 

04. Programa Escola 

Técnica Aberta do Brasil 

(E-Tec Brasil) 

05. Programa Nacional 

de Integração da 

Educação Profissional 

com a Educação Básica 

na Modalidade de 

Educação de Jovens e 

Adultos (Proeja) 

AÇÕES 

06. Livro Didático – 

resultado final 

07. Festival de Arte e 

Cultura 

08. Prêmio Técnico 

Empreendedor 2010 

09. Resultado chamada 

pública Programa 

Segundo Tempo 

10. Cooperação Bilateral 

Brasil França  

11. Fórum Mundial de 

Educação Profissional e 

Tecnológica 

12. Políticas de 

Formação Humana na 

Área de Pesca marinha e 

Continental e 

Aquicultura Familiar 

(Pesca) 

13. Mulheres Mil 

14. Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos 

15. Catálogo Nacional de 

Cursos Superiores de 

Tecnologia 

16. Programa TEC NEP 

17. Sistema Nacional de 

Informações da 

Educação Profissional e 

Tecnológica 

18. Prêmio Técnico 

Empreendedor 2009 

TOTAL GERAL: 96 (noventa e seis) 
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atividades para serem desenvolvidas dentro das Unidades Públicas Escolares de todo Brasil e 

na falta de um rigoroso acompanhamento, por parte dos representantes do MEC que possuem 

a responsabilidade sobre cada um deles. 

 

Por outro lado, é válido esclarecer que para que esses programas e ações alcancem as 

escolas públicas da educação básica e consigam obter êxito, os mesmos precisam passar por 

uma estratificação “verticalizada” de responsabilidades, sendo ela representada e 

hierarquizada através da União → Estados/Distrito Federal → Municípios → Unidades 

Públicas Escolares, de acordo com o exposto na Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional (LDBEN) nº. 9.394/96, mediante o Título IV, que trata da Organização da Educação 

Nacional, através da qual os sistemas de ensino ficam assegurados conforme seu nível e 

modalidade de ensinos e governos, como por exemplo, a educação superior que fica sob a 

responsabilidade da União e que elabora o Plano Nacional de Educação em colaboração com 

os Estados, o Distrito Federal e Municípios; os Estados e o Distrito Federal ficam sob a 

responsabilidade de “assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino 

médio a todos que o demandarem”; e os Municípios ficam assegurados em “oferecer a 

educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental”. 

 

Quando se percebe esses primeiros entraves institucionais como a desarticulação entre 

as Secretarias do MEC voltadas para a educação básica ao propor seus programas e ações, e 

consequentemente, a sobrecarga de implantações e/ou implementações dos mesmos nas 

Unidades Públicas Escolares no Brasil, além de ter que ultrapassar uma estratificação 

“verticalizada”, constata-se outros problemas, também de ordem pública político-

administrativa, sendo que agora especificamente nas Unidades Públicas Escolares, onde se 

notou uma enorme resistência por parte delas em aceitar a implantação e/ou implementação 

dos programas e ações voltados às mesmas pelas Secretarias do MEC. 

 

Mas a resistência das Unidades Públicas Escolares em aceitar a implantação e/ou 

implementação dos programas e ações se apresenta de duas maneiras: a primeira, quando 

desrespeita a autonomia da gestão escolar que elaborou suas Propostas Pedagógicas no 

interior das mesmas que, por sua vez, são asseguradas e cobradas, principalmente pela 

LDBEN nº. 9.394/96, em seu art. 15, e ainda têm que também coordenar os programas e 

ações que estão sendo implantados e/ou implementados pelas Secretarias do MEC em seus 

estabelecimentos de ensino, ocasionando, assim, numa crise de prioridades, ou seja, vão dar 
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maior atenção aos projetos elaborados por elas e que estão mais próximos das suas 

necessidades locais e concretas ou aos que estão sendo encaminhados para as mesmas pelo 

MEC em âmbito nacional?  

 

Nesse aspecto, no que se refere à autonomia e às prioridades das Unidades Públicas 

Escolares da educação básica, vale afirmar que 

 

qualquer tentativa de melhoria do ensino que se efetue a partir de diagnósticos feitos 

apenas da ótica da administração e de medidas técnico – administrativas uniformes é 

mera mistificação. 

[...] É impossível ordenar e controlar a prática de [milhares] de escolas e [milhões] 

de pessoas. Sistema nenhum consegue fazê-lo, de forma que atuar nesses termos é a 

mesma coisa que não querer fazer na prática o que as prioridades e metas 

proclamam no papel. 
Por isso, estamos convencidos de que é possível responder aos desafios [...] se a 

escola tiver autonomia para fazê-lo e se ela assumi-los como compromisso seu, cuja 

resposta específica só ela sabe e pode dar. 

Para isso, não basta promover treinamentos ou cursos de atualização metodológica a 

partir de dados apriorísticos. Nem é possível generalizar para todas as escolas da 

rede medidas que eventualmente responderiam às necessidades concretas de uma 

escola específica ou, o que é pior, foram concebidas de acordo com preferências ou 

concepções pessoais de seus criadores. Como diz o Documento Preliminar da 

Secretaria de Educação do Estado [de São Paulo]: „Cada escola tem características 

pedagógicos – sociais irredutíveis quando se trata de buscar soluções para os 

problemas que vive‟. A realidade de cada escola, não buscada por meio de inúteis e 

pretensiosas tentativas de „diagnostico‟, mas tal como é sentida e vivenciada por 
alunos, pais e professores, é o único ponto de partida para um real e adequado 

esforço de melhoria. Nessas condições, é preciso que no âmbito de cada escola – e 

com a colaboração de todos os recursos da comunidade – sejam explicitados os 

problemas que impedem a melhoria de ensino e formuladas as suas possíveis 

soluções. Cada escola deverá, pois, ter seu próprio plano de melhoria, que não será 

mais do que seu próprio esforço em corrigir as distorções e os desacertos técnicos, 

bem como em remover ou atenuar os impedimentos sócio-econômicos de origem 

extra-escolar que embaraçam uma ação educativa eficaz (MELLO, 1986, p. 99). 

 

A afirmação de Mello (1986), em relação à autonomia das Unidades Públicas 

Escolares voltadas para a educação básica, torna claro e evidente o porquê da forte resistência 

que elas possuem na aceitação desses programas e ações, e, quando assim mesmo são 

implantados e/ou implementados pelas Secretarias do MEC, são tratados com descaso. 

 

Vale ressaltar que as Unidades Públicas Escolares devido ao nível e/ou modalidade de 

ensino não vão aderir a todos os programas e ações implantados e/ou implementados pelas 

Secretarias do MEC porque, de acordo com a divisão de responsabilidades entre as esferas 

públicas governamentais federal, estadual e municipal, tem Unidades Públicas Escolares que 

atendem somente a um nível de ensino “regular” (educação infantil, ensino fundamental ou 

ensino médio) ou a uma modalidade de ensino, como a educação de jovens e adultos, a 
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educação especial ou a educação profissional, além delas serem permeadas pela educação 

quilombola, a educação indígena, a educação do campo, formando, assim, a educação básica. 

 

Porém, na realidade educacional brasileira ainda se encontra várias Unidades Públicas 

Escolares que funcionam com o ensino “regular” agregado a uma ou até duas modalidades: 

numa única escola há alunos(as) matriculados(as) no ensino fundamental e ensino médio, na 

educação de jovens e adultos e na educação especial (classe especial); daí o grande desafio, 

pois como melhorar a qualidade da educação numa situação como essa apresentada dentro das 

mesmas? 

 

É nesse momento, inclusive, que aparece a sobrecarga de programas e ações voltados 

a elas, pois tanto as Unidades Públicas Escolares vão criar seus próprios projetos em nível 

local para resolver os problemas oriundos de sua realidade escolar, quanto as Secretarias do 

MEC vão criar e implementar os delas, porém com uma diferença, que é em âmbito nacional. 

 

Nessa situação da realidade educacional brasileira, na qual várias Unidades Públicas 

Escolares da educação básica funcionam atendendo ao ensino “regular” agregado a uma ou 

até duas modalidades de ensino, notou-se que as mesmas têm em média quinze programas e 

ações sendo implantados e/ou implementados ao mesmo tempo somente pelas Secretarias do 

MEC. Com isso, surge a segunda resistência ou agravante em relação a eles, pois quem irá 

coordená-los nos estabelecimentos de ensino, sendo que, tanto a equipe diretiva quanto a 

equipe pedagógica já possuem várias atribuições, e, inclusas nelas, coordenar os projetos 

oriundos das mesmas? 

 

Além disso, com a falta e/ou precariedade de funcionários(as) em outras funções 

importantes dentro dos estabelecimentos de ensino público, como vigilante, merendeira, 

técnico-administrativo e serviços gerais, as equipes diretiva e pedagógica têm que também 

suprir essas carências, caracterizando-se em desvio de função em muitos casos, para que as 

atividades escolares não sejam interrompidas durante o ano letivo. Fundamentando essa 

afirmação citamos Barbosa e Silva (2000, p. 10) para quem “a multivariedade de tarefas 

desempenhadas pela equipe pedagógica, e a sua desespecialização, além da capacidade em 

lidar com diversos tipos de desafios cotidianos, caracterizam as novas atribuições do professor 

da rede pública”. 
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Sabedoras dessa questão, as Secretarias do MEC voltadas para a educação básica vão 

direcionar seus programas e ações para os(as) professores(as) das Unidades Públicas 

Escolares no intuito dos mesmos coordená-los, porém é nesse direcionamento que se 

apresenta, de fato, a segunda resistência, uma vez que muitos(as) professores(as) se 

manifestam contrários em aceitar tal incumbência, apesar de perceberem a relevância social, 

cultural, econômica e política dos mesmos para as mudanças e/ou transformações de 

paradigmas na sociedade brasileira. 

 

Diante do impasse em se aceitar tal incumbência em relação aos programas e ações, é 

válido destacar algumas das justificativas dadas pelos(as) professores(as). Os(as) mesmos(as) 

alegam, inicialmente, que tais programas e ações implantados e/ou implementados pelas 

Secretarias do MEC não respeitam a autonomia das Unidades Públicas Escolares, afirmando 

que são “impostos” pelas Secretarias Estaduais e/ou Municipais da Educação que, por vez, 

também afirmam que recebem “ordens” das Secretarias do Ministério da Educação, sendo 

essa a primeira e principal justificativa. Segundo, porque não dominam os conteúdos 

elencados nos programas e ações e, com isso, não teriam tempo disponível para participar de 

uma formação específica sobre o novo conhecimento a ser assimilado, pois têm que 

complementar sua remuneração salarial em outra(s) escola(s); terceiro, porque não recebem 

nenhuma remuneração (extra) por parte desses programas e ações para o desenvolvimento das 

suas atividades; e quarto, porque não têm carga horária disponível para desenvolvê-los dentro 

das mesmas. 

 

Além das justificativas elencadas pelos(as) professores(as), muitos desses programas e 

ações implantados e/ou implementados nas Unidades Públicas Escolares pelas Secretarias do 

MEC não possuem recursos financeiros próprios para mantê-los dentro das mesmas, 

acarretando em outro fator complicador das suas permanências, pois os recursos financeiros 

que são disponibilizados, na maioria das vezes pelos órgãos financiadores dos mesmos, 

apenas cobrem gastos com a equipe de elaboração do conteúdo programático, com o(s) 

representante(s) designado(s) pelo MEC que será(ão) responsável(is) pela disseminação e 

controle geral dos mesmos, com o material impresso que será utilizado na formação de todos 

os agentes envolvidos, e, às vezes, com os(as) “coordenadores/facilitadores(as)” dos mesmos 

presentes nas Secretarias Estaduais e/ou Municipais da Educação. 
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Entretanto, pode-se questionar sobre os recursos financeiros que as Unidades Públicas 

Escolares recebem através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para mantê-los. Porém, o 

montante de dinheiro que as mesmas recebem anualmente está atrelado ao quantitativo de 

alunos(as) matriculados(as) no ano letivo anterior ao que está em voga, ou seja, o dinheiro 

repassado a elas no ano letivo de 2010 é referente à matrícula do ano letivo de 2009, e não 

possui relação direta com os programas e ações implantados e/ou implementados nas escolas 

públicas pelas Secretarias do MEC. 

 

O que apenas as equipes diretivas das Unidades Públicas Escolares podem fazer com 

os recursos financeiros que recebem é comprar materiais de consumo para utilizar na 

divulgação e/ou desenvolvimento das atividades necessárias aos programas e ações, porém 

encontra-se em outro dilema, pois se comprar mais material de consumo para usar em todos 

os programas e ações implantados e/ou implementados nas mesmas, vai faltar recurso 

(dinheiro) para a compra do material permanente, o qual poderia ser utilizado para consertar 

algum equipamento danificado, como um computador, um bebedouro, um fogão industrial ou 

até mesmo na compra de novos equipamentos que podem estar necessitando com urgência. 

 

Ademais, esses programas e ações necessitam ser avaliados de maneira contundente, 

através de um  

 

[...] sistema de avaliações de políticas públicas [que] podem ser implementadas de 

várias formas, podendo ser antes, durante ou depois da aplicação da política. A 

utilização de um sistema de avaliação de políticas públicas poderá fornecer os dados 
necessário para que elas sejam aplicadas da melhor forma, atingindo os melhores 

resultados para a população. Evitando gastos desnecessários para o contribuinte 

(ANDRADE et al, 2008, p. 02). 

 

Dessa forma, compreende-se que a implantação e/ou implementação de qualquer 

política pública, seja ela na área educacional ou em outra área, para que consiga atingir os 

objetivos e metas propostos na busca de minimizar as desigualdades sociais, econômicas, 

regionais e sexuais entre os indivíduos, também precisa estar atrelada a mecanismos 

avaliativos a fim de que os resultados sejam satisfatórios para seus proponentes e para a 

sociedade brasileira em geral. 
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Vale também destacar, antes de adentrar nas questões de investigação do SPE sobre as 

concepções dos(as) coordenadores/facilitadores(as) e professores(as) envolvidos(as) com o 

mesmo, por exemplo, a primeira iniciativa proposta pelo Governo Federal, por meio do MEC, 

com a finalidade de implantar uma política pública voltada para a sexualidade humana no 

âmbito escolar da educação básica no Brasil, que foi a criação dos PCN‟s. 

 

De acordo com Bonato (1996, p. 73), 

 

em nível oficial é só em 1995 que a educação sexual escolar ganha impulso com a 

proposta de implantação dos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, que 

objetivam oferecer diretrizes mais claras às políticas para a Educação no âmbito do 

ensino fundamental. Nos PCNs a educação sexual aparece como orientação sexual 

dentro da Área Convívio Social e Ética no Ensino Fundamental. Assim, a educação 

sexual escolar surge oficialmente como orientação sexual, aparecendo no currículo 

de forma transversal, ou seja, não como uma disciplina específica a cargo de um 

professor, mas como responsabilidade de todos, devendo ser discutida em todas as 

disciplinas:  

Orientação sexual, ética, meio ambiente e estudos econômicos constituem-se nas 
quatro disciplinas que o Ministério da Educação e do Desporto quer implantar nas 

quatro primeiras séries do 1º grau. Consistem do trabalho Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental, anunciado pelo ministro da Educação e do 

Desporto, Paulo Renato Souza. Essas matérias serão chamadas de transversais 

porque serão discutidas em todas as disciplinas e não em uma específica. A proposta 

virá a ser discutida pelas secretarias estaduais e municipais de Educação e, em 

seguida, submetida ao Conselho Nacional de Educação (CNE), em maio. As 

crianças matriculadas na 7ª e 8ª séries do 1º grau deverão ter informações sobre 

anatomia e formas de prevenir a transmissão da Aids. 

 

Segundo Bonato (1996, 74-75), 

 

a Orientação Sexual então deverá proporcionar informações sobre a anatomia do 

corpo e sobre as formas de prevenção e transmissão do HIV e Aids. Esta intenção é 

evidenciada na justificativa de implantação da orientação sexual nas escolas 

encontrada no texto preliminar sobre o PCN referente a ela: A partir de meados dos 

anos 80, a demanda por Orientação Sexual nas escolas se intensificou devido à 

preocupação dos educadores com o crescimento da gravidez indesejada entre 

adolescentes e com o risco da contaminação pelo HIV (vírus da Aids) entre os 

jovens. 

A questão da Aids e das DSTs – que tornam as pessoas mais sujeitas a Aids – está 

posta na necessidade de implantação de uma educação sexual escolar. Entendendo 

que a escola é um espaço de convivência social, amorosa, emocional do jovem, onde 
ele permanece bom tempo de sua vida, ela não pode se omitir diante da gravidade da 

doença, considerando a sua principal via de transmissão - a via sexual; por isso a 

necessidade de um trabalho de educação sexual escolar junto aos alunos, pelo 

aspecto sistemático e organizado daquele espaço específico. O certo é que se 

reconhece na escola, através da „orientação sexual‟, uma possibilidade de debelar a 

doença: a existência de um trabalho sistemático e sistematizado de Orientação 

Sexual dentro da escola possibilita também a realização de ações preventivas às 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e à Aids de forma mais eficaz [...]. 

Devido ao tempo de permanência dos jovens na escola e às oportunidades de trocas, 

convívio social e do despertar para o relacionamento amoroso, a escola não pode se 
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omitir frente à relevância dessas questões, constituindo-se em local privilegiado para 

a abordagem da prevenção às DST/Aids. 

Uma pergunta se impõe: se a Aids não tivesse surgido, e infelizmente surgiu, a 

educação sexual escolar estaria, no momento, sendo incentivada tão 

veementemente? 

 

Continuando, de acordo com Bonato (1996, p.76), a mesma vai afirmar que 

 

a sexualidade é „objeto‟ de diversos campos da ciência, mas, no que concerne à 

educação a produção „científica‟ nesta temática ainda é escassa e, em sua maioria, 
reprodutora acrítica, do dizer de verdades postas por outros cientistas. No que se 

refere à questão da Aids especificamente, os educadores, professores, e as 

faculdades de educação, em sua maioria, não estão assumindo nem participando 

desta discussão, ficando à margem, apenas recebendo as informações sobre os 

efeitos da doença vindas de outros profissionais e agentes sociais, que passaram a 

indicar a „Orientação Sexual‟ como alternativa viável para debelar a doença. Assim, 

ao se omitirem desta discussão deixam espaço para que: Correntes médico-

higienistas, políticos oportunistas, entre outros desinformados, passaram a indicar a 

educação como saída possível para minimizar ou afastar o fantasma dessa doença 

que, por sua vez, também é transmitida pelo contato sexual. 

O que se é de lamentar é que novamente a sexualidade do homem é pensada pela 

educação, não como parte integrante de sua vida, de sua condição de cidadão, mas 
como um dispositivo para atacar um momento histórico determinado principalmente 

pela doença. Como um dispositivo que tem como função principal responder a uma 

urgência. 

 

A respeito disso Altmann (2001, p. 576) declara que 

 

[...] cabe, portanto, à escola – e não mais apenas à família – desenvolver uma ação 

crítica, reflexiva e educativa que promova a saúde das crianças e dos adolescentes. A 

Educação Física é apontada pelos PCN‟s como um espaço privilegiado para a 

orientação sexual. 

A sexualidade é o que há de mais íntimo nos indivíduos e aquilo que os reúne 
globalmente como espécie humana. Está inserida entre as „disciplinas do corpo‟ e 

participa da „regulação das populações‟. A sexualidade é um „negócio de Estado‟, 

tema de interesse público, pois a conduta sexual da população diz respeito à saúde 

pública, à natalidade, à vitalidade das descendências e da espécie, o que, por sua vez, 

está relacionado à produção de riquezas, à capacidade de trabalho, ao povoamento e 

à força de uma sociedade. Compreende-se também como esse tipo de poder foi 

indispensável no processo de afirmação do capitalismo, que pôde desenvolver-se „à 

custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um 

ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos‟. Além de foco 

de disputa política, a sexualidade possibilita vigilâncias infinitesimais, controles 

constantes, ordenações espaciais meticulosas, exames médicos ou psicológicos 

infinitos. A sexualidade, portanto, é uma via de acesso tanto a aspectos privados 
quando [quanto] públicos. Ela suscita mecanismos heterogêneos de controle que se 

complementam, instituindo o indivíduo e a população como objetos de poder e 

saber. 

 

No entanto, segundo Silva (2009, p. 02-04), 

 

entretanto, este material foi alvo de muitas críticas no universo acadêmico e no 

espaço escolar. As críticas por parte dos professores são de ordem diferenciada 
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daquelas expressas pelos pesquisadores das relações de gênero. Os primeiros 

indicam claramente o desconforto de receberem mais uma „incumbência‟ diante de 

tantas responsabilidades já delegadas. Este fato associado à polêmica observada 

desde o início do século XX, quanto aos principais agentes da educação sexual – se 

a escola ou a família, só reduziu as chances da implementação deste tema transversal 

– a orientação sexual, de forma a impulsionar relações mais eqüitativas entre 

meninos e meninas, aproximando a escola e a família neste projeto. Os professores 

se queixam que a responsabilidade delegada a eles, foi excessiva, argumentando que 

esta é uma tarefa prioritária para a família. Não percebem formas claras de conteúdo 

para desenvolverem a „orientação sexual‟ em suas disciplinas e tendem a ignorar 

situações em sala de aula que impliquem uma discussão explícita sobre sexualidade, 
observada como um problema de difícil abordagem junto aos alunos. Muitos 

professores se sentem expostos nestes momentos, „optando‟ pela „metodologia‟ do 

„não vi, não escutei e não falei‟. Esta atitude era previsível, considerando as 

dificuldades de capacitação dos professores nos temas transversais, após a 

publicação e distribuição dos PCNs nas escolas. Outra crítica que surgiu no espaço 

escolar foi oriunda dos órgãos de representação dos professores – entidades de 

defesa e fiscalização da atividade profissional. Estes organismos expressaram o 

descontentamento quanto ao processo de elaboração dos PCNs, pois não foram 

consultados, concluindo que a proposta configurou-se uma política autoritária de 

governo, com base em comissões ministeriais. 

Muitos pesquisadores das relações de gênero tendem a rejeitar os PCNs, criticando o 
enfoque priorizado – o da sexualidade, em detrimento do enfoque do gênero e uma 

leitura biologizante do tema, o que vem sendo intensivamente questionado. A 

proposta neste sentido tenderia a reduzir o problema e colaborar para reforçar a 

diferença entre meninos e meninas com base no enfoque biológico, localizado 

genitalmente e essencializar comportamentos por meio de um discurso naturalizante 

das diferenças. 

Apesar das críticas revelarem a importância de uma reflexão com base nos estudos 

de gênero e o avanço no questionamento do modelo binário no trato deste problema, 

faz-se necessária uma análise do fracasso da incorporação dos temas transversais nos 

PCNs pela ótica dos professores e algumas reflexões mais cuidadosas por parte dos 

pesquisadores do gênero, diante desta perspectiva. 
O que tem sido observado no estudo desenvolvido e particularmente, na experiência 

com o material educativo é que tem sido muito difícil acionar alguns mecanismos de 

equidade de gênero na escola por falta de condições de trabalho e não propriamente, 

interesse dos professores. 

 

A escola nesse aspecto, enquanto transmissora de saberes, tem marcada uma dupla 

função: a formação intelectual e a formação social dos indivíduos. Com relação ao plano 

intelectual, a escola costuma trabalhar a troca de conhecimentos a fim de desenvolver e 

ampliar a inteligência de seus(suas) alunos(as). Em contrapartida, no plano social que remete 

ao contexto de existência dos indivíduos, isto é, suas condições sociais – econômicas, 

cotidianas e aspectos culturais que influenciam na construção de sua sexualidade (tabus, 

mitos, representações sobre sexo e sexo seguro, relações de gênero) –, nem sempre a escola 

consegue (ou deseja) colaborar de maneira clara e aberta.  

 

Segundo Bernardi (1985, p. 28), 

 

[...] ao que parece a função específica da escola é esta: manter os jovens o mais 

possível isolados na condição de dependência econômica, cultural e moral; por outro 
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lado fazer com que, quando esse período necessariamente acabe, o jovem tenha 

enfim se tornado tão semelhante ao adulto que não crie conflitos e problemas. Uma 

geração livre para poder evoluir sozinha poderia mudar o mundo, e isto amedronta 

todos aqueles que não querem mudá-lo. Isto é, a maior parte dos adultos. Através da 

escola este risco é neutralizado. [...] Seguindo um raciocínio apenas superficialmente 

lógico, poder-se-ia dizer que os jovens são preparados para um mundo que existe e 

ao qual bem ou mal devem adaptar-se, e que seria insensato cultivar a idéia de um 

mundo feito de jogo, de prazer, de fantasia e de invenções. [...] A abertura em 

direção a soluções coletivas, ainda distantes da prática, representa uma condição 

para o avanço cultural. É sobre este plano que a escola deveria trabalhar e não 

trabalha. 

 

Diante do exposto, a escola é considerada um ambiente contraditório enquanto 

instituição, pois pode ser considerada tanto um espaço/lugar para inculcação e reprodução de 

valores dominantes quanto contribuir para as transformações na sociedade, minimizando as 

desigualdades sociais, econômicas, regionais e sexuais. A escola, mediante sua função, 

enfrenta um desafio. Conforme adverte Nunes (1987, p. 16-21),  

 
[...] a abordagem da sexualidade humana numa dimensão pedagógica requer um 

entrosamento histórico e moral novo, o auxilio das ciências humanas e o acesso à 

produção específica dos últimos anos. Isto não quer dizer que tenhamos que 

fragmentar ainda mais a sexualidade formando professores de „educação sexual‟. 

Significa, outrossim, superar o dualismo racionalista e tecnicista da escola atual e da 

intensidade tecnocrática e profissionalizante. [...] Quando nós professores ou 

qualquer outra pessoa nos apresentamos diante de uma classe de escola, diante de 

uma função ou tarefa qualquer, nos apresentamos com toda a nossa pessoa, e dentre 

tantas dimensões a sexualidade é fator fundamental. Do contrário faremos uma 

educação sexual a partir do preconceito que é a fragmentação do ser humano e a 
consideração parcial de suas potencialidades e dimensões. [...] A Escola é o espaço 

ambíguo, presa ao Estado e onde se cristalizam e podem tomar corpo o saber 

resistente dos novos padrões e valores, à medida que os círculos de intelectuais 

orgânicos que ali se encontram puseram-se a fazer a crítica das estruturas 

tradicionais e de suas variantes conjunturais no processo educativo da criança, do 

adolescente e do jovem. 

 

No âmbito escolar, para minimizar tal problemática apresentada, Bonato (1996, p. 82) 

afirma que 

 

[...] a educação sexual [...] tem de ser aceita primeiro pelo professor, que precisa 

quebrar barreiras sociais e pessoais a ele impostas. Falar sobre sexualidade não é 

uma tarefa fácil para qualquer pessoa. Falar da sexualidade do outro é falar de si, é 
se colocar dúvidas, é repensar suas concepções, valores e preconceitos. 

 

De acordo com a situação apresentada, a respeito dos programas e ações que vêm 

sendo implantados e/ou implementados pelas Secretarias do MEC nas Unidades Públicas 

Escolares da educação básica em todo Brasil, procurou-se especificamente conhecer de fato 

os possíveis desafios doravante enfrentados pelos sujeitos que resolveram implementar o SPE 

nas escolas públicas estaduais e municipais de ensino de Aracaju/SE, mediante a situação 
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abordada desde as análises anteriores até o presente momento, constatando que no Brasil as 

políticas públicas voltadas para sexualidade humana e gênero possuem sutilmente seus 

discursos pautado no sexo biológico (“natural/instintivo”) e, consequentemente, na 

perpetuação da separação entre homens e mulheres, além de serem constantemente 

influenciadas principalmente pela Igreja Católica e as Ciências Médicas (considerada 

“neutra”) no decorrer da nossa história. Ademais, negam qualquer ação individual ou coletiva 

que se proponha abordar a temática sexualidade humana de maneira clara e verdadeira, tanto 

no âmbito familiar quanto no âmbito escolar, mesmo após a implantação dos PCN‟s. 

 

A implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas no Município de 

Aracaju/SE, focalizou-se em três aspectos considerados intrigantes e instigadores para sua 

análise, como: primeiro, analisou-se a relação existente entre as áreas da educação, saúde, 

sexualidade e educação sexual tanto no contexto sócio-político-econômico-cultural quanto no 

contexto educacional brasileiro; segundo, por possuir como objetivo central a promoção da 

saúde sexual e da saúde reprodutiva, visando a reduzir a vulnerabilidade de adolescentes e 

jovens às doenças sexualmente transmissíveis (DST), à infecção pelo HIV, à AIDS e à 

gravidez não-planejada, por meio do desenvolvimento articulado de ações no âmbito das 

escolas e das unidades básicas de saúde. De antemão este objetivo central do SPE pode ser 

considerado limitado e reducionista, por referir-se tão somente às questões de ordem 

biofisiológicassexuais. Ademais, torna-se ainda mais objeto de investigação quando em suas 

diretrizes para implementação, contraditoriamente, o mesmo propõe que “a abordagem da 

sexualidade deve, ainda, em um contexto mais ampliado, superar o enfoque historicamente 

vinculado às questões reprodutivas para adquirir uma abordagem que também se relacione ao 

prazer” (BRASIL, 2008, p. 12). 

 

O terceiro aspecto é a formação continuada oferecida aos professores envolvidos no 

SPE, pois tem uma carga horária reduzida, fato que não condiz com uma formação 

qualificada exigida para a consecução dos objetivos propostos pelo projeto nas Unidades 

Públicas de Ensino da educação básica que fizeram a implementação no Município de 

Aracaju/SE. 

 

Dessa forma, adentrando pelo histórico do SPE, é válido salientar que o mesmo é 

resultante do “Projeto Escolas”, criado em 1995 pelos Ministério da Saúde e o Ministério da 

Educação, os quais têm reunido esforços para que os temas em saúde sexual e saúde 



123 

 

reprodutiva sejam trabalhados nas escolas. Eles iniciaram suas ações apoiando projetos de 16 

(dezesseis) Unidades da Federação (UF) de maior importância para a epidemia das 

DST/AIDS, entre 1994 e 1999. Entre 1999 e 2000 o projeto expande as estratégias para 27 

(vinte e sete) UF por meio do Programa “Salto para o Futuro”, que atingiu aproximadamente 

250 (duzentos e cinquenta) mil professores e mais de 09 (nove) milhões de alunos do ensino 

fundamental e médio. 

 

Essa estratégia foi utilizada para viabilizar, em curto espaço de tempo, a formação 

de dezenas de milhares de professores nos temas: saúde sexual e saúde reprodutiva, 

gênero, diversidade sexual na escola, entre outros. O trabalho com os jovens se 

pautou principalmente na preparação de líderes adolescentes para educação de pares. 

[...] Apesar dos resultados positivos para o setor educativo, uma pesquisa de 

avaliação demonstrou que havia fragilidade institucional na sustentabilidade dessas 

atividades dentro da escola. As ações caracterizavam-se, em sua maioria, como 
ações pontuais, não contínuas e não se incorporavam ao Plano Pedagógico das 

Escolas (GOMES e VIEIRA, 2010, p. 147). 

 

Sendo assim, o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) tem seu lançamento 

oficial em agosto de 2003, no Município de Curitiba/PR. “[...] O evento contou com a 

presença de representantes do Ministério da Educação, Ministério da Saúde e UNESCO e a 

participação das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Educação das escolas e de 

organizações da sociedade civil” (BRASIL, 2008, p. 09). 

 

O SPE também vai surgir como um diferencial em relação aos PCN‟s que possui o 

tema transversal a “Orientação sexual”, a partir do momento que expande os temas que 

envolvem a sexualidade, como: promover a saúde, prevenir doenças, diminuir as iniquidades 

de gênero, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, drogas, violência, abuso sexual, 

demais tipos de estigma e a discriminação, além de oferecer formação continuada para 

contribuir numa aprendizagem compartilhada por trabalhadores da educação, da saúde, de 

outras instituições públicas e de organizações da sociedade civil cujas ações repercutem na 

redução da vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças sexualmente transmissíveis e 

à AIDS (DST/AIDS), representando, assim, um “marco na integração saúde-educação [grifo 

meu] e privilegiando a escola como espaço para a articulação das políticas voltadas para 

adolescentes e jovens mediante a participação dos sujeitos nesse processo, como: estudantes, 

famílias, profissionais da educação e da saúde” (BRASIL, 2006, 05). 

 

A formação do SPE contempla toda a temática desenvolvida pelo projeto, a saber: 

gênero, saúde sexual e reprodutiva, prevenção às DST, HIV/aids, Direitos Sexuais e 

Direitos Reprodutivos, raça e etnia, vulnerabilidades, adolescência, drogas entre 
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outros bem como noções de planejamento conjunto das ações para o projeto. A 

sugestão, em material de referência elaborado para guiar esta formação, é tratar os 

diversos assuntos em oficinas temáticas. Busca-se que as formações contemplem 

técnicos da rede local de saúde e das escolas, buscando fortalecer os vínculos entre a 

escola e esses serviços (GOMES e VIEIRA, 2010, p. 151-152). 

 

Aproveitando o ensejo no que se refere aos indivíduos que participam da formação 

continuada, vale destacar, de maneira sucinta, como é o funcionamento do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas no Brasil, mediante o fluxograma abaixo. 

 

 
FIGURA 2 – Fluxograma do SPE. Fonte: I Encontro SPE Sergipe, 18 dez. 2008. 

 

Como se pode observar, o SPE é formado por três grupos gestores sendo que cada um 

em sua instância de responsabilidade procura delinear as suas ações de acordo com sua esfera 

de governo, sendo ela federal, estadual e municipal e são compostos por profissionais da 

educação e da saúde, além de outros segmentos da sociedade civil organizada. Ademais, é 

possível ainda perceber que os mesmos possuem entre si uma hierarquização de 

responsabilidades, através da qual o Grupo Gestor Federal, representado pelos profissionais 

dos Ministérios da Educação e da Saúde e demais parceiros, controlam as ações dos Grupos 

Gestores Estaduais e Municipais para a implementação dos planos de trabalho em suas redes 

de abrangência. 

