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Não cessam de nos gritar aos ouvidos, como 
que por meio de um funil, o que nos querem 
ensinar, e o nosso trabalho [das crianças] 
consiste em repetir. Gostaria que ele 
corrigisse esse erro, e desde logo, segundo a 
inteligência da criança, começasse a indicar-
lhe o caminho, fazendo-lhe provar as coisas, 
e as escolher e discernir por si próprio, 
indicando por vezes o caminho certo ou lho 
permitindo escolher. 

 (MONTAIGNE, 1996, p. 144) 
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RESUMO 

A educação sexual aborda questões relacionadas à sexualidade como as suas manifestações, 
as questões de gênero, o respeito às diversidades sexuais, a construção do conceito de 
masculinidade e de feminilidade, o cuidado com o corpo etc. Entendemos que as crianças 
trazem para a escola questões ligadas à sexualidade como, por exemplo, indagações quanto à 
sua origem e a descoberta do prazer sexual. Durante muito tempo, a prática da educação 
sexual representou um cenário de lutas entre educadores/as sexuais e sociedade/igreja/política. 
Em nossa história, tal prática foi, em determinados momentos, repressora e em outros, 
reprimida. Sua legitimação, no Brasil, ocorreu com a implementação dos PCN; todavia, 
observa-se que sua inclusão nos currículos ainda não ocorreu de maneira satisfatória. Partindo 
deste contexto, esta pesquisa buscou investigar como a sexualidade está sendo trabalhada (ou 
não) pelos/as professores/as dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de 
Ensino de Aracaju-SE. Para tanto, utilizamos a metodologia qualitativa a partir dos seguintes 
instrumentos de coleta de dados: questionário e entrevista com professores/as do 1ª ao 5ª ano 
de dez escolas. O objetivo desta coleta de dados foi verificar se os/as professores/as trabalham 
o tema sexualidade em sala de aula e, se trabalham identificar a metodologia de trabalho e as 
dificuldades enfrentadas. Em caso de respostas negativas, investigamos as razões para tal e 
qual a opinião acerca da contribuição da educação sexual para o desenvolvimento da criança. 
Constatou-se que os/as professores/as pesquisados/as reconhecem a importância de discutir 
esse tema com seus/suas alunos/as. Estes/as professores/as apresentam uma concepção 
médico-biologizante de sexualidade e de educação sexual. Apesar de a maioria desses/as 
professores/as afirmar que essa questão é abordada em sala de aula, eles/as enfrentam 
dificuldades relacionadas ao próprio despreparo e, também, ao preconceito de pais e mães, 
bem como de alunos/as, principalmente. A maioria dos/as informantes acredita que o tema é 
mais facilmente trabalhado quando uma mulher (professora) está à frente, pois representa uma 
figura materna, a cuidadora das crianças. A educação sexual é vista pelos/as docentes 
entrevistados/as como um meio de prevenir doenças e gravidez; portanto, eles/as consideram 
necessário um programa de capacitação focado nesta prática educativa, o qual deveria ser 
promovido por gestores públicos. Partindo da concepção de que a sexualidade é uma 
dimensão humana que extrapola a simples condição anatomo-biológico-reprodutiva, o 
presente trabalho aponta para a emergência de discussões sobre o tema nos meios educativos, 
discussões estas baseadas numa abordagem emancipatória.  

Palavras-chave: Educação Sexual; Sexualidade; Formação de Educadores/as Sexuais. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Sex education addresses issues related to the sexuality such as: their manifestations, gender 
issues, the respect for sexual diversity, the construction of the concept of masculinity and 
femininity, the body care etc. We understand that children bring to school issues related to 
sexuality, for example, questions regarding their origin and discovery of sexual pleasure. For 
a long time, the practice of sex education was a scene of fights between the sex educators and 
society/church/politics. In our history, this practice was, at times, repressive and, in others, 
was suppressed. Their legitimacy, in Brazil, occurred after the implementation of the National 
Curriculum Parameters, however it is noted that their inclusion in the curriculum has not been 
satisfactorily yet. From this context, this research investigates how sexuality is being worked 
(or not) by the teachers of early years of elementary school of Municipal Schools of Aracaju. 
For this, we used a qualitative methodology based on the following instruments to collect 
data: questionnaire and interview with teachers from 1st to 5th year of ten schools. The purpose 
of data collect was determine if teachers work the topic of sexuality in the classroom and, if 
they have, we seek to identify the work methodology and the difficulties faced. In case of 
negative responses, we investigate the reasons for them and what is the opinion about the 
contribution of sex education for child development. It was found that the teachers surveyed 
recognize the importance of discussing this issue with their students. These teachers have a 
medical biologizing conception of sexuality and sex education. Although most of these 
teachers assert that this issue is addressed in classroom, they face difficulties related to their 
own unpreparedness and also to the prejudice of fathers and mothers, as well as students, 
especially. Most informants believe that the matter is more easily approached when a woman 
(teacher) is ahead, because she represents a mother figure, the caregiver children. Sex 
education is seen by teachers as a means of preventing disease and pregnancy; therefore, they 
consider necessary a training program focused in this educational practice, this program 
should be promoted by public managers. Starting from the idea that sexuality is a human 
dimension that goes beyond the anatomo-biological-reproductive condition, this work 
indicates the emergence of discussions about the issue in the educational circles, this 
discussions based in emancipator approach. 
 
Keywords: Sex Education; Sexuality; Training of Sex Educators.                                                       
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No berçário, o menininho assedia a 

menininha: 

- Olá, você vem sempre aqui? 

- Só quando nasço! 

- Eu também! – e pouco depois: - Eu sou 

menino! 

- Como você sabe? 

- Espera só a enfermeira sair que eu te mostro. 

Assim que a enfermeira sai: 

- Pronto, ela já saiu - diz a menina. – Agora 

me mostra como 

Você descobriu que é um menino! 

O menino levanta a coberta e diz: 

- Olha aqui pra baixo... 

- To olhando, o que é que tem? 

- Ta vendo meu sapatinho? É azul! 

Marcos Ribeiro (2009, p. 80) 
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O Professor que ensina sobre sexualidade, de 
forma humanizadora, está sendo um mediador 
de esperanças e de projetos de vida. 

 (Mary Neide Damico Figueiró, 2006, p. 17) 
 

A. EDUCAÇÃO SEXUAL: UMA HISTÓRIA CHEIA DE (IM)PEDIMENTOS 

Meninos e meninas! Existem diferenças? E se existem, fazem diferença? Lendo a 

estória de Marcos Ribeiro (2009) aposto que vocês pensaram “outra coisa!” É quase sempre 

assim quando se trata da sexualidade. Na escola, essa temática envolve protestos, medos, 

reivindicações, aplausos e etc. A dicotomia de sentimentos e ações marca a história da 

educação sexual nesse ambiente. Falar de sexualidade na escola, geralmente, representa 

enfrentar preconceitos, normas e se for para as crianças, então, tudo fica muito mais difícil! 

Compreendo a sexualidade humana como sendo uma construção social que influencia 

e é influenciada pelas relações do indivíduo consigo mesmo e com o seu meio. Ela “é uma 

dimensão humana que vai além de sua determinação biológica” (FIGUEIRÓ, 2006, p. 17). 

Envolve um conjunto de sentimentos, sensações e prazeres que, durante toda a vida, podem 

ser avaliados e modificados de acordo com as influências recebidas da cultura em que os 

sujeitos estejam imersos. A educação sexual, por sua vez, trata de questões ligadas à 

sexualidade como, por exemplo, as suas manifestações, as questões de gênero, o respeito às 

diversidades sexuais, a construção do conceito de masculinidade e de feminilidade, o cuidado 

com o corpo etc. 

A educação sexual teve início em minha história de vida há duas décadas, no final dos 

anos 1980. Aos 23 anos, recém-formada em Licenciatura em Ciências Biológicas, fui indicada 

por um professor e uma professora da Universidade Federal de Sergipe para lecionar em uma 

escola privada da cidade de Aracaju-Sergipe. Recebi dez turmas de 5ª a 7ª séries1. O despertar 

para as questões da sexualidade aconteceu nas turmas de 7ª série, quando fomos trabalhar o 

tópico reprodução, conteúdo estudado nessa série. Não sei se por intuição ou por experiência 

própria, sabia da curiosidade dos/as2 adolescentes sobre os temas ligados à sexualidade. 

Também sabia que, por mais que um/a adolescente acredite ser conhecedor de tudo, isso é 

                                                 
1 Usarei o termo série enquanto estiver falando do passado, com o intuito de tornar mais real a história. 
2 Acrescentamos ao texto e às falas dos/as entrevistados/as os artigos “os/as” com o objetivo de não identificá-
los/as, como também, o gênero ao/à qual pertencem.    
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bastante improvável. Resolvi dedicar algumas aulas para conversar com eles/as sobre suas 

dúvidas. Lembro muito bem de uma das perguntas feitas e da resposta.   

Aluna: Professora como é perder a virgindade? Dói?    

Professora: Pense numa ferida em processo de cicatrização! Você coça ao redor, 
sente dolorido, mas acha bom. Você continua coçando, até força um pouco mais, 
sente doer, mas não pára. Assim é “perder a virgindade”, pode doer, mas, você não 
quer parar. 

Acredito que hoje eu não daria essa resposta, como também não sei se teria dado uma 

resposta melhor ou pior. O fato é que, naquela época, sem nenhuma preparação, a resposta 

agradou aos/às alunos/as. Junto com a resposta foram feitos comentários sobre 

responsabilidades, maturidade, também sobre a época correta e condições necessárias para a 

prática sexual. Mesmo sem ter recebido nenhuma informação sobre esse tema durante a 

graduação, nem ter participado de curso, oficina ou qualquer coisa do gênero, arrisquei, sem 

medo, trabalhar a temática, explorando assim o interesse e a curiosidade dos/as alunos/as. 

Muitas outras questões faziam parte do mundo púbere, como: 

O tamanho do pênis influencia no prazer? Usar a camisinha diminui o prazer? São 
necessárias quantas vezes para romper o hímen? Pode ficar grávida na primeira 
vez? Pode transar menstruada? 

Falar de sexualidade na escola, naquela época, significava agredir a moral e os bons 

costumes. Porém, às vezes, penso que isso acontece ainda hoje. Grande parte das famílias 

repudiava a educação sexual e, portanto, não cumpria o seu papel na educação (ou até na 

informação!) dos filhos, principalmente se fossem filhas. Segundo Vitiello (2000, p. 35), “a 

criança do sexo feminino habitualmente vivencia o desenvolvimento de sua sexualidade com 

maiores conflitos”, pois a repressão sobre elas é mais intensa do que sobre os meninos. É o 

“duplo padrão moral”, pregando a liberdade sexual para o homem e a castidade até o 

casamento para a mulher (WEREBE, 1981, p. 108-109; 1998, p. 45). Talvez, essa forma de 

pensar tenha sido herdada da Idade Média quando a mulher era considerada inferior, 

diabólica3 e de inteligência limitada, por isso precisava ser disciplinada. Esta era uma visão 

que permeava a Igreja, a Medicina e a Ciência (RICHARDS, 1993). 

                                                 
3 Para os padres da Igreja, a mulher era inferior por ter sido retirada da costela de Adão e diabólica por ter 
sucumbido à serpente (RICHARDS, 1993). 
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No início da experiência docente, percebi que falar sobre sexualidade, na visão de 

muitos pais, professores/as, gestores e outros/as, era motivo de estímulo às crianças e 

adolescentes para a prática sexual. Era preciso deixar em segredo aquelas coisas do sexo. 

Eram coisas de adulto/a. Mas, se só adulto/a entende de sexo! Então, quem ensinou?  

Nesse primeiro ano de sala de aula, muitas foram as expectativas, dúvidas, erros e 

acertos quanto à prática. A ansiedade do início profissional contribuiu para o aumento das 

vicissitudes. No que se refere ao trato dado ao tema em sala, alguns comentários surgiram. 

Algumas mães perguntaram:  

Sua professora falou de sexo na sala?  

Ela não acha que vocês são muito novos para falar disso?  

Ainda bem que ela falou sobre essas coisas, já que eu não tenho jeito pra falar disso 
com você! 

Tinha-se a impressão de que falar sobre sexualidade era falar apenas de sexo, de 

relação sexual. Mesmo sem o conhecimento adequado, eu via a necessidade de desmitificar 

tudo que se relacionasse a esse tema, pois sempre acreditei na amplitude da sexualidade em 

nossa vida. Não a via somente como sexo, mas como relações entre as pessoas, envolvendo 

também os relacionamentos sexuais. Sendo assim, como nos relacionarmos satisfatoriamente 

conosco e com os outros? Como nos prevenirmos de frustrações? Como as crianças e os/as 

jovens poderão se prevenir de doenças, da pedofilia, de abusos ou até de práticas sexuais 

precoces se não souberem do que se trata? Como podemos nos prevenir de algo se não temos 

conhecimento sobre ele? 

No segundo ano de experiência profissional, toda confiante na experiência anterior, e 

juntamente com a professora de Ciências do turno contrário, resolvi entregar aos/às alunos/as 

um material impresso retirado de um livro de Programas de Saúde, muito utilizado na época. 

Foi um reboliço na escola. Algumas mães procuraram a coordenação para reclamar, diziam 

que nós tínhamos colocado nas mãos dos/as alunos/as um material obsceno, inadequado à 

idade deles/as. Todo esse alvoroço foi por causa de uma frase retirada do referido livro: usar 

camisinha é como chupar bala com papel. Essa frase estava no livro, mas as mães não 

acreditavam nisso e queriam explicações. Diziam elas que nós éramos as autoras de tal texto, 

que seria impossível um livro trazer tamanho despautério e que estávamos incentivando a 
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prática sexual dos/as seus/suas filhos/as. Foi necessário colocarmos o livro à disposição das 

mesmas, o que acalmou os ânimos.  

Essa foi a primeira, dentre as inúmeras vezes, nesses vinte e poucos anos de 

magistério, que as aulas de educação sexual trouxeram falatórios e comentários, uns 

favoráveis e outros não. É de se imaginar que há vinte anos fosse dessa forma, já que na 

atualidade a discussão ainda se faz presente. Apesar de 97,9% dos professores de escolas 

públicas e privadas do Brasil, em 2002, concordarem com as aulas de educação sexual 

(ABROMOVAY et al, 2004), a formação dos/as professores/as naquela época, e ainda hoje, 

não os/as preparava, e nem prepara, para essa tarefa. Esse fato é também comprovado em 

nossa pesquisa. Quando Nunes e Silva (2006, p. 65) disseram “ainda não temos oportunidades 

institucionais suficientes e condições materiais efetivas para preparar os professores que irão 

assumir os trabalhos escolares em sexualidade humana”, entendo que o número de 

profissionais envolvidos com a formação de educadores/as sexuais não era, e ainda não é 

suficiente para a demanda de professores/as em formação (formação inicial) e em exercício no 

magistério. Faltam pessoas com conhecimento e sensibilidade para entenderem a importância 

da educação sexual nas graduações, já que o sexual faz parte do humano. Observa-se, 

portanto, um quantitativo grande de cursos de graduação e pós-graduação que nem sequer 

contemplam o tema sexualidade em seus currículos.  

Ainda nesse segundo ano de docência, tentei conversar com o coordenador da escola 

mostrando a importância das aulas de educação sexual e minha disposição de procurar cursos 

que me habilitassem para essa tarefa. Recebi como resposta: “Você quer preservar seu 

emprego? Então, esqueça e nunca mais fale sobre isso!”  Naquele momento, percebi que a 

tarefa não seria fácil, mas também entendi que era possível. Não culpo aquela pessoa pela 

atitude, ela fazia parte de um contexto sociocultural, do qual muitos/as nem se questionavam. 

Só seguia, reprimia e esquecia. Mesmo sem informação precisa e correlata à sexualidade, 

trabalhei durante mais de quinze anos o tema, em companhia e de acordo com os/as 

meus/minhas alunos/as, com eles/as e para eles/as. 

Lembro-me também de outro caso. Em uma comemoração de dez anos de formatura 

do Ensino Médio, dois alunos me chamaram a atenção. Assim que um deles chegou e me viu, 

disse: “Professora! Você é a responsável por eu ainda não ter tido filhos. Você me 

ensinou direitinho como me prevenir.” Para ele, aos 28 anos de idade, não ter filhos era o 
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melhor. Cinco minutos depois, entrou outro ex-aluno acompanhado de dois filhos e diz: 

“Professora você é a responsável por hoje eu ter dois filhos, foram suas aulas que me 

estimularam!” Para esse outro aluno, com a mesma idade do primeiro, ter filhos significava 

estar feliz.  

Diante desses relatos, fico a pensar com Freire (2008b): a informação nos chega e nós 

decidimos o que fazer, dessa forma nos educamos. É aí onde reside a beleza do que somos ao 

aprender e reaprender. Eu pensava que ensinava, descobri que aprendia. Freire (2000, p. 20) 

fala muito bem sobre o sentido de educar quando diz: 

A educação tem sentido porque mulheres e homens aprenderam que é aprendendo 
que se fazem e se refazem, porque mulheres e homens se puderam assumir como 
seres capazes de saber, de saber que sabem, de saber que não sabem. De saber 
melhor o que já sabem, de saber o que ainda não sabem. A educação tem sentido 
porque, para serem, mulheres e homens precisam de estar sendo. Se mulheres e 
homens simplesmente fossem não haveria porque falar em educação. 

Ao ingressar na Rede Municipal de Ensino de Aracaju em 2004, com mais de 15 anos 

de experiência em escola privada, entrei em contato com o grupo das “Horas de Estudo”4 

(ARACAJU, 2005). Percebi, então, que as minhas inquietações não eram solitárias. 

Encontrei-me finalmente. A partir daí, comecei a participar da formação continuada 

promovida por essa rede de ensino. Tomei parte também em oficinas, cursos, congressos, 

pesquisas e, finalmente, ingressei no mestrado. Hoje, estudo e pesquiso sobre educação 

sexual, com o intuito de melhorar a minha prática docente e responder a algumas questões.  

(...)  

Foi assim que começou essa história, com impedimentos variados, ora dos pais, ora 

dos gestores educacionais, sem falar das minhas próprias dúvidas e incertezas. Mas, eu não 

podia mais parar. Meus/minhas alunos/as tinham mais dúvidas do que eu. Eles/as pediam 

informações, eles/as queriam falar, eles/as queriam ser ouvidos/as. Como diz Freire (2001a), 

tenha nas dúvidas dos seus alunos o seu ponto de partida. Sendo assim, continuei. Mas, com o 

tempo, percebi que faltava alguma coisa. Hoje, entendo que só boa vontade não é suficiente 

para a realização de um trabalho seguro, correto. Tudo que se refere à sexualidade humana 

implica em situações importantes que fazem parte do cotidiano de todos/as, tais como: o 
                                                 
4 Horas de Estudo – Programa instituído em 1986 pela Secretaria Municipal da Educação de Aracaju com a 
“finalidade de capacitar de forma continuada todos os professores da Rede Municipal da Educação, divididos por 
área de atuação, em encontros que acontecem quinzenalmente” (ARACAJU, 2005). 
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cuidado com o corpo, a descoberta do prazer e do desejo, o interesse sexual pelo/a outro/a, a 

descoberta da homossexualidade e da heterossexualidade, entre outros. Por isso é preciso que 

o/a educador/a sexual esteja bem preparado/a para o desempenho dessa tarefa. 

Na atualidade, encontramos vários autores, a exemplo de Guimarães (1989), Suplicy 

(1999), Figueiró (2006), Nunes e Silva (2006) e Marcos Ribeiro (2009), que referenciam a 

necessidade da educação sexual e que ressaltam que a forma mais apropriada de realizá-la é 

permitindo que as crianças e jovens possam questionar, discutir e tirar suas próprias 

conclusões, formulando seus próprios conceitos. A informação recebida tem que ter 

significado e estar de acordo com sua faixa etária. Somente dessa forma, eles/as levarão para 

toda a vida os ensinamentos recebidos.  

A partir de leituras, congressos e assistindo a trabalhos de pesquisas em educação 

sexual com crianças, conjecturei sobre o porquê de meus/minhas alunos/as estarem tão 

desinformados/as. Eles/as, provavelmente, não tiveram educação sexual nos anos iniciais na 

escola. Pelo menos, não da maneira proposta e descrita por Goldberg (1985), defendida 

também por Nunes e Silva (2006) e Figueiró (2006), a qual engloba uma visão emancipatória, 

crítica, que possibilite uma vida despojada de preconceitos. Percebi que o êxito em minhas 

aulas também dependia daquilo que os/as meus/minhas alunos/as já traziam em sua bagagem.  

B. A PESQUISA: O ANDAR METODOLÓGICO 

Partindo dessa constatação é que surgiu o problema central dessa pesquisa: como a 

sexualidade está sendo trabalhada pelos/as professores/as dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Aracaju-SE? Para direcionar a nossa pesquisa, 

elaboramos algumas questões norteadoras: É do interesse dos/as professores/as trabalhar o 

tema em sala de aula? Eles/as trabalham o tema? Como trabalham? Sentem dificuldades em 

lidar com esse tema em sala de aula? Se não trabalham, por quê? Na visão desses/as 

professores/as, a educação sexual contribui para o desenvolvimento da criança? De que 

forma?  

Escolhemos realizar a pesquisa com os/as professores/as dos anos iniciais da Rede 

Municipal de Ensino, por serem eles/as os/as responsáveis pela formação inicial das crianças 

nessa rede de ensino. 
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Para responder ao problema dessa pesquisa, foi necessário diagnosticar em que medida 

a educação sexual está sendo (ou não) trabalhada nos anos iniciais da Rede Municipal de 

Ensino de Aracaju-SE, identificando a relação entre as concepções e as práticas 

desenvolvidas, no cotidiano escolar, pelos professores do Ensino Fundamental sobre a 

educação sexual. E como forma de delinear o trabalho foram formulados os seguintes 

objetivos específicos: 

• Conhecer as concepções que professores/as do Ensino Fundamental, dos anos iniciais, 

têm sobre a sexualidade e a educação sexual e a formação de educadores/as sexuais; 

• Saber em que medida os/as professores/as acreditam que a educação sexual influencia 

no desenvolvimento da criança; 

• Identificar nas práticas didáticas, de acordo com o depoimento dos/as professores/as, 

como o tema é tratado; 

• Elucidar as dificuldades que esses/as professores/as enfrentam ao lidar com o tema 

sexualidade em suas aulas.     

Levando em consideração o tema pesquisado, optamos por uma abordagem 

qualitativa, dada a complexidade do objeto a ser investigado e a possibilidade de envolver 

crenças, tabus e preconceitos dos/as entrevistados/as. Segundo Richardson (1999, p. 80), 

esta abordagem também permite:  

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais 
[...] e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos. 

A pesquisa também assume o caráter descritivo, que segundo Gil (2007, p. 44), tem 

como “objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. Dessa forma, poderemos 

estabelecer a relação entre a necessidade da educação sexual nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e a configuração na sua presença/ausência nesse nível de ensino, assim como a 

questão da formação do/a professor/a em sexualidade humana. 
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Para selecionar a amostra, primeiro foi solicitada ao DENSI (Departamento de Ensino 

- Rede Municipal de Ensino) uma relação de todas as escolas municipais que trabalhavam 

com os primeiros anos do Ensino Fundamental. O documento mostrou uma listagem de 40 

unidades de ensino (Anexo 1) que contemplava não só o segmento solicitado como também 

os outros anos. Dentre essas unidades, escolhemos as que ofereciam exclusivamente os 

primeiros anos do referido segmento de ensino, visto que foi esta a fração visada na pesquisa 

e, também, pela facilidade em concentrar os participantes em um único universo. Assim, 10 

escolas foram escolhidas (Apêndice I). 