 

No âmbito federal, o projeto é conduzido pelo Ministério da Educação (Secretaria de 

Educação Básica, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), 

Ministério da Saúde (Programa Nacional de DST e Aids, Área Técnica da Saúde do 

Adolescente e do Jovem e Departamento de Atenção Básica), UNESCO, UNICEF e 
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UNFPA. Essas instituições constituem o Grupo de Trabalho Federal (GTF) que está 

encarregado da elaboração de diretrizes, definição de estratégias, avaliação e 

monitoramento do projeto. De acordo com a demanda, o grupo organiza reuniões 

ampliadas com representantes de áreas específicas para subsidiar a construção da 

política. Nesse momento, o grupo conta com a colaboração de outras instituições, 

incluindo organizações da sociedade civil, que participam como consultoras ou 

colaboradoras do projeto (BRASIL, 2008, p. 09). 

 

Ademais, o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas tem como elementos inovadores a 

disponibilização de preservativos nas escolas; a integração entre escolas e unidades básicas de saúde, 

respeitando a autonomia dos sistemas educacionais e das escolas, bem como a participação da 

comunidade no processo, buscando, com isso, 

 

o fortalecimento e a valorização das práticas no campo da promoção dos direitos 

sexuais e direitos reprodutivos e da prevenção das DST/HIV/AIDS, realizadas ao 

longo desses vinte anos de enfrentamento da epidemia da AIDS em nosso país, é, 

enquanto experiência acumulada, fundamental para a configuração do projeto em 

cada estado e município do País. O êxito das ações e a consolidação de políticas 

públicas de prevenção de doenças e agravos e a promoção à saúde nas escolas, em 

processo planejado e participativo, dependem do compromisso de gestores, 

profissionais de saúde e educação e da participação ativa dos estudantes e de toda 

comunidade escolar, resgatando-se a história e as singularidades da realidade local 

(BRASIL, 2008, p. 07). 

 

O Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas nos níveis federal, estadual e municipal, 

como já foi descrito, tem como objetivo central a promoção da saúde sexual e da saúde 

reprodutiva, visando a reduzir a vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), à infecção pelo HIV, à AIDS e à gravidez não-planejada, 

por meio do desenvolvimento articulado de ações no âmbito das escolas e das unidades 

básicas de saúde. 

 

Galvão (1999, p. 173-174), analisando o desenrolar dos conceitos de saúde sexual e 

reprodutiva, vai expor que 

 

em 1994, a Conferência Internacional Sobre População e Desenvolvimento do Cairo 

(ICPD), teve papel extremamente importante ao chamar a atenção da comunidade 

internacional para a saúde reprodutiva e saúde sexual [...]. 

[Mas] cinco anos após a Conferência do Cairo („ICPD + 5‟), a tendência 

internacional aponta para uma maior discussão sobre a Saúde Sexual da mulher e do 
homem. Nessa discussão, a Saúde Sexual tem sido incluída como parte da definição 

de Saúde Reprodutiva ou referida também, de forma mais ampla, como Saúde 

Sexual e Reprodutiva. Essas definições são baseadas nos conceitos discutidos no 

ICPD entre outros. Por exemplo, o Family Care International, em colaboração com 

outras instituições internacionais, desenvolveu recentemente materiais para 

advocacy que citam a Saúde Sexual como parte da Saúde Reprodutiva, definindo 

Saúde Sexual como: 

A Saúde Sexual é parte da Saúde Reprodutiva e inclui: desenvolvimento sexual 

saudável; relacionamentos responsáveis e equitativos com prazer sexual; e a 
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ausência de enfermidades, doença, deficiência, violência e outras práticas de risco 

relacionadas com a sexualidade (Family Care International, 1999). 

Por outro lado, um grupo internacional de mulheres – HERA (Health, 

Empowerment, Rights and Accountability) – define Saúde Sexual de forma ainda 

mais ampla: 

A Saúde Sexual é a habilidade de mulheres e homens para desfrutar e expressar sua 

sexualidade, sem riscos de doenças sexualmente transmissíveis, gestações não 

desejadas, coerção, violência e discriminação. A Saúde Sexual possibilita 

experimentar uma vida sexual informada, agradável e segura, baseada na auto-

estima, que implica uma abordagem positiva da sexualidade humana e no respeito 

mútuo nas relações sexuais. A Saúde Sexual valoriza a vida, as relações pessoais e a 
expressão da identidade própria da pessoa. Ela é enriquecedora, inclui o prazer, e 

estimula a determinação pessoal, a comunicação e as relações (HERA, 1999). 

 

Para Galvão (1999, 174-177), ainda acompanhando as discussões sobre os conceitos 

de saúde sexual e saúde reprodutiva, no Brasil 

 

é impossível discutir sobre a evolução dos conceitos de saúde da mulher e saúde 

reprodutiva sem mencionar o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher do 

Ministério da Saúde (PAISM), criado nos anos 80. Até então, a política 

governamental para a assistência à saúde das mulheres restringia-se às ações 

dirigidas ao ciclo grávido-puerperal, ou seja, a assistência ao pré-natal, parto e 

puerpério [...]. 

A criação do PAISM representa um marco histórico, mas é importante lembrar que o 

conceito se desenvolveu ao longo de muitos anos com base na experiência de vários 

programas verticais desenvolvidos no Brasil desde os anos 60, tanto pelo Ministério 
da Saúde como por outras instituições [...]. 

Ao analisar a história do PAISM, Osis conclui ter sido ele pioneiro, mesmo no 

cenário mundial, ao propor atendimento da saúde reprodutiva das mulheres no 

âmbito da atenção integral da saúde da mulher, e não mais a utilização de ações 

isoladas de planejamento familiar [...]. Chama a atenção que, quando o conceito de 

saúde reprodutiva, entre outros, foi intensamente discutido nas conferências 

internacionais do Cairo (1994) e Beijing (1995), o processo já estava bastante 

adiantado conceitualmente no Brasil. 

O PAISM abrange um modelo conceitual muito avançado e integral que inclui: a 

saúde da mulher durante o seu ciclo vital, não apenas durante a gravidez e lactação; 

atenção a todos os aspectos de sua saúde, incluindo prevenção de câncer, atenção 
ginecológica, planejamento familiar e tratamento para infertilidade; atenção pré-

natal, no parto e pós-parto; diagnóstico e tratamento das DSTs, assim como das 

doenças ocupacionais e mentais. Também expande a cobertura para incluir 

adolescentes e mulheres na pós-menopausa. O PAISM enfatiza a necessidade de 

acesso à atenção preventiva e curativa, informação sobre o corpo e saúde, e esse 

conhecimento deveria empower as mulheres [...]. Apesar de não estar explícita no 

programa a expressão saúde reprodutiva, sua definição de saúde integral inclui 

plenamente a definição da saúde reprodutiva adotada pela OMS em 1988, e 

ampliada e consolidada no Cairo em (1994) e Beijing em (1995) [...]. 

Quanto à discussão sobre esses conceitos do ponto de vista atual dos grupos de 

mulheres, [...] na década de 80, se definiu o movimento feminista como um 

movimento pela saúde da mulher, terminologia que permanece na denominação da 
política pública do PAISM e que, nos anos 90, foi gradativamente substituída por 

saúde reprodutiva, decorrendo da inserção do movimento feminista brasileiro no 

debate internacional [...]. 

[...] Nesse contexto, a dificuldade de incorporar esses conceitos vem sendo 

provavelmente influenciada por múltiplos fatores, incluindo os políticos, 

econômicos, culturais e sociais. Logo, um controle social eficaz, um compromisso 

político importante, a utilização dos recursos de forma adequada, o contínuo 
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envolvimento dos grupos de mulheres e de outras instituições preocupadas com a 

saúde da mulher e saúde reprodutiva serão essenciais para reverter esse quadro. 

As discussões conceituais sobre saúde sexual e reprodutiva, saúde da mulher e 

saúde materna certamente continuarão no Brasil e no mundo [...]. 

[...] Todavia, as propostas de integralidade da saúde materna, saúde reprodutiva, 

saúde sexual englobando todas as idades, sexos, orientações sexuais, aspectos 

biológicos, sociais, econômicos, emocionais, de direitos individuais, sexuais e 

reprodutivos assim como o conceito amplo e integral da saúde da mulher já estão 

lançados e discutidos exaustivamente. O maior desafio agora, e no futuro, é uma 

maior difusão, expansão e adoção efetiva desses conceitos. 

 

Diante disso, nota-se, através das análises de Galvão (1999), que os conceitos de saúde 

sexual e saúde reprodutiva ainda não possuem consenso entre os profissionais da saúde e 

demais instituições ligadas a essas temáticas em níveis internacional e nacional, o que pode 

estar contribuindo para essa falta de entendimento em relação aos conteúdos propostos no 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas e o seu objetivo central, restringindo-os às questões de 

ordem biofisiológicassexuais. 

 

Em 2005 o SPE foi reformulado em âmbito nacional e 

 

[...] novas estratégias foram definidas, entre elas: o monitoramento das escolas a 

partir da inclusão de um questionário específico no Censo Escolar; a incorporação 

de diretrizes para que as ações possam atingir os alunos a partir das primeiras séries 

do ensino fundamental; o apoio a estados e municípios na constituição de 22 grupos 

gestores intersetoriais nas 27 (vinte e sete) Unidades Federativas; a realização de 
oficinas macrorregionais; o apoio a eventos regionais e a produção, impressão e 

distribuição de materiais educativos (BRASIL, 2008, p. 09). 

 

De acordo com os resultados obtidos com a implementação do SPE, pode-se assegurar 

que em 2006, mediante os dados do censo escolar, 95% das escolas de educação básica 

declararam trabalhar com algum tema de saúde, e destas, 68% das escolas de ensino 

fundamental e 97% das escolas de ensino médio trabalham com prevenção às DST/AIDS. 

Ainda os dados de 2006 nos apontam que 18% das escolas de ensino médio que trabalham 

algum tema de saúde disponibilizam preservativos. 

 

No ano de 2007, de acordo com a homologação do Decreto nº. 6.286, de 05 de 

dezembro, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 06.12.2007, em seu art. 4º, inciso 

XII, o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas passou a integrar o Programa Saúde nas 

Escolas (PSE), tornando-se agora uma ação que visa à integração e articulação permanente da 

educação e da saúde, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, 

além de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública da educação básica 
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por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfretamento das 

vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens. 

 

O Programa surge para somar, em uma única iniciativa, diversas ações que eram 

executadas pela saúde e pela educação, tais como o Olhar Brasil e o Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas (SPE), entre outras. Este programa foi organizado em cinco 

componentes, entre eles o componente II, de „Ações de promoção da saúde e 

prevenção de doenças e agravos‟, onde está inserido o SPE. 

Em 2008, durante a conferência Mundial de aids, na Cidade do México, ocorreu a 

reunião de Ministros de Educação e Ministros da Saúde dos países da América 
Latina e Caribe, onde foi assinada a Declaração „Prevenir com Educação‟, com 

metas estabelecidas para serem atingidas até 2015 pelos setores de saúde e educação, 

no sentido de implantar a educação integral em sexualidade. O Brasil é um dos 

signatários dessa Declaração. As metas acordadas pelos países na declaração são: 

Para o ano de 2015, deverá ser reduzido em 75% o número de escolas que 

atualmente não tem institucionalizado a educação integral para a sexualidade. 

Para o ano de 2015, deverá ser reduzido em 50% o número de adolescentes e jovens 

que atualmente carecem de cobertura de serviços de saúde para atender 

apropriadamente suas necessidades de saúde. 

Apesar do Brasil já ter um trabalho institucional, no âmbito federal e também dos 

estados e municípios no SPE, à educação em sexualidade ainda se configura como 

grande desafio para que se alcancem as metas propostas pela declaração até o ano 
2015 (GOMES e VIEIRA, 2010, p. 148). 

 

Contudo, numa avaliação realizada posteriormente à reestruturação do SPE, o qual 

passou a integrar o Programa Saúde na Escola (PSE), constatou-se, através do 

monitoramento de suas ações que são informadas periodicamente através de 

 

[...] um encarte específico sobre o tema, junto ao CENSO Escolar do Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação [, que no] ano de 

2008 [, ] mais de 50 mil escolas do ensino básico referem[-se] participar do projeto 

SPE, onde 58% delas trabalham o tema de prevenção às DST/Aids, 33,9 % 

trabalham diversidade sexual, 55,4% trabalham temas sobre gravidez na 

adolescência, 67,5% álcool e drogas, entre outros temas. 

[...] Há também informações sobre a periodicidade das ações realizadas, onde, 

atividades que tem uma periodicidade anual e semestral são mais freqüentes do que 

atividades com periodicidade bimensal, mensal ou semanal, demonstrando que essas 

temáticas, apesar dos esforços, ainda estão pautadas em ações pontuais. (GOMES e 

VIEIRA, 2010, p. 154-155). 

 

Como se pode observar, o SPE foi implementado em todo o país desde o ano de 2003, 

e atualmente existem grupos gestores estaduais em todos os estados brasileiros e 

aproximadamente 600 (seiscentos) municípios que desenvolvem suas ações. Tem como 

finalidade levar conhecimentos das áreas de saúde sexual e de saúde reprodutiva para os(as) 

alunos(as) matriculados no ensino fundamental e médio da educação básica, prioritariamente, 

aos adolescentes e jovens das escolas públicas com a faixa etária de 10 a 24 anos. “No 

entanto, as escolas têm autonomia para trabalhar outros grupos etários. Existem relatos 
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recentes no Brasil, do trato dessas temáticas pelas escolas de educação infantil em séries 

iniciais do ensino fundamental” (GOMES e VIEIRA, 2010, p. 150). 

 

Segundo Gomes e Vieira (2010, p. 148), 

 

os jovens na faixa etária de 10 a 24 anos de idade representam hoje cerca de 30% da 

população brasileira. Devido à grande necessidade de acesso à educação e saúde, e 
também, à influência de fatores externos, constitui uma determinante no 

comportamento e atitudes desses jovens. Desse modo, considera-se que este grupo 

está sob maior vulnerabilidade. Esta vulnerabilidade significa o Conjunto de fatores 

de natureza biológica, epidemiológica, social, cultural, econômica e política cuja 

interação amplia o risco ou reduz a proteção de um grupo populacional, diante de 

uma determinada doença, condição ou dano. A iniciação sexual sem o uso do 

preservativo, a infecção por aids e outras DST, o uso de drogas lícitas e ilícitas, são 

alguns exemplos de fatores relacionados à vulnerabilidade que envolvem os temas 

dos Direitos Sexuais e Reprodutivos. 

 

Nesse aspecto, Gomes e Vieira (2010, p. 149) vão afirmar que 

 

[...] a implantação da educação para sexualidade nos currículos escolares e projetos 

pedagógicos das escolas são fundamentais pois, podem garantir maior envolvimento 

do setor educativo e sustentabilidade das ações. Orientações técnicas recentes, 

publicadas pela UNESCO, indicam que as escolas devem trabalhar a educação em 

sexualidade desde a educação infantil, ou seja, a partir dos cinco anos de idade, 

compreendendo que a sexualidade está presente em todas as fases da vida. Essas 

orientações foram elaboradas para servir como ferramenta para a construção do 

currículo e projetos pedagógicos das escolas na área de educação para sexualidade e 

prevê a divisão dos estudantes em quatro grupos etários distintos, da educação 

infantil ao ensino médio. As Orientações também destacam que a informação deve 
ser adequada para cada idade e ser cientificamente comprovada. Além da 

informação e educação os serviços de saúde devem estar preparados para receber os 

jovens. A disponibilização de insumos de prevenção, a redução de estigma e 

preconceito são temas que deverão ser trabalhados com profissionais dos dois 

setores. O pouco reconhecimento dos Direitos Sexuais e Reprodutivos dos 

adolescentes e jovens necessita ser enfrentado por educadores, pais e profissionais 

de saúde. 

 

“A Escola é a área institucional privilegiada deste encontro da educação e da saúde: 

espaço para a convivência social e para o estabelecimento de relações favoráveis à promoção 

da saúde pelo viés de uma Educação Integral” (BRASIL, 2010). 

 

[...] Aos poucos, as escolas terão que traçar um modelo para buscar contribuir com a 

promoção da saúde de forma integral. Saúde e Educação são inseparáveis, quando a 

escola assume um papel na promoção da saúde ela está contribuindo, também, para 

melhorar a qualidade do ensino. A saúde, em todos os seus aspectos, é condição 

fundamental para o aprendizado e sua abordagem adequada pela escola em um 

processo de educação para a saúde é um longo caminho a seguir (GOMES e 

VIEIRA, 2010, p. 156). 
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Ao que parece, no relato das autoras Gomes e Vieira (2010) sobre a perspectiva de 

futuro e alcance do SPE, o mesmo pode caracterizar-se como uma visão “saudosista” do 

movimento médico-higienista no Brasil do final do século XIX ou, como se denomina na 

atualidade, “novo higienismo” presente principalmente no discurso da Disciplina Educação 

Física e em práticas sociais por meio de políticas públicas, evidenciando novamente o 

“poder” das Ciências Médicas para estancar as mazelas sociais, especificamente, nesse caso, 

os sexuais, pois seu discurso nos remonta a um passado que continua muito presente, no qual 

a educação escolar integrada com a área da saúde vai conseguir mudar e/ou transformar o 

rumo da história sexual na sociedade brasileira isoladamente, sem levar em consideração as 

questões de ordem econômica, religiosa, social e cultural que estão imbricadas nessa relação. 

 

Ademais, quanto aos recursos financeiros para a manutenção do Programa Saúde na 

Escola (PSE), surge outro fato curioso a seu respeito; é que a responsabilidade de seu 

gerenciamento e controle fica por conta das Secretarias Municipais da Saúde, além de 

também valorizar as Equipes de Saúde da Família que porventura trabalham com o PSE, 

como expressa a Portaria nº. 3.146, de 17 de dezembro de 2009, homologada pelo Ministério 

da Saúde e republicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 25 de abril de 2010. Nela o 

 

Art. 2º [estabelece] que os recursos financeiros, de que trata esta Portaria, se 

destinam à implantação do conjunto de ações de promoção, prevenção e atenção à 

saúde, realizadas pelas Equipes de Saúde da Família (ESF) de forma articulada com 
a rede de educação pública básica e em conformidade aos princípios e diretrizes do 

SUS, conforme descrito no Artigo 4º do Decreto 6.286/07. 

§1º O valor dos recursos financeiros referentes à adesão ao PSE corresponde a uma 

parcela extra do incentivo mensal às Equipes de Saúde da Família que atuam nesse 

Programa. 

§2º Os recursos financeiros referentes ao PSE serão pagos a partir da adesão do 

Município ao Programa, em parcela única, com base no número de ESF cadastradas 

no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, na 

competência agosto, conforme Portaria que estabelece o cronograma de envio da 

base de dados do SCNES, que geraram transferência de incentivos financeiros ao 

município. 

§3º Fica mantida a transferência dos recursos de que trata o caput deste Artigo, aos 
Municípios credenciados por meio da Portaria GM Nº 2.931 de 4 de dezembro de 

2008, que identificaram suas Equipes de Saúde da Família atuantes no PSE, em 

campo específico no SCNES na competência outubro de 2009. 

 

Diante dessa constatação, entre outras, em relação ao repasse de verba para o PSE, fica 

aqui algumas sugestões para investigação posterior, pois não se constitui no objetivo dessa 

pesquisa. Entretanto, é bom salientar que o recurso financeiro destinado ao PSE não possui 

critérios definidos para sua aplicação, dando margem a qualquer interpretação pelos 

representantes das Secretarias Municipais da Saúde, podendo, assim, fazer uso indiscriminado 

http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/decretos/14455-6286?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/15406-2931?q=
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dessa verba; por exemplo, comprar uma ambulância, uma moto ou qualquer material que não 

vai ser necessariamente útil para a finalidade do programa. 

 

Outra questão é que o SPE também precisa ser averiguado quanto à sua permanência 

na Secretaria de Educação Básica do MEC, já que passou a ser considerado, mediante o 

Decreto nº. 6.286/2007, uma ação entre tantas outras que deve ser desenvolvida pelo 

Programa Saúde na Escola (PSE), o qual pertence à Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade. Dessa maneira, acredita-se que pode estar gerando mais gastos 

aos cofres públicos tendo que mantê-lo numa secretaria à qual não mais pertence, pois a partir 

do momento em que se torna uma ação do PSE ele não deve ficar mais em evidência, com 

isso, evita-se mais despesas com recursos humanos e materiais envolvidos nessa 

implementação. 

 

Mediante a trajetória de implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em 

todo Brasil, o município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, não foge à regra dessa 

implementação, pois desde o ano de 2001 já fazia parte desse contexto. 

 

A cidade de Aracaju foi fundada em 1855 e localiza-se no litoral, sendo cortada por 

rios como o Sergipe e o Poxim. De acordo com o IBGE (2010), o município conta com 

570.937 habitantes numa área com cerca de 181,86 km². É apontada como a capital com 

menor desigualdade do Nordeste Brasileiro, como a cidade com os hábitos de vida mais 

saudáveis do País, e a capital com menor índice de fumantes, segundo o Ministério da Saúde. 

Tratando-se de religião, a grande parte da população de Aracaju pratica o Catolicismo 

fazendo dela uma das mais católicas do país com 77%. Existe também um número elevado de 

adeptos das igrejas protestantes (sobretudo o Pentecostalismo e a Igreja Universal do Reino de 

Deus) e dos praticantes do Espiritismo. Um estudo genético revelou que a ancestralidade das 

pessoas em Aracaju é 62% européia, 34% africana e 4% indígena. O topônimo “Aracaju” 

deriva da expressão indígena “ará acaiú”, que em tupi-guarani significa “cajueiro dos 

papagaios”. O elemento “ará” significa “Papagaio” e “acaiú”, fruto do cajueiro. O gentílico é 

aracajuano(a). 

 

Quanto à educação básica, segundo o IBGE (2010), a cidade de Aracaju possui 

aproximadamente cerca de 11.513 alunos matriculados na pré-escola e 644 professores; no 
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ensino fundamental cerca de 75.750 alunos matriculados e 4.020 professores; e no ensino 

médio cerca de 26.709 alunos matriculados e 1.710 professores. 

 

Segundo documentos oficiais (ofícios, relatórios e apostilas) da Secretaria de Estado 

da Educação, em 2001 já havia um total de 17 (dezessete) Unidades de Ensino da rede pública 

estadual no Município de Aracaju/SE participando do “Projeto Escola DST/AIDS”, que foi 

criado em 1995 pelos Ministérios da Saúde e da Educação. 

 

Porém, no ano de 2004, após a reformulação do “Projeto Escola DST/AIDS” do ano 

de 2003 que resultou na criação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, o município de 

Aracaju também sofreu uma reestruturação, ocasionando na redução drástica de Unidades de 

Ensino participantes desse projeto. De acordo com a reformulação para SPE, foram 

necessárias apenas 03 (três) Unidades Públicas de Ensino como piloto dessa nova proposta 

para a cidade de Aracaju, sendo 01 (uma) da rede pública municipal de ensino e 02 (duas) da 

rede pública estadual de ensino, respectivamente, denominadas como Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Laonte Gama, Colégio Estadual Governador Albano Franco e Colégio 

Estadual Dom Luciano José Cabral Duarte, pois o projeto não ficaria restrito somente às 

discussões das DST/AIDS, mas lhe seriam acrescentadas novas abordagens como 

homossexualidade, gênero e diversidade, violência doméstica e abuso sexual, a sexualidade 

na vida das pessoas com deficiência, direitos (humanos, sexuais e reprodutivos) e 

desenvolvimento da sexualidade. 

 

Nesse mesmo ano foi criado o Grupo Gestor Estadual, tendo inicialmente como 

representantes membros da SEED, da Coordenadoria Estadual de DST/AIDS/SES, da 

SEMED/PMA, da Coordenadoria Municipal de DST/AIDS/SMS, da Assessoria Técnica do 

Ministério da Saúde – Programa Nacional DST/AIDS e da Consultoria do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas. Com o grupo gestor constituído por 01 (um) membro de cada órgão, 

ofereceram a formação continuada para os professores das escolas pilotos das redes públicas 

estadual e municipal de ensino, como também para os profissionais da saúde que atuavam nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), apresentando as diretrizes do projeto e em seguida foram 

ministrados os cursos e/ou oficinas com os temas: Prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS nas escolas; Uso do preservativo feminino; Escola e educação sexual; 

Oficina de sensibilização para a atenção ao uso de drogas e suas interfaces; Programa saúde 

todo dia; Adolescência; Formação à distância para educadores de escolas públicas – 
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prevenção do uso indevido de drogas; Oficina de formação em educação preventiva; Oficina 

sexualidade e cidadania; Gravidez na adolescência e as DST/AIDS; e Oficina de formação 

sobre o uso de drogas no ambiente escolar. Esses cursos e/ou oficinas foram realizados no 

ano de 2004, porém, pode-se notar uma maior preocupação com os temas DST/AIDS, 

gravidez na adolescência, drogas e discretamente sobre a sexualidade nessa primeira 

formação realizada pelo Grupo Gestor Estadual em parceria com o MEC e MS. 

 

Na formação continuada no ano de 2005, como se observa também no relatório da 

SEED/SE, os temas dos cursos e/ou oficinas oferecidos são: Comunicação; Doenças 

sexualmente transmissíveis; Sexualidade; Adolescência normal e gravidez na adolescência; 

Vulnerabilidade; A escola e a sociedade; Aids na escola; Planejando as ações; Exploração e 

abuso sexual; Gênero e diversidade; Homossexualidade; Violência doméstica e abuso sexual; 

Afetividade; e Violências sexuais, os quais contemplam grande parte dos temas sugeridos pelo 

guia para a formação. Porém, no ano de 2006 os temas foram reduzidos, permanecendo 

apenas as oficinas Vulnerabilidade; Adolescência; Sexualidade; Gravidez na adolescência; 

Doenças sexualmente transmissíveis; Sexualidade na adolescência; A escola e a sociedade; 

Aids na escola; e Planejando as ações, as quais totalizaram uma carga horária de 24h de 

curso e realizadas em 03 (três) dias consecutivos. 

 

No ano de 2007 é criado o Grupo Gestor Municipal composto por representantes da 

SEMED, SMS, SEED, Instituto Recriando, Sociedade SEMEAR e Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Após sua organização, com 01 (um) membro 

representando cada órgão, o mesmo ficou responsável para oferecer formação continuada aos 

profissionais da educação e da saúde que atuavam especificamente na rede pública municipal 

de Aracaju/SE, seguindo as orientações e/ou sugestões fornecidas pelo Guia para a formação. 

 

De acordo com o relatório da Secretaria de Estado da Educação (SEED), através do 

Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE), o SPE privilegia a escola como 

espaço para o desenvolvimento de atividades continuadas de educação preventiva e promoção 

da saúde sexual e reprodutiva, tendo como sujeitos nesse processo: estudantes, famílias, 

profissionais da saúde e da educação. Além disso, conta com o apoio da UNESCO, UNICEF, 

UNFPA e FIOCRUZ em âmbito federal, estadual e municipal. 
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Para o Grupo Gestor Estadual do SPE, especificamente na área educacional em 

Sergipe, após passar por uma reestruturação em 2007, entre os integrantes que o compõem, e 

sendo essa área por corresponder ao propósito dessa pesquisa, vai expor que o SPE possui 

como objetivos gerais: 

1) Contribuir para a prevenção da infecção pelo HIV, outras doenças sexualmente 

transmissíveis, gravidez na adolescência e uso indevido de drogas entre 

adolescentes e jovens. 

2) Desenvolver ações articuladas no âmbito das escolas e das unidades básicas de 

saúde para promoção de uma formação integral para educadores, educandos e 

profissionais de saúde. 

3) Fomentar a participação efetiva de jovens no planejamento e desenvolvimento das 

atividades – Protagonismo Juvenil/Participação Juvenil. 

4) Promover aproximação entre Escola, Unidade Básica de Saúde (UBS) e 

Comunidade (famílias). 

 

Segundo o Grupo Gestor Estadual do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), 

representado especificamente para essa pesquisa pelos técnicos da Divisão de Projetos 

(DIPRO) do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE) da Secretaria de Estado 

da Educação (SEED), os mesmos adotaram como procedimento metodológico para ampliação 

da cobertura do projeto no Estado de Sergipe a seguinte sequência de atividades: 

 

1) Apresentação dos pressupostos, objetivos e materiais didáticos do SPE, através de 

reuniões com duração de aproximadamente três horas nas quais foram convidados gestores 

municipais de Saúde, Educação e Ação Social, além de professores e técnicos das áreas afins. 

Essas reuniões tiveram como objetivo sensibilizar os participantes com breve apresentação 

dos temas relacionados à educação preventiva e saúde sexual e fazer um breve mapeamento 

das demandas locais. Ao final de cada reunião foram disponibilizados termos de 

compromisso para que os gestores pudessem aderir ao programa e implantá-lo com a 

formação inicial; 

 

2) A formação inicial para os profissionais de Educação, Saúde, Ação Social e OSC, 

consiste na realização de várias teorizações, oficinas temáticas, plenárias e dinâmicas ao 

longo de 24 horas distribuídas em três dias. Utiliza-se como base metodológica e didática nas 

formações, o guia para a formação de profissionais de saúde e de educação, o guia preliminar 
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do(a) adolescente e do(a) jovem para educação de pares, o livro “Juventudes e Sexualidade”, 

além de vídeos e textos de apoio coletados em outros referenciais teóricos relacionados às 

temáticas. Esses materiais são fornecidos pelos Ministérios da Educação (MEC) e da Saúde 

(MS), UNICEF, UNESCO e FIOCRUZ. O técnico da Divisão de Projetos do DASE/SEED e 

o da Coordenação Estadual de DST/AIDS/SES atuam como facilitadores nas formações. O 

produto de cada formação é a construção de um plano de ação por instituição representada na 

formação. Esse plano deve ser integrado de modo a envolver Educação, Saúde e Ação Social, 

tendo a escola como principal espaço para a realização das atividades, e se constitui no 

principal instrumento de monitoramento das ações em determinado espaço de tempo. O 

monitoramento da frequência, a avaliação e certificação do curso é feita pelo Centro de 

Qualificação Profissional da Secretaria de Estado da Educação (CQP/SEED); 

 

3) Os temas abordados nas formações são: 

 Vulnerabilidade(s); 

 Sexualidade humana; 

 Relações de gênero; 

 Gravidez na adolescência; 

 Direitos sexuais e reprodutivos; 

 DST/HIV/AIDS; 

 Drogas; 

 Protagonismo e participação juvenil. 

 

É válido salientar, de acordo com o “Guia para a formação de profissionais de saúde e 

de educação”, que a formação inicial para atuar no SPE tem duração de 64 (sessenta e quatro) 

horas, mediante o modelo de quadro esquemático abaixo: 

 

QUADRO 02 – Modelo de quadro esquemático do curso SPE. 

Unidades / Temas Duração das Oficinas 

1ª Unidade: Primeiras palavras 04 (quatro) horas 

2ª Unidade: A busca de novos caminhos para prevenir DST/AIDS 08 (oito) horas 

3ª Unidade: Relações de gênero 08 (oito) horas 

4ª Unidade: A sexualidade na vida humana 12 (doze) horas 

5ª Unidade: Saúde sexual e saúde reprodutiva 08 (oito) horas 

6ª Unidade: Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS 12 (doze) horas 

7ª Unidade: Planejamento de uma ação local integrada 12 (doze) horas 
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Ademais, é interessante também registrar, por exemplo, como estão subdivididas as 

Unidades/Temas 03, 04 e 05. Assim, a terceira unidade: Relações de gênero subdivide-se em: 

identificando estereótipos, a construção social dos gêneros, planejando atividades para o 

trabalho em grupos e avaliação da unidade, devendo ser realizadas em 08 (oito) horas 

aproximadamente; a quarta unidade: A sexualidade na vida humana, subdivide-se em: re-

visitando a adolescência, a orientação sexual do desejo, homossexualidade na escola, 

violência e abuso sexual, a sexualidade na vida das pessoas com deficiências, planejando 

atividades para o trabalho em grupos e avaliação da unidade, devendo ser realizadas em 12 

(doze) horas aproximadamente; e a quinta unidade: Saúde sexual e saúde reprodutiva, 

subdivide-se em: anatomia e fisiologia dos órgãos sexuais, métodos contraceptivos, direitos 

sexuais e direitos reprodutivos, gravidez na adolescência, planejando atividades para o 

trabalho em grupos, devendo ser realizadas em 08 (oito) horas aproximadamente. 

 

De acordo com a proposta de curso do SPE para a formação de profissionais da saúde 

e da educação, pode-se considerar que as Unidades/Temas anteriormente exemplificadas 

possuem uma carga horária curta para explorar satisfatoriamente seus postulados. Ademais, a 

quinta unidade apresenta uma visão distorcida e reducionista dos conceitos de saúde sexual e 

reprodutiva, segundo as análises de Galvão (1999). 

 

4) Já o Monitoramento das atividades previstas nos planos de ação de cada instituição 

consiste em acompanhar as atividades previstas nos cronogramas elaborados pelos 

professores e demais profissionais, de modo a dar apoio institucional e fazer registro dos 

produtos das mesmas; 

 

5) Na formação continuada (permanente), após as formações iniciais realizadas nos 

municípios, a equipe da SEED/DASE responsabiliza-se, junto com os(as) técnicos(as) das 

DRE‟s (Diretorias Regionais de Educação), pela formação permanente dos profissionais de 

educação, pela formação de jovens multiplicadores nas escolas e pela realização de palestras e 

oficinas com os temas demandados localmente. Os temas mais solicitados para formação 

continuada e atividades envolvendo a comunidade em geral nos últimos semestres foram 

drogas e gravidez na adolescência; e 

 

6) A implantação dos “Cantinhos da Prevenção”, os quais são espaços físicos nas 

escolas (sala, biblioteca, pátio, secretaria, etc), onde são colocados materiais informativos 
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relacionados às temáticas do SPE (folders, cartazes, cartilhas, guias, álbuns seriados, CDs, 

DVDs, revistas, livros didáticos, próteses, preservativos, etc). Esses materiais são produzidos 

e/ou reproduzidos pelos Ministérios da Educação e da Saúde e Secretarias Estaduais e 

Municipais da Educação e Saúde. Sugere-se que estes sejam espaços de fomento à 

participação juvenil na escola, de modo que as produções dos estudantes também componham 

o cabedal de materiais informativos e que os mesmos possam planejar atividades de educação 

de pares na comunidade escolar. 

 

 

4.1 Os Conteúdos Programáticos e a Perspectiva da Sexualidade adotada pelos(as) 

Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE em Aracaju/SE. 

 

 

Na busca de conhecer as atividades desempenhadas pelos(as) 02 (dois/duas) 

Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE, sendo 01 (um/uma) pela rede pública estadual de 

ensino e o outro(a) pela rede pública municipal de ensino, no que se refere à formação 

continuada e compreender melhor como se efetiva e repercute, no âmbito das Unidades 

Públicas de Ensino, por meio das professoras participantes da pesquisa, essa formação, 

resolveu-se entrevistá-los(as) para aprofundar algumas discussões a respeito dos conteúdos 

programáticos, além de suas experiências vividas com a implementação do SPE no Município 

de Aracaju/SE. 

 

Nesse aspecto, faz-se necessário esclarecer que o termo “coordenador e/ou 

responsável” são denominações que recebem pelas respectivas Secretarias da Educação 

(Estadual e Municipal) quando executam as tarefas referentes ao SPE. Contudo, de acordo 

com o Guia para a formação de profissionais, eles(as) são considerados(as) “facilitadores(as)” 

(BRASIL, 2006, p. 09), resultando, assim, para a pesquisa, no termo 

“Coordenador/Facilitador”. Outro dado importante é que se criou códigos para não 

identificar os respondentes, os quais podem ser interpretados da seguinte maneira: após o 

termo Coordenador/Facilitador, o número em arábico representa, em ordem crescente, a 

quantidade de entrevistados e a letra minúscula ao lado do número corresponde à Secretaria 

da Educação que o respondente está vinculado, conforme demonstra o quadro a seguir. 
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QUADRO 03 – Caracterização dos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) participantes da pesquisa. 

Coordenador/Facilitador 

 

 

Características (Perfil) 

Coordenador/Facilitador  

1e 

Coordenador/Facilitador  

2m 

Sexo Masculino Feminino 

Estado Civil Solteiro Solteira 

Religião Não possui Evangélica 

Idade 34 36 

Formação Acadêmica Licenciado em Biologia Licenciada em Biologia 

Concluiu a formação acadêmica 2000 1998 

Pós-graduação 
Empreendedorismo para 

Docentes 
Didática do Ensino Superior 

Função Coordenador da DIPRO Responsável pelo SPE 

Atua na Rede Pública Estadual Municipal 

Ano do ingresso na Rede Pública 2004 2002 

 

De acordo com a caracterização (perfil) dos Coordenadores/Facilitadores, pode-se 

destacar que um dado interessante é a formação religiosa, pois apresenta discrepâncias no 

sentido de um afirmar que “não possui” religião e o outro dizer que pertence à religião 

“evangélica”. 

 

Para entender melhor a trajetória dos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) no decorrer 

da implementação do SPE no município de Aracaju/SE, precisou-se conhecer como aconteceu 

a sua inserção para atuar no mesmo pelas suas respectivas Secretarias da Educação. 

 

De acordo com o Coordenador/Facilitador 1e, a sua inserção se deu da seguinte 

maneira: 

 

[...] em 2004 [...] coincidentemente é o concurso ao qual fui chamado, [...] então 

quando cheguei na escola para me apresentar enquanto professor da rede do 

concurso estava lá na mesa da diretora o projeto, o SPE que tinha também chegado a 

pouco tempo lá prá ela e ela me perguntou, professor dê que? De Biologia, ela disse 

ah!, então tem uma coisa aqui que é a sua cara. Aí pegou o projeto, intitulado Saúde 

e Prevenção nas Escolas e disse: – já que você é da rede, dá uma lida nesse projeto, 

vê o que você acha, prá ver se a gente consegue fazer algum trabalho aqui na escola. 
Aí eu cheguei na escola, levei o projeto prá casa, li o projeto, achei bastante 

interessante na época, e ao retornar, assim, ao longo do ano letivo, uns dois meses 

depois, ela me cobrou e disse: – e aí professor, o que vai dar prá gente fazer? Eu 

disse: – olha, o projeto tem umas diretrizes aqui, na época ainda tava tudo muito 

incipiente, assim, o projeto fala que a gente vai ter..., que a gente deve trabalhar com 

saúde sexual e reprodutiva, com drogas; eu acho que é muito pertinente aqui prá 

comunidade, mas eu penso que a gente precisa conversar com alguém da Secretaria 

para saber, prá nos orientar. Aí foi quando, nesse ano de 2004, teve o 

primeiro...eh!..., primeira oficina, de formação, e a primeira foi relacionada a 

DST/HIV/AIDS que foi com o pessoal  do programa de DST aqui, Doutor Almir 

Santana e companhia limitada. Na época Márcia Furlan era coordenadora e a partir 

de então eu fiquei, naquela escola, como referência do SPE e a gente começou a 
fazer alguns trabalhos; trabalhos que na época eram, não eram estresse, oficinas que 
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eram propostas no próprio material do projeto, que também tava tudo em construção 

e eu entrei no SPE assim, a minha participação começou dessa forma. 

É bom que se diga, sim, a minha participação no SPE mudou, iniciou enquanto 

professor da escola como referência, lá eu trabalhei em 2004, [...] e em 2005, no 

final do ano teve uma seleção, digamos assim, de professores de todo o Brasil, num 

projeto chamado Projeto Estamos Juntos que era dentro do SPE lá em Brasília, [...] 

aí, por Sergipe, eu me propus à seleção, [...] no início de 2006 nós fomos para 

Moçambique, então eu fui por Sergipe e foram mais 21 professores de outras 

capitais, de outros lugares do Brasil, e nós passamos lá 14 dias nessa experiência e 

isso gerou um certificado da UnB, que foi um curso de extensão que depois ia 

ampliar a carga horária prá ser uma pós-graduação, que acabou não ampliando, mas 
a gente tem o certificado de extensão. Seis meses depois os moçambicanos vieram 

ao Brasil, que foi na primeira Mostra Nacional do SPE, lá em BH, Belo Horizonte; 

nós nos encontramos e finalizamos o curso. Esse curso foi a base da minha formação 

para trabalhar até hoje, porque as questões relacionadas a todas as temáticas do SPE 

foram discutidas ao longo desse curso, que teve 182 horas, e ao retornar em 2006, eu 

retornei com um projeto de intervenção, que foi produto do curso, e esse projeto de 

intervenção foi aplicado na escola, lá no Colégio Estadual Albano Franco, e o 

projeto de intervenção que eu escrevi ele previa a formação de jovens, eu queria 

trabalhar a questão do protagonismo juvenil, participação juvenil lá na escola. [...] 

Aí, no final desse ano houve a transição de governo, de 2006 para 2007, houve a 

transição de governo, a transição política aqui no Estado, e no início de 2007 fui 
convidado então prá sair da sala de aula, lá da escola, e vir coordenar o programa em 

todo o Estado aqui. 

Por conta dessa formação, inclusive, porque na época eu era o único professor do 

Estado, da Rede que tinha uma formação específica para trabalhar com o programa, 

porque era uma formação para trabalhar diretamente com o SPE e aí a indicação do 

meu nome se deu também por conta disso. E a partir de 2007, então, passei a 

desenvolver o trabalho aqui na Secretaria, mas não mais como professor de escola, 

mas para orientar as escolas e começar a tentar capilarizar o programa para todo o 

Estado, uma vez que até 2007 a gente só tinha o programa em 08 Municípios, e de lá 

prá cá a gente começou uma caminhada para ampliação dessa cobertura. 

 

Já o Coordenador/Facilitador 2m, teve a sua inserção não muito diferente do 

Coordenador/Facilitador 1e. Ele diz que 

 

[na escola,] em 2006, chegou o convite para eu participar de uma capacitação sobre 
Saúde e Prevenção e ninguém sabia exatamente o que era. Chegou o convite e como 

eu sou professora de ciências perguntaram se eu tinha interesse em participar, aí eu 

disse que tinha e participei da formação. A partir dessa formação, eu comecei a 

participar de reuniões mensais, porque, inicialmente, no SPE do Município e do 

Estado as formações eram juntas, então eu ia representando tanto a Escola do Estado 

quanto a do Município.  

[...] Essas reuniões na verdade são o quê? Prá gente discutir algumas temáticas, 

então, cada reunião é um tema, prá gente também colocar as nossas dificuldades e 

gera..., de certa forma, também eu vou falar da minha experiência enquanto 

professora..., então gerava um certo vínculo; então aquelas pessoas todos os meses 

se encontravam; então cada um ia colocando suas dificuldades prá pedir até mesmo 

ajuda dos gestores, o que é que poderia ser feito, coisas assim. [Se reuniam] 
quinzenalmente. Tem uma formação continuada no CEMARH. 

Com o passar do tempo, foi mudando o Grupo Gestor, então, iam entrando gestores 

e saindo gestores, até que chegou o momento que eu recebi o convite de [...] pra 

coordenar o programa, já que eu tinha assim uma longa caminhada; então, ela achou 

mais interessante me chamar, já que eu conhecia o SPE, do que colocar uma pessoa 

que ia começar a conhecer o projeto prá trabalhar.  

[...] Então eu não fui do início como gestora, eu fui assim, os primeiros anos como 

professora e fiquei muito tempo como professora. Eu só cheguei aqui na 
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coordenadoria, prá fazer parte do Grupo Gestor em 2009, finalzinho de 2009, em 

novembro de 2009. 

 

O que chama atenção na trajetória e inserção dos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) 

no SPE em Aracaju/SE é que eles(as) foram inicialmente indicados(as) pelas equipes diretivas 

das escolas das quais faziam parte, não havendo sequer uma discussão prévia dentro das 

mesmas para decidir quem iria participar da formação, o que, de antemão, pode se configurar 

em abuso de autoridade nessas indicações; por outro lado, é importante ressaltar que as 

escolas da rede pública estadual de ensino em Sergipe, não possuem o regime de Gestão 

Democrática e seus respectivos Conselhos Escolares, apenas têm como órgão democrático nas 

mesmas a presença dos Comitês Comunitários; com isso, a indicação da equipe diretiva é feita 

por meio de acordo político, ou seja, a sua nomeação depende de quem assume o Governo 

Estadual, o que pode ter ocorrido como reflexo na indicação do professor da rede pública 

estadual para participar do SPE. 

 

Já as escolas da rede pública municipal de Aracaju/SE possuem o regime de Gestão 

Democrática e a formação dos Conselhos Escolares, mas, mesmo assim, a equipe diretiva da 

escola em questão não atendeu os princípios propostos na gestão democrática em tornar 

público os assuntos que envolvem a comunidade escolar, para, assim, decidir primeiramente 

sobre a sua inserção ou não no SPE e consequentemente na escolha do(a) professor(a) que iria 

representá-la participando na formação. 

 

Nesse sentido, a indicação de um(a) professor(a) pela equipe diretiva pode dificultar a 

implementação do SPE, porque fica subentendido que o(a) professor(a) “merecedor(a)” a 

usufruir de cursos na escola é apenas o(a) que foi participar da formação, deixando os demais 

sem uma explicação plausível a respeito dos critérios para tal escolha, tornando-se, assim, 

num possível entrave para sua consolidação nas escolas públicas das redes estadual e 

municipal de Aracaju/SE. 

 

Quanto à disponibilidade dos livros on-line produzidos pelo Ministério da Educação e 

da Saúde, tanto para formação inicial dos profissionais da educação e da saúde quanto para 

formação continuada, pode-se afirmar que “[...] prá gente que está na gestão hoje, eles tem 

sim uma parcela de contribuição, uma vez que a gente faz a formação” 

(Coordenador/Facilitador 1e). Já o Coordenador/Facilitador 2m vai expressar que 

“atualmente a gente trabalha com o guia do SPE, o guia verde que é para professor e esse ano 
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a gente teve o lançamento do guia para os jovens, [...] então a gente trabalha basicamente 

esses dois materiais”. 

 

Porém, os(as) Coordenadores/Facilitadores(as) fazem algumas ressalvas sobre esses 

livros disponibilizados on-line, sendo que para o Coordenador/Facilitador 1e, “[...] o guia, 

ele tá muito bem estruturado nesse sentido, o guia, eu penso que ele é um pouco engessado 

porque ele traz oficinas muito prontinhas, entendeu, [...] mas que você pode olhar aquilo ali e 

ampliar sua idéia e até criticar [...]”. Já, o Coordenador/facilitador 2m vai corroborar 

afirmando que “[...] eu gosto de sempre deixar claro que não é uma receita pronta, o guia está 

ali, mas não significa que todo mundo tenha que trabalhar da mesma forma, ele é só o meio 

que você vai utilizar e a partir dali cada escola vai ter sua cara [...]”. 

 

Os(as) Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE em Aracaju/SE apenas divergem em 

suas opiniões quanto ao guia para os jovens, pois para o Coordenador/Facilitador 1e “[...] o 

guia de jovens é a linguagem voltada pra os jovens e com a superficialidade muito parecida 

com a que foi na abordagem do de profissionais, certo [...]”. Porém, o 

Coordenador/Facilitador 2m possui outra análise a respeito do material voltado para os 

jovens, e vai afirmar que “[...] esse ano a gente teve o lançamento do guia para os jovens, que 

é bem mais interessante, eu achei; assim, as dinâmicas, a forma de trabalhar é bem mais 

dinâmica do que o próprio, o antigo, já que ele tá voltado pra os protagonistas [...]”. 

 

Contudo, o Coordenador/Facilitador 1e, procurando esclarecer os motivos que o 

levaram a afirmar a sua opinião sobre os livros on-line de maneira geral, vai relatar que 

 

no nosso curso de formação eu já exponho muitos dados que estão aí nessas 

publicações, mas, sinceramente, após a formação, e a formação que a gente faz ela é 

muito... resumida muito..., o tempo é curto, não dá prá discutir com tanta 

profundidade os temas, a gente faz uma formação de apresentação dos temas e de 

fomento à discussão mesmo, e de fomento à pesquisa, certo, mas na prática, na 

realidade, na prática social dos educadores ao retornar pra escola, eu percebo que é 

um percentual muito pequeno que busca nos livros outras informações além da que 

foi passada na formação inicial [...] e isso pra mim é um indicador que eles não 

leram, que eles não buscaram, porque se eles tivessem ido lá na fonte de informação 
não precisava buscar na Secretaria alguém pra discutir isso. 

[...] Mas esses livros, eles também têm um detalhe, eles trazem um enfoque muito de 

saúde, é bom que se diga, muitos deles trazem uma abordagem muito voltada para a 

saúde pública, e aí enquanto profissional da educação a gente precisa estar filtrando 

um pouco essa questão. Então, são livros muito ricos em dados, dados 

epidemiológicos e levantamento de dados no geral mesmo, de saúde do escolar, mas 

a gente vai perceber que eles trazem muitas análises quantitativas e que são 
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ferramentas importantes para o nosso trabalho, até para a gente se fortalecer nesse 

processo de formação mesmo [...]. 

[...] Esses livros são importantes, são, pra que a gente utilize como fonte de 

informações a respeito de dados, mas eles ajudam muito mais o profissional de 

saúde do que o profissional de educação, certo. Eles são muito mais voltados para o 

profissional de saúde do que para o profissional de educação, porém a gente 

disponibiliza pra todo mundo que faz os cursos, inclusive os profissionais de 

educação e até indica a leitura dos mesmos, mas indica [...] chamando a atenção que 

tem muita coisa dentro daqueles livros que faz muito mais parte do procedimento da 

saúde do que do procedimento da educação. 

[...] Ainda tá muito de fundamentação biológica nas escolas, e aí os materiais do 
SPE estão trazendo uma ampliação nesse sentido, estão ajudando nesse sentido, 

porque você vai no guia e o guia traz texto de apoio dizendo pra ampliar essa 

questão, pra discutir mais essa questão de gênero aí dentro enquanto prática social, 

essas coisas todas, mas, infelizmente, a gente não tem conseguido [...]. 

[...] Os textos ajudam sim, entende, o problema é que você trazer, tentar fazer mudar 

de atitude uma pessoa que tem uma formação, entende, muito..., com um déficit 

muito grande, com textinho daquele, que é superficial, aquele texto pode abrir um 

pouco a mente, mas você vai precisar de outras fontes de informação pra poder ter 

mais clareza conceitual, pra ter mais segurança pra discutir isso, entende; então, 

assim, o guia ajuda a abrir as portas, mas ele não prepara o professor pra discutir, 

essa é a minha opinião. 
[...] Eu diria pra você que aqueles textos de apoio do guia, eles ajudam, mas eles são 

muito superficiais, não é, mesmo o guia de profissionais, que agora tem o guia de 

profissionais e o guia de jovens [...]. 

Não existe material em braile, não tem publicação do Ministério, entendeu [...]. 
 

Como se pode observar quanto à análise do material didático disponibilizado on-line 

pelo SPE, necessitou também conhecer quais são os conteúdos do SPE ministrados na 

formação inicial e/ou continuada dos docentes e profissionais da saúde pelos(as) 

Coordenadores/Facilitadores(as) das redes públicas estadual e municipal de ensino de 

Aracaju/SE. 

 

Para o Coordenador/Facilitador 1e os temas desenvolvidos nas formações são: 

 

[...] gênero, prá poder fazer o link com a questão da sexualidade, e aí a gente vai 

discutir sexualidades [...]. [...] A gente também discute participação juvenil, 

protagonismo juvenil, traz um módulo sobre isso pra abrir um pouco as portas do 

diálogo entre professores e alunos [...] e a gente tem fortalecido muito, ultimamente, 

a temática drogas [...]. 
 

Já para o Coordenador/Facilitador 2m, os conteúdos ministrados nas formações são: 

 

[...] sexualidade, as diferenças de gênero, atualmente pela demanda e a própria 
necessidade das escolas e, a pedido das escolas, a questão das drogas. Esse ano de 

2010 foi o tema, assim, que as escolas mais pediram que a gente abordasse e formas 

de trabalhar com essa temática. [...] Também são discutidas a própria postura do 

protagonista juvenil [...]. 
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Mediante os relatos dos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE em Aracaju/SE, 

eles(as) apenas divergem em alguns temas para a formação, como: “o conceito de 

vulnerabilidade, [...] após essa questão, a gente entra nas questões relacionadas às 

DST/HIV/AIDS, gravidez na adolescência [...]”, os quais são abordados pelo 

Coordenador/Facilitador 1e, enquanto que o Coordenador/Facilitador 2m discute “[...] as 

questões étnico-raciais [...]” nas suas formações. 

 

Todavia, os conteúdos propostos pelo SPE, de acordo com a opinião dos 

Coordenadores/Facilitadores do SPE, possuem aceitação diferenciada entre os(as) 

professores(as) das Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de 

Aracaju/SE. Ilustrando, o Coordenador/Facilitador 1e vai relatar que 

 

[...] o pessoal tem procurado muito DST/AIDS e gravidez, porque na hora que pensa 

em saúde na escola, não é, pensa muito na questão biológica porque que o pessoal 

tem procurado muito as meninas pra conversar sobre gravidez e não os meninos, 

porque o corpo biológico que muda é o das meninas e não o dos meninos [...]. 
 

Já o Coordenador/Facilitador 2m vai expor que  

 

a questão da AIDS, eu vejo que não há problema, porque percebe-se que a doença, 

ela tá aí e ela tá no meio dos jovens, dos adultos, dos homossexuais, das mulheres, 
dos homens, ou seja, não existe mais aquela coisa de achar que existe um grupo que 

tem AIDS, que tenha maior probabilidade ter ou não, então, até mesmo os pais, os 

professores, não é, acham importante falar sobre a AIDS, então, é um tema que a 

gente não tem problema. A gravidez, aí, vamos dizer assim, falar sobre gravidez na 

adolescência, na escola, é algo que os pais acham interessante, acham bom que se 

fale sobre essa temática [...]. 
 

Porém, procurando explicitar melhor seu argumento em relação à aceitação dos 

conteúdos programáticos do SPE pelas Unidades Públicas de Ensino de Aracaju/SE, o 

Coordenador/Facilitador 1e vai afirmar que 

 

a aceitação é bem diferenciada, a aceitação tá muito relacionada ao ambiente da 

escola, tá muito relacionada a comunidade onde a escola está inserida, [...] mas as 

temáticas que são, que tem mais aceitabilidade, são gravidez, DST/AIDS e Drogas. 

Essas três são as que pulsam. 

[...] Agora, por exemplo, temáticas que sempre estiveram em voga nas escolas 

públicas, como gravidez na adolescência e drogas, são temáticas que tem se 

fortalecido ao longo do tempo, e a gente tem conseguido, a partir de gravidez na 

adolescência, por conta da questão da evasão escolar, tem conseguido fazer o link 
com a questão de DST/HIV/AIDS, tem conseguido fazer o link com a questão de 

violência na escola e violências sexuais, tem conseguido fazer o link com drogas. 

Então, assim, quando a escola elege um tema como tema prioritário, a gente vem 
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com a ideia de fazer com que esse tema seja um tema que abra as portas para os 

outros. 

 

O que se pode notar com os relatos dos Coordenadores/Facilitadores do SPE em 

Aracaju/SE, é que os mesmos se propõem a abordar todos os temas do projeto; dessa forma, 

buscam ampliar o enfoque da sexualidade, não se restringindo somente às questões 

biofisiológicassexuais como se apresenta no objetivo central do SPE, sendo que o 

Coordenador/Facilitador 1e vai expor que 

 

[...] a gente percebe um pouco de rejeição pra trabalhar, por exemplo, a questão da 

sexualidade. Em muitos lugares esse é um tema em que a gente apresenta uma 

abordagem sobre sexualidade, apresenta uma abordagem baseada na questão dos 

direitos humanos, baseada na questão da luta histórica que existe por esses direitos, 

por todos os grupos sociais, independente de sua sexualidade, de sua orientação 
sexual; mas é um tema que as escolas ainda têm muita cautela, a escola como um 

todo, a comunidade escolar como um todo, desde a gestão, passando pelo corpo 

docente até no grupo discente, a gente ainda percebe que a escola tem muita cautela, 

ainda tem muita resistência de trabalhar com a questão relacionada à sexualidade. E 

gênero é uma questão que quase não aparece como demanda da escola. 
 

Já o Coordenador/Facilitador 2m vai relatar que 

 

quando a gente vai falar da homossexualidade [sexualidade e aborto], já é mais 

difícil porque aí entra questões religiosas, questões culturais, que tá muito forte 

dentro da nossa sociedade. Gênero, não, eu acho que o gênero dá pra trabalhar legal; 
os alunos, eles, principalmente eles, eles recebem bem mais facilmente essas 

questões de gênero do que nós adultos, os próprios professores, eu acho que não há. 

As grandes barreiras assim, que os professores pelo menos relatam, que não estou 

preparado pra falar, é a questão da sexualidade, da homossexualidade, são os mais 

difíceis [...]. 
 

Procurando esclarecer ainda mais suas opiniões, os Coordenadores/Facilitadores do 

SPE em Aracaju/SE vão mencionar o seguinte; para o Coordenador/Facilitador 1e,  

 

[...] quando a gente apresenta discussão sobre gênero, a gente abre um pouco as 

portas pra isso, mas é uma demanda que, assim, pra você ter ideia, esse ano 

nenhuma escola pediu uma abordagem sobre gênero, Então são temáticas como 

gênero e sexualidades, são temáticas que ficam mais na gaveta, não aparecem muito; 

sexualidade apareceu já, quando tem um problema, quando ocorre alguma questão 

na escola relacionada a isso [...]. 

A gente sabe que tem [relação direta com as questões de gênero], a gente discute 
isso por dentro das formações, mas, infelizmente, isso não chega na prática social 

deles, direta. Eu penso que ainda não tá percebendo, eles percebem uma relação 

indireta, por isso deixa de lado, não é?, eles conseguem perceber uma relação muito 

mais direta, por exemplo, de drogas com violência, porque isso tá sendo muito 

relacionado socialmente, há uma relação muito direta, por exemplo, com a questão 

de AIDS e sexualidade; então, assim, essas relações mais evidentes, mas AIDS, 

Sexualidade e Gênero estão muito ligados. Ora, a negociação do preservativo entre 

meninos e meninas tem ou não tem uma questão de gênero muito forte por trás, 



145 

 

porque a primeira relação sexual tá difícil negociar o preservativo entre meninos e 

meninas, não é? Agora o ficar, que tanto aí tá em voga, entende? Que discussão é 

essa sobre ficar na adolescência? Tem ou não tem gênero por trás disso tudo? E a 

gente discute isso com esses professores, com esses educadores aí, mas, 

infelizmente, como a relação não é tão direta isso não tem sido colocado em voga 

nas escolas. 
 

Já o Coordenador/Facilitador 2m também expõe a sua situação, afirmando que “[o] 

aborto [...] enquanto técnica não, se você for falar do aborto enquanto técnica e tal, o mais 

complicado é quando você entra nesse âmbito. Ah! É direito da mulher ou não é direito da 

mulher; é direito da mulher, mas... e aí, a questão religiosa e tal?” 

 

De acordo com os relatos dos Coordenadores/Facilitadores do SPE em Aracaju/SE, os 

mesmos estão se propondo a ir além das questões biofisiológicassexuais apregoadas pelo 

objetivo central do SPE nas suas formações; porém, também reconhecem alguns entraves, 

principalmente quando abordam as questões relacionadas à sexualidade humana e ao gênero 

com os(as) professores(as) das Unidades Públicas de Ensino da educação básica de 

Aracaju/SE. Todavia, não se colocam como co-responsáveis por esses entraves, não 

conseguem perceber a parcela que têm nessas situações expostas por eles mesmos, uma vez 

que a formação dos(as) professores(as) depende da atuação deles nessa implementação e que 

através de tal atuação vão obter êxito ou não nas escolas. 

 

Por outro lado, procurando ampliar o enfoque a respeito das atividades desenvolvidas 

pelos Coordenadores/Facilitadores do SPE em Aracaju/SE na formação continuada, eles vão 

também opinar sobre o trabalho realizado pelos profissionais da saúde na implementação do 

projeto. Para tanto, o Coordenador/Facilitador 1e afirma que 

 

[...] a questão do profissional de saúde [...], primeiro, não chega tanto à escola por 

questão de agenda, por questão de desencontro mesmo e pela rotatividade grande 

que existe dos profissionais de saúde, é bom que se diga, sobretudo, dos médicos, 

não é verdade? E mesmo que eles venham, não é, essa questão dentro da escola 

pública ainda vai ser abordada muito de base biológica, com uma discussão de 

origem com fundamentação biológica. 

 

Já para o Coordenador/Facilitador 2m 

 

[...] quando você [...] vai pra ponta, que é a Unidade de Saúde, o profissional que 

está na Unidade de Saúde, ele muitas vezes não recebeu essa formação. Então, ele 

tem o quê, só a visão orgânica; então, só a visão, por exemplo, das DST´s; então, ele 

vai chegar na escola com aquele discurso: olhe, use camisinha e tal; olhe, doença tal 

é essa, aí mostra aqueles cartazes horríveis que o aluno acha que aquilo ali nunca vai 
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acontecer com ele, é impossível ele ficar daquele jeito, que aquilo ali tá fora da 

realidade, com aquele discurso muito anatômico, muito fisiológico, muito técnico às 

vezes. Então, existe essa disparidade [...]. 
 

Neste aspecto, enfatizando suas experiências em relação às áreas da educação, saúde e 

sexualidade no contexto da escola pública, o Coordenador/Facilitador 1e relata que 

 

no contexto da educação básica nas escolas públicas, essa relação tem se dado muito 

com base biológica, infelizmente, e por estar nesse sentido, assim, a fonte primária, 

entendeu, que desencadeia as questões dentro das escolas e as atividades e as 

discussões, tem sido discussões muito baseadas na questão da origem biológica dos 

corpos, da questão do ser homem e ser mulher biologicamente, e aí o que acontece?, 

essa relação dentro das escolas tem caído muito como demanda de professores de 

biologia e educação física, infelizmente [...]. Porque na hora que vai falar de saúde 
sexual e reprodutiva, já pensa logo no professor de biologia; na hora que vai tratar 

de saúde como um todo, traz o professor de educação física, porque essa coisa da 

prática corporal, atividade física, hoje tá muito em voga como prática preventiva, 

para a saúde, para a vida, para tudo isso [...]. 

[...] Eu penso que essa relação entre saúde, educação e sexualidade, ainda tá muito 

de fundamentação biológica nas escolas [...]. 
 

Já o Coordenador/Facilitador 2m procura enfatizar que 

 

[...] nos nossos cursos superiores a gente não tem essa formação sobre sexualidade, 

quem é da área de Biologia que aparentemente deveria receber alguma formação 

nessa área, não recebe; Educação Física, que são ditas as disciplinas, digamos assim, 
que trabalham com o corpo, não recebe; a gente não recebe esse tipo de formação. 

Imagina o professor de matemática, o professor de geografia, o professor de história, 

então, é uma dificuldade, a importância da formação continuada vem também disso, 

de levar discussão dessas temáticas porque às vezes realmente o profissional, ele não 

sabe nem por onde começar; então, é difícil essa relação, ela ainda é difícil. 
 

Diante do exposto, considera-se que os Coordenadores/Facilitadores do SPE em 

Aracaju/SE, apesar de tentarem, por meio das formações que promovem para os(as) 

professores(as) das Unidades Públicas de Ensino da educação básica de Aracaju/SE, ampliar o 

enfoque da sexualidade humana historicamente vinculada às questões biológicas e 

reprodutivas, reconhecem a presença de alguns entraves para atingir plenamente os seus 

objetivos propostos, como: a rejeição em discutir as temáticas sexualidade e gênero nas 

escolas; a insignificante utilização dos livros on-line; a pequena participação dos profissionais 

da saúde na disseminação do projeto nas escolas envolvidas; e, quando os profissionais da 

saúde abordam os temas do projeto, restringem-se meramente às questões 

biofisiológicassexuais. Diante disso, precisa-se constatar se esses entraves também estão 

presentes na prática cotidiana das professoras que lecionam no ensino fundamental do 6º ao 9º 
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ano e que implementaram o SPE nas Unidades Públicas de Ensino de Aracaju/SE, 

considerado este o campo empírico da pesquisa. 

 

 

4.2 As Unidades de Ensino e a trajetória dos(as) Professores(as) envolvidos(as) com o 

SPE em Aracaju/SE. 

 

 

Como se pôde observar, mediante as ações desenvolvidas pelos 

Coordenadores/Facilitadores do SPE, percebe-se seus esforços em implementar, cada vez 

mais esse projeto nas Unidades de Ensino das redes públicas estadual e municipal da 

educação básica de Aracaju/SE, e constatou-se esse crescimento em relação ao ano de 2004, 

que tinha inicialmente 03 (três) escolas como piloto, sendo 01 (uma) da rede pública 

municipal de ensino e 02 (duas) da rede pública estadual de ensino. Porém, é valido frisar que 

apenas a escola da rede pública municipal permanece com o SPE, sendo que das 02 (duas) 

escolas da rede pública estadual 01 (uma) comunicou, por meio de ofício, no ano letivo de 

2005, a retirada do projeto da mesma, “onde o diretor alegou a impossibilidade de liberar os 

professores para a formação inicial e continuada”; a outra, o professor que era responsável 

pelo projeto foi removido da Unidade de Ensino para assumir o cargo de 

Coordenador/Facilitador no Grupo Gestor Estadual do SPE, no final do ano letivo de 2006. 

Entretanto, no ano letivo de 2010 a cidade de Aracaju/SE já possuía um total de 28 (vinte e 

oito) Unidades de Ensino envolvidas com o SPE, sendo 13 (treze) pela rede pública estadual 

de ensino e 15 (quinze) pela rede pública municipal, conforme demonstra o quadro abaixo, 

apesar das 02 (duas) escolas públicas estaduais que foram escolhidas para ser piloto, no ano 

letivo de 2004, o terem sucumbido. 
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QUADRO 04 – Quantitativo de Unidades de Ensino da DEA/SEED e da SEMED/PMA de acordo com o 

nível e modalidade de ensino juntamente com as que implementaram o SPE no Município de Aracaju/SE. 

 

Contudo, faz-se necessário ressaltar que as Unidades de Ensino da DEA/SEED 

apresentam, em sua maioria, um ou dois níveis de ensino “regular” integrados a uma 

modalidade de ensino nas suas dependências, enquanto que as Unidades de Ensino da 

SEMED/PMA possuem, em sua maioria, um nível de ensino “regular” agregado a uma 

modalidade de ensino no período noturno. Dessa maneira, foi usada como parâmetro para 

elaboração do quadro acima a quantidade de turmas oferecidas para matrícula, de acordo com 

o nível e/ou modalidade de ensino, no ano letivo de 2010. 