Antes de fazer a coleta de dados, elaboramos e validamos um questionário. Para tanto, 

foi solicitado aos/às professores/as da Rede Municipal que não faziam parte da população a 

ser pesquisada que o respondessem. Para Gil (2007, p. 137), essa etapa teve como objetivo 

“evidenciar possíveis falhas na redação do questionário, tais como: complexidade das 

questões, imprecisão na redação, questões desnecessárias, constrangimento ao informante, 

exaustão, etc”. 

Depois de feita a análise das respostas e consideradas as modificações sugeridas 

pelos/as professores/as, o questionário ficou dividido em três partes (Apêndice II): a 1ª 

contendo dados gerais; a 2ª, dados profissionais e a 3ª, itens relacionados ao tema sexualidade 

que foram levados em conta para eleger os/as entrevistados/as. O questionário não foi 

anônimo pela necessidade de selecionar os/as professores/as que fizeram parte da segunda 

fase, mediante a realização de entrevistas. Mesmo assim, garantimos o sigilo dos seus nomes 

na redação final da pesquisa.  

Para a seleção dos/as professores/as a serem entrevistados/as, pensamos inicialmente 

em levar em consideração aqueles/as que lecionassem nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental e que concordassem em participar da pesquisa (entrevista). Também era do 

nosso interesse que a população entrevistada fosse mista (homens e mulheres), e que incluísse 

participantes que trabalhassem o tema sexualidade sempre, ocasionalmente ou que nunca o 

tivessem trabalhado. 

De posse dos dados fornecidos pelos questionários, elencamos os seguintes critérios 

para a seleção dos/as professores/as a serem entrevistados: 1- concordância em participar da 

entrevista; 2 – a maneira como trabalhavam a sexualidade em sala de aula (sempre, 
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ocasionalmente e nunca); 3 – dentre os que trabalhavam ocasionalmente – dois com 

dificuldades de trabalhar o tema e dois que não tinham dificuldades. Assim, dos/das 59 

professores/as que responderam o questionário, 42 concordaram em participar (Apêndice III). 

Destes/as, selecionamos 2 professoras que sempre trabalham o tema em suas aulas e 3 que 

nunca trabalham. E como o questionário já não propiciava condições de selecionar os/as 

professores/as que trabalhavam ocasionalmente, lançamos mão do mesmo dado encontrado 

com as professoras já selecionadas. A saber, as que sempre trabalham não têm dificuldades 

em fazê-lo e as que nunca trabalham têm. Sendo assim, selecionamos o professor que tinha 

dificuldades e com base no método aleatório, sorteamos uma professora que também tinha 

dificuldades em trabalhar o tema. Sorteamos, ainda, um professor e uma professora que não 

tinham dificuldades, totalizando 9 professores/as para a fase seguinte. 

Dessa forma, a população pesquisada (Apêndice IV) ficou constituída de nove 

professores/as dos anos iniciais da Rede Municipal de Ensino de Aracaju-SE. Sendo cinco 

professoras efetivas e duas estagiárias, e dois professores efetivos. Quanto ao tempo de 

magistério, os participantes apresentavam a experiência especificada a seguir: quatro 

professores/as com tempo de magistério entre um e cinco anos, sendo duas professoras 

estagiárias, um professor e uma professora efetivos/as; uma professora entre cinco e dez anos, 

uma entre quinze e vinte anos e um professor e duas professoras entre vinte e vinte e cinco 

anos. Somente uma professora tinha o curso Pedagógico (nível médio), mas cursava 

Geografia (nível superior) e há oito anos lecionava no Ensino Fundamental. Os/as demais 

fizeram ou fazem Pedagogia (nível superior). Apenas uma professora fez pós-graduação, mas 

não especificou em que área, embora afirmasse não ter recebido nenhuma informação sobre o 

tema e nunca ter trabalhado em sala de aula. Outras duas professoras também afirmaram não 

terem recebido informações sobre o tema na graduação ou em formação continuada, sendo 

que uma delas nunca o trabalhou e a outra o fez ocasionalmente. Os/as outros/as seis 

receberam informação através de disciplinas da graduação como Biologia, Psicologia e 

Prática de Ensino. Desses/as seis, duas sempre trabalharam o tema, uma nunca trabalhou e 

dois professores e uma professora trabalharam ocasionalmente. Concluímos, portanto, que 

nenhum/a professor/a participou de algum tipo de curso de formação continuada que 

contemplasse o tema sexualidade. 

Essa seleção foi intencional, visto que se baseou na escolha de um subgrupo da 

população que poderia contribuir com a pesquisa (GIL, 2007; RICHARDSON, 1999), 
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conforme critérios estabelecidos previamente. Os/as nove professores/as selecionados/as 

foram contatados/as e as entrevistas marcadas de acordo com a disponibilidade de cada um/a. 

Inicialmente, foi feita a validação da entrevista com dois/duas professores/as 

pedagogos/as também da Rede Municipal de Ensino e que não participavam da pesquisa.  

Após as entrevistas, os ajustes sugeridos por eles foram considerados. A validação do 

instrumento de coleta de dados teve por objetivo verificar se ele tinha condições de mostrar 

resultados pertinentes à pesquisa. O roteiro de entrevista (Apêndice V) ficou estruturado na 

sequência dos objetivos a serem atingidos. 

A entrevista ocorreu de forma semi-estruturada, o que permitiu maior liberdade à 

entrevistadora e aos/às entrevistados/as. Dessa forma, foi possível obter mais flexibilidade 

para explorar questões consideradas mais relevantes naquele momento. As perguntas foram 

abertas e organizadas de acordo com a entrevista clínica, estratégia que permite “estudar os 

motivos, os sentimentos, a conduta das pessoas” (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 199).     

Para aprofundar as questões da pesquisa e alcançar os objetivos, entrevistamos os/as 

nove professores/as5. As entrevistas6 duraram, em média, dezenove minutos e foram 

autorizadas pelos/as professores/as conforme modelo no apêndice VII. Pareceu que os/as 

professores/as sentiram-se à vontade. Somente Cacá perguntou se poderia mesmo falar o que 

pensava. Teve receio de receber represálias, já que era estagiário/a da Rede Municipal de 

Ensino. Por se tratar de um assunto que envolve posturas relacionadas à vida social, política, 

religiosa e cultural de cada professor/a é que ao entrevistá-los/as procuramos deixá-los à 

vontade para que não se sentissem constrangidos/as. Mesmo assim, alguns/algumas 

professores/as ao se deterem em determinados detalhes cochichavam como se não quisessem 

ser ouvidos/as pelos/as colegas ou alunos/as que, vez ou outra, passavam por perto. 

Para facilitar a análise dos dados, seguimos as categorias a seguir: 1) As concepções 

sobre sexualidade e educação sexual desses/as professores/as; 2) O tratamento dado à 

sexualidade nas práticas didáticas e as dificuldades enfrentadas por esses/as professores/as; 3) 

A visão desses/as professores/as quanto à contribuição ou não da educação sexual para o 

                                                 
5 Os nomes reais de todos os/as entrevistados/as foram trocados por nomes fictícios (Alvaci, Cacá, Derci, Djair, 
Djalma, Itamar, Josimar, Juraci e Zezé). Esses nomes (unissex) foram utilizados a fim de manter o anonimato 
dos/as participantes, bem como o gênero ao qual pertencem. 
6 As datas das entrevistas encontram-se no Apêndice VI. 
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desenvolvimento da criança; 4) A concepção dos/as professores/as sobre a formação do 

educador sexual. 

Depois dos dados organizados e das categorias estabelecidas, o próximo passo foi a 

análise e interpretação dos mesmos. Segundo Marconi e Lakatos (2006), é nessa fase que o 

pesquisador entra em detalhes sobre os dados, estabelecendo relações entre os resultados e as 

conjecturas expostas no trabalho. Ainda segundo esses autores, é a eficácia dessa fase que 

determinará o valor da pesquisa. 

A dissertação está estruturada da seguinte forma: o primeiro capítulo trata da educação 

para a cidadania e a presença da educação sexual nesse contexto. Traz trechos da legislação 

que indicam uma educação voltada à preparação do/a aluno/a para o exercício da sua 

cidadania com consciência e sapiência. No campo da educação sexual, foi feita uma 

historicização da mesma, apontando sua provável origem e configuração no Brasil e em 

Sergipe, mostrando suas características e as influências das concepções da sociedade, da 

igreja e da política, quanto à abordagem do tema. Esse primeiro capítulo apresenta também os 

tipos de educação sexual, segundo Figueiró (2006) e Werebe (1998), assim como modelos 

que versam sobre a sexualidade na escola, enfatizando a educação sexual emancipatória, 

também com base em Figueiró (2006). Discute-se a presença da sexualidade da criança dentro 

da escola, assim como em qualquer outro lugar. Nesse capítulo, também consideramos a 

importância da educação sexual nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no sentido de 

prevenir as crianças contra qualquer tipo de violência sexual e também como uma forma de 

torná-los/as cidadãos/ãs cônscios/as de seus direitos (sexuais) e deveres com relação às 

sexualidades.  

No segundo capítulo, discutimos a formação de educadores/as sexuais. Para tanto, 

dialogamos com vários autores no sentido de enfatizar a necessidade do autoconhecimento e 

conscientização do/a professor/a para o exercício da educação sexual. Utilizando o referencial 

teórico, mostramos o perfil do/a educador/a sexual. Também enfatizamos a formação 

continuada como um caminho para a preparação do/a educador/a sexual. 

O terceiro capítulo discute a sexualidade em sala de aula nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Nesse capítulo, são transcritos trechos das entrevistas com os/as professores/as 

e a análise dos dados é feita segundo as categorias já citadas, apresentando-se na seguinte 
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ordem: as concepções dos/as professores/as sobre sexualidade e educação sexual; como 

esses/as professores/as lidam com o tema e quais as suas dificuldades; a contribuição da 

educação sexual para a vida das crianças, segundo os/as professores/as, e a concepção dos/as 

professores/as sobre a formação do/a educador/a sexual.  

No quarto capítulo, de encerramento, algumas considerações finais são apresentadas, 

apontando alguns caminhos em termos de reflexão sobre a educação sexual nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E aí, quando o menino é mais  

obediente, dizem logo que ele é 

 bobão; mais sensível: “mulherzinha!  

mulherzinha!” 

 

E a menina: quando é mais valente, 

“essa menina parece um menino”, 

mais desinibida, “que menina  

saliente!” 

 

Marcos Ribeiro (2001, p. 12-13) 
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O SENTIDO DA EDUCAÇÃO SEXUAL NOS ANOS INICIAIS 
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Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 
mesmo, os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo. 

 (Paulo Freire, 2008b, p. 72) 

Freire (2008a, p. 28) afirma que o homem é um ser inacabado e por isso se educa. 

Ninguém é detentor de sabedoria absoluta, como também não há ignorantes absolutos. Dessa 

forma, todos ensinam e todos aprendem. Como diz o autor “ninguém educa ninguém. [...] 

Estamos todos nos educando”. 

Muitas vezes preterimos a sabedoria da criança. Pensamos que ela é uma tábula rasa, e 

que podemos ir empurrando informações e sistematizando-as ao nosso bel prazer, como se a 

sua individualidade e seu saber próprio, ajustado à sua idade, não tivessem a menor 

importância. Freire (2008a, p. 29) diz que precisamos ensinar com humildade, ou seja, ensinar 

saberes relativos a outros que também tem saberes relativos. “É preciso saber reconhecer 

quando os educandos sabem mais e fazer com que eles também saibam com humildade”.   