 

Ademais, das 28 (vinte e oito) Unidades de Ensino envolvidas com o SPE, sendo 13 

(treze) pela rede pública estadual de ensino e 15 (quinze) pela rede pública municipal de 

ensino, delimitou-se o campo empírico para o acesso (às informações) em apenas 04 (quatro) 

Unidades de Ensino, sendo 02 (duas) para a rede pública estadual e 02(duas) para a rede 

pública municipal de ensino, e, consequentemente, na escolha das 04 (quatro) professoras 

participantes da pesquisa, na condição de entrevistadas, que atualmente desenvolvem o 

projeto nas Unidades de Ensino na cidade de Aracaju/SE. 

 

Para definir a quantidade de Unidades de Ensino da educação básica que fariam parte 

da amostragem, tanto pela rede pública estadual quanto pela rede pública municipal de ensino 

de Aracaju/SE, foi necessário que as escolas selecionadas tivessem em comum, 

principalmente, o ensino fundamental “regular” do 6º ao 9º ano e ter alunos(as) com 

 

Unidades de Ensino 
 

Nível de Ensino Modalidade de Ensino 

Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Educação 

de Jovens 

e Adultos 

Educação 

Especial 

Educação 

Profissional 
Total 

Geral 

Diretoria de 

Educação de 
Aracaju/SEED 

02 50 24 01 01 02 

93 

Implementaram o 

SPE na DEA/SEED 
----- 04 08 01 ----- ----- 

Secretaria 

Municipal da 

Educação de 

Aracaju/SE 

34 23 ----- ----- ----- ----- 

72 

Implementaram o 

SPE na 

SEMED/PMA 

----- 15 ----- ----- ----- ----- 
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necessidades educacionais especiais matriculados(as) nas mesmas, conforme demonstra o 

quadro a seguir: 

 

QUADRO 05 – Caracterização das Unidades Públicas de Ensino participantes da pesquisa. 

 

                              Unidades de Ensino 

 

Características (Perfil) 

Escola 1eJ Escola 2eP Escola 3mS Escola 4mR 

Expediente M / T / N M / T M / T / N M / T 

Quantidade de Professores(as) 32 17 37 79 

Quantidade de Alunos matriculados 955 171 756 1.184 

Nível(is) de Ensino 

6º ao 9º ano 

Fundamental / 

Ensino Médio 

1º ao 9º ano 

Fundamental 

1º ao 9º ano 

Fundamental 

1º ao 9º ano 

Fundamental 

Modalidade(s) de Ensino ----- ----- 
PAEJA / 

Aceleração II 
----- 

Ens. Fundamental  5º ano  IDEB 2009 ----- ----- 3.1 3.9 

Ens. Fundamental  9º ano  IDEB 2009 2.4 ----- 3.9 2.7 

Quantidade de Alunos(as) com 

Necessidades Educacionais Especiais 
02 02 02 06 

Qual(is) deficiência(s)? 

Deficiência 

Física / 

Motora 

Déficit 

Intelectual 

Moderado / 

Hiperatividade 

Linguagem / 

Mental 

Intelectual / 

Auditiva / 

Baixa Visão 

Mês/Ano de implementação do SPE Março/2006 ---- /2006 Novembro/2006 Março/2009 

 

Nesse aspecto, faz-se mister esclarecer que os códigos foram criados para não 

identificar as Unidades de Ensino e suas respectivas professoras, os quais podem ser 

interpretados da seguinte maneira: após a palavra Escola o número em arábico representa, em 

ordem crescente, a quantidade de escolas participantes da pesquisa; a letra minúscula seguinte 

corresponde à Secretaria da Educação a que está vinculada; e a letra maiúscula corresponde a 

uma das iniciais do nome da escola. 

 

Dentre as escolas públicas das redes estadual e municipal da educação básica 

selecionadas para a pesquisa no Município de Aracaju/SE e envolvidas com o SPE, constata-

se que 02 (duas) apresentam outro nível e/ou modalidade de ensino agregado, além do ensino 

fundamental “regular”, sendo que 01 (uma) possui o ensino médio “regular” e a outra as 

modalidades de ensino PAEJA e Aceleração II, enquanto que 01 (uma) também apresenta um 

baixo índice de matrícula em comparação à quantidade de professores(as) disponíveis na 

escola, elementos esses que as evidenciam perante as demais. 

 

Quanto às 04 (quatro) professoras participantes da pesquisa, na condição de 

entrevistadas, que atualmente desenvolvem o Projeto SPE nas 04 (quatro) Unidades Públicas 
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de Ensino das redes estadual e municipal da educação básica selecionadas na cidade de 

Aracaju/SE, elas podem ser brevemente descritas mediante o quadro abaixo: 

 

QUADRO 06 – Caracterização das Professoras participantes da pesquisa. 

 

                              Professoras 

 

Características (Perfil) 

Professora  

1eJ 

Professora 

2eP 

Professora 

3mS 

Professora 

4mR 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino 

Estado Civil Casada Casada Solteira Casada 

Religião Espírita Evangélica Evangélica pela Unidade 

Idade 40 52 36 50  

Formação Acadêmica 
Licenciada em 

Biologia 

Serviço Social  /  

Pedagogia 

Licenciada em 

Biologia 

Licenciada em 

Educação 

Física 

Concluiu a formação acadêmica 2002 1998 1998 1986 

Pós-graduação 
Meio 

Ambiente / 

Biotecnologia 

Gestão Escolar 
Didática do 

Ensino 

Superior 

Gestão Escolar 

/ Educação 
Ambiental p/ 

formação de 

Professores 

nível de ensino /  

disciplina que leciona 

Ensino Médio 

/ Biologia 
Pedagoga 

6º ao 9º ano / 

Ciências 

1º ao 5º ano / 

Ed. Física 

Atua na (s) Rede (s) Pública (s) 
Municipal / 

Estadual 
Estadual 

Municipal / 

Estadual 

Municipal / 

Estadual 

Ano do ingresso na (s) Rede (s) 

Pública (s) 

2001  /  1988 

(Magistério)  

1978 

(Magistério) 
2002  /  2006 1989  /  2003 

 

Contudo, é preciso explicar que esses códigos criados correspondem aos das Escolas 

mencionadas anteriormente e servem também para não identificá-las. Podem ser interpretados 

da seguinte forma: após a palavra Professora o número em arábico representa, em ordem 

crescente, a quantidade de professoras entrevistadas na pesquisa; a letra minúscula seguinte 

corresponde à Secretaria da Educação a que está vinculada; e a letra maiúscula corresponde a 

uma das iniciais do nome da escola. 

 

De acordo com as professoras entrevistadas, o tempo de contato profissional com o 

SPE variou de 01 (um) a 04 (quatro) anos, conforme informação apresentada no quadro 05; a 

faixa etária variou entre 36 (trinta e seis) e 52 (cinqüenta e dois) anos de idade; 01 (uma) 

professora é solteira; 01 (uma) professora não possui religião definida e leciona no ensino 

fundamental “regular” do 1º ao 5º ano, porém atua no SPE com os(as) alunos(as) do turno 

vespertino matriculados no ensino fundamental “regular” do 6º ao 9º ano; e 01 (uma) das 

entrevistadas atua como pedagoga na escola e possui formação também em Serviço Social. 
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Porém, das 04 (quatro) participantes da entrevista somente 03 (três) responderam 

exclusivamente como professoras, devido a Professora 3mS também atuar como 

Coordenador/Facilitador do SPE na rede pública municipal de ensino de Aracaju/SE, 

dividindo a sua carga horária de trabalho para preencher as 02 (duas) funções, obtendo, assim, 

relatos simultâneos das suas experiências. 

 

No que se refere à inserção das professoras entrevistadas no SPE, constata-se que a 

Professora 1eJ apresenta peculiaridades que devem ser ressaltadas para o entendimento do 

seu papel nessa pesquisa, pois o relato de suas experiências com o mesmo vai expor fatos 

interessantes, porém diferentes das demais professoras, devido lecionar atualmente no ensino 

médio “regular” pela rede pública estadual, e no ensino fundamental “regular” do 1º ao 5º ano 

pela rede pública municipal de Aracaju/SE desenvolvendo o projeto. 

 

A escola pública de ensino fundamental do 1º ao 5º ano onde a Professora 1eJ leciona, 

possui como características (perfil), no ano de 2010, a seguinte configuração: o expediente 

funciona M/T/N; tem 24 (vinte e quatro) professores(as) e 253 (duzentos e cinquenta e três) 

alunos(as); possui apenas o ensino fundamental do 1º ao 5º ano agregado com a modalidade 

de ensino EJAEF (Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental) 1ª e 2ª fases; o 

IDEB 2009 no ensino fundamental do 5º ano foi de 4.0 (quatro) pontos; não possui alunos(as) 

com necessidades educacionais especiais e a implementação do SPE na Unidade Púbica de 

Ensino se deu no mês de maio de 2009. 

 

Considerando o ponto em comum entre as escolas e professoras, como possuir, 

principalmente, o ensino fundamental “regular” do 6º ao 9º ano e ter alunos(as) com 

necessidades educacionais especiais matriculados(as) nas mesmas, a Professora 1eJ vai 

relatar suas experiências no ensino médio “regular” e no ensino fundamental “regular” do 1º 

ao 5º ano no trato com o SPE. 

 

A justificativa da Professora 1eJ para não atuar com o SPE no ensino fundamental 

“regular” do 6º ao 9º ano, apesar de possuir esse nível de ensino na escola que está lecionando 

atualmente pela rede pública estadual, se dá por uma experiência anterior quando lecionava 

em outra escola da rede pública estadual no Município de Aracaju/SE. 
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Segundo a mesma,  

 

Não foi nessa escola, foi lá no [nome do colégio]. 

Quando eu fiz a formação, eu já estava fazendo o Saúde e Prevenção na Escola sem, 

antes da formação, por uma necessidade da própria escola, pelo seguinte como lá no 

[nome do colégio] eu trabalhava com Ciências, aí o que acontece, nas aulas de 

Ciências tem a questão de gravidez na adolescência, essas coisas; então com isso, eu 
trabalhava era de 5ª a 8ª série, era da 5ª a 8ª, aí já tinha esses conteúdos, a gravidez 

na adolescência, a questão do..., quando a gente ia falar, tratar do aparelho 

reprodutor, então aí, eu já começava na aula a falar sobre isso. Aí depois teve uma 

época que eu fiquei na coordenação da escola, aí o que ocorria, no [nome do 

colégio] tinha um problema sério, era uma escola que não era murada, tinha muitas 

árvores, tudo; então as meninas namoravam muito; então a gente ia pegar as 

meninas embaixo da mangueira [árvore frutífera] pra assistir aula, aí começaram a 

surgir, aparecer as meninas grávidas, no final do horário, tipo mais ou menos o que, 

cinco horas [17h], cinco e meia [17h30] depois que eles iam embora, que a gente ia 

fazer a ronda na escola, pegava gente namorando nas salas. Aí com isso, a gente 

passou a fazer o quê, a conversar com as mães; não adiantava muito porque eu tive 
uma experiência horrível, que depois disso eu digo que não converso com mãe 

nenhuma pra fazer, pra conversar assim, sobre determinados assuntos, eu prefiro não 

conversar com as mães porque a menina chegou dizendo... a gente disse que pegou a 

menina transando com uma pessoa na sala, a mãe disse que era mentira: – 

professora! A senhora está levantando um aleivo [aleive] de minha filha, a mulher 

disse. Queria até me processar e tudo. Conclusão: a menina engravidou. Aí, depois 

disso, a gente viu que não dava certo chamar os pais; então a gente passou a 

conversar com os alunos, então foi uma coisa meio da necessidade, a necessidade 

por conta disso, namoro e a gravidez dentro da escola [...]. 
 

Mediante tal justificativa relatada pela Professora 1eJ, resolveu-se manter o ensino 

fundamental “regular” do 6º ao 9º ano ainda como referência para essa pesquisa, porém, 

notou-se a importância de estar expondo as experiências da mesma, em virtude do SPE alegar, 

em suas diretrizes, que deve ser implementado em toda educação básica. 

 

Como se pôde observar com o relato da Professora 1eJ, a mesma vai expor sobre a 

sua inserção no SPE nas duas escolas nas quais leciona, sendo uma pela rede pública estadual 

e a outra pela rede pública municipal. Na rede pública estadual 

 

[...] soube por uma colega, uma colega minha [nome] que já, que trabalhava, que 

entrou no Saúde e Prevenção, ela trabalhava no CAIC do Jardim. Aí ela falou, falava 

desse Saúde e Prevenção; aí eu disse tá certo, eu vou conhecer. Só que aí eu tentei 

inserir a escola, ia na DEA [mas tinha] que fazer a formação, então foi difícil prá 

escola ser inserida realmente no programa. Aí ficava coisas pontuais, eu fazia 

eventos, palestras, feira de ciências relacionada ao tema, mas sempre ia na DEA ou 

nos postos de saúde, pegava panfletos, pegava camisinha, então era uma coisa meio 
no escuro, sem a formação. 

Quando foi em 2007, aí eu fui fazer, aí houve esse primeiro encontro das escolas que 

participava do Saúde e Prevenção na Escola, aí veio o convite aqui prá escola, então 

eu fui participar desse encontro, aí foi lá que eu soube que tem que ter a formação, 

que vinha tudo aqui, aí voltei aqui prá escola, conversei com a professora da tarde 

também sobre isso, prá que [nome] viesse aqui prá fazer a formação, só que aí 

[nome] estava em dificuldade, porque o projeto estava se expandindo nas outras 
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DRE´s, ele não podia vim aqui, aí houve a formação pelo Município, então a minha 

formação ficou o seguinte, metade pelo Estado e metade pelo Município [...]. 
 

Na rede pública municipal de ensino de Aracaju/SE, a Professora 1eJ relata que  

 

[...] no Município, como eu trabalho com crianças, aí a necessidade surgiu pelo 

seguinte: os meninos da quarta série começam a namorar e a ficar, aquelas perguntas 

e tudo, então eu comecei a conversar com eles também sobre gravidez, sobre os 

métodos contraceptivos, nunca indiquei pra eles usar camisinha, até porque eles não 

tinham vida sexual ativa, esses da quarta série [...]. 
[...] A preocupação [dos pais] é com relação aos abusos, [...] especificamente no 

[nome da escola], eu comecei por conta disso, porque eu notei que algumas crianças 

tinham sido abusadas; aí começou o Saúde e Prevenção por conta disso, que era pra 

alertar as mães com relação aos seus filhos e filhas na rua [...]. 
 

Continuando, a Professora 1eJ ressalta que  

 

[...] tinha meninas que as mães iam trabalhar, deixava alguém tomando conta e era 

abusada pela pessoa que ficava tomando conta; então às vezes tem uma senhora que 

abusou de uma menina, meninos que foram abusados por uma pessoa, certo; então 

começou por conta disso, que aí eu percebi que a criança tava diferente, aí eu 

pensava que era porque tava apanhando em casa, foi aí que descobri que era porque 
eles tinham sido abusados; era uma menina e um menino da minha turma. Aí, com 

isso, eu conversei com os outros professores e a gente acabou descobrindo outros 

casos de abuso, a gente levou o caso pro Conselho e aí a gente começou a fazer esse 

trabalho com as mães, mas aí a gente não pega só a questão da sexualidade como eu 

falei, tem a questão das drogas, saúde bucal, toda vez que a gente vai fazer essa 

palestra, fazer esse encontro, a gente convida o pessoal do posto de saúde porque 

fica, é uma manhã, e as mães adoram porque elas têm contato com a Dentista, 

conversam com a Dentista, a gente conversa sobre sexualidade, eu vou lá na 

Secretaria Municipal ou na Secretaria Estadual, pego camisinha, camisinha 

masculina e camisinha feminina, então muitas não conheciam a camisinha feminina, 

então as mães adoram [....]. 
 

A situação de duas professoras também surgiu da necessidade, dentro da escola, em 

discutir os temas que envolvem o SPE, sendo que para a Professora 2eP se deu da seguinte 

forma, 

 

[...] a direção na época, a menina já tinha saído, a coordenadora, e quando eu voltei 

ela sabia do meu trabalho no outro colégio e eu tinha o contato. Eu saí dessa escola, 

mas fiquei em contato [...] porque eu queria voltar pra cá, aí eu fui uma das 
incentivadoras da coordenadora na época para fazer esse trabalho aqui, começar o 

trabalho aqui. Ela começou e quando eu voltei ela tava saindo, aí eu me engajei com 

ela e a gente começou a fazer o trabalho. 
Em 2007 o trabalho já existia assim, “capengando”, porque a coordenadora ela 

assumia esse trabalho devido à necessidade que a gente tinha, os alunos daqui com 

problema de sexo, e aí quando eu cheguei, como eu já vinha lá do [nome do 

colégio], a gente tinha até aquele trabalho estruturado, aí eu quis estruturar aqui 

junto com ela. Ela saiu e me deixou, aí a gente estruturou o trabalho todo. 
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Já a Professora 4mR diz que 

 

a [sua] participação nesse programa do SPE veio de uma vivência que eu tive, 

primeiro no Estado, ainda lecionando no Glorita Portugal, acredito que lá, por volta 

de 2002, bem recente, bem atrás lá, e aí tivemos um Fórum onde convidamos 

pessoas ligadas à saúde. Nessa época foi Almir, a gente fez, fizemos toda a proposta, 

depois essa proposta foi engajada no PDDE e aí eu fiquei como articuladora na 
construção das atividades do PDE..., PDE, e daí então eu comecei a me envolver 

com o programa. Aí, fazendo parte do Estado, quando entrei aqui na Escola [nome], 

aí comecei a descobrir também os caminhos pelo Município, aí trouxe a proposta 

para o município, aqui na Escola [nome]. 
 

Entretanto, a Professora 3mS divergiu das demais, expondo que a sua inserção no SPE 

se deu por conta de que 

 

[na escola], em 2006, chegou o convite para eu participar de uma capacitação sobre 

Saúde e Prevenção e ninguém sabia exatamente o que era. Chegou o convite, e como 

eu sou professora de ciências perguntaram se eu tinha interesse em participar. Aí eu 

disse que tinha e participei da formação. E a partir dessa formação eu comecei a 

participar de reuniões mensais porque inicialmente o SPE [...], na época, era um 

projeto, não era nem programa ainda [...] e aí comecei a desenvolver ações dentro da 

escola que eu trabalho, da Escola Municipal. 
 

Quando se procurou informações a respeito da formação continuada que estão 

recebendo dos Grupos Gestores Estadual e Municipal do SPE no Município de Aracaju/SE e 

se garantem uma atuação condizente com todos os propósitos traçados no projeto para sua 

implementação na Unidade Pública de Ensino, a Professora 1eJ relatou que 

 

ajuda, na primeira palestra que eu assisti do Estado, não me lembro o nome da 

pessoa, é... esqueci o nome dela; ela falou que eu não tinha o perfil porque eu fui 

contra a história das camisinhas, foi logo quando o Doutor Almir Santana trouxe a 

ideia de colocar uma maquininha, uma máquina pra que os meninos tirassem os 

preservativos, aí eu não concordei muito com aquela máquina; aí ela disse que eu 
não tinha o perfil. Algumas coisas eu não concordei, então eu preferi fazer diferente. 

[...] Por conta disso, aí foi quando o pessoal lá disse que eu não tinha o perfil, eu 

digo não, eu não aceito distribuir a camisinha assim, aleatoriamente, sem que os pais 

fiquem sabendo do que está acontecendo, porque aí vai dizer o quê, a professora tá 

dando camisinha aos alunos, tá incentivando, até porque os alunos do 1º ano, 

principalmente do 1º “A” e do 1º “B”, são alunos novinhos, às vezes chegam aqui 

com 14 anos, aí então eu tinha esse perigo das mães me acusarem. 

[...] Então a minha formação ficou o seguinte, metade pelo Estado e metade pelo 

Município [e], não seguiu aquele padrão não, de seguir os módulos não, não seguiu 

de forma alguma. 
 

As demais professoras também concordaram que a formação continuada que é 

oferecida ajuda bastante na implementação do SPE no Município de Aracaju/SE. Diante isso, 

a Professora 2eP ressaltou que “[...] o ano passado eu não [tive] essa participação na 
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formação continuada, talvez porque o Cantinho da Prevenção estava desativado aqui, não sei, 

eu sei que fiquei meio fora. Mas, assim, [as formações anteriores] pra mim foi válido, ajuda 

bastante”. 

 

A Professora 3mS afirmou que 

 

tem dois momentos diferentes, existe a formação anual que ela é feita pelo Grupo 

Gestor Estadual, no caso [nome] é o responsável por essa formação; então, 

geralmente participa [nome], Dr. Almir Santana. E a formação continuada do 

Município, [...] que na verdade é uma reunião; então, [...] essas reuniões na verdade 
são o quê? Pra gente discutir algumas temáticas. Então, cada reunião é um tema, pra 

gente também colocar as nossas dificuldades e [...] gerava um certo vínculo; então 

aquelas pessoas todos os meses se encontravam; então cada um ia colocando suas 

dificuldades pra pedir até mesmo ajuda dos gestores, o que é que poderia ser feito, 

coisas assim [...]. 
 

Já a Professora 4mR expõe que 

 

[...] este ano nós tivemos Hora de Estudo (5) com temáticas dentro do programa. Eu 

acho, eu chamo isso também de uma formação continuada, porque dentro da Hora 

de Estudo eu frequento a Hora de Estudo do município de educação física e a do 

SPE, que sempre acontece nas quarta-feira quando eles fazem uma parceria com a 
Hora de Estudo de Ciências e aí a gente é convidado. Fora isso tem os eventos 

promovidos tanto pelo Município quanto pelo Estado, especificamente, como a 

Mostra, Fórum, Seminários, tanto pra preparar a capacitação pra alunos, que eles 

chamam de jovens protagonistas; então, eu sempre tenho um evento, então eu chamo 

isso de todo um processo de formação. 
 

Nesse processo de formação continuada também são disponibilizados livros on-line 

pelos Ministérios da Saúde e da Educação para contribuir na implementação do SPE nas 

Unidades Públicas de Ensino da educação básica em todo Brasil; com isso, resolveu-se saber 

como esse material didático está sendo utilizado pelas professoras das redes públicas estadual 

e municipal de ensino no Município de Aracaju/SE. 

 

                                                
(5) Segundo BARRETO (2009), na rede pública municipal de ensino de Aracaju/SE o Programa “Horas de 

Estudo” foi instituído em 1986, e é realizado no Centro de Aperfeiçoamento de Recursos Humanos (CEMARH), 
pois tem como finalidade oferecer formação continuada a todos(as) professores(as), divididos(as) pela área de 

atuação, em encontros que ocorrem quinzenalmente. A programação e a metodologia são discutidas no primeiro 

encontro com os professores(as), e nessa reunião eles(as) apresentam os temas que gostariam de discutir. É com 

base nessa informação que é feita a escolha dos palestrantes e o planejamento dos cursos e oficinas. A formação 

continuada é focada nas reais necessidades dos(as) educadores(as) para trabalharem junto às suas escolas. Assim, 

proporciona contínua reflexão dos mesmos sobre suas práticas e a reconstrução de sua identidade profissional e 

pessoal. 

Nos encontros, são discutidos e trabalhados textos, músicas e vídeos e realizadas palestras, pois os(as) 

professores(as) têm à sua disposição laboratório de informática, auditório, salas de aula, biblioteca e videoteca. 
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Segundo a Professora 1eJ, “nós temos o guia, [...] recebi as diretrizes, recebi os 

paradidáticos, que tem os paradidáticos e tudo, pronto, que fica disponível naquela sala, 

naquela casinha, então a gente tem uma mesinha lá com todos on-line, eu nunca acessei não”. 

 

A Professora 2eP, relata o seguinte: “você pode dizer assim, você lê muito? Não tenho 

tempo. Primeiro, os livros, [...] o que eles disponibilizam on-line eu não tenho habilidade, não 

gosto de ficar lendo tudo on-line, nem pensar, sentada em frente de uma tela não quero, 

quando é um arquivo que me interessa, eu imprimo [...]”. 

 

A Professora 4mR procurou informar: “[...] posso até acessar isso, mas eu vejo que 

prefiro estar com o manual em mãos, o material impresso, porque ali mesmo você tá 

produzindo mais papel, quando estou com o papel vou lendo, vou preparando e eu não tenho 

essa disponibilidade de estar na frente do computador por muito tempo [...]. 

 

Entretanto, as Professoras 2eP e 4mR vão procurar justificar os motivos de tal atitude 

em relação ao manuseio dos livros on-line que são disponibilizados pelos Ministérios da 

Saúde e da Educação, da seguinte forma. A Professora 2eP afirma que 

 

esse guia anda e vira, eu tenho um, sabe, eu não me prendo muito a livro não, eu 

tenho assim, por exemplo, uma colega mesmo que diz assim: – olhe! tem um livro lá 

que tem um arquivo tal, tal, aí eu vou lá ler, certo, eu não vou dizer pra você que 
pego um livro só, um autor só, uma coisa assim; eu vou naquilo do momento, eu 

tenho interesse naquele assunto, quero atualizar. O aluno vem com a dúvida e eu 

quero atualizar, então eu procuro, assim, determinados artigos, determinados 

conteúdos, entendeu? Eu não vou dizer que me prendo a determinado autor não, eu 

me prendo mais, assim, aos artigos que interessam, àqueles assuntos que estão me 

interessando no momento. 
 

Já a Professora 4mR, relata que  

 

[...] eu fico absorvendo o que já existe e dou umas lidinhas, umas lidinhas naquilo 

que me interessa na minha programação. Eu não leio todo, vou preparar uma ação aí 

eu vou buscar aquilo que eu quero naquele momento; eu não quero aprender tudo 
não, levar o conceito de tudo na cabeça não. Vamos fazer um trabalho sobre drogas, 

então eu vou pesquisar o que é drogas agora no momento, aí vou pesquisando pelo 

meu interesse. 
 

Dessa forma, nota-se que as duas professoras também vão corroborar com a 

Professora 1eJ, no que diz respeito ao não uso ou dificuldade em acessar os livros on-line, 
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demonstrando, assim, a insignificância desse material didático junto a esses docentes que 

atuam no SPE. 

 

Nesse aspecto, apenas a Professora 3mS, que também atua como 

Coordenadora/Facilitadora do SPE na rede pública municipal divergiu das demais, expondo 

que “[...] esse novo guia, ele não foi disponibilizado impresso, ele foi disponibilizado em 

PDF, então, todos os professores que participaram de alguma atividade desse ano, de 

formação, seja de jovem, seja de professor, recebeu ele em PDF”. 

 

Diante do exposto, considera-se que a formação continuada oferecida pelos Grupos 

Gestores Estadual e Municipal do SPE na cidade de Aracaju/SE está obtendo êxito no que se 

refere em contribuir para minimizar as dúvidas dos(as) professores(as) que atualmente estão 

implementando o projeto nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de 

ensino; por outro lado, o manuseio dos livros on-line merece ser questionado quanto à sua 

utilização e significado para incrementar essas formações. 

 

Nesse aspecto, Stahl (2010, p. 14-17) estudando sobre a formação docente e o uso de 

novas tecnologias da informação, afirma que 

 

[...] é preciso formá-los do mesmo modo que se espera que eles atuem, no entanto, 

as novas tecnologias e seu impacto na sociedade são aspectos pouco trabalhados nos 

cursos de formação de professores, e as oportunidades de se atualizarem nem sempre 

são as mais adequadas à sua realidade e às suas necessidades. 

O uso das novas tecnologias, sem dúvida amplia consideravelmente o nível de 

informação, certamente contribui para o aumento do conhecimento, mas somente o 
professor, somente o ser humano, pode alcançar a sabedoria e ajudar outros a 

alcançá-la. 

 

De acordo com a afirmação de Stahl (2010), não basta disponibilizar os livros on-line, 

se o(a) professor(a) não está familiarizado com esse “novo” recurso tecnológico, pois faz-se 

necessário também instrumentalizá-lo(a) para que o mesmo faça uso dessa ferramenta na sua 

formação de maneira consciente e satisfatória. 
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4.3 Os Conteúdos Programáticos (Sexualidade Humana e Gênero) do SPE nas 

Concepções de Professores Homens e Mulheres da Cidade de Aracaju/SE. 

 

 

Procurando conhecer a participação e experiências vividas pelas professoras que estão 

implementando o SPE nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal na 

cidade de Aracaju/SE e os conteúdos programáticos que são elencados e abordados na 

formação continuada, além de ser considerado o campo empírico da pesquisa, resolveu-se 

primeiramente enfatizar algumas questões de ordem geral percebidas no envolvimento do 

pesquisador com os(as) participantes(as) dos eventos como Encontro Estadual e Mostra 

Estadual do SPE, promovidos pelos Grupos Gestores Estadual e Municipal, no Município de 

Aracaju/SE. 

 

Entre as questões percebidas pelo pesquisador, notou-se algumas diferenças de 

concepções entre professores(as) no trato com o SPE na cidade de Aracaju/SE; com isso, 

buscou-se saber das professoras participantes da pesquisa se existe diferença de opinião entre 

professores e professoras, independentemente de sua participação efetiva ou não, sobre os 

conteúdos que são abordados na implementação do SPE nas Unidades Públicas de Ensino das 

redes estadual e municipal. 

 

Para a Professora 1eJ, que atua lecionando no ensino médio “regular” pela rede 

pública estadual e no ensino fundamental “regular” do 1º ao 5º ano pela rede pública 

municipal, a mesma relata que no ensino médio  

 

não, não, de jeito nenhum, sem problema, eles até às vezes vêm me perguntar: – 

olhe [nome], houve na educação física e não sei o quê, e aí, aí eu converso com eles 

depois pra tirar as dúvidas, um diálogo. Eles têm um trabalho com os alunos da 

tarde, aí basicamente o Saúde e Prevenção à tarde existe por causa do professor de 

educação física; então existe, assim, de forma oficiosa, porque os professores de 

educação física conversam sobre esses temas com eles e conversam comigo, aí eu 

vou passando. Aí quando eles passam pra turma da manhã, aí eles já sabem da 

minha existência: ah! Então é a senhora não sei o que, isso porque os professores de 

educação física já passaram, que às vezes é até engraçado nos primeiros dias de aula, 
fica todo mundo querendo saber, querendo me conhecer [...]. 

 

Continuando, a Professora 1eJ, expõe que no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, 

 

[conversou] com os outros professores [...] e a gente começou a fazer esse trabalho 

com as mães, mas aí a gente não pega só a questão da sexualidade como eu falei, 
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tem a questão das drogas, saúde bucal. Toda vez que a gente vai fazer essa palestra, 

fazer esse encontro, a gente convida o pessoal do posto de saúde porque fica, é uma 

manhã e as mães adoram [...]. 

 

Contudo, as demais professoras que atuam no ensino fundamental “regular” do 6º ao 

9º ano, e foco de análise da pesquisa, vão alegar que existe diferença de opinião entre 

professores e professoras sobre os conteúdos desenvolvidos no SPE, sendo que para a 

Professora 2eP,  

 

o professor [...], é um professor de Ciências, por exemplo, gravidez ele ficava meio 
receoso, a AIDS, ele passava assim, muito superficial. Eu disse: – olha! você é de 

Ciências, tem aquela parte do corpo humano que você conhece, você poderia 

aprofundar, sair um pouco do livro e ir fundo na questão. Ele dizia [nome] ..., mas 

precisa, porque eu mostro pra eles um pouco que eu sei, mas você como professor 

de Ciências e Biologia podia aprofundar um pouco essa parte. 

Eu tive uma professora de polivalente, que os meninos botam as perguntas não 

identificadas, aí ela trabalhava com Acelera e ela já se aposentou. E eu disse: – olha 

professora, tem uns temas aqui que os meninos lançaram, dá prá você trabalhar? Ela 

era Evangélica e ela trabalhava muito bem isso na sala; então ela trabalhou vários 

conteúdos, homossexualidade ela trabalhou, que ela tinha um menino que sofria 

perseguição na sala de aula, um pré-adolescente, tinha uns 13 anos e já mostrava 

todos os trejeitos, ela trabalhava muito bem isso. 
 

Para a Professora 3mS, “[...] o homem, ele ainda tem dificuldade de... talvez... de se 

expor, acha que vai se expor ao falar sobre sexualidade com seus alunos, principalmente com 

as suas alunas [...]”. 

 

Já a Professora 4mR relata que 

 

[...] é porque o homem... pra abordar certos temas aqui em relação às meninas, eu 

acho que o professor já se sente constrangido, eu vejo por esse lado; por outro lado, 

é mais trabalho e o professor, às vezes, não tá mais... ele já tem toda sua carga 

horária, já tem sua vida arrumadinha. [...] Eu vou dizer a minha experiência aqui, 

desculpe a ausência, o nosso professor aqui [nome], ele é de Ciências, desde o início 

que eu venho, ele já participou de uma reunião, o nome dele já foi citado, enfim, 

mas depois ele percebeu que era um trabalho, entendeu?, que era muito difícil, aí 

começa a botar mais dificuldade no que já existe, que tem que convidar os pais. 
Tivemos reunião de pais, eu tive reunião de pais e expliquei isso aos pais, quer dizer, 

é trabalho, toda reunião de pais eu digo: – me convide! e eles trouxeram os meninos. 

Tenho isso fotografado também, pra explicar aos pais o que eu estou fazendo com os 

filhos deles, entendeu?, quer dizer... é trabalho, e o fato do homem... eu acho mais 

difícil na questão mesmo das temáticas. 
 

Corroborando com as Professoras 2eP, 3mS e a 4mR, e procurando incrementar ainda 

mais essa questão com sua opinião, o Coordenador/Facilitador 1e, que é o único entre os(as) 

entrevistados(as) do sexo masculino, enfatiza que “[...] antes do curso, na vinda da escola 



160 

 

para o SPE, aí eu diria que tem diferença, tem muito mais professoras interessadas em discutir 

essas temáticas do que professores do sexo masculino”. 