É preciso que a escola, além de fornecer informações, possa dar significado a elas, 

caracterizando o que Charlot (2005, p. 140) chama de “saberes”. Se o aluno for um sujeito 

ativo no processo de aquisição de saberes, se essa educação estiver imersa nos processos 

culturais do contexto do aluno, ele próprio poderá dar significados pessoais e assim, fará 

sentido para ele (CANDAU, 2008; LIBÂNEO, 2007). Se a escola ensina saberes e não 

informações, ela estará fazendo com que “os jovens compreendam melhor o sentido do 

mundo, da vida humana, das relações com os outros, das relações consigo mesmo” 

(CHARLOT, 2005, p. 140). A escola, ao assumir essa postura, estará despertando o desejo de 

aprender e o desejo de aprender a aprender no aluno.  

1.1. EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO PARA A CIDADANIA  

Educação é um direito de todos e um dever do Estado, assim está escrito no Artigo 

205 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2005, p. 135):  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Essa suntuosa e forte declaração é reforçada pelo Artigo 6º dessa mesma Constituição 



    29 

  

(BRASIL, 2005, p. 29) como o primeiro dos direitos sociais: “São direitos sociais a educação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

Entendemos ser possível executar tal dever em todos os espaços da sociedade. 

Também ressalvamos a importância do entendimento do pleno desenvolvimento da pessoa e 

exercício da cidadania documentados na Constituição.  

 Para o pleno desenvolvimento da pessoa é necessário, entre outros fatores, o acesso a 

informações adequadas e oportunidades de questioná-las para depois haver condições de 

escolher o melhor para si. Só então, a pessoa poderá desenvolver-se de forma saudável, 

econômica, social e culturalmente.  

A escola é um lugar privilegiado, onde os conhecimentos são organizados e 

sistematizados de acordo com cada etapa da vida das crianças e jovens. Sendo assim, é nela 

onde as diversas informações podem ter lugar de destaque para as discussões e 

problematizações, facilitando, dessa forma, a apropriação desse novo saber por parte dos 

educandos. 

 No tocante ao exercício da cidadania, é imperativo que os direitos humanos sejam 

respeitados. Entre esses direitos, encontramos na Lei de Diretrizes e Bases – LDB - nº 9394 

de 1996 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1996, p. 1), na parte dos Princípios e Fins da 

Educação Nacional, o Artigo 2º que diz “A Educação [...] tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”, estando em consonância com o Artigo 205 da Constituição Federal de 1988. 

 Ainda na LDB (Ibid., p. 11), encontramos em relação aos currículos: 

Art. 27º. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes: 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 

 Mostrando, mais uma vez, o direito dos alunos de receberem da escola essa formação, 

no que se refere aos valores de interesse pessoal e da sociedade, essenciais ao ‘exercício da 

cidadania’ com responsabilidade. 
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 Acrescentamos ainda, os direitos sexuais como básicos para o pleno desenvolvimento 

da pessoa e exercício da cidadania. É dever do Estado oferecer e garantir que toda a 

população saiba e usufrua dos direitos relacionados às sexualidades e às suas manifestações. 

Segundo Hugues Ribeiro (2009, p. 13), pessoas interessadas nos direitos humanos 

reconhecem que esses “não podem circunscrever-se ao campo jurídico, pois nenhuma 

declaração formal de direitos, por si só, é suficiente para garantir sua eficácia”. No entanto, 

segundo o autor, essas pessoas concordam que as conquistas nesse campo fomentam bastante 

o avanço na concretização dos direitos. 

  A Declaração dos Direitos Sexuais foi elaborada no XIII Congresso Mundial de 

Sexologia, realizado em Valência, na Espanha, em 1997 e aprovada na Assembléia Geral da 

WAS – Associação Mundial de Sexologia (atual Associação Mundial para a Saúde Sexual), 

no XIV Congresso Mundial de Sexologia em Hong Kong, em 1999. A seguir, relacionamos 

todo o conjunto dos direitos sexuais (HUGUES RIBEIRO, 2009, p. 23-24): 

1- O direito à liberdade sexual – A liberdade sexual diz respeito à possibilidade 
dos indivíduos em expressar seu potencial sexual. No entanto, aqui se excluem todas 
as formas de coerção, exploração e abuso, em qualquer época ou situação de vida. 
2- O direito à autonomia sexual, integridade sexual e à segurança do corpo 
sexual – Este direito envolve a habilidade de uma pessoa em tomar decisões 
autônomas sobre a própria vida sexual num contexto de ética pessoal e social. 
Também inclui o controle e o prazer de nossos corpos livres de tortura, mutilação e 
violência de qualquer tipo. 
3- O direito à privacidade sexual – O direito às decisões individuais e aos 
comportamentos sobre intimidades, desde que não interfiram nos direitos sexuais 
dos outros. 
4- O direito à igualdade sexual – Oposição a todas as formas de discriminação, 
independente do sexo, gênero, orientação sexual, idade, raça, classe social, religião, 
deficiências mentais ou físicas. 
5- O direito ao prazer sexual – O prazer sexual, incluindo o auto-erotismo, é fonte 
de bem-estar físico, psicológico, intelectual e espiritual. 
6- O direito à expressão sexual – A expressão sexual é mais que um prazer erótico 
ou atos sexuais. Cada indivíduo tem o direito de expressar a sexualidade através da 
comunicação, toques, expressão emocional e amor. 
7- O direito à livre associação sexual – Significa a possibilidade de casamento ou 
não, ao divórcio e ao estabelecimento de outros tipos de associações sexuais 
responsáveis. 
8- O direito às escolhas reprodutivas livres e responsáveis – É o direito em 
decidir ter ou não ter filhos, o número e o espaçamento entre cada um, e o total 
acesso aos métodos de regulação da fertilidade.  
9- O direito à informação baseada no conhecimento científico – A informação 
sexual deve ser gerada através de investigação científica e ética, e disseminada em 
formas apropriadas e a todos os níveis sociais. 
10- O direito à educação sexual integral – Este é um processo que dura a vida 
toda, desde o nascimento, pela vida afora e deveria envolver todas as instituições 
sociais. 
11- O direito à saúde sexual – O cuidado com a saúde sexual deve estar disponível 
para a prevenção e tratamento de todos os problemas sexuais, preocupações e 
desordens. 
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Dentre os onze artigos da Declaração dos Direitos Sexuais destacamos dois deles por 

serem oportunos à nossa pesquisa. Os artigos 9 e 10 mostram que todos têm o direito de 

receber informações sexuais científicas, éticas e apropriadas em todas as fases de suas vidas, 

confirmando a nossa intenção de mostrar a importância da educação sexual na escola já nos 

primeiros anos da vida escolar. 

Quanto a trabalhar o tema sexualidade na escola, os PCN7 - Parâmetros Curriculares 

Nacionais – (BRASIL, 2001a, p. 119) dizem que:  

é uma questão bastante atual e presente no cotidiano de todos os profissionais da 
educação a postura a ser adotada, dentro das escolas, em face das manifestações da 
sexualidade dos alunos. Daí, a presente proposta de trabalho, que legitima o papel e 
delimita a atuação do educador neste campo. 

Os PCN sugerem que, além da sexualidade, a ética, a pluralidade cultural, o meio 

ambiente e a saúde sejam trabalhados na escola de forma transversal. Segundo esse 

documento, a transversalidade perpassa por todas as áreas do conhecimento, e, por tratar “de 

questões sociais, os Temas Transversais têm natureza diferente das áreas convencionais” 

(Ibid., p. 36). Ainda conforme os PCN (Ibid., p. 36), essa proposta deve ser trabalhada  

de forma contínua e integrada [...] Diante disso optou-se por integrá-las no currículo 
por meio do que se chama de transversalidade: pretende-se que esses temas integrem 
as áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas, relacionando-as 
às questões da atualidade.  

Nos PCN (BRASIL, 2001a) fica evidente a necessidade de a escola trabalhar temas 

transversais emergentes e relacionados diretamente ao bem-estar de todos, seja individual, 

seja em sociedade. Ao mesmo tempo em que os PCN orientam os profissionais da educação a 

trabalharem a sexualidade em sala de aula de forma transversal, eles também legitimam a sua 

atuação nas escolas.   

 O objetivo desse documento é: 

Promover reflexões e discussões de técnicos, professores, equipes pedagógicas, bem 
como pais e responsáveis, com a finalidade de sistematizar a ação pedagógica no 
desenvolvimento dos alunos, levando em conta os princípios morais de cada um dos 
envolvidos e respeitando, também, os Direitos Humanos (BRASIL, 2001a, p. 107). 

                                                 
7 Os PCN representam um conjunto de documentos oficiais elaborados pelo Ministério da Educação e Desporto 
(MEC) trazendo uma nova proposta curricular para a Educação Básica. Foram veiculados no formato de livro a 
partir do ano de 1997. 
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 Com relação à justificativa do trabalho em educação sexual8, esse documento mostra 

fatores presentes em nossa sociedade, suficientemente perniciosos e que comprometem o bom 

desenvolvimento da sexualidade das crianças. Isso nos leva a entender a necessidade de uma 

ação efetiva de todos envolvidos nos processos educativos nas três esferas: federal, estadual e 

municipal, bem como nas redes públicas e privadas. Reforçando, dessa forma, o que está 

escrito nos artigos 9 e 10 da Declaração dos Direitos Sexuais: a todos os níveis sociais e 

envolver todas as instituições sociais. 

 Entre os fatores que justificam a proposta da educação sexual já nos primeiros anos 

escolares encontram-se nos PCN (BRASIL, 2001a):  

1 - As manifestações da sexualidade que afloram desde cedo, e ignorar, encobrir ou 

refrear está entre as atitudes mais comuns dos/as profissionais das escolas, acreditando ser 

uma tarefa dos pais. Esses, por sua vez, mesmo sem querer educam sexualmente seus/suas 

filhos/as, nem que seja pela forma de lidar com eles/as ou através de gestos, proibições. Os 

seus valores são passados aos/às filhos/as caracterizando-se como um fator significativo na 

construção da sexualidade da criança (Ibid.). 

2 – As influências da escola, de livros, dos/as colegas mais velhos/as, das pessoas de 

uma maneira geral e, com uma magnitude expressiva, da mídia provocam uma ansiedade nas 

crianças, aguçando a curiosidade delas sobre as questões da sexualidade (Ibid.).  

Sabe-se que a educação sexual trata das questões relacionadas à sexualidade como as 

suas manifestações, as questões de gênero, o respeito à diversidade sexual, a construção do 

conceito de masculinidade e de feminilidade e etc.  Figueiró (2006, p. 42) esclarece-nos sobre 

o que ela representa e qual a sua relação com a nossa individualidade e com a coletividade 

quando diz:  

a sexualidade é uma dimensão ontológica essencialmente humana, cujas 
significações e vivências são determinadas pela natureza, pela subjetividade de cada 
ser humano e, sobretudo, pela cultura, num processo histórico e dialético. A 
sexualidade não pode, pois, ser restringida à sua dimensão biológica, nem à noção 

                                                 
8 Nos PCN o termo utilizado é “orientação sexual”. Preferimos o termo “educação sexual” em consonância com 
Figueiró (1996, p. 59) que, mesmo antes dos PCN, já advertia sobre essa questão. Segundo a autora, a escolha 
por educação sexual é “por considerá-lo o mais adequado, uma vez que, entre outros motivos [...], implica que o 
educando seja considerado sujeito ativo no processo de aprendizagem e não mero receptor de conhecimentos 
e/ou orientações”. 
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de genitalidade, ou de instinto, ou mesmo de libido. Também não pode ser percebida 
como uma “parte” do corpo. Ela é, pelo contrário, uma energia vital da subjetividade 
e da cultura, que deve ser compreendida, em sua totalidade e globalidade, como uma 
construção social que é condicionada pelos diferentes momentos históricos, 
econômicos, políticos e sociais. 

Ainda segundo Figueiró (2006, p. 38), com os PCN a educação sexual sai  

de uma posição marginal no currículo, e mesmo na prática escolar cotidiana, abre-se 
um novo horizonte que, no entanto, requer um envolvimento sério e real dos 
profissionais da educação, para que sua inserção seja efetivada de forma correta e 
qualitativamente positiva. 

Sendo assim, entendemos que as crianças trazem para dentro da escola questões 

ligadas à sexualidade, tais como: dúvidas quanto à sua origem e nascimento, quanto às 

imagens vistas na mídia, quanto aos seus desejos e etc. Trazem também as suas concepções, 

as suas vivências, a sua maneira própria de ver e viver sua sexualidade. Todos esses aspectos 

estão ligados à cultura do local onde vivem, das crenças, dos preconceitos e dos tabus da cada 

família. Diante do exposto, é dever da escola lidar com os temas relacionados à sexualidade 

de forma “crítica, reflexiva e educativa” (BRASIL, 2001a, p. 112), levando em consideração e 

respeitando as influências que cada um/a já recebeu. Agora, com a educação sexual sendo 

oficializada pelos PCN, cabe-nos a tarefa de estudá-la, entendê-la e disseminá-la.  

Diante dos artigos da Constituição, das leis, das declarações e dos PCN, percebemos o 

quanto já foi feito (juridicamente) em prol do desenvolvimento de uma educação global das 

crianças e dos/as jovens. É necessário entendermos que uma educação global envolve a 

educação sexual, a qual promove o autoconhecimento, o respeito a si e ao outro e, através de 

discussões e reflexões, pode abrir espaço para uma transformação social onde a vida seja mais 

agradável, sem preconceitos, sem tabus. 

1.2. O CAMPO DA EDUCAÇÃO SEXUAL 

1.2.1. UMA BREVE HISTORICIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SEXUAL  

Para alguns estudiosos, a sexualidade entrou na escola sob forma de educação sexual, 

na França, a partir da segunda metade do século XVIII. Neste país, as idéias de Rousseau, 

quanto a manter a ignorância da criança para preservar sua pureza infantil, conduziu a uma 

educação antissexual. O principal objetivo da educação sexual, naquela época, era combater a 

masturbação (SAYÃO, 1997). No entanto, no mesmo século, “a educação sexual 
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propriamente dita, sistematizada e organizada de forma a ser ministrada em escolas e 

instituições, teve como país pioneiro a Suécia” (RIBEIRO, 1990, p. 10). Em 1942, foi 

recomendada pelo governo desse país e em 1956 foi declarada sua obrigatoriedade. Mas, 

como em praticamente todo lugar do globo, na Era Vitoriana9, ocorreu a mais conhecida 

repressão sexual – o vitorianismo. Na Suécia também aconteceu essa repressão. Partindo da 

Inglaterra, o vitorianismo pregou a idéia de que a ejaculação era debilitante “e que a relação 

sexual, mesmo dentro do casamento, devia ser evitada o máximo possível para o maior 

benefício da sociedade” (GREGERSEN, 1983, p. 17). Ainda segundo esse autor, na Era 

Vitoriana, quando “a mera menção de sexo era um tabu estrito”, uma ironia espetacular se 

deu, ou seja, o início da Sexologia, caracterizando uma “discrepância entre o ideal e o real”. 

Quando houve maior repressão sobre o sexo, surgiram especialistas no assunto! (Ibid., p. 27). 

Nesse período, ante a tanta repressão, Henry Havelock Ellis (1859-1939), numa 

atitude atrevida, defendia a educação sexual e relações sexuais antes do casamento. Entre 

outras conclusões suas, considerava a masturbação como um fenômeno comum e que as 

mulheres também tinham desejo sexual e orgasmo. Seus trabalhos, juntamente com os de 

Freud (1856-1939) sobre a sexualidade humana, apontavam para a existência da sexualidade 

na criança. Mas foi Wilhelm Reich (1897-1957) quem fez as propostas mais ousadas sobre a 

educação sexual e o bem estar sexual da população. Reich abriu clínicas e falava abertamente 

sobre contracepção, aborto e prazer sexual; também defendia o divórcio (RIBEIRO, 1990). 

Esses acontecimentos marcaram a história da sexualidade humana. 

Na década de 1960, aconteceu pela primeira vez a luta política concomitantemente 

com a reivindicação de liberdade sexual. Em cada parte do planeta, as lutas eram diferentes. 

Na Europa, lutava-se contra todo tipo de poder; nos Estados Unidos, contra a guerra do 

Vietnã; na América Latina, contra as tiranias. Aspirava-se separar para sempre sexo e morte. 

Nas lutas contra todo tipo de repressão, estava inscrita a idéia de liberdade sexual. Frases 

como “faça amor não faça guerra”, “é proibido proibir” deixavam claro o desejo de se apartar 

da repressão sexual vivenciada até então (CHAUÍ, 1984, p. 230).  

O Brasil, desde o início da colonização, sofreu influência européia e também reprimiu 

a sexualidade e suas formas de manifestações (RIBEIRO, 1990). As relações maritais eram o 

concubinato, mas, sob as rédeas da Igreja Católica, foi implantada a “família patriarcal”, na 

                                                 
9 Séc. XIX – no Reinado da Rainha Vitória. 
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qual o homem era detentor de todo o poder sobre a mulher, filhos e subalternos. Desejos e 

práticas sexuais eram permitidos somente às prostitutas, fossem brancas, índias, negras ou 

mestiças, todas da classe pobre. Chauí (1984, p. 24) resume essa situação com uma frase: 

“branca pra casar, mulata pra foder e negra pra trabalhar”. A índia, por questões de extermínio 

e isolamento geográfico, deixou de fazer parte desse páreo. Da Colônia ao Império e deste à 

República, tudo permaneceu igual (RIBEIRO, 1990).  

O vitorianismo chegou ao Brasil no início do século XX influenciando a nossa 

sociedade por muitos anos (RIBEIRO, 1990). Nessa época, a sexualidade era abordada de 

acordo com idéias médico-higienistas, visando o combate à masturbação e às doenças 

venéreas e preparando as jovens para o casamento (SAYÃO, 1997). 

Os PCN (BRASIL, 2001a) indicam que, na década de 1920, já se discutia a inclusão 

desse tema na escola. Segundo Sayão (1997), nessa mesma época, movimentos feministas 

surgiram reclamando uma educação sexual com o objetivo de proteção à infância e à 

maternidade, entre outros. No ano de 1930, no Rio de Janeiro, uma pesquisa para saber como 

a população via a implantação da educação sexual nas escolas, realizada pelo jornal Diário da 

Noite, mostrou grande apoio a essa iniciativa. No entanto, havia divergências quanto às 

estratégias de ensino e quanto aos conteúdos a serem ensinados.  

Ainda no Rio de Janeiro, também em 1930, o professor Stawiarski inseriu a educação 

sexual no currículo do Colégio Batista. Inicialmente, suas aulas tinham o objetivo de abordar 

o papel da mulher na reprodução. Cinco anos depois, o comportamento sexual masculino 

também passou a ser enfocado. Embora lidasse com cautela e austeridade sobre o tema, esse 

professor foi acusado de “comportamento imoral durante as aulas, e após ação movida contra 

ele, na Justiça do Trabalho, pelo Colégio Batista, foi considerado culpado e demitido do cargo 

que ocupava, sem indenização, por volta de 1954”. (JORNAL DO BRASIL, 9/11/ 72, apud 

BARROSO; BRUSCHINI, 1982, p. 20).  

A medicina passou a ser a base para normatizar a sexualidade dos jovens, e não mais a 

Igreja. Exemplo disso foi um livro publicado em 1938 intitulado: “Iniciação Sexual – 

Educacional (Leitura Reservada)”. Nesse livro, o autor Brandão da Silva fornece 

informações à iniciação sexual dos meninos. Esses teriam que aprender para iniciarem as suas 

esposas, mas deveriam permanecer castos até o casamento. Os estudos sobre a sexualidade ao 
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invés de diminuir o peso da repressão sexual termina por reforça-la (por exemplo, o livro 

citado acima, “que faz tamanhas exigências ao menino que este provavelmente terá 

dificuldades sexuais”) ou deslocá-la (como “deixar ao médico o que antes cabia ao teólogo). 

Essa repressão pode ter levado ao segredo e clandestinidade inúmeras práticas sexuais, 

provocando doenças (por exemplo, sífilis) ou culpa (CHAUI, 1984, p. 17-18-19). 

As iniciativas ligadas à educação sexual durante as décadas de 1940 e 1950 foram 

reduzidas, devido à forte repressão da Igreja Católica (SAYÃO, 1997). No entanto, outro livro 

publicado no Brasil em 1959, traduzido do francês, mostra que quase nada mudou durante 

esse período. O título do referido livro é: A serviço do amor. Desvendando os próprios 

mistérios fisiológicos da vida sexual para moças casadouras e mais ainda para senhoras 

casadas à luz da sã Psicologia e Moral. Na segunda página desse livro, encontram-se duas 

observações que marcam o controle, desta feita, sobre as mulheres: Edição Feminina e Livro 

asseado, claro, decente (RIBEIRO, 1990, p. 11-12).  

Com o advento da pílula, que começou a ser comercializada em 1962 (PEDRO, 2003), 

e com a possibilidade de relacionamentos extra e pré-conjugais sem resultar em gravidez, 

ocorre uma contribuição à liberalização sexual. Entre algumas iniciativas em educação sexual 

encontramos, na cidade de São Paulo, trabalhos que além da informação, também traziam a 

formação de valores e conceitos. “Os próprios alunos sugeriam os temas de discussão e, 

abertamente, debatiam o tabu da virgindade, o amor livre, as pílulas anticoncepcionais e 

outras temáticas da época”. Porém, com o golpe de 1964 e com a defesa de uma ideologia 

moralista e repressora, os projetos de educação sexual foram interrompidos (RIBEIRO, 1990, 

p. 109). Apesar disso, Werebe (1978) informa, como resultado de uma enquete feita durante o 

IV Congresso Brasileiro de Orientação Educacional em 1976, que a educação sexual não 

desapareceu totalmente das escolas, a despeito das dificuldades. 

O interesse pela educação sexual renasce por volta de 1975, possivelmente por causa 

do comportamento dos jovens, do controle da natalidade e dos movimentos feministas em 

evidência. No final dessa década e início da seguinte, algumas iniciativas nas redes públicas 

do Estado de São Paulo aconteceram. Desta feita, congressos realizados nessas escolas 

mostraram o grande interesse dos alunos por essas questões. A repressão política já não 

acontecia, mas por conta das condições precárias no trabalho e na administração pública tais 

iniciativas também foram desativadas. No final dessa década, a Fundação Carlos Chagas 
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realizou uma pesquisa/programa de educação sexual envolvendo jovens e orientadores 

educacionais, com a capacitação desses últimos. Com o objetivo de promover debates com 

os/as jovens sobre “normas, padrões de comportamento e atitudes”, apontava “a sexualidade 

como aspecto natural e positivo da vida humana”. Como resultado desse trabalho, dois 

livros10 foram publicados, servindo de referência para os trabalhos futuros (SAYÃO, 1997, p. 

110). 