 

Todavia, quando questionadas(os) em relação a ter mais professoras atuando com o 

SPE do que professores, detectou-se percepções diferentes entre as professoras participantes 

da pesquisa, a saber. A Professora 1eJ expõe que “[...] nunca prestei atenção nisso pra falar a 

verdade, mas eu acho que é porque o magistério, ele é feminino, percebeu? Então acho que é 

por conta disso, somos a maioria no magistério. [...] Eu acho que no magistério são mulheres 

a maioria [...]”. 

 

A Professora 2eP também vai corroborar com o relato da Professora 1eJ, afirmando 

que 

 

[...] é mais mulher atuando na Rede do que homem; nunca parei pra pensar não, 
porque assim, os professores que a gente tem contato, por exemplo, enquanto eu 

tava como Coordenadora, o professor que se dispôs logo a trabalhar e que a gente 

teve contato foi [nome], foi homem, ele aceitou logo; aqui eu tive um outro, mas 

aqui ele ficou receoso, mas era outro homem; nunca parei pra pensar porque existe 

mais mulher, mais professoras do que professores. 
 

Continuando com a mesma percepção das Professoras 1eJ e 2eP, o 

Coordenador/Facilitador 1e também relata que 

 

[...] realmente ao longo dos cursos de formação a gente tem sempre 70%, no 

mínimo, de professoras, do sexo feminino e 30%, 25% ali, de professores, do sexo 

masculino. O que a gente tem é o seguinte: primeiro o quadro docente das escolas é 

formado em sua maioria por professoras, não é? Se você for olhar, você tem uma 

quantidade um pouco maior de mulheres, sobretudo no ensino diurno, nos turnos 

matutino e vespertino; no ensino noturno a coisa é mais equilibrada, tem lugares que 
tem até mais homens que mulheres, porém do ensino noturno poucas pessoas 

participam, uma vez que o curso de formação acontece durante o dia e o ensino 

noturno, como coloquei anteriormente, é um ensino que ainda está um pouco 

abandonado por essas questões, pelo fato que a gente não tem muito link com a 

Unidade Básica de Saúde. Então, o ensino noturno consiste muito mais em palestras 

e oficinas mesmo, pontuais ao longo do ano. Para além disso, eu diria que temáticas 

que estão em voga nas escolas não é, como gravidez na adolescência, sexualidades. 

As professoras têm se mostrado nos cursos, muito mais sensíveis a essa discussão, 

sobretudo quando a gente vai discutir gênero, entende? E isso, assim, tipo que 

chama um pouco mais a atenção das professoras e aí tem uma questão de que, quem 

indica os professores para fazerem o curso não somos nós, é a escola, não é? E aí, 
por que que as escolas indicam mais mulheres? Porque tem mais mulheres naquele 

turno ou porque tem mais mulheres interessadas em participar de uma discussão 

mais aprofundada sobre aquelas temáticas, certo?, eu penso que é por aí. 
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Porém, as demais professoras vão alegar que tem haver com a condição 

biofisiológicassexual, sendo que para a Professora 3mS e, respectivamente, sendo a 

Coordenadora/Facilitadora do SPE pela rede pública municipal, ela relata que 

 

[...] realmente a maioria ainda é de mulheres, talvez porque aí a gente vai pra coisas 

muito profundas; aquela coisa da sociedade, ainda é a mãe e tal. Então, querendo ou 

não, pelo menos eu ainda me sinto um pouco mãe de todos os meus alunos do SPE. 

Eu sei que eles têm em mim essa postura, que isso também varia um pouco de 

profissional para profissional. Tem profissional que trabalha com o SPE, que é 

colega, que é amigo do aluno; eu acho que sou exatamente amiga, eu sou a “mãe” 

[aspas gesticulada pela entrevistada] que pode chegar e perguntar alguma coisa, e 

conversar e tal. Então, a mulher tem esse lado. 
 

Já a Professora 4mR afirma que “[...] seja a própria questão de gênero, é porque o 

homem, pra abordar certos temas aqui em relação às meninas, eu acho que o professor já se 

sente constrangido, eu vejo por esse lado; por outro lado [...], ele ainda não foi sensibilizado, 

o professor ainda não foi sensibilizado [...]”. 

 

No entanto, o que chama mais a atenção nesses depoimentos é o relato da Professora 

3mS; o mesmo levanta uma preocupação quando ela expõe que se considera “mãe” dos(as) 

alunos(as), devido a mesma ser atualmente Coordenadora/Facilitadora do SPE da rede 

pública municipal de ensino, participar da formação continuada durante muitos anos e, ainda 

assim, não conseguir se desvencilhar do seu estereótipo de “mulher/cuidadosa/professora”. 

Vale ressaltar que a mesma é solteira, podendo até se encaixar no estereótipo de 

mulher/“tia”/professora, apregoado pela Igreja Católica e as Ciências Médicas, no final do 

século XIX e século XX, no Brasil. Ademais, o fato de se considerar praticante da Igreja 

Evangélica também não deixa transparecer muita flexibilidade quando comparado aos 

desígnios da Igreja Católica para tratar dos temas do SPE, os quais estão impregnados de 

tabus, preconceito e discriminação em relação à sexualidade e o gênero. 

 

Diante dos relatos expostos pelas Professoras e pelo Coordenador/Facilitador 1e 

participantes da pesquisa, constata-se que as questões biofisiológicassexuais, atreladas aos 

estereótipos de gênero masculino e feminino, ainda são fatores preponderantes para os(as) 

professores(as) atuarem na discussão de temáticas relacionadas à sexualidade humana e ao 

gênero no âmbito escolar, incorrendo, assim, no afastamento dos professores de tal 

incumbência e sendo “respaldado” pelas professoras essa atitude; com isso, elas acabam 

assumindo a responsabilidade pela educação em sexualidade dentro das escolas. Por outro 
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lado, demonstram a forte influência que ainda recebem das principais instituições 

mantenedoras e controladoras dos estereótipos sexuais dos indivíduos na sociedade brasileira, 

que são a Igreja Católica e as Ciências Médicas. 

 

Segundo Fernandez (2010, p. 05), pode-se “então perceber que embora intenções 

existam de realizar trabalhos relacionados à sexualidade na escola, professores e professoras, 

com conceitos e posturas cristalizadas sentem-se incapazes de assim desenvolvê-los” 

plenamente. 

 

Lukács (2003 apud FERNANDEZ, 2010, p. 05) afirma que “não é a consciência do 

homem que determina o seu ser, mas seu ser social é que determina sua consciência. A escola 

como espaço privilegiado formadora de consciências, deve ser explorada para que gênero e 

sexualidade possam vir a ser ponto de reflexão para crianças e jovens”. 

 

Entretanto, quando as professoras e o Coordenador/Facilitador 1e foram 

abordadas(os), percebeu-se a diferença no compromisso/envolvimento da professora e do 

professor que atuam diretamente com o SPE, de acordo com o sexo: a Professora 1eJ relata 

que, “com relação assim, se é professor ou professora, não. Olhe eu nunca percebi não, nunca 

prestei atenção não, sinceramente”. 

 

Para a Professora 2eP, “na minha experiência, eu acho que tem [o mesmo 

compromisso/envolvimento], pelo o que trabalhei no Albano [...]”. 

 

Já para a Professora 3mS, “[...] acho que quando o profissional, ele resolve que vai 

participar, o compromisso é o mesmo independente de ser homem ou ser mulher, mas eu vejo 

que a quantidade de mulheres que se propõe a fazer o trabalho é maior, mas o desempenho, 

né?, não [...]”. 

 

Segundo a Professora 4mR,  

 

não, se por exemplo, eu tivesse um professor do sexo masculino que se engajasse 

nessa proposta, trabalhando juntos eu e ele, eu acho que a gente daria conta 
brincando, entendeu? Brincando. Eu acho o que falta mesmo é o debruçar, é se 

envolver, é se sensibilizar, é querer, é gostar, que é muito mais pessoal do que o 

próprio programa. O programa é bom, agora, você vai desenvolver dentro daquilo 

que você achar mais viável dentro da sua escola, da forma mais positiva, por 



163 

 

exemplo, se eu tivesse hoje dois professores mesmo que sejam do sexo masculino, 

vamos fazer isso, vamos, a gente estruturava independente de quem elaborou a coisa 

ia acontecer, entendeu? É envolvimento mesmo. 
 

E o Coordenador/Facilitador 1e também relata que 

 

[...] durante o curso de formação e após o curso eu não percebo diferença, tá? Depois 

que eles passam pelo curso, que voltam pras escolas, eu, sinceramente, não percebo 

diferença, vejo muitos professores empenhados, do sexo masculino, em discutir as 

temáticas, entendeu? Professores que voltam pra escola querendo aprofundar mesmo 
essa discussão com os demais e as professoras também [...]. 

 

Mediante os relatos das Professoras e do Coordenador/Facilitador 1e que atuam na 

implementação do SPE, as(os) mesmas(os) foram unânimes em afirmar que 

independentemente de ser homem ou ser mulher quando resolvem participar da formação em 

relação às temáticas desenvolvidas pelo projeto, não percebem diferenças no 

compromisso/envolvimento para disseminá-lo dentro das Unidades Públicas de Ensino das 

redes estadual e municipal na cidade de Aracaju/SE. 

 

Constata-se, com tais afirmações acima, que quando o(a) docente se propõe a 

participar da formação continuada oferecida pelos Grupos Gestores Estadual e Municipal do 

SPE, ele(a) consegue transpor suas dificuldades e/ou limitações oriundas das questões 

biofisiológicassexuais atreladas aos estereótipos de gênero masculino e feminino, pois se 

sente mais confiante e capaz de exercer suas atividades com mais clareza da problemática 

exposta pelo projeto. 

 

Segundo Souza (2010, p. 07), 

 

[...] esta experiência formativa [é] fundamental tanto como uma ação de inclusão e 
efetivação na práxis de uma política pública na área da educação relacionada à 

formação continuada docente quanto como instância de possibilidade de construção 

de novos olhares para as necessidades de desenvolvimento profissional de 

educadoras e educadores. 

 

Porém, vale salientar que essa formação continuada já relatada e promovida pelos 

Coordenadores/Facilitadores (as) do SPE em Aracaju/SE, tem uma carga horária “resumida” e 

o “tempo é curto”, com isso, Richit e Maltempi (2010, p. 03) alertam que 

 

a duração destes cursos tem sido apontada, por pesquisas na área, como um 

problema, pois estes processos de capacitação e treinamento são temporários e, em 
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muitos casos, a maioria dos professores, após o encerramento dos mesmos, retomam 

as suas atividades sem grandes mudanças metodológicas e, muitas vezes sem ao 

menos tentar utilizar parte do aprendizado na sua prática. 

Outro problema apontado mostra que, após certo período, passada a euforia e o 

efeito novidade, a maioria destes professores retorna a sua velha prática. Em outros 

casos ainda, o aprendizado adquirido durante o curso de capacitação logo é 

ultrapassado e torna-se obsoleto. 

Uma forma de evitar que estes resultados desastrosos sejam ainda mais freqüentes 

consiste em realizar reflexões e discussões com os integrantes do corpo docente e 

diretivo das instituições como forma de compartilhar experiências e refletir sobre 

leituras pertinentes a formação de professores e a prática docente, refletir sobre os 
problemas de sala de aula (indisciplina, fracasso escolar [, sexualidade, gênero,] etc), 

planejar projetos interdisciplinares e formas de explorar os recursos das TI em suas 

atividades etc. 

 

De acordo com Nunes (2006, p. 12), faz-se necessário que “a formação para uma 

intervenção sobre sexualidade humana esteja radicada numa crítica profunda aos mecanismos 

de poder e dominação que uma sociedade engendra para determinadas realidades e épocas”. 

Ademais, faz-se necessário que a formação continuada para os(as) professores(as) seja 

permanente, a fim de desconstruir estereótipos sexuais arraigados em seus corpos e possa 

transformá-la em novas possibilidades de concebê-los tanto para si quanto para o outro. 

 

Outras questões também foram percebidas pelo pesquisador, destacando-se algumas 

diferenças no trato com o SPE no que diz respeito, agora, aos conteúdos programáticos que 

são elencados no projeto. Com isso, procurou-se saber se os mesmos estão tendo a mesma 

aceitação para serem discutidos dentro das Unidades Públicas de Ensino na cidade de 

Aracaju/SE, e, posteriormente, buscou-se conhecer como as professoras participantes da 

pesquisa estão desenvolvendo, principalmente as temáticas sexualidade humana e gênero no 

âmbito das suas escolas. Em seguida demonstrou-se, também, como a comunidade escolar 

vem reagindo nas discussões derivadas da implementação do SPE no âmbito das suas 

Unidades de Ensino. 

 

De acordo com as professoras participantes da pesquisa, quando questionadas em 

relação à aceitação dos conteúdos programáticos para serem discutidos na Unidade de Ensino, 

a Professora 1eJ afirma, por exemplo, que na escola em que atua, lecionando no ensino 

médio, “[...] todos os temas são bem aceitos [...]. Aqui é com os adolescentes e aceitam 

tranquilamente desde a primeira vez que eu fiz o questionário”. E quando ela se refere à 

escola que leciona no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, expõe que “[...] como estamos 

trabalhando com crianças também, aí tem que ter cuidado; eu trabalho os temas, agora, assim, 
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o cuidado é maior porque eu vou estar trabalhando com as mães sobre as crianças de uma 

maneira geral [...]”. 

 

As demais professoras que atuam no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, principal 

foco de análise da pesquisa, apresentam algumas semelhanças em seus relatos sobre a 

temática relacionada à homossexualidade, como se pode constatar no depoimento da 

Professora 2eP. 

 

A homossexualidade, até entre os jovens existe, assim, um preconceito, certo. 

Aborto só entre as meninas. Eu tento mostrar pra elas os riscos que tá envolvido na 

gravidez; agora, uma das coisas que, assim, sempre eles, quando surgia esse tema, 

homossexualidade, eles não querem falar, assim, que às vezes eles sempre falam, 

assim, tinha sempre, tem um coleguinha e eles [se calavam]. [...] Mas uma das 

coisas que eu acho que precisa trabalhar muito com os nossos jovens aqui, isso 

porque eles se sentem ainda assustados, é com relação às DST´s e AIDS, eles acham 

que não tem perigo nenhum: a gente sabe qual é a mina. Sim, a mina, vocês 

conhecem a mina aparência, mas a mina interior vocês não conhecem. 
 

Para a Professora 3mS, os conteúdos 

 

que são mais aceitos, a questão da AIDS, eu vejo que não há problema porque 

percebe-se que a doença, ela tá aí e ela tá no meio dos jovens, dos adultos, dos 

homossexuais, das mulheres, dos homens, ou seja, não existe mais aquela coisa de 

achar que existe um grupo que tem AIDS, que tenha maior probabilidade ter ou não. 

Então, até mesmo os pais, os professores, acham importante falar sobre a AIDS; 

então, é um tema que a gente não tem problema. A gravidez, aí vamos dizer, assim, 

falar sobre gravidez na adolescência, na escola, é algo que os pais acham 

interessante, acham bom que se fale sobre essa temática; agora, quando a gente vai 

falar da homossexualidade [sexualidade e aborto] já é mais difícil porque aí entra 
questões religiosas, questões culturais que tá muito forte dentro da nossa sociedade. 

Gênero, não, eu acho que o gênero dá pra trabalhar legal; os alunos, eles, 

principalmente eles, eles recebem bem mais facilmente essas questões de gênero do 

que nós adultos, os próprios professores. Eu acho que não há as grandes barreiras, 

assim, que os professores pelo menos relatam, que não estou preparado pra falar, é a 

questão da sexualidade, da homossexualidade são os mais difíceis. Aborto também; 

a questão ética, a questão enquanto técnica não, se você for falar do aborto enquanto 

técnica e tal, o mais complicado é quando você entra nesse âmbito, ah! É direito da 

mulher ou não é direito da mulher. É direito da mulher, mas e aí, a questão religiosa 

e tal. 
 

Já a Professora 4mR relata que não usa 

 

[...] todos pra não ficar uma bateria de conteúdos pros meninos, como nós fizemos 

os questionários e detectamos esses três pontos necessários na escola, a gente 

explorou mais esses: sexualidade, droga e violência [...]. 

[...] Eu vou falando das necessidades, aí eles vão se detendo, sexualidade é assim, é 

o que eles percebem com mais facilidade. Quando vou falar de homossexualidade 

existe uma certa barreira porque aqui nós temos alguns meninos homossexuais, 

então é motivo de chacota, de gozação, e na hora das discussões eles levam tudo 
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muito na gracinha, entendeu, eles ainda não interpretam, não aceitam a opção, é 

complicado na cabeça deles. A AIDS pra eles, vivenciam uma coisa muito distante, 

que eles não sabem quem é que tem AIDS, como é, entendeu?, assim não convivem 

[...].  

[...] Mas vocês não se preocupam com a AIDS, não professora, na cabeça deles, eles 

não correm risco [...]. 

[...] Então, o tema que é mais fácil discutir é aquele que eles convivem [...]. 
 

Como se pôde observar nos depoimentos das professoras que atuam no ensino 

fundamental do 6º ao 9º ano, implementando o SPE nas Unidades Públicas de Ensino das 

redes estadual e municipal de Aracaju/SE, existe rejeição, por parte dos(as) alunos(as) e por 

parte dos(as) professores(as) em relação aos conteúdos que trazem em seu bojo discussões 

polêmicas, repletas de tabus, preconceito e discriminação, como por exemplo, a sexualidade, a 

homossexualidade, o gênero e o aborto. Por outro lado, consideram que os temas relacionados 

às DST/AIDS e gravidez na adolescência já são suficientes para entender o contexto da 

sexualidade humana, o que para França e Calsa (2008, p. 05-06), “[...] a desconstrução desse 

discurso constituído primariamente pela linguagem médica e marcado pela autoridade da 

produção do conhecimento científico é complexa. Ainda hoje, as formulações com base em 

uma matriz biológica são consideradas, pela maior parte das pessoas, como imutáveis”. 

 

Segundo Carabetta Júnior (2010, p. 97), “[...] a sexualidade ainda é apresentada como 

sinônimo de desenvolvimento e atividade sexual, e não como algo inerente à vida do ser 

humano, sendo tratada de modo biologizante e reducionista, voltada para noções 

anátomofisiológicas e higienistas [...]”. 

 

De acordo com Nunes (2006, p. 08), “[...] noções de biologia, anatomia humana, 

comparações entre reprodução animal e o fenômeno humano de nascer são desencontros de 

uma mentalidade fria e cartorial, retrato de uma sociedade deserotizada [...]”. O que corrobora 

com as análises anteriores, quando se percebe que o discurso da dualidade 

pecado/doença/desvio e castidade/saúde/norma, empregado, principalmente, pelas Religiões 

(Igreja Católica) e as Ciências Médicas, ainda permanece controlando o corpo humano e sua 

sexualidade na sociedade brasileira. 

 

Mediante essa situação, buscou-se conhecer como está sendo desenvolvida, 

principalmente, as temáticas sexualidade humana e gênero, pelas professoras participantes da 

pesquisa. Porém, faz-se mister esclarecer, primeiramente, como o plano de ação está sendo 
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executado de maneira geral por elas nas dependências das Unidades Públicas de Ensino das 

redes estadual e municipal de Aracaju/SE. 

 

Segundo a Professora 1eJ, na escola onde leciona, no ensino médio, desenvolve o 

plano de ação da seguinte forma:  

 

[...]eu divido minhas aulas. São três aulas semanais, então duas aulas é conteúdo e 

uma aula a gente conversa sobre o que eles querem; aí ou pode ser ou Saúde e 

Prevenção ou pode ser uma questão ambiental. Então, uma aula eu deixo livre pra 

eles, então aí eu digo como eles nunca sabem qual será a aula, que eu digo de 
repente, eu digo: – olhe! Hoje é aquela aula pra vocês conversarem sobre o que 

vocês querem; então eles não perdem, então isso pra mim é um trunfo pra manter os 

meus alunos na sala, certo? E a gente conversa assim, abertamente sobre essas 

questões, sobre a questão da sexualidade, drogas, sobre tudo, tudo, tudo. 

Quando eu vim implantar, aqui mesmo, a questão da distribuição das camisinhas, aí 

eu fiz um workshopping com os meninos; foi mais ou menos um seminário com os 

meninos porque os alunos do 1º ano, principalmente do 1º A e do 1º B, são alunos 

novinhos, às vezes chegam aqui com 14 anos, aí então eu tinha esse perigo das mães 

me acusarem. O que foi que eu fiz: eu fiz um questionário fechado onde eles iam 

marcar... é sobre se eles já tinham tido..., é que eu não tenho mais esse questionário, 

mas eu tenho o resultado dele em um desses computadores aqui da escola, sobre 

questões se eles tinham namoradas ou namorados, se já tinham tido a primeira 
relação sexual, se tinham usado camisinha, se fazia algum tipo de método 

contraceptivo, o que eles achavam da distribuição da camisinha na escola,;então 

primeiro eu fiz esse questionário com eles, e o resultado eu mostrei pra os pais. Aqui 

eu só trabalho com o ensino médio, é os que eu dou aula só não. Todos os outros, os 

alunos do primeiro ano, eu dou aula pro 1º e 3º ano, não vou tá dando pro 2º ano e 

também a minha carga horária não comporta, são nove turmas, não tenho como dá 

aula prá todos. Eu trabalho com todos os alunos do ensino médio, mesmo aqueles 

que não são mais os meus alunos, é, no caso, alunos do 2º ano não são meus alunos, 

foram meus alunos no primeiro ano, então eles já ficaram viciados a me procurarem 

pra discutir, certo?, então eles não são, aí o que acontece: no primeiro ano, todos os 

primeiros anos, eu escolho um grupo de alunos protagonistas pra desenvolver o 
projeto na escola, então esses alunos é que ficam disseminando depois a ideia 

durante três anos. 

 

Continuando, a Professora 1eJ também relata sobre o plano de ação existente na 

escola pelo qual a mesma leciona no ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Ela informa que 

 

tem o posto perto da escola. Eles têm o Grupo de Teatro que fala sobre o Saúde e 

Prevenção, então eles trabalham com drogas, dengue e AIDS e as DST´s, aliás, aí 

algumas pessoas desse Grupo foram meus alunos no pré-vestibular; aí foi dessa 

forma que eu tomei contato com esse Grupo de teatro do posto, da Unidade Básica 

de Saúde, e os agente de saúde que formaram esse grupo dentro da Unidade Básica 

de Saúde. Além disso tem a Dentista que visita as escolas, a cada seis meses ela vai 

nas escolas do bairro; assim, as escolas que fazem parte dessa Unidade Básica, aí o 

que foi que eu fiz, eu me integrei ao Grupo, convidei o Grupo de Teatro pra ir lá na 

escola pra fazer essa apresentação. Fiz a palestra com as mães, fiz aquela que tem 
uma árvore do prazer, então lá o atendimento é para as mães e os alunos da noite, 

apesar de que eu sou professora também do dia, mas aí eu trabalho com os pais dos 

alunos do turno do dia e de vez em quando eu vou e faço uma palestra para os 

alunos da noite. A preocupação [dos pais] é com relação aos abusos. [Os 
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profissionais de saúde] eles vão sempre, só que lá não fazem encontrão. Assim, a 

gente faz um encontro uma vez por mês, aí esse encontro funciona o seguinte: um 

mês é educação bucal e o outro mês saúde e prevenção, aí o Saúde e Prevenção fica 

bimestral. Aí a gente chama o pessoal do posto de saúde, e esse encontro é com os 

pais dos alunos e os alunos, é quem quiser participar, é aberto, a gente não limita 

não porque vem a Dentista, então ela faz lá a escovação, tem esse pessoal do Grupo 

de Teatro e eu sempre faço a palestra. 

Aí nesse caso, quando eu faço a palestra é voltada pra sexualidade. Eu preparo a 

palestra em cima, pronto, a primeira eu faço, mostro no início do ano falando sobre 

o que é o projeto; aí as outras eu já faço em cima dos questionamentos deles porque 

eu faço e fico esperando o resultado, eu só preparo a próxima quando as questões 
vão chegando; que eu deixei de fazer o plano de ação, assim, dizendo eu vou fazer 

isso, isso e isso, porque não dava muito certo, que apareciam outras questões, outras 

dúvidas, então o plano de ação termina ali na primeira palestra e as outras ações eu 

vou inserindo de acordo com as necessidades. Eu quero que fale sobre gravidez, eu 

quero que fale sobre homossexualidade [...]. 
 

Para a Professora 2eP, o plano de ação 

 

é dividido assim, eu trabalhava, eu tinha minha função pedagógica e eu 

disponibilizava..., era mais assim, um dia extra que eu dava pra escola; então, nesse 

dia eu fazia algumas atividades com os alunos, assim, os alunos chegavam na sala de 
aula, tinha uma caixinha de questões, de perguntas que eles botavam, então, em cada 

final de mês eu abria aquela caixa, ia coletando as informações. 

Eu trabalhava desse jeito: nós temos vários jogos de formação, quando os meninos 

iam, quando eles chegavam lá, assim, de horário vago, no turno da manhã, eu tinha 

um guia que eu disponibilizava pra trabalhar com eles, trabalho de manhã; então, 

tinha um dia que, como faço parte da equipe dos pedagogos, nesse dia eu não vinha 

pra aqui, aí eu ficava na sala [Cantinho da Prevenção] com os meninos, os meninos 

vinham pela manhã, e, assim, o negócio dos jogos, livros, artigos, eles liam pra tirar 

suas dúvidas, reunia aquele grupo, dentro das perguntas que eles iam fazendo 

questionamento, a gente ia trabalhando essas questões todas, certo?, mais ou menos 

assim, em grupo [...] e individual. Quer dizer, meninos que tinham sexo e quando 
apareciam com determinados problemas, aí vinham pra gente pra saber como 

proceder, entendeu? Tanta coisa, né? Um atendimento assim, mais pra eles 

conhecerem o corpo, ter conhecimento do que realmente é o sexo, e de uns tempos 

pra cá mesmo, que eles falaram. O que eu acho, a gente nota, assim, que o 

adolescente, a criança, eles têm interesse em saber, né? O que é o correto. 

Aqui só tem o fundamental, mas os que participam do projeto são do 4º ano em 

diante. Tem um 4º ano aqui esse ano, que Deus me livre! Umas menininhas de 10 e 

11 anos, que eu digo: – óia! Ponha gelo pra baixar o fogo! Vocês já menstruaram pra 

tá falando desse assunto? Vocês estão se adiantando, viu! Um dia desse eu disse a 

uma com 10 anos: – eles já transam, viu! Ela disse: – é, e você acha que tá certo? 

Você se adiantou muito. 

 

Já a Professora 3mS, expõe que 

 

[...] na verdade a gente trabalha [...] o guia. Então, o guia, ele é todo montado em 

cima de oficinas. A gente vai montando, a gente vai reproduzindo, na verdade, 

aquelas oficinas que já estão no guia, e a partir daquelas oficinas vai se gerar 

discussão, trabalhar com rodas de conversas, própria produção deles que é 

importante. Então aí, sempre aparece aqueles grupos de alunos que vão desenvolver 

paródias, vão desenvolver teatro dentro da escola a partir da formação. Mas quando 

se propõe atividades assim, de dança, de teatro, eles participam; mas eu observo que 

geralmente quem escreve a peça, quem dirige, quem organiza, geralmente são elas e 

eles participam. 
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A gente começa a trabalhar 6º, 7º, 8º, mas a gente percebe mesmo que eles vão se 

engajar mais, vão entender melhor o que é o SPE quando eles estão chegando no 9º 

ano, que pra nós, dentro da rede, já é o final, eles já estão indo embora. 
Então, você desenvolvendo uma oficina daquela com seu aluno, você já começou, 

mesmo que você não tenha Cantinho, que você não tenha nada, é muito fácil. As 

oficinas, na maioria das vezes, você precisa de uma folha de papel, no máximo, que 

você precisa ou às vezes nem precisa disso; então, não é difícil começar. Agora, 

depois que você começa, é claro, você precisa ter em mente que pra levar adiante 

tem que envolver professores, tem que envolver todo mundo,  funcionários, 

coordenadores e os turnos também. 

 

E a Professora 4mR vai relatar seu plano de ação, pois 

 

então, é aí onde pega, porque a gente planeja e de repente a gente precisa fazer uns 

ajustes. Este ano que passou, 2010, eu comecei assim: eu planejei uma ação, aquilo 

que eu achava que a escola necessitava, por se tratar de uns adolescentes, assim, 

num estado que está precisando dessa orientação mesmo, nossa clientela precisa 

dessa orientação. Lancei uns questionários, porque aí eu tinha os alunos que já 

tinham sido convidados. Eu fui em sala em sala, trouxe os meninos, que a gente 

chama desse projeto, é os meninos se chamam, é articuladores, articulação, porque 

eles que articulam a ação e o projeto a gente chama continuação. Então a gente 

começou, assim, na base do fuxico. Então a nossa metodologia é um fuxico 
educacional, a gente senta naquele cantinho ali, senta e vai construindo as coisas, vai 

fuxicando mesmo, a título educacional, do que precisamos fazer, e aí, preparando o 

manual, preparando o mural, a gente vai vendo. E aí a gente vai fazer o que agora 

este período por mês ou por semana, o que a gente vai fazer, aí surgiu a idéia: 

professora, vamos fazer um levantamento com questionário? Vamos. Preparamos os 

questionários, fomos em sala, tudo isso eu tenho fotografado, tá, se você precisar. 

Fomos em sala em sala, explicamos, realmente nós, esqueci de mostrar pra você um 

mural grande, cheio de fuxico, aquele mesmo bordado, onde você vê menino 

bordando, então tricotaram mesmo, e fizeram, costuraram, e aí é onde nós sofre. 

Fizemos a divulgação em todas as salas e aí, depois, a gente foi ver; fomos fazer a 

estatística das necessidades, então pra gente ficou sexualidade, violência e droga. 
Então, dentro dessas três temáticas a gente criava algumas ações, por exemplo, 

nosso caça-talento foi em cima dos temas, criamos frases de efeito, de reflexões, 

tudo em cima; pedimos aos professores que trabalhassem essas temáticas em sala, 

como a minha carga horária é só pela manhã, eu atendo os meninos da tarde, são 

meninos assim de 7º ao 9º ano, aí os meninos vêm pela manhã. 
 

Então, constata-se que cada professora participante da pesquisa possui um plano de 

ação; contudo, seus procedimentos metodológicos são diferentes, o que, provavelmente, vai 

refletir também no como desenvolvem as temáticas sexualidade humana e gênero no âmbito 

das Unidades Públicas de Ensino. Isso pode ser exemplificado no relato da Professora 1eJ, 

que informa que na escola onde leciona no ensino médio 

 

vai conversando na sala de aula, aí eles ficam querendo saber se tem alguma coisa 

na biologia que faça com que a pessoa seja homem ou mulher, o quê. Eles ficam 

querendo saber o que diz a Ciência sobre a homossexualidade, eles ficam querendo 
saber: professora, tem alguma coisa na biologia que prove que aquela pessoa nasceu 

com isso? Que isso é um defeito? Que eles acham que é defeito. Aí tem que 

trabalhar que não é, que antigamente tinha até aquela terminação, homossexualismo. 

O ISMO significava doença, e hoje a gente já trata como homossexualidade, que não 
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é uma doença; aí eles ficam; aí tem toda essa questão de saber se é doença ou não. 

Aí vem a questão, aí eu sempre, sempre vem essa questão, a questão religiosa, entra 

também, aí eu falando que essa discriminação, principalmente no Brasil, essa coisa 

assim, relacionada à homossexualidade está mais ligada também à Cultura, à 

Religião, porque em outras culturas essa pessoa é tida às vezes até como um Guru, 

como um Deus, como um Ser Diferente; aí vem tudo isso. É doença ou é safadeza? 

E que não sei o quê, não! Umas pauladas resolve, professora! E que não sei o quê... 

Aí tem que tomar cuidado, porque isso, normalmente na sala tem alguém ... Aí às 

vezes essa pessoa quer se soltar, quer se liberar, digamos assim, mas fica ali contido 

ou contida por conta dos colegas. Aí normalmente depois dessa conversa, aí essa 

pessoa vai se sentir mais livre, mais aberto já às perguntas. Isso melhora até no 
rendimento dele em sala de aula, porque ele ficava ali contido, com medo dos 

colegas, aí depois, quando os colegas aceita, até melhora pra ele dentro da sala, 

melhora a relação, a aprendizagem, tudo. Tinha um, eu tive um que se escondia, 

vivia com um boné e vivia escondido, escondido, evitava participar de grupo, de 

tudo, por conta da rejeição dos colegas; aí, depois, não vou nem citar o nome dele. 

 

Ademais, a Professora 1eJ vai expor que na escola que leciona no ensino fundamental 

do 1º ao 5º ano, “também conversa com os pais sobre esses temas”. 

 

A Professora 2eP explica que  

 

[...] começou a trabalhar assim, o básico mesmo, trabalhar o conhecimento do aluno, 

ele formal. O meu trabalho aqui [...] foi tentar trabalhar a base, foi ver a aceitação do 

programa. Depois foi fazer o aluno conhecer o programa e conhecer a si mesmo, foi 

esse trabalho mais que eu fiz aqui. Foi trabalhar a necessidade do momento do 

aluno. Não trabalhei os conteúdos, assim, específicos do programa. Fui atendendo a 

necessidade do aluno. Se conhecer, conhecer o corpo, uma das coisas assim, que eu 

só notava assim, quando eles pegavam as figuras, que eles não sabiam que tinham 

tudo aquilo dentro deles. 
 

Segundo a Professora 3mS,  

 

na verdade a gente trabalha [...] o guia, então, o guia ele é todo montado em cima de 

oficinas, a gente vai montando, a gente vai reproduzindo [...] aquelas oficinas que já 

estão no guia. E a partir daquelas oficinas, vai se gerar discussão, trabalhar com 

rodas de conversas, própria produção deles que é importante, então aí, sempre 

aparece àqueles grupos de alunos que vão desenvolver [atividades] dentro da escola 

a partir da formação [...]. 
 

E a Professora 4mR afirma que 

 

[O gênero] eu trabalho legal isso também. Eu gosto de trabalhar com isso porque 

eles dizem, assim, que tem meninas que se comportam como macho e tem meninos 
que estão muito afeminados; aí eu gosto dessa temática pra eles verem os valores 

deles mesmo. Aí eles ficam assim: professora, mas antigamente era tudo muito 

arrumadinho, menino e menina, azul era pra menino e rosinha era pra menina. Mas 

hoje a cultura tá mudada, hoje é a cultura de Maria José e de José Maria, hoje você 

não tem só serviço de homem como você já não tem mais serviço de mulher, aí a 

gente coloca a situação, você conhece algum homem manicure? Conheço. Conhece 

alguma mulher pintora? Conheço. Mas pintora de parede? Mas as operárias das 
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empresas que constroem? Então eles têm a noção, só que eu vejo assim, pra menina 

se mostrar muito menina, elas se depravam muito, eles mesmos sentem: professora, 

as meninas, só porque têm o que mostrar, só porque têm um corpão, então botam a 

blusa assim. Então eles começam a descaracterizar, assim, a desvalorizar a mulher, 

pela própria postura da menina. Então isso rende também, isso rende assunto porque 

hoje eu quero mostrar pra ele que é da responsabilidade dos dois, que na transa é da 

responsabilidade dos dois e vai chocando, vai chocando, porque eles querem mostrar 

que são machos; choca mesmo porque eu digo: – na hora da primeira transa, na 

conversa, no beijar, tem que ter uma certa parceria, uma certa cumplicidade. Não, 

professora! Não tem isso não. A gente chega e chega e tem que mostrar porque 

chegou. Então eles têm uma cultura muito machista, entendeu? – Mas é que as 
meninas, também, professora, se a gente for muito devagar, as meninas não querem 

mais não, você tem que ter pegada. É os termos deles. Nós temos que ter pegada, 

temos que mostrar pra que veio; a mulher não quer mais essa coisinha de gentil não, 

de flores não; é chegar, pegar e beijar e a gente beija mesmo. E eles falam assim, 

eles têm abertura comigo, entendeu. 
 

 

De acordo com os relatos das professoras participantes da pesquisa, nota-se que as 

temáticas sexualidade humana e gênero apresentam dificuldades, tanto no seu entendimento 

quanto na inserção dessas discussões no âmbito das Unidades Públicas de Ensino das redes 

estadual e municipal de Aracaju/SE. 

 

 

No que se refere ao entendimento por parte das entrevistadas, a respeito da temática 

sexualidade humana, a Professora 1eJ se restringiu em debater somente a homossexualidade, 

evitando ampliá-la, pois a compreensão de sexualidade deve conceber toda e qualquer 

expressão sexual manifestada pelo ser humano tanto no âmbito individual quanto no coletivo. 

Das 03 (três) professoras que atuam no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, 01 (uma) afirma 

que não trabalha os temas específicos do SPE; outra relata que reproduz as oficinas que estão 

presentes no “Guia para a formação”; e 01 (uma) professora não se pronunciou a respeito do 

tema. 

 

 

Quanto à temática gênero, a Professora 1eJ não se pronunciou a respeito do tema. Em 

relação às 03 (três) professoras que atuam no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, 01 (uma) 

afirma que não trabalha os temas específicos do SPE; outra relata que reproduz as oficinas 

que estão presentes no “Guia para a formação”; e apenas a Professora 4mR descreveu como 

desenvolve a temática gênero, deixando evidente a dificuldade ou silenciamento em inserir 

essas temáticas no âmbito escolar, como também as demais professoras entrevistadas, o que 
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pode corroborar com a afirmação já descrita pelo próprio Coordenador/Facilitador 1e, 

quando relata que a  

 

escola tem muita cautela, ainda tem muita resistência de trabalhar com a questão 

relacionada à sexualidade. E gênero é uma questão que quase não aparece como 

demanda da escola. 
[...] Quando a gente apresenta discussão sobre gênero, a gente abre um pouco as 

portas pra isso, mas é uma demanda que, assim, pra você ter ideia, esse ano 

nenhuma escola pediu uma abordagem sobre gênero. Então são temáticas como 

gênero e sexualidades, são temáticas que ficam mais na gaveta, não aparece muito. 
Sexualidade apareceu já, quando tem um problema, quando ocorre alguma questão 

na escola relacionada a isso [...]. 

 

Segundo Castro (2008, p. 04-05), 

 

ao que parece, quando as escolas optam por conduzir atividades ligadas à 

sexualidade na escola, tudo é feito com extrema cautela e com muito receio, 

buscando refúgio no „científico‟, na maioria das vezes evitando a contextualização 

social e cultural das questões. Muitas práticas que recebem o rótulo de „Educação 

Sexual‟ estão freqüentemente relacionadas à prevenção de doenças e da concepção, 

sendo necessário que estejamos atentos para que não se transforme o exercício da 

sexualidade em „práticas cercadas de perigos‟. 
Percebe-se nas práticas das professoras o refúgio no científico, a associação entre 

sexualidade-prevenção-perigo, além de posicionamentos fortemente moralizantes. 

 

Continuando, Castro (2008, p. 05) vai expor que 

 

[...] os discursos veiculados [...] estão imersos em relações de saber-poder que 

permitem às professoras incorporá-los temporariamente, abandoná-los quando 

julgarem preciso, refutá-los. Esses discursos, associados à visão sócio-cultural-

histórica construída pelas professoras, constituem-se como mecanismos de produção 

de subjetividades, associadas ao exercício „saudável‟, „responsável‟, „moralmente 

correto‟ da sexualidade, hierarquizando, subordinando e classificando identidades 
sexuais e de gênero, usando determinados „critérios‟, como nos alerta Louro (1997): 

fortemente „atravessado‟ por escolhas morais e religiosas, o tratamento da 

sexualidade nas salas de aula geralmente mobiliza uma série de dualismos: 

saudável/doentio, normal/anormal (ou desviante), heterossexual/homossexual, 

próprio/impróprio, benéfico/nocivo, etc. A partir das mais diversas estratégias ou 

procedimentos, usualmente buscando apoio em pesquisas ou dados „científicos‟, 

procede-se a uma categorização das práticas sexuais, dos comportamentos e, por 

conseqüência, das identidades sexuais [...]. 

Se a escola é parte indissociável do contexto social, formando redes de significados 

que se disseminam através dos indivíduos que circulam por ela, ali os sujeitos 

encontrarão diversos „modelos‟ e pontos de apego e renúncia, que contribuirão para 

a produção e o entrelaçamento de suas identidades sexuais. 

 

Por outro lado, de acordo com Figueiró (2006, p. 19), 

 

[...] quando não se fala de sexualidade [e gênero], ou seja, quando se opta por não a 

trabalhar no espaço da escola, como tem acontecido muito freqüentemente, mesmo 
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assim está acontecendo o ensino da sexualidade [e gênero], pois o silêncio é também 

uma forma de educar. Com ele, os alunos aprendem que este é um assunto tabu. 

 

Mediante os relatos das professoras, no que se refere ao desenvolvimento, 

principalmente, das temáticas sexualidade humana e gênero, e procurando saber sobre o 

envolvimento das comunidades escolares à qual as mesmas pertencem, com a implementação 

do SPE, buscou-se conhecer como elas estão reagindo nas discussões relacionadas aos 

conteúdos programáticos do projeto. 

 

Para a Professora 1eJ, na escola do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, ela afirma que 

“sem problemas” e na escola de ensino médio, 

 

[fez] aquele levantamento primeiro eu não comecei assim no escuro, eu fiz aquele 

levantamento, apresentei primeiro os dados pra escola, depois, na época o diretor era 
[nome], primeiro eu apresentei pros professores depois eu apresentei pros alunos e 

por último [nome] convocou os pais. Então, tinha o Dia da Família, então convocou 

os pais, os alunos, e já estavam todos; então fizemos essa apresentação e alguns 

alunos, aqueles que não tinha problema de se esconder e nada, participaram 

ativamente. Foram atrás de panfletos e tudo, deram depoimentos, conversaram, aí 

quer dizer, essa aprovação pela comunidade escolar se deu por conta disso, porque 

primeiro eu fiz aquele questionário. 
 

Porém, as demais professoras que atuam no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, 

principal foco de análise da pesquisa, lidam com alguns entraves perante as suas comunidades 

escolares. Por conta disso, a Professora 2eP afirma que 

 

[...] os professores não querem se envolver muito, não são todos; eles sentem a 

necessidade, tanto que eles falam: – oh! Tem aquele problema e você precisa 

resolver, veja lá, oriente, fale com eles. Eu acho que é vergonha dos [professores]. 

Sinceramente, porque, como é que eu vou falar? Eu disse: – olha! Eu tenho vários 

livros lá que você pode se orientar [...]. 

 

Já, a Professora 3mS relata que “[...] infelizmente a gente não tem motivação, e é 

muito complexo, porque também depende da coordenação da escola. A própria coordenação, 

ela tem que facilitar o trabalho daquele profissional dentro da própria escola [...]”. 

 

E a Professora 4mR expõe que 

 

[faz] isso de forma muito isolada, aquele cantinho onde eu estava ali, ali é o meu 

canto de reunião, reunião de índio mesmo. Eu sento ali, peço e a menina limpa, 

sento no chão e ali eu vou. Aí ficam dizendo o projeto de [nome] e eu digo: – olhe 

gente! O projeto é da escola, eu apenas sou a facilitadora, mas o projeto é da escola. 

Então fica muito assim, sabe? 
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Entretanto, a Professora 3mS salienta que 

 

[...] as escolas municipais elas têm um perfil diferente das escolas estaduais, porque 

a escola estadual você trabalha com aluno do ensino médio, ele tem uma autonomia 

maior, tem uma maturidade maior e o aluno da escola municipal, quando ele tá entre 

13 e 14 anos, na verdade, quando cai a ficha do que é o SPE pra ele, geralmente ele 

já está no 9º ano e aí ele sai. [...] Mas a gente percebe mesmo que eles vão se engajar 

mais, vão entender melhor o que é o SPE quando eles estão chegando no 9º ano, que 

pra nós, dentro da rede, já é o final, eles já estão indo embora. 

 

Para Castro (2008, p. 03), “se a educação sexual ou as possíveis interlocuções entre 

sexualidade e escola não encontram consenso, causando impasses e tensões, as alternativas 

podem incluir também o silenciamento e a negação”, o que corresponde com os relatos da 

professoras participantes da pesquisa, das Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e 

municipal de Aracaju/SE. 

 

Diante do exposto, nota-se que a participação das professoras que estão 

implementando o SPE nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal no 

Município de Aracaju/SE e os conteúdos programáticos que são elencados e desenvolvidos na 

formação continuada, apresentam diferenças nas concepções de professores e professoras em 

relação às temáticas do projeto, exceto quando se propõem a participar da formação e atuar na 

implementação do SPE. 

 

Já em relação aos conteúdos programáticos propriamente ditos, que são elencados no 

projeto, percebeu-se que os mesmos não têm boa aceitação para serem discutidos dentro das 

Unidades Públicas de Ensino na cidade de Aracaju/SE; além disso, as professoras 

participantes da pesquisa demonstram dificuldades ou silenciam no desenvolvimento das 

temáticas sexualidade humana e gênero, ocasionadas, também, pela falta de participação dos 

demais segmentos das suas comunidades escolares nas discussões que envolvem as temáticas 

do SPE. 
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4.4 A Conjuntura do SPE nas Concepções dos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) e 

dos(as) Professores(as) em Aracaju/SE. 

 

 

De acordo com o panorama esboçado pelos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) do 

SPE e pelas Professoras, por meio de experiências por eles vivenciadas com a implementação 

do SPE nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de Aracaju/SE, 

resolveu-se, assim, elencar e tornar visível os aspectos positivos e negativos desse projeto 

mediante as suas concepções. 

 

Quanto aos aspectos positivos da implementação do SPE nas Unidades Públicas de 

Ensino das redes estadual e municipal de Aracaju/SE, apenas foram detectados 02 (dois) 

pontos considerados importantes e relevantes positivamente para sua permanência, sendo que 

01 (um) deles, exclusivamente nas concepções dos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) do 

SPE enquanto Grupo Gestor, e o outro nas concepções entre Coordenadores/Facilitadores(as) 

do SPE e Professoras respondentes da pesquisa, na implementação do projeto dentro das 

escolas. 

 

O primeiro aspecto considerado positivo se refere, exclusivamente, aos 

Coordenadores/Facilitadores enquanto Grupo Gestor, sendo que para o 

Coordenador/Facilitador 1e  

 

no nível da Gestão, a gente está bem coeso. Eu diria que a gente tem um Grupo 

Gestor Estadual que tem profissionais de saúde e de educação discutindo essas 

diretrizes. A gente tem reunião mensal, que assim, por conta de agendas, alguns 
meses não acontecem ou muitas vezes acontece muito mais com gente da educação 

do que com gente da saúde e o que ocorre é o seguinte: na Gestão a gente tem o 

diálogo tranquilo, entende [...]. 
 

Segundo o Coordenador/Facilitador 2m, “enquanto Gestão a gente tem apoio total, a 

gente tem acesso à Secretaria Municipal de Saúde, ao Setor de DST/AIDS; então, a gente tem 

assim, tudo que a gente precisa a gente recebe enquanto subsídio”. 

 

E o segundo aspecto positivo envolve tanto os(as) Coordenadores/Facilitadores(as) do 

SPE quanto as Professoras participantes da pesquisa. Suas concepções foram semelhantes nos 

depoimentos proferidos, sendo que o Coordenador/Facilitador 1e relata que “[...] a melhor 
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delas ou a mais importante delas, é de trazer as temáticas pra deixar pelo menos apresentadas, 

ou seja, de trazer uma possibilidade de discussão que não havia antes ou que ,se havia, era 

uma possibilidade em que a escola procurava “ENE” instituições [...]”. 

 

Para o Coordenador/Facilitador 2m: “[...] em primeiro lugar a temática, ela é muito 

importante, ela tem que ser abordada realmente [dentro da escola]”. 

 

Segundo a Professora 1eJ, na escola na qual leciona no ensino médio “a gente se 

aproxima mais dos alunos. Eu não tenho problema de falta de aluno na minha sala” e quando 

se refere à escola que atua no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, relata que “[...] a gente 

começou a fazer esse trabalho com as mães, [...] é uma manhã e as mães adoram, [...] muitas 

dessas mães são alunas da própria escola à noite, entendeu? Aí elas gostam, conversam, 

contam seus problemas [...]”. 

 

Já a Professora 2eP expõe que 

 

[...] eu acho assim: é válido? É, porque é a forma da gente orientar de maneira 

correta os nossos adolescentes, uma vez que em casa ele não tem isso, e na 

companhia dos colegas, dos amigos ele aprende de maneira errada, uma vez que eles 

tentam se sobressair, fazer o que o outro disse que deve fazer [...]. 

[...] É um dos projetos assim, que eu acho que tem condições de ajudar na escola, 

entendeu?, porque ele trabalha uma diversidade de temas, e são temas que nosso 

adolescente, a nossa criança tá passando; a gente tá vendo aí, tá vendo na mídia, tá 

vivendo isso no cotidiano. 
 

De acordo com a Professora 3mS, o ponto  

 

[...] positivo é que quando a gente vai trabalhar com o jovem ela tem uma ótima 

aceitação, diferente de outras temáticas. Como sou professora de Biologia, a gente 

sabe, por exemplo, quando você vai trabalhar sobre meio ambiente. Às vezes, 

dependendo de como é trabalhado é difícil você motivar o aluno. Quando você vai 

falar sobre sexualidade, esse tipo de tema geralmente já desperta o interesse natural 

do aluno. Uma coisa que facilita é que a temática interessa aos jovens. 

 

E a Professora 4mR relata que “[...] o ponto positivo é os meninos, é o interesse, [...] 

entendeu? Então essa parte, pelo fato deles quererem, eu corro atrás. Esse é o ponto que eu 

acho de maior relevância”. 

 

Então, como se pôde perceber nas concepções tanto dos(as) 

Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE quanto das Professoras participantes da pesquisa, 
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segundo seus depoimentos, o principal aspecto positivo a ser destacado está em levar a 

discussão das temáticas que envolvem o SPE para dentro das Unidades Públicas de Ensino, 

uma vez que a aceitação, por parte dos(as) alunos(as) é muito grande e, com isso, conseguir 

dirimir alguns problemas de ordem sexual no âmbito escolar. 

 

De acordo com Ferreira e Araújo (2004, p. 04), “[...] eles nos revelam que confiam na 

escola como um espaço de liberdade, onde tabus e mitos possam ser postos à prova. 

Acreditamos que esta confiança não pode ser desconsiderada. Ao contrário, deve ser 

valorizada, uma vez que pode funcionar como alavanca que revitalize a educação em nosso 

país [...]”. 

 

Entretanto, quanto aos aspectos negativos da implementação do SPE nas Unidades 

Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de Aracaju/SE, foram relatados vários 

pontos considerados como entraves para sua permanência no âmbito escolar, tanto pelos(as) 

Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE quanto pelas Professoras participantes da pesquisa. 

Porém, selecionou-se 05 (cinco) pontos que merecem destaque nessa pesquisa, como: gestão 

escolar; participação docente; carga horária; participação dos(as) alunos(as) com 

necessidades educacionais especiais; e parceria dos profissionais da saúde. 

 

Dessa maneira, no que se refere à gestão escolar ser considerada um aspecto negativo 

na implementação do SPE, nas concepções tanto dos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) do 

SPE quanto das Professoras participantes da pesquisa, isso fica claro mediante o depoimento 

algumas situações. Para o Coordenador/Facilitador 1e 

 

[...] tem muita resistência, não só de educadores, mas também de gestores. Tem 

gestor de escola que diz aqui não, à questão do preservativo na escola, que é uma 

indicação. O SPE traz isso como mais uma ferramenta de prevenção, que é 

disponibilizar preservativo na escola. O preservativo na escola encontra dificuldades 

em “ENE” escolas, tem muita gente que diz que aqui não pode ter preservativo, que 

se eu começar a disponibilizar preservativo na minha escola os pais vão pensar que 

eu estou estimulando as pessoas a transar, a crianças a transar. Então, assim, você 

tem como ponto [...] negativo muita resistência, em suma. 
 

E, corroborando com o Coordenador/Facilitador 1e, segundo o 

Coordenador/Facilitador 2m,  

 

[...] apesar da proposta do SPE é ter a disponibilidade do preservativo, [...] as 

escolas municipais, elas são escolas de ensino fundamental. Então, os alunos, 
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geralmente no turno diurno, eles estão na faixa dos 14 anos; então, a gente tem uma 

rejeição muito grande à questão de disponibilizar preservativo, por parte de 

coordenadores, por parte de professores, de pais. Então, a gente consegue assim, 

vamos trabalhar, vamos discutir, vamos fazer as oficinas, mas quando chega a hora, 

vamos disponibilizar o preservativo, aí vem aquele discurso: – não! Isso é 

complicado, vai dar muito problema, entende? Então assim, as escolas têm acesso 

via Secretaria Municipal, então, a escola que tem Cantinho de Prevenção ela aciona 

a Secretaria, a Secretaria Municipal ela disponibiliza, mas não é da forma que a 

gente gostaria. 
 

A Professora 1eJ não relatou nada sobre a atuação da gestão escolar como ponto 

negativo nas escolas que leciona. 

 

Para a Professora 2eP, “acho que precisaria, primeiro, ganhar o compromisso da 

Gestão das escolas. Por exemplo, aqui eu poderia contar, não tem aquele envolvimento da 

equipe gestora, entendeu? Podia contar. A mesma coisa aconteceu lá no Albano, a gente 

implantou, [...] mas assim, só é bom quando a escola se sobressai”. 

 

Já a Professora 3mS, 

 

não é que seja obrigatório, mas uma coisa interessante do SPE, é ter nas escolas o 

Cantinho da Prevenção. Então, o Cantinho de lá, na verdade é uma parede tipo um 

mural; foi o máximo que a gente conseguiu e ainda a gente passa por frustrações. É 

você sai de férias e deixa o mural lá, quando você volta foi tudo pro lixo, por quê? 

Ah! porque a coordenadora disse que não era pra botar no lixo, mas a funcionária 

não sei de que horário, não sabia, achava que era cartaz velho e jogou fora, entende? 
 

E a Professora 4mR relata que a gestão da escola 

 

sabe que existe o projeto, qualquer coisa que aconteça é o projeto de [nome], o 

projeto dos meninos de [nome]. Gente! Mude isso aí. Então eu fico ainda 

batalhando, brigando pra isso. O projeto é SPE, eu apenas faço a articulação; o 

projeto é da escola. Então a escola tem consciência, mas não tem assim uma 

participação, uma ajuda, uma crítica, uma colaboração, não. Eu tenho a colaboração 

do pessoal de apoio, se eu precisar resolver algumas coisas, vamos realizar isso e eu 

preciso de gente pra isso, pra isso, eu tenho, mas pra chegar e dar palpite, orientar, 

ficar, julgar e crescer junto, não tenho não. 
 

Nesse aspecto, é notório perceber a negligência, o descaso, a negação por parte da 

gestão escolar nos depoimentos supracitados, deixando a implementação do SPE como uma 

responsabilidade exclusivamente do(a) professor(a) que resolveu desenvolvê-lo na Unidade 

de Ensino. 
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Quanto à participação docente também essa é considerada como um aspecto negativo 

na implementação do SPE, nas concepções tanto dos Coordenadores/Facilitadores do mesmo 

quanto das Professoras participantes da pesquisa. Isso foi registrado em alguns depoimentos, 

como o do Coordenador/Facilitador 1e relatando que a 

 

[...] resistência de muitos profissionais a trabalhar com determinadas temáticas. 

Então, tem profissional que se diz assim: – eu não vou trabalhar sexualidade porque 

eu não aceito a homossexualidade, porque isso pra mim é uma coisa que inexiste, 

não é? E aí tem profissionais que até se opõe ao trabalho, ou seja, vão e fazem o 
trabalho contra, do tipo estimular alunos a não participar das reuniões, não participar 

de determinadas atividades que tratem dessas temáticas. 

[...] A gente percebe muitos posicionamentos de professores com origem numa 

questão muito religiosa, não é? E, assim, tem uma falta de preparo com certeza, 

entende? E aí tem um déficit de formação, porque quando a gente pergunta em que 

momento da formação dessas pessoas, na graduação ou em pós-graduações foi 

discutido isso, muito dificilmente alguém fala que foi discutido algo relacionado a 

sexualidade e gênero. Então, assim, eu penso que a falta de preparo é algo que aqui, 

aliado à questão cultural, questão moral e à questão religiosa, esse bolo todo traz pra 

gente essa resistência. 

[E] infelizmente professores de outras áreas do conhecimento história, matemática, 

filosofia, não têm se envolvido muito com essa questão e a própria escola não tem 
discutido, não tem trazido muito esses professores pra discussão [...]. 

 

 

Para o Coordenador/Facilitador 2m, 

 

[...] o professor acha que não está apto a discutir certos temas sobre sexualidade, nós 

sabemos que nós adultos, nós carregamos uma série de preconceitos, de valores; 

então, muitas vezes o professor acha que não vale a pena discutir esse tipo de 

temática porque ele não domina ou porque ele tem seus próprios valores e acha que 

não é interessante discutir, [...] tem uma certa rejeição. 

[...] O estigma de quem tem que trabalhar o SPE é o professor de Ciências, esse é 

um grande entrave porque existem escolas que o professor de Ciências ele não tem 

perfil pro SPE, ou seja, ele não gosta de trabalhar com projeto, ele não quer, acha 

que não é prá ele, não gosta, mas tem o professor de história, tem o professor de 

geografia, tem o professor de educação física, mas infelizmente ainda tem esse 
estigma. Quando a gente convida, por exemplo, convidamos os professores dessa 

Unidade de Ensino para uma formação no Saúde e Prevenção, ninguém lembra de 

convidar o professor de história, o de geografia. Ah! não...! Esse é pra o de Ciências. 

Aí, às vezes vai o de Ciências, mas, aí, não tem interesse naquilo. Então um entrave 

também é isso, é achar que tem que ser desenvolvido por um professor de Biologia e 

muitos professores dizem assim: – ah! Eu não vou trabalhar esse programa não, 

porque eu não sou professor de Ciências, quem tem que trabalhar é o professor de 

Ciências, e não é. Na verdade qualquer pessoa, qualquer profissional que tenha uma 

facilidade de se relacionar com os alunos,. É outro entrave também. 
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Mas, a Professora 1eJ divergiu dos demais relatos sobre a participação docente na 

implementação do SPE, expondo que na escola onde que atua no ensino fundamental do 1º ao 

5º ano tem ajuda dos(as) professores(as), e na escola que leciona no ensino médio, afirma: 

 

comecei a fazer esse trabalho e aqui os professores de educação física ajudam. Eles 

conversam com os alunos deles sobre isso, às vezes eu também peço ajuda pro 

professor de matemática. Eu digo: – oh! [nome], quando você tiver oportunidade 

converse com os alunos. Teve um ano que logo chegou um menino gay aqui, aí eu 

pedi ajuda a [nome], você também converse sobre esse assunto com seus meninos, 

por conta da aceitação, pra não ficar eu sozinha, debatendo sobre esse assunto, 

sempre que você tiver oportunidade converse com os meninos dentro na sala, aí foi 

indo. 

 

Contudo, as demais professoras que atuam no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, 

relataram suas dificuldades, como a Professora 2eP que expõe: 

 

[...] eu tinha ajuda de um determinado professor, que depois eu vi que não tava 

dando muito certo porque ele ficava assim, meio receoso. Ele tem o interesse, mas 
ele ficava meio receoso; quer dizer, dizia que não sabia lidar muito [com os temas]. 

Não é nem isso, formação ele tem, é que ele, às vezes a pergunta vinha e os meninos 

estigavam mais outra, talvez seja [falta de preparo], acho que nem de preparo, 

achava que não era correto porque a gente teve um problema sério aqui. Teve umas 

pessoas que não aceitavam, impediam, achava que ele tava..., olhe! O preconceito 

assim..., muito forte [...]. 

O nosso professor ainda não se atentou pra isso, pra essa realidade. Eles ainda estão 

muito numa educação formal, entendeu? E achar que trabalhar esse tema é fugir, não 

tá dentro da matéria dele, porque essa educação é do pai. 
 

Para a Professora 3mS,  

 

[...] se por um lado ela interessa aos jovens, por outro ela, muitas vezes, não 

interessa o adulto, o professor porque ele tem seus próprios valores e acha que não é 

interessante discutir. Então, é uma faca de dois gumes, na verdade; se por um lado, a 

gente no meio jovem, adolescente, a gente tem uma facilidade de trabalhar, quando a 

gente parte para os colegas de trabalho, a gente tem uma certa rejeição. 
 

E a Professora 4mR relata que 

 

[...] ainda me sinto é num quadro que eu não gostaria de estar; eu me vejo ainda 

como se fosse na base, já queria que todo mundo já tivesse mais envolvido, que 

fosse uma coisa assim, de prioridade. Eu estou fazendo um trabalho de formiguinha 
na verdade, entendeu? Ainda. Ah! É de sensibilização, e eu ainda tô nesse estado de 

sensibilização; eu já queria estar num processo de participação porque esse mesmo 

projeto, eu reuni os professores no dia 20 de março deste ano [2010], pra apresentar, 

convidei alguns professores e não tive essa resposta ainda positiva. Então, na 

verdade só existe eu e os alunos, quer dizer, se tivesse mais professores que 

abraçassem a causa, talvez a gente tivesse mais fortalecido. Quem está dentro sabe 

da importância desse programa, porque, na verdade, as pessoas acham que isso é um 
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trabalho a mais, não há uma dedicação, não é uma vocação, é mais trabalho, e nem 

todos tá mais aberto a esse trabalho [...]. 
 

Nesse ponto negativo percebe-se muita resistência por parte dos(as) professores(as), 

que pode ser classificada de diversas maneiras, como sócio-religiosa e trabalhista, de acordo 

com os relatos supracitados, deixando também a implementação do SPE como uma 

responsabilidade exclusivamente da professora que resolveu desenvolvê-lo na Unidade de 

Ensino, exceto nas escolas vinculadas à Professora 1eJ. 

 

Já em relação à carga horária enquanto um aspecto negativo na implementação do 

SPE, nas concepções tanto dos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE quanto das 

Professoras participantes da pesquisa, constata-se esse entrave por meio de alguns relatos, 

como o do Coordenador/Facilitador 1e expondo que 

 

[...] precisa se constituir mecanismos e elementos que garantam a coesão, que 

garantam essa aproximação entre profissionais de saúde e de educação. Por 

exemplo, o profissional de saúde que está envolvido com o SPE, ele ainda não tem a 

liberação lá, sempre ou um dia livre para ir fazer o trabalho do SPE na escola, ele 

tem que incorporar o trabalho do dia a dia que ele vem fazendo a muito tempo, 

entende? Mais esse do SPE. Então, muitas vezes é muito mais cômodo eu 

permanecer no que eu tava do que mexer nessa história toda. O professor a mesma 

coisa, entende? A gente vai, leva a temática, muitos professores se sentem 
extremamente empolgados, digamos assim, com as temáticas, eles dizem: – poxa! 

Isso é importante trabalhar não só na escola como na minha vida, na minha família, 

na minha comunidade; mas aí o professor se sente engessado e preso, por quê? 

Porque o ideal seria que nós tivéssemos, por exemplo, uma carga horária especifica 

pra isso. Se eu chego na escola e digo, eu quero um professor de referência, na 

manhã, à tarde e outro à noite, e aí você reduz a carga horária desse professor em 

10h por semana, o professor não dá mais 25h, dá 15horas/aula e 10h ficam voltadas 

para o programa. Aconteceria ou não, não a contento eu diria, mas a coisa andaria 

um pouco mais ou não. Muitos professores precisam ampliar a sua carga horária pra 

poder fazer alguma coisa, entende [...]. 
 

Para o Coordenador/Facilitador 2m, 

 

[...] alguns profissionais dizem: – ah! Não. As pessoas têm que trabalhar 

independente dessa carga horária. Eu acho que não! Eu acho que se existisse 

realmente essa carga horária pra o professor desenvolver o SPE em todas as escolas, 

o impulso seria outro. É claro que não poderia ser uma coisa assim, tome tal carga 

horária, não; ter um acompanhamento, ter uma cobrança, porque quando a gente tá 

dando aula a gente é cobrado, a gente tem uma caderneta pra assinar, a gente tem um 

número de aulas pra ministrar. Então, que houvesse essa regulamentação, essa 

fiscalização se esse trabalho realmente está sendo feito ou não, mas eu acho que 

seria algo que iria impulsionar bastante [...]. 
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A Professora 1eJ relata sobre a necessidade de se ter uma carga horária para o SPE, 

independente das escolas que leciona, afirmando que 

 

pra você participar é como se você tivesse um trabalho voluntário, porque você sabe 

que só tem dois, trabalho não, dois lugares ou às vezes três. Aí tem a questão da 

formação que você tem que participar, às vezes ela acontece no turno contrário ou às 

vezes até acontece no horário mesmo; então já aconteceu de ter reuniões no meu 

horário de trabalho, mas eu preferi não ir pra reunião porque eu tinha que dá aula. 

Então o ideal que já foi até conversado isso, seria reduzir um pouco a carga horária 

do professor que trabalha com esse projeto, esse seria o ideal. Isso é algo que a gente 
já pede a muito tempo; então, porque é assim? É complicado porque você tem que ir 

atrás das coisas, tem reunião, tem isso, tem aquilo, e você tem que dar conta do seu 

trabalho aqui e aí fora. Aí então já aconteceu esse ano mesmo, no segundo semestre, 

houve duas reuniões e eu não fui, no meu horário de trabalho, certo?, não era o 

turno, quero dizer..., no turno contrário, e se for no turno contrário é que eu não vou 

mesmo porque eu não vou perder no Município pra ir pra uma reunião do Estado, 

certo? Então a reunião era no meu horário de trabalho, mas como os meus alunos 

estavam vésperas do ENEM, véspera de vestibular, então pra mim ficar afastada três 

dias, pra mim seria complicado; então eu preferi não participar, entendeu? Por conta 

disso. 

Esse ano mesmo teve uma polêmica aqui, a coordenação da escola queria que o 

professor de física preparasse os alunos para a Olimpíada de Física. Ele disse pra eu 
preparar os alunos pra Olimpíada de Física. Eu vou ter que ter “X” horas só 

trabalhando isso, e aí como é que fica o meu conteúdo em sala de aula. A professora 

de literatura também foi a mesma reclamação, que tinha um Concurso Literário; 

então ela quis de forma voluntária, ela fez um sexto horário para trabalhar com 

aqueles alunos que queriam participar do Concurso Literário. Então, pra qualquer 

projeto, não só o Saúde e Prevenção, o professor precisa ter tempo pra trabalhar, 

mas como se você tem 25h fechada em sala de aula? O ideal seria isso, aí sim, 

difundiria mais, que haveria mais professores interessados em participar, porque 

muitos não querem participam por conta disso [...].  

 

 

A Professora 2eP também expõe que “a nossa ferramenta é o aluno. Se você tem, se 

dispõe, eu acho que esse projeto a gente precisa dispor de tempo e compromisso. O professor 

acha que tem que ter carga horária disponível pra poder estar disponibilizando [o seu tempo]”. 

 

 

Segundo a Professora 3mS,  

 

[...] tem toda a estrutura da escola que dificulta a própria organização; então, assim, 

essa questão de ter uma carga horária específica é antigo. Desde que eu ouvi falar do 

SPE a primeira vez, que tem esse tipo de argumento, mas sempre a resposta é que é 

difícil, que não pode, que não dá, que tem que ser assim mesmo, mas eu considero 
um entrave. 