Na década de 1980, várias iniciativas nas redes pública e privada aconteceram. Desta 

feita, com um elemento adicional na história – a AIDS, que, juntamente com o aumento do 

número de gravidez na adolescência, preocupava os educadores. No início dessa década, 

como uma abordagem política, surgem “as primeiras reflexões e publicações científicas que 

encaram a educação sexual como meio de transformações sociais” (FIGUEIRÓ, 1996, p. 53). 

Na cidade de São Paulo, grupos de trabalho e pesquisa em sexualidade deram início à 

formação de professores para atuarem nessa área com a preparação de material para a 

educação sexual e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS (SAYÃO, 1997).   

Foi na década de 1990 que a educação sexual se legitimou na escola através da 

implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, 2001a). A partir dessa 

época, aconteceu uma explosão de pesquisas com o tema sexualidade. São várias as pesquisas 

sobre as concepções e/ou como profissionais e jovens vêem a sexualidade e suas interfaces 

como, por exemplo, Guimarães (1992), UNAIDS (1997), Pinheiro (2000), Rena (2003), Melo 

(2004), Maia (2005b), Unicef (2007), Bastos (2008), Barreto (2009) e Kawata; Nakaya; 

Figueiró (2010). Foram publicados vários livros tratando da formação de professores e das 

questões da sexualidade e educação sexual, a exemplo de Ribeiro (1990), Louro (1997, 2000, 

2005), Werebe (1998), Picazio (1999), Figueiró (2001, 2006, 2009b), Nunes; Silva (2006), 

Azevedo; Guerra [200?]. Assim como vários livros voltados para a educação sexual de 

crianças e adolescentes, como os de Suplicy (1999), Marcos Ribeiro (2001, 2005, 2009).  

Em Sergipe, nas décadas de 1920 a 1960, a educação sexual foi marcada pela presença 

de quatro professores: o médico Helvécio de Andrade, a médica Ítala Silva de Oliveira, o 

professor Nunes Mendonça e o médico Garcia Moreno (MELO, 2004). O médico Helvécio, 
                                                 
10Livros produzidos a partir do resultado de um programa de educação sexual coordenado pela Fundação Carlos 
Chagas em 1979: 
 BARROSO, C.; BRUSCHINI, C. (Org). Educação Sexual: debate aberto. Petrópolis: Vozes, 1982. 
 BARROSO, C.; BRUSCHINI, C. Sexo e Juventude: como discutir sexualidade em casa e na escola. São Paulo: 
Cortez, 1990.  
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professor e diretor da Escola Normal (Aracaju-SE) nas décadas de 1920 e 1930, abordava, em 

suas aulas de História Natural e depois Higiene e Saúde, a anatomia e a fisiologia do corpo 

humano. Ieda (ex-aluna da Escola Normal), entrevistada por Freitas (1995), afirma que as 

suas aulas eram superficiais, mas escandalizavam na época. O professor Helvécio era 

cuidadoso ao abordar tais assuntos. Outro fato que gerou confusão foi a coeducação defendida 

por ele. Ele acreditava que turmas mistas promoveriam uma igualdade entre os sexos. O 

sentimento vigente naquelas décadas, com o qual o professor Helvécio também comungava, 

era de que a menina era frágil e delicada e o menino desde cedo deveria entendê-la e dela 

cuidar (MELO, 2004). 

Ítala Silva foi professora da Escola Normal no ano de 1919. Depois, se formou médica 

obstetra em Salvador-Bahia. Foi a partir de seu contato com a Medicina que se interessou pela 

educação sexual. Pesquisando e defendendo sua tese de doutoramento com o título 

“Sexualidade e Educação Sexual” trouxe à tona a discussão sobre a educação sexual na escola 

e na família, para os dois gêneros, como uma forma de “evitar desvios de conduta” (MELO, 

2004, p. 25). Ítala via na educação sexual uma maneira de confirmar as “práticas sociais em 

torno do amor-casamento e do sexo-procriação, tão propalado por médicos e intelectuais nas 

primeiras décadas do século XX” (FREITAS, 2003, p. 149). Evidenciou em vários trechos de 

sua tese “o papel dos pais, da escola e dos médicos no esclarecimento e na formação de 

crianças e jovens sobre o tema sexualidade, em favor da felicidade e da realização de homens 

e mulheres” (Ibid.). Também defendia a coeducação afirmando que, no futuro, quando 

casados, homens e mulheres pudessem compreender a importância de dividir experiências. 

Ítala acreditava que a educação sexual das moças garantia estabilidade no casamento (Ibid.). 

Nunes Mendonça ingressou na Escola Normal no ano de 1955 como professor interino 

de Pedagogia. Em 1958 é aprovado no concurso para o cargo de Assistente Técnico e, em 

1962, concorre à cátedra de Pedagogia, sendo aprovado. Foi um professor com um 

comportamento ousado e irreverente. Muito à frente da sua época, escandalizou a sociedade 

com suas “aulas vitais” na Escola Normal. Essas aulas ocorriam uma ou duas vezes por mês e 

tinha o objetivo de “responder as perguntas formuladas pelas alunas, sobre qualquer assunto 

que lhe indagassem” (SOUZA, 2003, p. 70). Nunes Mendonça percebeu que cerca de 95% 

das perguntas se referiam às questões sexuais. Sendo assim, decidiu incluir em suas aulas “a 

problemática da adolescência, da família e do magistério” (Ibid., p. 71). 
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O professor Nunes Mendonça utilizava-se de material didático com ilustrações 

(deformadas por conta dos tabus da época) e também se sentava no corredor com as alunas 

para esclarecimentos extras. Seu comportamento lhe rendeu comentários horrendos dos/as 

colegas e de suas alunas, que apesar de reconhecerem como necessárias as informações, as 

repudiavam por causa dos preceitos morais da época. Nunes Mendonça foi aposentado 

compulsoriamente em 1964 devido a toda a problemática causada por suas aulas, que 

extrapolou os muros da escola, trazendo-lhe transtornos irreparáveis. 

Garcia Moreno, também médico, em 1964 era professor de Medicina Legal da 

Faculdade de Direito e da Faculdade de Medicina de Sergipe. Defendia o ensino de sexologia 

sempre com “uma postura clara e objetiva do professor, além da utilização de recursos 

visuais” (MELO, 2004, p. 31). Foi de fundamental importância o seu parecer favorável às 

aulas do professor Nunes Mendonça. Enquanto a maioria criticava, Garcia Moreno não só 

apoiava como também justificava sua prática didática (SOUZA, 2003).  

O fato de Helvécio Andrade e Garcia Moreno serem médicos respeitados pela 

sociedade sergipana possibilitou-lhes autoridade diante de seus/suas alunos/as para falar 

desses assuntos. O que não aconteceu com Nunes Mendonça.  

Apesar de toda a confusão causada, a visão desses professores e da professora Ítala era 

de uma educação sexual biologizante e moralista, típica da época em que viveram. 

Percebemos em Nunes Mendonça um ensaio mais arraigado e desafiador, contudo o preço 

pago por ele foi muito alto. Depois de aposentado, mudou-se para outra cidade, no mesmo 

Estado, onde a tristeza passou a ser sua companhia.  

Em 2003, os Ministérios da Educação e da Saúde em parceria com a UNESCO – 

Organizações das nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura, com a UNICEF – 

Fundo das Nações Unidas para a Infância e com o UNFPA – Fundo de População das Nações 

Unidas lançaram o SPE (Saúde e Prevenção nas Escolas). Esse programa teve sua 

origem/idealização nos “Projeto Escolas” e “Salto para o Futuro” dos ministérios citados 

acima, os quais visavam trabalhar nas escolas os temas saúde sexual e saúde reprodutiva. O 

SPE trouxe inovações, tais como, “a disponibilização de preservativos nas escolas, a 

integração entre as escolas e as unidades básicas de saúde, respeitando a autonomia dos 
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sistemas educacionais e das escolas, bem como a participação da comunidade no processo” 

(BRASIL, 2007, p. 9). 

Em Sergipe, o SPE foi implantado, inicialmente, em 4 municípios: Aracaju, Barra dos 

Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Atualmente, todas as Diretorias 

Regionais de Ensino do estado participam das formações promovidas pela Coordenação do 

Projeto na Secretaria Estadual de Educação. Em Aracaju, além das parcerias já mencionadas, 

acrescenta-se a Prefeitura Municipal desse Município. Segundo a Profª Valdinete Paes 

(ARACAJU, 2008), o SPE “surgiu da necessidade de transformar contextos de 

vulnerabilidades que expõem adolescentes e jovens à gravidez [...] e às drogas, além de 

DST’s”. Em 2008, de forma contínua, professores/as de 8 escolas11 municipais participaram, 

mensalmente, de capacitações envolvendo os temas propostos pelo programa e 

desenvolveram trabalhos junto aos/às seus/suas alunos/as. 

A sexualidade esteve presente nas escolas em todos os momentos da história. Sendo, 

às vezes, mascarada, inibida, reprimida e, outras vezes, explicitada nos discursos moralistas, 

médicos, pedagógicos ou políticos. Qualquer que fosse o momento, a sexualidade estava 

presente. À medida que a sociedade ia se modificando, novos discursos marcavam a trajetória 

da sexualidade e, consequentemente, da educação sexual na escola. Muitos foram execrados 

pelo caminho, outros tiveram sucesso em sua empreitada. Felizmente, muitos outros não 

desistiram.  

1.2.2. TIPOS DE EDUCAÇÃO SEXUAL 

Educação sexual, de uma maneira geral, compreende “toda ação ensino-aprendizagem 

sobre a sexualidade humana, seja em nível de conhecimento de informações básicas, seja em 

nível de conhecimento e/ou discussões e reflexões sobre valores, normas, sentimentos, 

emoções e atitudes relacionadas à vida sexual” (FIGUEIRÓ, 1996, p. 2). Ela engloba uma 

série de atividades cujo objetivo é promover uma relação satisfatória entre os alunos, no que 

se refere à socialização, respeito, autoconhecimento e informação científica sobre os 

processos fisiológicos e prazerosos ligados à sexualidade.  

                                                 
11 Escolas Municipais de Ensino Fundamental que participaram do SPE em 2008 - Anísio Teixeira, Deputado 
Jaime Araújo, Freitas Brandão, Presidente Vargas, Professor Alcebíades Melo Vilas Boas, Professor Laonte 
Gama da Silva, Professora Maria Thétis Nunes e Sérgio Francisco. 
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Em uma escola, podem-se vivenciar duas modalidades de Educação Sexual: a 

Informal e a Formal, respectivamente, quando não há necessariamente a intencionalidade de 

formação e quando acontece em situação de interação entre as pessoas de forma sistemática e 

planejada (WEREBE, 1998; FIGUEIRÓ, 2006).  

De acordo com Werebe (1998), a Educação Sexual Informal pode ocorrer na família, 

na escola ou em outras instituições, sendo a família o locus das primeiras experiências vividas, 

onde o que os pais fazem vale mais do que o que eles dizem. Na escola, ela acontece de várias 

maneiras e até, muitas vezes, sem ser percebida como, por exemplo, através de medidas de 

coibição de comportamentos dos alunos por parte dos educadores; da omissão e do silêncio 

sobre as questões sexuais que podem levar os alunos a entenderem que sexo é coisa da qual 

não se deve falar; de gestos, vestes, idéias e valores transmitidos pelos professores e de textos 

preconceituosos e estereotipados quanto aos papéis sexuais. 

 A escola é o local onde os jovens se encontram, se identificam e trocam informações, 

nem sempre corretas. É nesse ambiente que eles passam grande parte do tempo. Assim, é tarefa 

da escola sistematizar atividades regulares e planejadas sobre o tema sexualidade. A essa forma 

de trabalhar, segundo Figueiró (2006), dá-se o nome de Educação Sexual Formal que pode 

ser desenvolvida dentro e fora da escola.  