[...] Eu acharia importante [...], é a questão do professor que fosse coordenador na 

escola, ter um momento, uma carga horária, tanto pra desenvolver essas atividades 

quanto pra se preparar, pra participar de formações e etc. Eu acho que seria uma 

coisa... . [Os profissionais da saúde] também. Acho que seria importante. 
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E a Professora 4mR relata que 

 

tempo é outro ponto negativo porque eu só trabalho aqui na escola segunda, quarta e 

quinta é a minha carga horária; quer dizer, só nesses dias que o trabalho é efetuado, 

isso é um trabalho pra ser sequenciado [...]. 

[...] Outra coisa, dar uma carga horária específica pra o professor desenvolver o 

projeto, porque quem tá com sua carga horária, seria um trabalho a mais. Então essa 
é outra necessidade, deixar duas horas pra aquele professor desenvolver o projeto na 

escola, que seja pra vários professores, um de manhã, um de tarde, entendeu?, 

específico pra ele desenvolver o projeto. Fora disso não abraça não, que é mais 

trabalho mesmo [...]. É ação, você tem que tá em comunicação com os alunos, você 

tem que correr em reuniões de pais, você tem que tá fazendo folder, cartaz, então 

você tem que tá agindo, não é de chegar e o aluno tá lá e você vai administrar uma 

aula. O SPE é ação, não é acomodação [...]. 
 

Como se pôde observar, os depoimentos supracitados foram unânimes em afirmar a 

necessidade de uma carga horária específica para o(a) professor(a) poder atuar 

satisfatoriamente na implementação do SPE nas Unidades Públicas de Ensino das redes 

estadual e municipal de Aracaju/SE, caso contrário permanecerá como grande entrave. 

 

De acordo com Barbosa e Silva (2010, p. 07), analisando a jornada de trabalho 

docente, afirmam que 

 

mesmo admitindo que as condições e salários dos professores pioraram em razão de 

ajustes econômicos, o relatório [da UNESCO, “Educação: um tesouro a descobrir” 

(1998)] recomenda que se conte com a colaboração dos mesmos, sem a qual se torna 

inviável o sucesso das reformas no sistema educacional. Propõe que se „ultrapasse‟ 

as questões centrais da categoria, como as salariais e condições de trabalho, em 

nome de uma reforma em que os professores não foram consultados. A sugestão é 
que os professores sejam utilizados para que se efetivem as mudanças supostamente 

necessárias, ainda que com o sacrifício de seus salários e condições de trabalho. Os 

organismos externos atualizam a prática da separação entre planejar e executar além 

de demonstrar o desejo conservador de tratar o professor como sacerdote, como 

aquele que abdica de seus direitos como trabalhador em nome de uma devoção 

idealizada da profissão. 

No Brasil, o Ministério do Trabalho e do Emprego – MTE publica desde 1982 as 

atribuições das diversas ocupações por meio do „documento que reconhece, nomeia 

e codifica os títulos e descreve as características das ocupações do mercado de 

trabalho brasileiro‟, a Classificação Brasileira de Ocupações. 

 

Continuando, Barbosa e Silva (2010, p. 11), relatam que 

 

as especificidades do trabalho docente associada aos inventos tecnológicos, às 

mudanças familiares e aos preceitos da racionalidade gerencial indicam a existência 

de práticas pedagógicas intensificadoras do trabalho docente na escola básica 

pública. As muitas atribuições depreendidas de documentos internacionais e da 

legislação nacional são acrescentadas todos os dias ao trabalho docente sem que se 

percebam os limites dos professores do ponto de vista de sua saúde mental e física. 
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As mudanças percebidas na classificação de ocupações do Ministério do Trabalho 

nas atribuições dos professores, de 1994 para a classificação de 2002, são 

principalmente no acréscimo das funções de participação dos eventos da escola, 

assim como na construção do Projeto Político-Pedagógico, além dos famigerados 

registros burocráticos exigidos pelos órgãos do Estado. A busca por formas 

alternativas para providenciar materiais e captar recursos diversos para a escola 

passa a ser também mais uma atribuição dos professores, ainda que não esteja 

formalizada na lei, mas na necessidade cotidiana de alternativas para suprir as 

necessidades materiais da escola. 

O planejamento e execução de diferentes atividades para atender os alunos com 

dificuldades estão respaldados na LDBEN (Lei 9.394/96) e, na prática tornou-se 
uma sobrecarga de trabalho para o professor, pois o tempo para esse atendimento é 

insuficiente, dadas inúmeras necessidades escolares. Mesmo que a distribuição da 

carga horária esteja de acordo com a resolução do CNE, que estabelece um mínimo 

de 20% de tempo destinado a preparação de material e atividades pedagógicas, 

aumentou-se o tempo de coordenação, porém aumentaram-se muito mais as 

atribuições aos professores [...] da rede pública, sem que se resolvessem pendências 

nas condições de trabalho dos professores, nem tampouco nos problemas 

econômicos e sociais que afligem as famílias e as crianças atendidas pela escola 

pública. 

 

Corroborando com Barbosa e Silva (2010), Melo (2010, p. 59) expõe que 

 

o trabalho docente é tensionado por importantes fenômenos externos. Os professores 

enfrentam um universo de problemas com os quais eles têm que se haver em sua 

prática cotidiana. Somam-se, ainda, as novas atribuições e exigências de maior 

formação, trazidas pelas reformas educacionais das últimas décadas. Estas têm 

provocado transformações profundas na organização escolar, redefinindo papéis dos 

agentes envolvidos, a organização dos sistemas e o fluxo entre os níveis de ensino, 

colocando os docentes ante as situações novas no trabalho, as quais lhes apresentam 

novas demandas e requerimentos e acarretam a ampliação do trabalho para além da 

regência de classes e as atividades a ela correlatas e, muitas vezes, extrapolam a 

própria formação dos professores, sem que sejam oferecidas as condições de 
trabalho necessárias, o que tem causado mal-estar. Com isso, verifica-se uma 

intensificação do trabalho dos docentes, que passa a ser exercido também e de forma 

dilatada fora da jornada de trabalho, em tempos livres. Em paralelo, a política 

salarial, em alguns casos, permaneceu pautada na contenção de gastos, assumindo 

uma lógica baseada no desempenho e na produtividade. Muitos benefícios 

resultantes de conquistas históricas dos docentes e que representavam salários 

indiretos foram extintos. Não raro, essa condição salarial obriga os professores a 

exercerem mais de uma atividade profissional, sendo expressivo o número deles que 

trabalha em mais de um turno e em escolas diferentes, o que corrobora o processo de 

precarização do trabalho docente. Além do mais, os professores passaram a ser 

responsabilizados pelo desempenho dos alunos, da escola e até mesmo do sistema de 

ensino, o que encobre as verdadeiras causas dos baixos resultados da educação, que 
residem em outros determinantes. Nesse quadro, os professores veem-se forçados a 

tomarem para si a responsabilidade pelo sucesso ou insucesso das políticas [...]. Não 

é sem razão que estudos têm demonstrado aumento no adoecimento dos professores 

nos últimos anos. 

 

Outro aspecto negativo selecionado e que merece também destaque na implementação 

do SPE nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de Aracaju/SE, 

refere-se à carência ou ausência de ações para a participação dos(as) alunos(as) com 

necessidades educacionais especiais nas atividades desenvolvidas pelo projeto, nas 
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concepções tanto dos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE quanto das Professoras 

participantes da pesquisa, mediante seus depoimentos, como o do Coordenador/Facilitador 

1e afirmando que  

 

[...] nas formações [tanto as estaduais como as municipais] pra você ter ideia, a 

gente nem toca nesse assunto. [...] A maioria dos exemplos que aparecem 

provenientes dos professores, da prática social dos professores, são exemplos de 

alunos que não têm necessidades especiais, que não vivem com necessidades 

especiais. Quando surge um ou outro exemplo de um aluno ou uma aluna que vive 

com necessidades especiais, a gente realmente não tem formação pra isso, certo. Isso 

tá, sinceramente, isso tá excluído nesse momento da nossa formação; eu 

particularmente, que a gente vai à Brasília todo ano participar de seminários, de 

mostra, de curso, sinceramente eu não tenho visto nem nas Mostras Nacionais essa 

discussão com relação aos jovens com necessidades especiais dentro do SPE [...]. 
[...] Quando surge uma pergunta, um exemplo prático de algum professor ou 

professora trazendo dificuldades nesse sentido, o que a gente faz é sugerir que eles 

se dirijam até a Divisão de Educação Especial da Secretaria pra solicitar um pouco 

mais de informação, entende? Porque eu, particularmente, não tenho formação pra 

isso. Na nossa equipe de formadores também não tem ninguém com formação pra 

isso. 
 

Para o Coordenador/Facilitador 2m, 

 

[...] na Rede Municipal a gente não tem nenhuma ação voltada pra esse público, por 

enquanto, a gente não tem [...]. Mas, eu quero dizer assim, dos professores que 

participam das formações, nenhum professor sinalizou que tivesse aluno com 
necessidades especiais e que precisasse de algum tipo de subsídio diferente ou 

alguma forma diferente de trabalhar, eu não tenho conhecimento. 

[...] Na Rede Municipal não houve essa demanda não, assim, de alguma escola 

solicitar algum material para algum aluno com necessidade especial. 
 

Já a Professora 1eJ, relata que na escola onde leciona no ensino fundamental, do 1º ao 

5º ano, “não tem aluno com necessidade especial”, porém, expõe que na escola na qual atua 

no ensino médio: “[a] menina não estudava aqui. O ano passado ela veio estudar aqui, mas ela 

tá na cadeira de roda e aí a gente conversa normal, sem discussão. Ela só tem deficiência 

física. Nessa escola [não tem outra deficiência] a gente tem alunos assim, com dificuldades 

normais de aprendizagem, mas é em determinadas disciplinas”. 

 

A Professora 2eP expõe que 

 

[...] esse ano, olha, assim, nós tivemos um com necessidade especial, onde a 

sexualidade desse menino estava bastante ativa, mas que era difícil trabalhar esse 

aluno porque a família achava que a escola que era culpada, porque em casa ele não 

tinha isso. Então aqui ele foi assim, e a sexualidade dele, do aluno, era para o mesmo 

sexo e a família não aceitou, e se tornou difícil pra gente trabalhar, porque como ele 

tem essa necessidade, acho que primeiro precisa ser trabalhado a família, e a família 

se trancava. Esse menino veio pra aqui e a gente não sabia que ele tinha necessidade, 
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que ele era aluno portador de necessidades especial, porque ela matriculou e não nos 

disse. Depois de 15 dias ela passou [nome], o menino tá com atitude estranha e 

passou pra professora e a gente queria saber porque daquilo, e aí foi quando ela nos 

apresentou o relatório [...]. 
 

De acordo com a Professora 3mS: “que eu tenha conhecimento, não tem nada 

específico; eles podem participar dentro da sua própria Unidade de Ensino, mas assim, uma 

ação específica pra eles, não. Na Rede Municipal não, quando faz é um trabalho geral e não 

uma ação específica pra eles”. 

 

E a Professora 4mR afirma que 

 

de especiais tem alguns, assim, no sentido assim de surdez, visão baixa, mas não 

interfere não, no trabalho não. Eu não tenho nenhum aluno especial no projeto, 

porque como eu trabalho de horário trocado, os meninos que vem são meninos assim 

de 7º ao 9º ano, e os que tem interesse são tudo considerados normais, que é um 

normal bastante preocupante, mas sem deficiência assim visualmente notada. 
 

Diante do exposto nos relatos supracitados, constata-se a carência ou ausência de 

ações para a participação dos(as) alunos(as) com necessidades educacionais especiais na 

implementação do SPE nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de 

Aracaju/SE, em virtude do “silêncio” causado pela falta de discussão na formação continuada 

e de incentivos no âmbito escolar pelas professoras. 

 

Vale ressaltar, quanto a esse aspecto negativo, que as “Diretrizes para implementação 

do SPE” e o “Guia para a formação de profissionais de saúde e de educação”, exigem que 

sejam contemplados(as) os(as) alunos(as) com necessidades educacionais especiais nas ações 

do mesmo. Como o próprio Guia salienta, através de um texto de apoio e as Diretrizes 

reforçam, que devem “promover a elaboração de materiais didático-pedagógicos que 

possibilitem a acessibilidade de jovens com deficiência auditiva e visual, prevendo a 

publicação desses materiais em Braille. Além disso, os atendimentos de educação e saúde 

devem incluir intérpretes”. 

 

Devido a essas solicitações do SPE, pode-se constatar por meio do Quadro 05, que 

todas as escolas envolvidas nessa pesquisa possuem, matriculados(as), alunos(as) com 

necessidades educacionais especiais, porém, a única ação que foi destacada no ensino 

fundamental do 6º ao 9º ano, apresenta-se como muita dificuldade em lidar com a sexualidade 

do aluno com necessidades educacionais especiais, mas que não corresponde a uma ação 
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inclusiva que por ventura estava estabelecida no seu plano de ação, e sim como um incidente 

que ocorreu no ano letivo de 2010. 

 

Segundo Machado (1995 apud SANTOS, 2009, p. 292),  

 

a sexualidade desses indivíduos é vista pela sociedade, e até mesmo pela família e 

pelos educadores, com profunda vergonha ou preconceito [em geral contra aqueles 
que são considerados frágeis como eles], o que implica a tentativa de escondê-la ou 

reprimi-la. Há que se reconhecer que o portador de deficiência tem como qualquer 

ser humano sua sensualidade e sexualidade, que devem ser reconhecidas e 

respeitadas, o que deve lhes garantir o acesso ao conhecimento e a educação sexual. 

 

De acordo com Stefanes e Figueredo (2010, p. 03-04), 

 

[...] nas últimas décadas, nem se cogitava que as pessoas com deficiências 

apresentassem necessidade e direito à experiência e à manifestação de sua 

sexualidade. A sexualidade dos deficientes continuamente foi negada como se a 

deficiência eliminasse o desejo, embora isto esteja mudando gradativamente, hoje 
têm muitas pessoas que consideram as pessoas com deficiência como seres 

assexuados; e do mesmo modo existem muitas pessoas deficientes que nunca 

tiveram a oportunidade de se conhecerem como seres sexuais. 

 

Para Paim e Politano (2010, p. 40) 

 

toda criança/jovem, seja deficiente ou não, possui sua sexualidade, o que as 

diferenciam são as formas de manifestação de sua sexualidade que estão 

relacionadas com as construções sociais; as relações de gênero presentes nas práticas 

pedagógicas com educandos que apresentam necessidades especiais refletem 

também os estereótipos existentes entre homens e mulheres ditos „normais‟. 
A atuação do/a professor/a [...], frente ao processo de inclusão, previsto por lei, 

envolve a afetividade, compreensão das manifestações sexuais apresentadas pelas 

crianças/jovens com necessidades especiais, reflexão sobre os papéis das relações de 

gênero entre estes e o contexto escolar, práticas pedagógicas que privilegiem a arte, 

o concreto, bem como a compreensão de sua própria sexualidade. 

 

O que pode se constatar com os relatos supracitados é que os(as) gestores(as) escolares 

e os(as) professores(as) das Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de 

Aracaju/SE precisam compreender a importância dos novos desafios fomentados pela 

implementação do SPE, para que consigam ressignificar seus espaços/lugares rumo à 

aquisição de posturas menos excludentes e discriminatórias, tanto no trato com as temáticas 

sexualidade humana e gênero quanto com os(as) alunos(as) com necessidades educacionais 

especiais no âmbito das suas escolas. Porém, considera-se que deve haver uma carga horária 

disponível na jornada de trabalho docente, pois essa condição é primordial para alavancar e 
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alcançar tais desafios; além disso, nota-se que essa situação “imposta” aos docentes dificulta e 

fere seus direitos trabalhistas. 

 

O quinto e último aspecto negativo está relacionado à parceria dos profissionais da 

saúde do Programa Saúde da Família (PSF) que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde e 

que possuem, em seus territórios, Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal 

que implementaram o SPE. Nas concepções, tanto dos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) do 

SPE quanto das Professoras participantes da pesquisa, nota-se, por meio dos seus 

depoimentos, essa falta de coesão, como relata o Coordenador/Facilitador 1e afirmando que 

 

[...] a equipe de saúde e, aí, é função deles, eles priorizam o trabalho deles na saúde, 

as visitas, os atendimentos, mas a equipe de saúde da família também tem como 

parte do seu trabalho atividade educativa, e aí nós encontramos bastante dificuldade 

porque muitos profissionais de saúde preferem fazer atividade educativa na Unidade 
de Saúde e a Unidade não comporta o número de alunos que tem na escola. Então, 

quando o profissional de saúde se propõe a ir até a Unidade Escolar, o trabalho fica 

um pouco mais coeso, entendeu? Apesar de não atingir o objetivo, não é, que seria 

fazer um trabalho continuado..., então a participação desses profissionais tem se 

dado ao longo do tempo muito mais de forma pontual, entende; é aquela coisa: – ah! 

Precisa de uma palestra sobre gravidez, vá lá com a enfermeira do “posto”, que eles 

chamam de posto [...]. 
[Ademais], a Unidade Básica de Saúde não abre à noite, ela funciona de sete às 

dezessete horas, correto? A escola funciona de sete ao meio dia, de treze às 

dezessete horas e de dezenove às vinte e duas horas e trinta minutos. Então, o turno 

da noite fica descoberto, na grande maioria dos lugares e o turno da noite, é um 
turno que carece muito dessas discussões. É um turno bastante, assim, vulnerável, 

digamos assim, que apresenta muitos fatores de vulnerabilidade para essas questões 

propostas pelo projeto [...]. 

[...] A relação entre saúde e educação institucionalmente, lá na ponta, na escola, na 

Unidade Básica de Saúde, infelizmente, não tem acontecido. 

 

Para o Coordenador/Facilitador 2m 

 

não existe essa disponibilidade. O que a gente percebe muito é que quando a gente 

solicita [o profissional de saúde] a Unidade de Saúde, ela geralmente refere que já 

tem muitos programas, já tem que trabalhar com idoso, tem que trabalhar com 

hipertenso, tem que trabalhar com gestante e trabalhar com adolescente seria uma 
carga a mais. O que a gente tem é o seguinte: quando a gente solicita da Unidade de 

Saúde, que ela vá à escola fazer uma atividade, vai; mas não é uma coisa contínua, é 

uma coisa pontual [...]. 
 

De acordo com a Professora 1eJ: “[os profissionais da saúde] eles sempre vão” na 

escola onde a mesma atua lecionando no ensino fundamental do 1º ao 5º ano; porém, na outra 

escola na qual atua no ensino médio “[os profissionais da saúde aparecem] só quando é 

convidado, e eu faço sempre no meio do ano, porque durante o início do ano eu vou 

trabalhando com eles e no meio do ano, tipo o mês de agosto, eu faço esse encontrão”. 
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A Professora 2eP afirma que “[...] tinha uma enfermeira, que era aqui do Abel [UBS], 

que o ano passado a gente perdeu o contato, mas as vezes que a gente solicitou pra ela vim dar 

aqui, uma ajuda, ela vinha, até lá no Abel;  era uma enfermeira e uma assistente social, então, 

ela vinha de vez em quando fazer palestra”. 

 

De acordo com a Professora 3mS, “[...] se eu solicito que vá um profissional fazer 

uma palestra ou conversar com os jovens, vai; mas não tem aquela coisa, vamos ter um 

trabalho todos os meses, sabe?, não é uma coisa contínua não”. 

 

E para a Professora 4mR, “[...] por exemplo, se eu quero que venha uma pessoa pra 

dar uma palestra, eu tenho acesso, mas vinculado ao projeto direto; já comigo no dia a dia, 

não tenho. Na UBS próxima não tenho [o profissional da saúde], ainda não”. 

 

De acordo com os relatos supracitados, percebe-se claramente o distanciamento dos 

profissionais da saúde, do Programa Saúde da Família que trabalham nas Unidades Básicas de 

Saúde, em relação às Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de 

Aracaju/SE que implementaram o SPE nos seus territórios de atuações. 

 

Contudo, esse distanciamento dos profissionais das equipes de saúde da família se dá, 

também, devido à jornada de trabalho dos profissionais desses, pois segundo Camelo e 

Angerami (2007, p. 505) enfocam 

 

[...]os estressores organizacionais têm se apoiado nas teorias de papéis, sendo os 

mais enfocados: ambigüidade, incompatibilidade, conflito e sobrecarga de papel. 

Analisando os discursos dos [profissionais da saúde], de acordo com a sua 

percepção, identificou-se como risco psicossocial relacionado ao seu papel na 

instituição a sobrecarga de papéis. 

Observou-se que a gerência do cuidado e da unidade são algumas das 
responsabilidades extras que os membros da equipe assumem, e neste estudo 

aparece especificamente como um dos papéis desempenhados pelo profissional 

enfermeiro. 

Evidentemente a presença desse risco é gerador de estresse à medida que a pessoa 

terá dificuldades de se situar nas tarefas que lhe cabem, e seu desempenho pode vir a 

ser prejudicado. 

É importante destacar que, exceto os agentes comunitários de saúde (ACS), todos os 

outros profissionais foram unânimes em expressar a sobrecarga de papéis. Isso pode 

ser decorrente do fato de os ACS terem seu papel definido, enquanto que os outros 

profissionais, como é o caso dos enfermeiros e médicos, acabam assumindo outras 

responsabilidades administrativas a fim de prestar uma assistência adequada. 
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Continuando Camelo e Angerami (2007, p. 505), reportando-se a respeito da 

sobrecarga de trabalho, afirmam que 

 

os trabalhadores [...] percebem um número intenso e diverso de atividades a serem 

desempenhadas no seu cotidiano ocupacional, sendo necessárias longas horas de 

atividade para a sua realização. Este pode ser um dos fatores de interferência na 

relação trabalho/família, bem como no aperfeiçoamento do profissional. O acúmulo 

de tarefas, associado ao ritmo de trabalho implantado nas unidades, é percebido 

pelas diversas categorias profissionais como fator desgastante, podendo levar ao 

estresse. 
A sobrecarga de trabalho, associada pelos entrevistados a longas jornadas, é um 

risco psicossocial ocupacional. O excesso de horas trabalhadas reduz a oportunidade 

de apoio social ao indivíduo, causando insatisfação, tensão e problemas de saúde. O 

fato de o indivíduo ser capaz de lidar com uma determinada carga de trabalho, em 

particular, não significa que possa sempre caminhar naquele ritmo sem períodos de 

restabelecimento. 

 

Como se pode observar na conjuntura do SPE, não só os(as) professores(as), mas 

também os(as) profissionais da saúde estão assoberbados(as) de atividades “impostas” pelas 

condições sócio-político-econômico-culturais que perpassam a sociedade brasileira na 

atualidade, o que precisa ser repensada na formulação de políticas públicas; caso contrário, 

permanecerá como um grande entrave nas suas efetivações. 

 

Portanto, considera-se que a conjuntura do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, 

implementado nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal em 

Aracaju/SE, necessita de reformulações urgente, principalmente quando se constata diversos 

aspectos negativos que estão prejudicando a sua permanência nas mesmas, pois o que ainda 

tem como garantia é o fato dos(as) alunos(as) se sentirem motivados na busca do 

conhecimento proposto pelo projeto. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar as concepções/contradições 

dos(as) coordenadores/facilitadores(as) e professores(as) envolvidos(as) com o Projeto Saúde 

e Prevenção nas Escolas (SPE), o qual é fomentado enquanto política pública educacional 

pelos Ministérios da Educação e da Saúde desde 2003, em todo Brasil, e que tem como 

objetivo central a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, visando a reduzir a 

vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças sexualmente transmissíveis, à infecção 

pelo HIV, à AIDS e à gravidez não-planejada, por meio do desenvolvimento articulado de 

ações no âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde. Dessa forma foi estabelecido, 

enquanto hipótese, que a implementação do SPE em Aracaju, capital do Estado de Sergipe, 

apresentava dificuldades com relação à concretização total dos objetivos propostos em seu 

bojo. 

 

Para a operacionalização desta pesquisa a abordagem histórico-crítica deu conta de 

compreender a relação entre educação, saúde e sexualidade, permitindo, também, enquanto 

opção metodológica, o Estudo de Caso com o enfoque qualitativo. 

 

Mediante os objetivos específicos traçados na pesquisa, primeiramente buscou-se 

identificar as principais instituições que controlam socialmente a sexualidade humana na 

sociedade brasileira, as quais podem ser representadas, principalmente pela interlocução entre 

Igreja Católica e as Ciências Médicas. Todavia, foi necessário enveredar pela história no 

intuito de encontrar fatos históricos que permitissem compreender como veio ocorrendo as 

relações entre as áreas da educação, saúde, sexualidade e educação sexual no contexto sócio-

político-econômico-cultural. 

 

Nessa relação entre as áreas da educação, saúde, sexualidade e educação sexual no 

contexto sócio-político-econômico-cultural, considerou-se que o corpo humano e sua 

sexualidade no Brasil, foi (e é) proposto, controlado e normatizado, principalmente pelos 

médicos-higienistas e padres católicos, além do apoio que tiveram (e tem) dos magistrados, no 

intuito de conduzir a sociedade para a formação da castidade das crianças e dos adolescentes, 

isso tudo em virtude das mazelas sociais, e, especialmente nesse caso, dos abusos sexuais que 

vinham (e vem) sofrendo; mas para tal feito, que perpassava (e perpassa) a nação brasileira, 
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desde a implementação do regime republicano era (e continua sendo) necessária a 

participação efetiva e direta das famílias nessa ação para resolver essa situação de calamidade 

pública no país. 

 

Vale ressaltar que o discurso empregado pelos médicos-higienistas e padres católicos 

nessa empreitada foi (e é) o de mostrar alternativas, através do discurso da dualidade 

pecado/doença/desvio e castidade/saúde/norma para conseguir obter êxito, perante a 

sociedade brasileira, no que diz respeito ao controle do corpo humano e sua sexualidade. Mas, 

tal atitude empregada pelas Religiões (Igreja Católica) e as Ciências Médicas, nesse caso, 

também pode caracterizar o poder de persuasão que elas possuem em nosso cotidiano, 

tornando o indivíduo inicialmente inseguro no que tange ao seu comportamento no dia-a-dia 

em relação à sua prática sexual e sua possível vulnerabilidade, além do que ele pode ser um 

disseminador de doenças na sociedade por essa prática, para, posteriormente, incutir, nesse 

mesmo indivíduo, um comportamento “viável e seguro” segundo as suas diretrizes 

“cientificamente comprovadas”. Ao mesmo tempo, notou-se que o que se diz ser científico 

pelas Ciências Médicas e as Religiões (Igreja Católica), nem sempre é um estudo científico, 

principalmente quando se abordava (e aborda) as questões da sexualidade, e sim, procuravam 

(e procuram) um novo arranjo social para manter a ordem vigente. 

 

O que se pode afirmar é que o uso do discurso da dualidade pecado/doença/desvio e 

castidade/saúde/norma, empregado, principalmente, pelas Religiões (Igreja Católica) e as 

Ciências Médicas, é o discurso da classe hegemônica e dominante nesse país, pois através 

dele seus interesses são alcançados e, com isso, se mantém a perpetuação e reprodução do 

comportamento dos indivíduos separadamente pelos seus corpos e suas sexualidades na 

sociedade brasileira. 

 

Em segundo lugar buscou-se compreender, de forma específica, as mudanças e/ou 

transformações ocorridas nas políticas públicas da educação, saúde, sexualidade e, 

principalmente, na educação sexual inserida no ensino fundamental da educação básica no 

Brasil, tendo em vista os proponentes da implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas terem como alvo para sua inserção as Unidades Públicas de Ensino da educação 

básica de todo país, e, por esse aspecto, tornou-se necessário entender como a educação 

sexual apregoada pelos padres da Igreja Católica e médicos-higienistas, no final do século 
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XIX, veio se adaptando no século XX e início do século XXI, no contexto educacional 

brasileiro, tomando como ponto norteador para sua análise a cultura escolar. 

 

A cultura escolar no ensino fundamental para essa pesquisa, focou-se, 

especificamente, na arquitetura escolar, nos programas de ensino e na formação docente no 

Brasil e a sua relação com a educação sexual apregoada pela Igreja Católica e as Ciências 

Médicas. Com isso, percebeu-se que as áreas da educação, saúde e sexualidade estão em 

completo imbricamento, como também possuem semelhanças em seus discursos e práticas no 

que diz respeito à perpetuação e reprodução das desigualdades sexuais entre os indivíduos no 

ensino primário (atualmente ensino fundamental), e, o mais interessante disso tudo é que são 

reforçadas e legitimadas pelas políticas públicas em âmbito nacional. 

 

Dessa forma, constatou-se que os médicos-higienistas realmente se legitimaram no 

campo educacional brasileiro, principalmente quando tiveram o apoio de outros profissionais 

como os padres católicos, magistrados, políticos, engenheiros, arquitetos e professores, e, 

entre tantas outras contribuições que os consolidassem nesse campo, teve a construção dos 

grupos escolares. 

 

Porém, quando se analisa a cultura escolar dos grupos escolares, símbolos da escola 

primária, e a relaciona com a educação sexual que era confiada e reservada à família, 

constata-se que os projetos arquitetônicos; os programas de ensino, especificamente as 

disciplinas Trabalhos Manuais e Educação Física e a condição sexual dos(as) professores(as) 

foram muito bem planejados para conseguir contemplar essa “ação pedagógica”, 

aparentemente antagônica, que foi a de levar para o âmbito escolar a educação sexual que era 

apregoada no lar. 

 

Nesse sentido, afirma-se que a cultura escolar no ensino primário (atualmente ensino 

fundamental) era (e é) permeada por duas finalidades bem demarcadas, sendo a primeira para 

atender aos preceitos pedagógicos e higiênicos (saúde), e a segunda para separar e moralizar 

os sexos, nitidamente expostas e “carimbadas” nos edifícios (nas arquiteturas) escolares, nas 

disciplinas Trabalhos Manuais (atualmente extinta) e Educação Física, além da condição 

sexual dos(as) professores(as). Contudo, essa segunda finalidade, especificamente, foi (e é) 

muito útil e contribuiu enormemente para a consolidação da educação sexual dada pela 

família no lar e dentro da escola, porque de maneira discreta ela foi se constituindo na cultura 
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escolar como parte integrante do “currículo invisível ou silencioso”, fazendo com que os 

alunos e alunas se conformassem melhor com as condições e papéis que lhes eram atribuídos 

dentro e fora da escola, tornando-se, assim, num eficiente modelo e espaço/lugar de coerção e 

controle das vontades dos educandos, pois sem que eles percebessem estavam sendo 

moldados, não pelas “mãos” dos(as) professores(as) diretamente, mas pela situação imposta a 

eles; além do que, os(as) professores(as), inicialmente, eram proibidos(as) de pronunciar 

qualquer assunto que fosse relacionado a sexo em sala de aula, incutindo, assim, que em 

qualquer ambiente social, como é a escola, vai existir um lugar pertinente somente para 

homens e outro para as mulheres. 

 

Pretendendo dar visibilidade às experiências vividas pelos sujeitos que participam da 

implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), nas Unidades Públicas de 

Ensino das redes estadual e municipal da educação básica na cidade de Aracaju/SE, 

principalmente porque esse projeto provoca, mediante seu objetivo central, a discussão sobre 

as temáticas saúde sexual e a saúde reprodutiva no âmbito escolar, além de constatar, através 

de fatos históricos tanto no contexto sócio-político-econômico-cutural quanto no contexto 

educacional, que os mesmos estão impregnados de condicionantes que procuram segregar 

homens e mulheres em seus guetos biofisiológicossexuais e mediante o discurso da 

“heteronormatividade” balizado pela dualidade pecado/doença/desvio e 

castidade/saúde/norma, ocasiona, com isso, na exclusão daqueles sujeitos que não se 

enquadram em seus padrões e papéis sexuais estabelecidos socialmente no Brasil. 

 

Dessa forma, foi necessário, em terceiro lugar, contextualizar, inicialmente, as 

políticas públicas educacionais de maneira geral, por meio dos programas e ações que estão 

sendo implantados e/ou implementados pelas Secretarias pertencentes ao Ministério da 

Educação (MEC) em todo Brasil, para que se obtivesse uma visão ampliada dos que estão 

sendo encaminhados e direcionados para a educação básica, e, a partir daí, entender melhor a 

situação do seu principal órgão proponente na implementação do Projeto Saúde e Prevenção 

nas Escolas (SPE) nas Unidades Públicas de Ensino do Município de Aracaju/SE. Ademais, 

como se pode notar anteriormente, a política educacional brasileira mais serviu aos interesses 

das classes dominantes do que em favor das classes dominadas, quando se refere às questões 

da sexualidade humana e gênero, reforçando e mantendo seus estereótipos sexuais na 

sociedade. 

 



195 

 

Por outro lado, os programas e ações educacionais que estão sendo implantados e/ou 

implementados atualmente pelo Governo Federal, através das Secretarias do Ministério da 

Educação (MEC), são de grande relevância para a sociedade brasileira, os quais procuram 

minimizar as desigualdades sociais, econômicas e regionais, como também a discriminação e 

o preconceito. Dentre elas pode-se destacar a do analfabetismo, a étnico-racial, a sexualidade 

humana, o gênero e a da pessoa com deficiência, através de iniciativas dentro das Unidades 

Públicas Escolares da educação básica. Porém, diversos programas se apresentam 

desarticulados, ao tempo em que recebem recursos financeiros por meio de impostos pagos 

pelos contribuintes, mas pouco se discute como foi feita a aplicação desses recursos e os 

motivos que dificultam alcançar os objetivos e metas neles propostos para a educação básica, 

e, consequentemente, para sociedade brasileira. 

 

De acordo com a situação apresentada a respeito dos programas e ações que vem 

sendo implantados e/ou implementados pelas Secretarias do MEC nas Unidades Públicas 

Escolares da educação básica em todo Brasil, procurou-se especificamente conhecer, de fato, 

os possíveis desafios enfrentados pelos sujeitos que resolveram implementar o SPE nas 

escolas públicas estaduais e municipais de ensino de Aracaju/SE, tendo como referência as 

análises anteriores. Até o presente momento constatou-se que no Brasil as políticas públicas 

voltadas para sexualidade humana e gênero possuem, sutilmente, seus discursos pautados no 

sexo biológico (“natural/instintivo”) e, consequentemente, na perpetuação da separação entre 

homens e mulheres, além de serem constantemente influenciadas, principalmente, pela Igreja 

Católica e as Ciências Médicas (considerada “neutra”) no decorrer da nossa história. 

Ademais, negam qualquer ação individual ou coletiva que proponha abordar a temática 

sexualidade humana de maneira clara e verdadeira, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito 

escolar, mesmo após a implantação dos PCN‟s. 

 

Quando se adentra pelo histórico do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), é 

válido salientar que o mesmo é resultante do “Projeto Escolas”, criado em 1995 pelo 

Ministério da Saúde e Ministério da Educação, os quais tem reunido esforços para que os 

temas em saúde sexual e reprodutiva sejam trabalhados nas escolas. E mediante a trajetória de 

implementação do SPE em todo Brasil o município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, 

não foge à regra dessa implementação, pois desde o ano de 2001 já fazia parte desse contexto. 
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Segundo documentos oficiais (ofícios, relatórios e apostilas) da Secretaria de Estado 

da Educação, em 2001 já havia um total de 17 (dezessete) Unidades de Ensino da rede pública 

estadual no Município de Aracaju/SE participando do “Projeto Escola DST/AIDS”, que fora 

criado, em 1995, pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação. 

 

Porém no ano de 2004, após a reformulação do “Projeto Escola DST/AIDS” do ano de 

2003, que resultou na criação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, o município de 

Aracaju também sofreu uma reestruturação, ocasionando numa redução drástica de Unidades 

de Ensino participantes desse projeto. De acordo com a reformulação para SPE foram 

necessárias apenas 03 (três) Unidades Públicas de Ensino como piloto dessa nova proposta 

para a cidade de Aracaju, sendo 01 (uma) da rede pública municipal de ensino e 02 (duas) da 

rede pública estadual de ensino, pois o projeto não mais ficaria restrito somente às discussões 

das DST/AIDS, e sim acrescentaria novas abordagens como homossexualidade, gênero e 

diversidade, violência doméstica e abuso sexual, a sexualidade na vida das pessoas com 

deficiência, direitos (humanos, sexuais e reprodutivos) e desenvolvimento da sexualidade. 

 

Entretanto, na atual conjuntura da implementação do SPE nas Unidades Públicas de 

Ensino das redes estadual e municipal, buscou-se, em quarto lugar, conhecer as atividades 

desempenhas pelos(as) 02 (dois/duas) Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE, sendo 01 

(um/uma) pela rede pública estadual de ensino e o outro(a) pela rede pública municipal de 

ensino, no que se refere à formação continuada e compreender melhor como se efetiva e 

repercute essa formação, no âmbito das Unidades Públicas de Ensino e por meio das 

professoras participantes da pesquisa. Sendo assim, resolveu-se entrevistá-los(as) para 

aprofundar algumas discussões a respeito dos conteúdos programáticos, além de suas 

experiências vividas com a implementação do SPE no Município de Aracaju/SE. 

 

O que se pôde notar, mediante as entrevistas realizadas com os(as) 

Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE em Aracaju/SE, é que apesar de tentarem, por meio 

das formações que promovem para os(as) professores(as) das Unidades Públicas de Ensino da 

educação básica de Aracaju/SE, ampliar o enfoque da sexualidade humana historicamente 

vinculada às questões biológicas e reprodutivas, reconhecem a presença de alguns entraves 

para atingir plenamente os objetivos propostos, como: a rejeição em discutir as temáticas 

sexualidade e gênero nas escolas; a insignificante utilização dos livros on-line; a pequena 

participação dos profissionais da saúde na disseminação do projeto nas escolas envolvidas; e 
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quando os profissionais da saúde abordam os temas do projeto, restringem-se meramente às 

questões biofisiológicassexuais. Diante isso, precisou-se constatar se esses entraves também 

estão presentes na prática cotidiana das professoras que lecionam no ensino fundamental do 6º 

ao 9º ano e que implementaram o SPE nas Unidades Públicas de Ensino de Aracaju/SE, por 

ser considerado, este, o campo empírico da pesquisa. 

 

Mediante as ações desenvolvidas pelos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE, 

percebeu-se, em quinto lugar, os seus esforços em implementar cada vez mais esse projeto 

nas Unidades de Ensino das redes públicas estadual e municipal da educação básica de 

Aracaju/SE, e constatou-se esse crescimento em relação ao ano de 2004, pois no ano letivo de 

2010 a cidade de Aracaju/SE já possuía um total de 28 (vinte e oito) Unidades de Ensino 

envolvidas com o SPE, sendo 13 (treze) pela rede pública estadual de ensino e 15 (quinze) 

pela rede pública municipal de ensino. 

 

Ademais, das 28 (vinte e oito) Unidades de Ensino envolvidas com o SPE, delimitou-

se o campo empírico da pesquisa para o acesso (às informações) em apenas 04 (quatro) 

Unidades de Ensino, sendo 02 (duas) para rede pública estadual e 02(duas) para rede pública 

municipal de ensino, e, consequentemente, na escolha das 04 (quatro) professoras 

participantes da pesquisa, na condição de entrevistadas, que atualmente desenvolvem o 

projeto nas Unidades de Ensino na cidade de Aracaju/SE. 

 

Para definir a quantidade de Unidades de Ensino da educação básica que fariam parte 

da amostragem, tanto pela rede pública estadual quanto pela rede pública municipal de ensino 

de Aracaju/SE, foi necessário que as escolas selecionadas tivessem em comum, 

principalmente, o ensino fundamental “regular” do 6º ao 9º ano e ter alunos(as) com 

necessidades educacionais especiais matriculados(as) nas mesmas no ano letivo de 2010. 

 

Com a escolha indireta das 04 (quatro) professoras participantes da pesquisa, na 

condição de entrevistadas, que atualmente desenvolvem o projeto nas Unidades de Ensino na 

cidade de Aracaju/SE, percebeu-se, nas suas trajetórias, que o tempo de contato profissional 

com o SPE variou de 01 (um) a 04 (quatro) anos; a faixa etária variou entre 36 (trinta e seis) e 

52 (cinquenta e dois) anos de idade; 01 (uma) professora é solteira; 01 (uma) professora não 

possui religião definida e leciona no ensino fundamental “regular” do 1º ao 5º ano, porém atua 

no SPE com os(as) alunos(as) do turno vespertino matriculados no ensino fundamental 
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“regular” do 6º ao 9º ano; 01 (uma) das entrevistadas atua como pedagoga na escola e possui 

formação também em Serviço Social; e 01 (uma) professora leciona, atualmente, no ensino 

médio “regular” pela rede pública estadual e no ensino fundamental “regular” do 1º ao 5º ano 

pela rede pública municipal de Aracaju/SE desenvolvendo o projeto. 

 

Porém, das 04 (quatro) professoras participantes da entrevista, somente 03 (três) 

responderam exclusivamente como professoras, devido a Professora 3mS também atuar como 

Coordenadora/Facilitadora do SPE na rede pública municipal de ensino de Aracaju/SE, 

dividindo a sua carga horária de trabalho para preencher as 02 (duas) funções, obtendo, assim, 

relatos simultâneos das suas experiências. 

 

Quanto à formação continuada oferecida pelos Grupos Gestores Estadual e Municipal 

do SPE, na cidade de Aracaju/SE, para as professoras participantes da pesquisa, a mesma está 

obtendo êxito no que se refere em contribuir para minimizar suas dúvidas na implementando 

do projeto nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal. Por outro lado, o 

manuseio dos livros on-line merece ser questionado quanto a sua utilização e significado para 

incrementar essas formações. 

 

De acordo com Stahl (2010), não basta disponibilizar os livros on-line, se as 

professoras não estão familiarizadas com esse “novo” recurso tecnológico, pois faz-se 

necessário também instrumentalizá-las para que façam uso dessa ferramenta na sua formação 

de maneira consciente e satisfatória. 

 

Em sexto lugar, diante dos relatos expostos pelas Professoras e pelo 

Coordenador/Facilitador 1e participantes da pesquisa, mediante as suas concepções, 

constata-se que as questões biofisiológicassexuais atreladas aos estereótipos de gênero 

masculino e feminino ainda são fatores preponderantes para os(as) professores(as) atuarem na 

discussão de temáticas relacionadas à sexualidade humana e ao gênero no âmbito escolar, 

incorrendo, assim, no afastamento dos professores de tal incumbência e sendo, tal atitude, 

“respaldada” pelas professoras; com isso, elas acabam assumindo a responsabilidade pela 

educação em sexualidade dentro das mesmas. Por outro lado, demonstram a forte influência 

que ainda recebem das principais instituições mantenedoras e controladoras dos estereótipos 

sexuais dos indivíduos na sociedade brasileira, que são a Igreja Católica e as Ciências 

Médicas. 
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De acordo com os depoimentos dos(as) participantes da pesquisa que atuam na 

implementação do SPE, as(os) mesmas(os) foram unânimes em afirmar que 

independentemente de ser homem ou ser mulher, quando os(as) professores(as) resolvem 

participar da formação em relação às temáticas desenvolvidas pelo projeto não percebem 

diferenças no compromisso/envolvimento para disseminá-lo dentro das Unidades Públicas de 

Ensino das redes estadual e municipal na cidade de Aracaju/SE. 

 

Constata-se, com tais afirmações acima, que quando o(a) docente se propõe a 

participar da formação continuada oferecida pelos Grupos Gestores Estadual e Municipal do 

SPE, eles(as) conseguem transpor suas dificuldades e/ou limitações oriundas das questões 

biofisiológicassexuais atreladas aos estereótipos de gênero masculino e feminino, pois se 

sentem mais confiantes e capazes de exercer suas atividades com mais clareza da 

problemática exposta pelo projeto. 

 

Porém, vale salientar que a formação continuada promovida pelos 

Coordenadores/Facilitadores (as) do SPE em Aracaju/SE, tem uma carga horária “resumida” e 

o “tempo é curto”. Sobre isso, Richit e Maltempi (2010, p. 03) alertam para este tipo de 

formação que “em muitos casos, a maioria dos professores, após o encerramento [das 

mesmas], retomam as suas atividades sem grandes mudanças metodológicas e, muitas vezes 

sem ao menos tentar utilizar parte do aprendizado na sua prática”. 

 

Diante do exposto, nota-se que a participação das professoras que estão 

implementando o SPE nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal no 

Município de Aracaju/SE e os conteúdos programáticos que são elencados e desenvolvidos na 

formação continuada, apresentam diferenças nas concepções de professores e professoras em 

relação às temáticas do projeto, exceto quando se propõem a participar da formação e atuar na 

implementação do SPE. 

 

De acordo com Nunes (2006, p. 12), faz-se necessário que “a formação para uma 

intervenção sobre sexualidade humana esteja radicada numa crítica profunda aos mecanismos 

de poder e dominação que uma sociedade engendra para determinadas realidades e épocas”. 

Ademais, faz-se necessário que a formação continuada para os(as) professores(as) seja 

permanente, a fim de desconstruir estereótipos sexuais arraigados em seus corpos e possa 

transformá-la em novas possibilidades de concebê-los tanto para si quanto para o outro. 
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Porém, quando se observa os depoimentos das professoras que atuam, principalmente 

no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, implementando o SPE nas Unidades Públicas de 

Ensino das redes estadual e municipal de Aracaju/SE, percebe-se que existe rejeição por parte 

dos(as) alunos(as) e por parte dos(as) professores(as) em relação aos conteúdos programáticos 

do SPE que trazem em seu bojo discussões polêmicas, repletas de tabus, preconceito e 

discriminação, como por exemplo, a sexualidade, a homossexualidade, o gênero e o aborto. 

Por outro lado, consideram que os temas relacionados às DST/AIDS e gravidez na 

adolescência já são suficientes para entender o contexto da sexualidade humana. A esse 

respeito, França e Calsa (2008, p. 05-06) depõem que “[...] a desconstrução desse discurso 

constituído primariamente pela linguagem médica e marcado pela autoridade da produção do 

conhecimento científico é complexa. Ainda hoje, as formulações com base em uma matriz 

biológica são consideradas, pela maior parte das pessoas, como imutáveis”. 

 

De acordo com Nunes (2006, p. 08), “[...] noções de biologia, anatomia humana, 

comparações entre reprodução animal e o fenômeno humano de nascer são desencontros de 

uma mentalidade fria e cartorial, retrato de uma sociedade deserotizada [...]”. O que corrobora 

com as análises anteriores, quando se percebe que o discurso da dualidade 

pecado/doença/desvio e castidade/saúde/norma, empregado principalmente pelas Religiões 

(Igreja Católica) e as Ciências Médicas, ainda permanecem controlando o corpo humano e sua 

sexualidade na sociedade brasileira. 

 

Entretanto, quando se procurou conhecer, através dos relatos das professoras 

participantes da pesquisa, como elas desenvolvem as temáticas sexualidade humana e gênero, 

notou-se que apresentam dificuldades ou silenciam perante a inserção dessas discussões no 

âmbito das Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de Aracaju/SE, 

ocasionadas, também, pela formação continuada muito “resumida ou curta” e pela falta de 

participação dos demais segmentos das suas comunidades escolares nas discussões que 

envolvem as temáticas do SPE. 

 

E, por fim, em sétimo lugar, resolveu-se elencar e tornar visível os aspectos positivos 

e negativos mediante as concepções dos(as) Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE e das 

Professoras, por meio de experiências por eles vivenciadas, com a implementação do SPE nas 

Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de Aracaju/SE. 
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Dessa forma, percebeu-se nas concepções, tanto dos(as) 

Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE quanto das Professoras participantes da pesquisa, 

segundo seus depoimentos, que o principal aspecto positivo a ser destacado está em levar a 

discussão das temáticas que envolvem o SPE para dentro das Unidades Públicas de Ensino, 

uma vez que a aceitação, por parte dos(as) alunos(as) é muito grande, e, com isso, conseguir 

dirimir alguns problemas de ordem sexual no âmbito escolar. 

 

Entretanto, quanto aos aspectos negativos da implementação do SPE nas Unidades 

Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de Aracaju/SE, foram relatados vários 

pontos considerados como entraves para sua permanência no âmbito escolar, tanto pelos(as) 

Coordenadores/Facilitadores(as) do SPE quanto pelas Professoras participantes da pesquisa; 

porém, selecionou-se 05 (cinco) pontos que merecem destaque nessa pesquisa, como: gestão 

escolar; participação docente; carga horária; participação dos(as) alunos(as) com 

necessidades educacionais especiais; e parceria dos profissionais da saúde. 

 

O que pode se constatar em relação aos aspectos negativos supracitados é que os(as) 

gestores(as) escolares e os(as) professores(as) das Unidades Públicas de Ensino das redes 

estadual e municipal de Aracaju/SE precisam compreender a importância dos novos desafios 

fomentados pela implementação do SPE, para que consigam ressignificar seus 

espaços/lugares rumo à aquisição de posturas menos excludentes e discriminatórias, tanto no 

trato com as temáticas sexualidade humana e gênero quanto com os(as) alunos(as) com 

necessidades educacionais especiais no âmbito das suas escolas. Porém, considera-se que para 

isso deve haver uma carga horária disponível na jornada de trabalho docente, pois essa 

condição é primordial para alavancar e alcançar tais desafios; além disso, nota-se que essa 

situação “imposta” aos docentes dificulta e fere seus direitos trabalhistas. 

 

Ademais, não só os(as) professores(as), mas também os(as) profissionais da saúde 

estão assoberbados(as) de atividades “impostas” pelas condições sócio-político-econômico-

culturais que perpassam a sociedade brasileira na atualidade, o que precisa ser repensada na 

formulação de políticas públicas, caso contrário permanecerá como um grande entrave nas 

suas efetivações. 
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Portanto, conclui-se que a conjuntura do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas 

(SPE), implementado nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal em 

Aracaju/SE, necessita de reformulações urgentes, principalmente quando se constata que 

realmente os objetivos propostos pelo projeto não estão sendo alcançados totalmente, devido à 

formação continuada oferecida ter uma carga horária muito reduzida; a falta de participação 

dos profissionais da saúde; a falta de carga horária disponível tanto para a formação 

continuada quanto para a implementação do SPE; o descaso da gestão escolar em colaborar na 

implementação do SPE; a rejeição dos(as) demais professores(as) das Unidades Públicas de 

Ensino que implementaram o SPE; e a falta de ações direcionadas para os(as) alunos(as) com 

necessidades educacionais especiais. 

 

Dessa forma, foi de fundamental importância compreender, atualmente, quais são as 

repercussões do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, o qual vem sendo implementado nas 

Unidades de Ensino Público da educação básica em todo o Brasil, e, especificamente, no 

município de Aracaju/SE e poder defini-lo como um instrumento disseminador de novos 

comportamentos sexuais em âmbito nacional, tendo como seus principais responsáveis e 

propagadores os profissionais da educação e da saúde, além de também fazer uso do discurso 

da dualidade pecado/doença/desvio e castidade/saúde/norma para o controle sexual dos 

indivíduos, como sendo suas principais necessidades de implementação no país, evitando, 

assim, por outro lado, de contribuir de fato com as transformações dentro e fora do âmbito 

escolar para transformar os indivíduos em verdadeiros cidadãos conscientes do seu papel 

sexual na sociedade brasileira. 
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APÊNDICE A – Questionário para a Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS – SPE em Sergipe – ano 2010 

 

Nome da Unidade de Ensino: ____________________________________________________________ 

Nome do (a) Diretor (a): _______________________________________________________________ 

Endereço da Unidade de Ensino: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Telefone: _______________________________ 

Diretoria Regional de Educação: ____________            Diretoria de Educação de Aracaju: ___________ 
 

1.  Dados sobre a Unidade de Ensino no ano letivo de 2010: 
Em que turno funciona:   Manhã: ______       Tarde: ______       Noite: ______ 

Quantidade de professores (as) efetivos (as) e/ou contratados (as) por turno: 

Manhã: ________________       Tarde: __________________       Noite: __________________ 

Quantidade de alunos (as) matriculados (as) por turno: 

Manhã: __________       Tarde: ___________       Noite: ___________ 

Possui que nível (is) de ensino: 

Fundamental de 1º ao 5º ano: ________ 

Fundamental de 6º ao 9º ano: ________ 

Ensino Médio: ________ 

EJAEF 1ª fase: _________       EJAEF 2ª fase: _________        EJAEM: _________ 

Ensino Profissionalizante: _________ 

Outros: _____________________________________________________________________________ 

Possui aluno (a) matriculado (a) com necessidades educacionais especiais: 

Sim: ______     Não: ______ 

Em caso afirmativo,  

Quantos: _________ 

Desde que ano estuda (m) na Unidade de Ensino: ____________________________________________________ 

Qual (is) a (s) deficiência (s) que possui (em): _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

A (s) deficiência (s) foi (ram) diagnosticada (s) por qual (is) Instituição (ões): ______________________________ 
 

2.  O Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) foi implementado em que mês e ano letivo na 

Unidade de Ensino? 
Mês: ____________     Ano: __________ 
 

3.  Dados sobre o (a) responsável pelo SPE na Unidade de Ensino: 
Nome completo: ______________________________________________________________________________ 

Formação Acadêmica: _________________________________________________________________________ 

Função na Unidade de Ensino: ___________________________________________________________________ 

Caso seja professor (a), informar o nível de ensino e a disciplina que leciona: _____________________________ 

Desde que ano trabalha na Unidade de Ensino: __________________________ 

Desde que ano atua no SPE: ___________________ 

 

Carimbo 

da 

Unidade de Ensino 
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APÊNDICE B – Questionário para a Rede Pública Municipal de Ensino de Aracaju/SE. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS – SPE em Sergipe – ano 2010 

 

Nome da Unidade de Ensino: ____________________________________________________________ 

Nome do (a) Diretor (a): _______________________________________________________________ 

Endereço da Unidade de Ensino: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Telefone: _______________________________ 
 

1.  Dados sobre a Unidade de Ensino no ano letivo de 2010: 
Em que turno funciona:   Manhã: ______       Tarde: ______       Noite: ______ 

Quantidade de professores (as) efetivos (as) e/ou contratados (as) por turno: 

Manhã: ________________       Tarde: __________________       Noite: __________________ 

Quantidade de alunos (as) matriculados (as) por turno: 

Manhã: __________       Tarde: ___________       Noite: ___________ 

Possui que nível (is) de ensino: 

Educação Infantil: _______ 

Fundamental de 1º ao 5º ano: ________ 

Fundamental de 6º ao 9º ano: ________ 

Ensino Médio: ________ 

EJAEF 1ª fase: _________       EJAEF 2ª fase: _________        EJAEM: _________ 

Ensino Profissionalizante: _________ 

Outros: _____________________________________________________________________________ 

Possui aluno (a) matriculado (a) com necessidades educacionais especiais: 

Sim: ______     Não: ______ 

Em caso afirmativo,  

Quantos: _________ 

Desde que ano estuda (m) na Unidade de Ensino: ____________________________________________________ 

Qual (is) a (s) deficiência (s) que possui (em): _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

A (s) deficiência (s) foi (ram) diagnosticada (s) por qual (is) Instituição (ões): ______________________________ 
 

2.  O Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) foi implementado em que mês e ano letivo na 

Unidade de Ensino? 
Mês: ____________     Ano: __________ 

 

3.  Dados sobre o (a) responsável pelo SPE na Unidade de Ensino: 
Nome completo: ______________________________________________________________________________ 

Formação Acadêmica: _________________________________________________________________________ 

Função na Unidade de Ensino: ___________________________________________________________________ 

Caso seja professor (a), informar o nível de ensino e a disciplina que leciona: _____________________________ 

Desde que ano trabalha na Unidade de Ensino: __________________________ 

Desde que ano atua no SPE: ___________________ 

 

Carimbo 

da 

Unidade de Ensino 
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista para o (a) Coordenador/Facilitador (a) do SPE. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 
Roteiro da Entrevista: 

Coordenadores/Facilitadores (as) participantes do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas no Município de 

Aracaju/SE. 

Objetivo da Pesquisa:  
Analisar as concepções encontradas por coordenadores/facilitadores (as) na implementação do Projeto Saúde e 
Prevenção nas Escolas, na abordagem da educação, saúde, sexualidade e educação sexual difundidas nas redes 

públicas Estadual e Municipal de Aracaju/SE. 
 

Identificação do (a) entrevistado (a): 
Sexo: _____________ Estado Civil: ______________ Religião: ______________ 

Idade: _______________ Formação Acadêmica: __________________________ 

Em que ano concluiu a formação acadêmica: _____________________________ 

Pós-graduação realizada: _____ Qual (is)? _________________________________ 

Rede de Ensino: ____________________________________________ 

Departamento/Setor/Divisão: ____________________________________________ 

Ano do ingresso na Rede de Ensino: _____________________________ 
 

Sobre a Participação no SPE: 
Como se deu a sua inserção/escolha para atuar no SPE pela Secretaria Estadual ou Municipal de Educação? 

Desde que ano atua no SPE? 
 

Sobre a Formação no SPE: 
A formação que foi oferecida para atuar no SPE, garante uma atuação condizente com todos os propósitos 
traçados para sua implementação nas Unidades de Ensino? 

Os livros disponibilizados on-line pelos MS/MEC tem contribuído para sua formação e a implementar o SPE nas 

Unidades de Ensino? 
 

Sobre os Conteúdos Programáticos: 
Quais são os conteúdos do SPE ministrados na formação inicial e continuada dos docentes e profissionais de 

saúde? 

Os conteúdos propostos pelo SPE para sua formação inicial e continuada como gênero, sexualidade, DST´s, 

Aids, gravidez na adolescência, saúde sexual e saúde reprodutiva tem tido a mesma aceitação para serem 
discutidos nas Unidades de Ensino? 

Como são desenvolvidas as atividades sobre as temáticas sexualidade humana e gênero nas Unidades de Ensino? 

Acredita que está conseguindo alcançar todos os objetivos propostos pelo SPE nas Unidades de Ensino? 
 

Sobre o Plano de Ação: 
Como são desenvolvidas as atividades propostas pelo SPE na Rede Estadual ou Municipal de Ensino? 

Quais são os aspectos positivos e negativos da implementação do SPE nas Unidades de Ensino da Rede Estadual 

ou Municipal de Ensino? 

Como está ocorrendo a participação dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) próximas das 
Unidades de Ensino, no desenvolvimento das atividades propostas pelo SPE? 

Como são realizadas as atividades do SPE com alunos (as) com necessidades educacionais especiais nas 

Unidades de Ensino? 
 

Questões Gerais – diferenças percebidas: 
Por que será que tem mais professoras atuando no SPE do que professores? 

Percebe diferença no compromisso/envolvimento da professora e do professor no SPE de acordo com o sexo?  

Percebe diferença no compromisso/interesse/envolvimento das/os alunas/os de acordo com o sexo? 

Por que o projeto é intitulado SPE e não Educação Sexual nas Escolas, já que trata de assuntos relacionados com 
a sexualidade? 

Como percebe a relação entre a educação, saúde e sexualidade no contexto da escola pública? 

Que sugestão (ões) apresenta para maior difusão/desenvolvimento do SPE nas redes de ensino públicas de 

Sergipe? 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista para o (a) Professor (a) do SPE. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 
Roteiro da Entrevista: 

Professores (as) participantes do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas no Município de Aracaju/SE. 

 

Objetivo da Pesquisa: 
Analisar as concepções encontradas por professores (as) na implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas, na abordagem da educação, saúde, sexualidade e educação sexual difundidas nas redes públicas 

Estadual e Municipal de Aracaju/SE. 

 

Identificação do (a) entrevistado (a): 
Sexo: _____________ Estado Civil: ______________ Religião: ________________________ 

Idade: _______________ Formação Acadêmica: ____________________________________ 
Em que ano concluiu a formação acadêmica: _________ 

Pós-graduação realizada: _____ Qual (is)? ___________________________________________ 

Unidade de Ensino: ___________________________________________________ 

Função na Unidade de Ensino: __________________________________________________ 

Caso seja professor (a), informar o nível de ensino e a disciplina que leciona: __________________________ 

Ano do ingresso na Rede e Unidade de Ensino: ______________________________ 
 

Sobre a Participação no SPE: 
Como se deu a sua inserção/escolha para atuar no SPE pela Unidade de Ensino? 
Desde que ano atua no SPE na Unidade de Ensino? 
 

Sobre a Formação no SPE: 
A formação que vem sendo oferecida pelos facilitadores do SPE e a sua periodicidade garantem uma atuação 

condizente com todos os propósitos traçados pelo SPE para sua implementação na Unidade de Ensino? 

Os livros disponibilizados on-line pelos MS/MEC tem contribuído para sua formação e a implementar o SPE na 

Unidade de Ensino? 
 

Sobre os Conteúdos Programáticos: 
Os conteúdos propostos pelo SPE para sua formação, como: gênero, sexualidade, DST´s, Aids, gravidez na 

adolescência, saúde sexual e saúde reprodutiva tem tido a mesma aceitação para serem discutidos na Unidade de 

Ensino? 

Como são desenvolvidas as atividades sobre as temáticas sexualidade humana e gênero na Unidade de Ensino? 

Como a comunidade escolar está reagindo a respeito das discussões sobre as temáticas propostas pelo SPE? 

Acredita que está conseguindo alcançar todos os objetivos propostos pelo SPE na Unidade de Ensino? 
 

Sobre o Plano de Ação: 
Como são desenvolvidas as atividades propostas pelo SPE na Unidade de Ensino? 

Quais são os aspectos positivos e negativos da implementação do SPE na Unidade de Ensino? 

Como são realizadas as atividades do SPE com os (as) alunos (as) com necessidades educacionais especiais na 

Unidade de Ensino? 

Como está ocorrendo a participação dos profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima da Unidade 

de Ensino no desenvolvimento das atividades propostas pelo SPE? 

 

Questões Gerais – diferenças percebidas: 
Por que será que tem mais professoras atuando no SPE do que professores? 

Existe alguma diferença de opinião entre professores e professoras sobre os conteúdos desenvolvidos pelo SPE? 

Percebe diferença no compromisso/envolvimento da professora e do professor no SPE de acordo com o sexo? 

Percebe diferença no compromisso/interesse/envolvimento das/os alunas/os de acordo com o sexo? 

Por que o projeto é intitulado SPE e não Educação Sexual nas Escolas, já que trata de assuntos relacionados com 

a sexualidade? 

Como percebe a relação entre a educação, saúde e sexualidade no contexto da escola pública? 

Que sugestão (ões) apresenta para maior difusão/desenvolvimento do SPE nas redes de ensino públicas de 

Sergipe? 
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

Pelo presente consentimento, eu,____________________________________, portador do 

documento de identidade nº. _________________ e CPF nº___________________, declaro 

que concordo, voluntariamente, em participar deste estudo para a dissertação de mestrado do 

pesquisador Luciano Rodrigues dos Santos com a gravação de uma entrevista e publicação 

dos meus depoimentos, desde que minha identidade seja preservada. Tenho conhecimento de 

que receberei resposta a qualquer dúvida sobre os procedimentos relacionados a esta pesquisa. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Luciano Rodrigues dos Santos 

(Pesquisador responsável) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracaju/SE, ____ de janeiro de 2011. 

 

 

 

 

 

http://bp3.blogger.com/_P3m9KSe4EQY/SE6p7Cv7fII/AAAAAAAAAD4/QmWnKBM45iI/S187/ufs.gif
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ANEXOS 
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ANEXO A – Lista cedida pela Diretoria de Educação de Aracaju/SEED. 
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GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU - DEA 

 

 

UNIDADES DE ENSINO DE ARACAJU QUE POSSUEM OU NÃO PROFESSOR 

ARTICULADOR DO PROGRAMA SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA- PSPE- 

ANO 2010 

 

 

 

 

 

01- Colégio Estadual José Rollemberg Leite – Profª Mª Vilma Leite (Biologia) 

02- Colégio Estadual Arício Fortes – Profª Iucema dos Santos Chagas; 

03- C.E. Jackson de Figueiredo – Profª
s 
Lourdes Rozendo, Mª Voluci, Marilda Mendes; 

04- C.E. Jonh Kennedy – Profª
s
 Elenildes Ferro e Andréa; 

05- C.E. Olavo Bilac – Profª 
 
Elenildes Ferro (Do Jonh Kennedy); 

06- E. E. Cel. Francisco Souza Porto – É a pedagoga Conceição, mas ela disse que este 

ano não houve participação da escola, já que ela está em apenas um turno como 

pedagoga, o que demanda muito tempo; 

07- C.R.E.J.A. Severino Uchôa – Profª Telma que está de licença, e quem assume por 

enquanto é a Profª Juvanete; 

08- C. E. Vitória de Santa Maria – Ninguém está responsável pelo programa atualmente; 

09- C.E. Governador Valadares – Não possui professor articulador; 

10- C.E. Pres. Emílio Garrastazu Médici – Não dispõe de articulador no momento; 

11- C.E. Sec. de Estado Francisco Rosa Santos – Está sem professor articulador; 

12- E.E. Min. Geraldo Barreto Sobral – CAIC – Não tem professor articulador; 

13- E.E. Profª Lucila Moraes Chaves – Está sem professor articulador.  
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ANEXO B – Lista cedida pela Coordenadoria de Projetos da SEMED/PMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Gabinete da Secretária 

RELAÇÃO DAS EMEF‟S  DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS - 2010 

OBS.: Os contatos telefônicos e e-mails particulares foram retirados dessa relação. 
 

EMEF TEL.  /  EMEF COORDENADOR(A) PROFESSOR(A) TELEFONE E-MAIL 
01) Alencar Cardoso 
pjfonsecasd@oi.com.br 

2230 José Fonseca  Andrea Cintra de Menezes Pinheiro   

02) Anísio Teixeira 

emefanisioteixeira@gmail.com 

2731 Maria Lúcia Claudete Martins Santos 

Andréa de Jesus Lima Ana  

  

03) Dep.  Jaime Araújo 

escolajaimearaujo@gmail.com 

2840 Neilton  Gislene Veloso de Araújo 

Mônica Ismerin Barreto 

Viviane Moura Santos 

  

04) Florentino Menezes 2511 Rosaura  Adriane Louise O Lopes   

05) Freitas Brandão 1880 Mª Auxiliadora Edina   

06) José Antonio da Costa Melo 1884 Francisco Elisangela 

Edson 

  

07) José Conrado de Araújo 
emefconrado@yahoo.com.br 

1710 Orlando   Edna Batista Rocha   

08) Laonte Gama 

emeflaontegama@ig.com.br 

3060 Alexandre  Eliane Maria Pedro Gomes 

Rita de Cássia Silva Stºs  

Adeline Brito  

  

09) Letícia Soares de Santana 

leticia@yahoo.com.br 

2838 Valdei Adenilson Alves dos Santos   

10) Presidente Vargas 

emefvargas@bol.com.br 

2233 Carlos Edileide Lopes de Araújo 

Mª Helena M Nascimento 

Adalgisa Silva da Paixão 

   

11) Prof؟ Alcebíades Melo V. Boas 3464 Deisivânia Juze Vânia dos Santos   

12) Profª Maria Thetis Nunes 1691 Mauro    

13) Santa Rita de Cássia 1692 Francisco Risonete L. Fonseca   

14) Sérgio Francisco da Silva 2842 Antonio Cláudia Correia Mendonça 
Mª Ângela Moura N Silva 

  

15) Juscelino Kubitschek 3340  Antonio Hora Filho 

Diana Teixeira de Souza 

  

2
2
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