Durante o percurso da educação sexual aqui no Brasil, alguns modelos de abordagem da 

sexualidade na escola foram surgindo, baseados nas aspirações da sociedade, impostas pela 

repressão da igreja e/ou da política. A escola se via obrigada a seguir, embora algumas 

quebrassem as regras e teimassem em assumir uma postura menos repressora e mais 

humanística. Figueiró (2006) apresenta quatro abordagens da educação sexual aqui no Brasil. 

Essas foram identificadas, em sua pesquisa de mestrado, nas publicações acadêmico-científicas 

brasileiras. São elas: religiosa (tradicional/libertadora), médica, pedagógica e política ou 

emancipatória. 

Na abordagem religiosa tradicional “a vivência da sexualidade está condicionada à 

submissão às normas religiosas oficiais” (FIGUEIRÓ, 2006, p. 81), com uma variação entre 

uma “atitude conservadora”, totalmente submissa às regras e uma “atitude questionadora” 

(Ibid., p. 82) que, mesmo seguindo as normas, procura adaptá-las ao contexto social, histórico, 
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político e econômico. Esta última variação também considera as contribuições da ciência, 

mesmo com limitações. 

A abordagem religiosa libertadora vai além da questionadora pelo fato de encarar a 

educação sexual “como um instrumento de transformação social”, compartilhando, assim, os 

embasamentos da abordagem emancipatória. Apesar de manter os princípios cristãos 

fundamentais como o amor, o respeito mútuo e a justiça, reconhece que “a doutrina moral 

oficial é controladora, repressiva e incoerente com o atual momento histórico” (Ibid., p. 82). 

Mesmo assim, permite uma visão crítica dos pressupostos religiosos e permite que as pessoas 

sejam sujeitos da sua própria sexualidade. 

Com relação à abordagem médica, a ênfase dada à saúde norteia as ações terapêuticas 

ou de programas preventivos de saúde pública, com objetivo de “assegurar a saúde sexual do 

indivíduo e da coletividade” (Ibid., p. 83).  

A abordagem pedagógica evidencia o ensino-aprendizagem de conteúdos básicos da 

sexualidade, como também a discussão de valores, sentimentos e atitudes. Essa abordagem visa 

preparar o/a aluno/a para viver bem a sua sexualidade sem a preocupação com o processo de 

transformação social (Ibid.). 

Conforme observa Figueiró (Ibid., p. 83): “tanto a abordagem médica quanto a 

pedagógica encaram a educação sexual como meio de levar o indivíduo a viver bem a sua 

sexualidade”. Isso é muito importante, desde que possa levar o/a aluno/a a refletir sobre sua 

condição, seu momento histórico e cultural e a extrapolar para as sua relações pessoais e 

sociais. Entendemos ser essa a forma coerente de contribuição entre as abordagens. Numa 

amplitude maior encontra-se a idéia central da próxima abordagem. 

A abordagem emancipatória ou política traz consigo uma visão de educação sexual 

voltada ao compromisso com a transformação social, sem, no entanto, se desvincular da 

proposta citada pelas abordagens anteriores (médica e pedagógica), ou seja, criar condições 

para que o/a aluno/a viva de maneira saudável a sua sexualidade. Nessa abordagem, é 

fundamental a promoção de discussões envolvendo as relações de poder e a aceitação e o 

respeito às diferenças e às minorias. 
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Essa abordagem, inicialmente proposta por Goldberg (1985), considera a educação 

sexual como um processo ativo e contínuo, no qual as pessoas envolvidas também se educam. 

E, em se educando, educam primando pela transformação dos padrões de relacionamento 

sexual, resgatando o erotismo (o prazer e a boniteza da sexualidade) e as questões de gênero, 

levando em conta aspectos sociais, históricos e culturais (FIGUEIRÓ, 2006). Existem vários 

seguidores dessa proposta, citados por Figueiró (2006, p. 84) como: “Cunha (1988), Ribeiro 

(1990), Riechelmann (1993), Vasconcelos (1994), Simonetti (1994), Nunes (1996), Louro 

(1999), Melo (2001)” e a própria Figueiró (2006). 

Observando o texto dos PCN (2001a), percebemos uma preocupação mais evidente 

com a abordagem pedagógica como, por exemplo, nos fragmentos a seguir: 1 - “O tratamento 

da sexualidade nas séries iniciais visa permitir ao aluno encontrar na escola ‘um espaço de 

informação e de formação”, no que diz respeito às questões referentes ao seu momento de 

desenvolvimento e às questões que o ambiente coloca (BRASIL, 2001a, p. 107. Grifos 

nossos). 2 – “A oferta por parte da escola, de um espaço em que as crianças possam 

‘esclarecer suas dúvidas’ e continuar formulando novas questões contribui para ‘o alívio das 

ansiedades’ que muitas vezes interfere no aprendizado dos conteúdos escolares” (Ibid., p. 

113-114. Grifos nossos). Figueiró (2006, p. 84) também fez uma análise semelhante ao 

afirmar que nos textos dos PCN relacionados à educação sexual “é possível constatar que o 

comprometimento maior é com a abordagem pedagógica”. 

A abordagem médica também se faz presente, como nos trechos a seguir: “dentro da 

escola articula-se, portanto, com a promoção da saúde das crianças e dos adolescentes [...] 

ações preventivas às doenças sexualmente transmissíveis/AIDS, [...] prevenção de problemas 

graves como abuso sexual e a gravidez indesejada” (Ibid. p. 114).  

Não é possível fazer uma educação sexual emancipatória sem incluir ações 

pedagógicas e informações científicas e biológicas. Mas, é preciso observar qual concepção 

de sexualidade e de educação sexual se faz presente em seu planejamento, evitando-se, assim, 

cair no erro de executar ações desvinculadas das suas convicções e em desacordo com a 

necessidade dos/as seus/suas alunos/as. 
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1.2.3. SEXUALIDADE DA CRIANÇA  

Segundo Gregersen (1983, p. 37), “a sexualidade humana é o resultado de milhões de 

anos de evolução. Mas apesar de baseada em uma herança antiga seguida pelos mamíferos, 

tornou-se um fenômeno humano singular”. Ela é algo inerente ao ser humano e tem sofrido 

restrições das mais diversas. Além disso, está em contínua transformação, sendo construída a 

partir das relações que os indivíduos têm consigo mesmo e com seu ambiente.  Como já foi 

dito, segundo Figueiró (2006, p. 17), “ela é uma dimensão humana que vai além de sua 

determinação biológica”. Para Ribeiro (2005, p. 17-18), a sexualidade  

“é um conjunto de fatos, sentimentos e percepções vinculado ao sexo, ou à vida 
sexual. É um conceito amplo, que envolve a manifestação do impulso sexual e o que 
dela é decorrente: o desejo, a busca de um objeto sexual, a representação do desejo, 
a elaboração mental para realizar o desejo, a influência da cultura, da sociedade e da 
família, a moral, os valores, a religião, a sublimação, a repressão. 

Ainda segundo o autor, a sexualidade em sua essência é biológica, mas o ser humano 

conseguiu ir além, e utiliza a sua manifestação como forma de dar e obter prazer. Faz-se 

oportuno diferenciar sexualidade de sexo. O sexo (ato sexual) “é um conjunto de práticas, 

atitudes e comportamentos vinculados ao ato sexual, resultante das concepções existentes 

sobre ele” (Ibid., p. 18). Não confundir com sexo biológico, que tem a ver com as 

características genéticas herdadas no momento da fecundação e indica com qual genitália o 

indivíduo vai nascer. 

Quando pensamos em sexualidade nos remetemos à ideia de masculino e de feminino, 

como afirma Barreto (2009, p. 56) ao inferir que:  

É o componente biológico quem primeiro vem à nossa mente quando tratamos desse 
assunto. Mas sabemos que a sexualidade não está circunscrita ao biológico, ele é 
apenas o ponto de partida de algo maior, um meio de estarmos em contato com o 
mundo. Isto porque é através de nossa cultura, a partir do contato com os outros de 
nosso grupo social que vamos formando valores e crenças os quais vão funcionar 
como verdadeiras ‘lentes’, filtrando conceitos levados ou não em conta e nos dando 
informações de como interpretar o que nos chega pelos sentidos. 

A sexualidade envolve os quatro pilares ditos por Picazio (1999), a saber: sexo 

biológico, identidade sexual, papéis sexuais e orientação do desejo sexual, entendendo-se, 

respectivamente, como: com qual genitália nascemos; como nos sentimos, se homem ou 

mulher; como desempenhamos os papéis sexuais na sociedade; e a quem desejamos 

sexualmente, podendo esse desejo ser homossexual, heterossexual ou bissexual. Em suma, 
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demonstram esses pilares como é a relação consigo mesmo e com os outros. Essa relação é 

construída em conjunto e está na dependência dos valores vigentes da sociedade.   

Outrora, na Idade Média e Moderna, a vigilância e as proibições a qualquer fala sobre 

sexo eram evidentes. O que vemos hoje são, provavelmente, resquícios dessa época e como 

diz Pinto (1997, p. 49), “a [...] educação sexual [...] ainda não conseguiu, nem sequer em nível 

de informação, introduzir-se generalizadamente no espaço escolar”. Acreditamos que ela 

ainda não atingiu a extensão necessária e adequada dentro da escola, mas isso é só uma 

questão de tempo. Ainda segundo a autora, a repressão e o controle exercido sobre as 

manifestações da individualidade, tanto quanto as da sexualidade das crianças e adolescentes, 

sem dar-lhes a oportunidade de questionar, ainda estão muito presentes no cotidiano escolar.  

Freud (1974, p. 17) foi o primeiro a afirmar categoricamente que a criança é sexuada. 

Através de vários exemplos, ele demonstra a existência da pulsão sexual infantil. Embora tal 

ideia inicialmente tenha sido de difícil aceitação por parte da sociedade, ele afirma: 

Mas, agora sim, estou realmente certo do espanto dos ouvintes. "Existe então — 
perguntarão — uma sexualidade infantil?" "A infância não é, ao contrário, o 
período da vida marcado pela ausência do instinto sexual?" Não, meus 
senhores... A criança possui, desde o princípio, o instinto e as atividades 
sexuais. Ela os traz consigo para o mundo, e deles provêm, através de uma 
evolução rica de etapas, a chamada sexualidade normal do adulto. Não são 
difíceis de observar as manifestações da atividade sexual infantil; ao contrário, 
para deixá-las passar desapercebidas ou incompreendidas é que é preciso certa 
arte. 

Freud (1974, p.17) ainda explica que os adultos, “sob o peso da educação e da 

civilização”, não querem enxergar a vida sexual das crianças porque esqueceram e temem 

“relembrar aquilo que já estava reprimido”. Mas, através de uma auto-análise, revisitando 

suas lembranças infantis chegariam à conclusão da sua própria sexualidade. 

A expressão da sexualidade está, e sempre esteve, na dependência da cultura em que 

os sujeitos estão inseridos. Como afirma Rodrigues (1980, p. 11), “viver em sociedade é viver 

sob a dominação dessa lógica e as pessoas se comportam segundo as exigências dela, muitas 

vezes sem que disso tenham consciência”. Ainda segundo esse autor, essa socialização é o 

processo em que a criança se torna um membro da sociedade, na medida em que abre mão de 

sua autonomia em favor do controle social e quando se comporta como a maioria dos 

componentes dessa sociedade, obedecendo às normas pré-estabelecidas.   
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A sexualidade, em todas as suas manifestações, como por exemplo, a forma de viver o 

sexo, como sente a masculinidade ou a feminilidade, é expressa pelas crianças em todos os 

lugares, inclusive na escola. Ela se manifesta em todas as etapas da vida dos humanos. Ignorar 

ou se esquivar desse tema na escola significa desperdiçar uma oportunidade extremamente 

valiosa de contribuir para a construção dos conceitos e da própria sexualidade das crianças, 

dos jovens e dos adultos.  

Considerando “o desenvolvimento do homem processual e contínuo”, e reportando-

nos a nossa própria infância, poderemos compreender melhor as facilidades e dificuldades 

pelas quais as crianças passam e, dessa forma, respeitá-las. “Então, aprender a criança e 

respeitá-la é uma das mais autênticas demonstrações de civilidade” (NUNES; SILVA, 2006, 

p. 12). 

Se a sexualidade engloba vários aspectos da pessoa, tais como, sua identidade sexual e 

de gênero, se perpassa pelos sentimentos, sensações, relacionamentos, então, pensarmos numa 

criança assexualizada é, no mínimo, pensarmos em algo inexistente. Os trabalhos de Freud 

(1974; 2002) tiveram sua relevância no momento científico, histórico e cultural da sua época, 

mesmo causando escândalo, pois contrariavam a ideia da pureza e inocência da criança. Apesar 

de ele ter afirmado que as crianças são sexuadas como no trecho já exposto: “A criança possui, 

desde o princípio, o instinto e as atividades sexuais” (FREUD, 1974, p. 17), ele também 

afirmou que, entre os cinco-seis até os onze-doze anos de idade, a criança encontra-se numa 

fase chamada de latência, na qual seus instintos sexuais dão lugar a outras atividades 

(intelectuais, por exemplo).  

Com relação à sexualidade da criança na atualidade, as considerações de Freud quanto à 

sua existência são louváveis. No entanto, Werebe (1998, p. 65) argumentou que outros 

antropólogos contestaram a existência da fase de latência (do modelo freudiano), afirmando 

que “esta fase não foi verificada em todas as culturas estudadas”. Autores como Ford, Beach e 

Kinsey, citados por Werebe (Ibid.) afirmaram que as crianças não reprimidas respondiam 

sexualmente bem antes da puberdade. Ainda segundo a autora (Ibid., p. 65), “mesmo nas 

culturas menos permissivas, a criança continua suas investigações para completar suas 

informações sobre a sexualidade” (Ibid.). Elas/es compartilham entre si jogos sexuais como 

uma forma de exploração do próprio corpo e do corpo do/a outro/a. 
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Concluímos, então, que as sociedades sofrem modificações em suas relações, em seus 

modos de viver e de interpretar os novos códigos e as crianças não ficam de fora. Vários 

fatores vêm interferindo na manifestação de sua sexualidade e não podemos ignorar o caráter 

precoce da iniciação sexual que muitos/as jovens têm demonstrado. Acreditamos que toda a 

evolução tecnológica, juntamente com as oportunidades de acesso às informações vem 

contribuindo para esse quadro. 

1.2.4. PREVENÇÃO 

Contextualizando a educação sexual na escola, vislumbramos seus objetivos. No 

decorrer desse trabalho, mostramos várias vezes onde eles aparecem como nos objetivos dessa 

pesquisa, no objetivo dos PCN (2001a) ao orientar os/as professores/as no trabalho com a 

sexualidade e no histórico da educação sexual, no qual mostramos os objetivos de trabalhar o 

tema em vários momentos da nossa história. Entre uma infinidade de motivos que podemos 

encontrar para justificar o trabalho de educação sexual nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, destacamos a prevenção. Utilizamos vários atenuantes presentes no dia a dia 

das crianças que requerem uma atenção especial por parte dos/as adultos/as, dos/das 

professores/as e outros/as profissionais. A seguir, relacionamos exemplos suficientes para 

mostrar que a educação sexual pode prevenir situações de risco às crianças. 

Apesar de Freud (2002) afirmar que as crianças entre 6 e 12 anos se encontram numa 

fase de sublimação dos impulsos sexuais, defrontamo-nos com um bombardeio de 

informações e imagens que fazem com que elas não consigam ignorar o que se passa à sua 

volta. Dentro desse contexto, encontramos a mídia num papel extremamente importante no 

que diz respeito à erotização das crianças. Questionamos se ela está ajudando a formar 

pessoas mais saudáveis e livres de preconceitos ou antecipando precocemente sua 

sexualidade, provavelmente distorcendo o encontro natural entre essa sexualidade e a 

maturidade. Ou seja, defrontam-se com a manifestação da sensualidade, do erotismo, do 

desejo antes mesmo de se encontrarem com maturidade suficiente para entender o que 

acontece com seus sentimentos. 

Em 1990, a Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo mostrou os 

resultados de uma pesquisa sobre quanto o sexo e a violência foram ao ar entre maio e junho 

daquele ano. A divulgação desses resultados levou o público a se posicionar. Enquanto uns 
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opinavam favoravelmente à convivência das crianças com uma sexualidade menos reprimida 

e até com a aprendizagem de lições de amor, consequentemente, melhorando a qualidade das 

relações entre as pessoas, um número ainda maior de pessoas condenava a erotização doentia 

que adentrava os lares, inclusive em horários considerados, até então, apropriados às crianças 

e adolescentes. Os entrevistados dessa pesquisa falavam em estímulo precoce ou 

transgressoramente da sexualidade nas crianças (SIMONETTI, 1993).  

Falar de sexo é, certamente, positivo, mas é necessário tomar alguns cuidados. 

Simonetti (1993, p. 84-85) fala da padronização do que é ser menina e do que é ser menino. 

Segundo o autor, a mídia reproduz de maneira rígida a diferenciação entre homens e mulheres 

como, por exemplo,  

a imagem das apresentadoras, esbanjando beleza, candura, alegria, sensualidade e 
outros elementos que facilitam a identificação das meninas com o papel feminino. 
Para os meninos, sua identificação com a virilidade se referencia nos desenhos, nas 
competições, para não falar da pitada de erotismo das apresentadoras. [...] E onde 
fica a sexualidade em tudo isso? O que se percebe é uma certa padronização, onde 
milhares de meninas brasileiras usam sapatinhos, vestidinhos, pulseirinhas e 
tiarinhas que transportam para as ruas a presença virtual dos ídolos femininos e sua 
corte. É o modelo de “menina feminina” imaginado pelas forças do mercado não só 
para as crianças, mas no lugar delas. 

  A televisão brasileira forma, informa e enforma (colocar numa forma) a sexualidade 

das crianças. Criticar, opor-se a essa exibição na mídia é salutar, mesmo sabendo que ainda 

não há força capaz de confrontá-la (SIMONETTI, 1993). Lembrando da epígrafe de Marcos 

Ribeiro (2009) que introduz o primeiro capítulo desta dissertação, percebemos que muitos 

programas, assim como muitos livros didáticos, ainda trazem os papéis sexuais deturpados. 

Meninas são sensíveis, meigas e usam rosa; meninos são durões, fortes e usam azul. 

Outro fato a se considerar na questão da educação sexual é o abuso sexual. De acordo 

com Azevedo e Guerra (1995 apud AZEVEDO; GUERRA, [200?], p. 16), a violência sexual 

configura-se como todo ato ou jogo sexual, relação hétero ou homossexual, entre um 
ou mais adultos (parentes de sangue ou afinidade e/ou responsáveis) e uma criança 
ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente uma criança ou 
adolescente ou utilizá-los para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou 
outra pessoa. Ressalte-se que em ocorrências desse tipo a criança é sempre vítima e 
não poderá ser transformada em ré. 
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Ferreira (2002, p. 35) acrescenta fatores interessantes no conceito de abuso sexual, 

como o caráter incestuoso em muitos casos e a não obrigatoriedade do coito propriamente dito 

nem de lesões físicas. 

Abuso/Violência Sexual: geralmente praticada por adultos que gozam da confiança 
da criança ou do adolescente, tendo também a característica de, em sua maioria, 
serem incestuosos. Nesse tipo de violência, o abusador pode utilizar-se da sedução 
ou da ameaça para atingir seus objetivos, não tendo que, necessariamente, praticar 
uma relação sexual genital para configurar o abuso, apesar de que ela acontece, com 
uma incidência bastante alta. Mas é comum a prática de atos libidinosos diferentes 
da conjunção carnal como toques, carícias, exibicionismo, etc., que podem não 
deixar marcas físicas, mas que nem por isso, deixam de ser abuso grave devido às 
conseqüências emocionais para suas vítimas. 

Alguns autores utilizam o termo abuso sexual, como Gauderer (1993), Brino e 

Willians (2003), Maia (2005b), enquanto Azevedo e Guerra (1995 apud AZEVEDO; 

GUERRA, [200?]) usam violência sexual. Oliveira, Campos e Rodrigues (UNICEF, 2007) 

consideram o abuso sexual, juntamente com a exploração sexual, como tipos de violência 

sexual, enquanto Ferreira (2002, p. 3-36) utiliza as duas formas a seguir: “Violência/Abuso 

Sexual e Abuso/Violência Sexual.  

Azevedo e Guerra foram as pioneiras na sistematização da pesquisa nessa área. 

Percebemos o empenho delas em unificar as terminologias, mas considerando, segundo os/as 

próprios/as autores/as citados/as no parágrafo anterior, que existe uma confusão dificultando 

muitas vezes a conceituação das diversas situações estudadas, optamos pelo termo abuso 

sexual, devido ao uso frequente nos trabalhos pesquisados e por ter sido esse o termo 

utilizado com os/as nossos/as entrevistados/as. 

Brino e Williams (2003), em sua pesquisa sobre concepções de professoras sobre o 

abuso sexual infantil, entrevistaram 20 professoras da Pré-Escola das EMEIs (Escolas 

Municipais de Ensino Infantil) do município de São Carlos-SP. Elas perceberam que a 

maioria das professoras não tinha informações suficientes para lidar com esse tema. Tais 

professoras assumiram que agiam de maneira inadequada diante da constatação de casos de 

abuso sexual enfrentados por alguns/algumas de seus/suas alunos/as. Para as autoras, o 

número pequeno de participantes na pesquisa (menos de 50% das convidadas) pode ter sido 

em decorrência do desconforto provocado pelo tema. Apesar de as entrevistadas terem 

assinalado que tomariam algum tipo de procedimento em caso de abuso sexual, as 

pesquisadoras perceberam que a maioria nem sequer citou a opção “denúncia”. Portanto, 
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segundo as autoras, são necessários “estudos mais aprofundados, envolvendo a utilização da 

legislação como o ECA”, no sentido de que professores/as que trabalham com crianças 

possam adotar procedimentos adequados em casos de abuso sexual (Ibid., p. 126). 

Quanto ao número de casos denunciados, Azevedo e Guerra (1995 apud AZEVEDO; 

GUERRA, [200?], p. 17) afirmam que é muito pequeno para a dimensão da realidade. Elas 

falam em um “complô de silêncio”, no qual envolvidos tais como “profissionais, vizinhos, 

parentes, familiares e até a própria vítima” silenciam e, por isso, muitos casos acabam ficando 

fora das estatísticas. As autoras veem como um fator dificultante o descompromisso da 

universidade com relação a essa questão, mas apontam que a existência de “iniciativas 

públicas e privadas de combate a esse mal deve contar com o fortalecimento de levantamentos 

de dados representativos e confiáveis, para assegurar sua ampliação e aprofundamento 

controlados” (Ibid., p. 25).  

Furlani (2005b) afirma que a possibilidade de crianças sofrerem abuso sexual está 

sendo reconhecida pelas políticas públicas, especialmente pelos PCN, quando apontam a 

educação sexual como preventivo. Um trabalho de autoconhecimento, juntamente com 

informações corretas levará os/as alunos/as a refletirem sobre a sexualidade e a ampliarem a 

consciência sobre os cuidados a serem seguidos e, dessa forma, se prevenirem da violência 

sexual (BRASIL, 2001a).     

Para o médico E. Christian Gauderer (1993), a criança deve saber que o corpo é dela e 

ninguém poderá tocá-lo, se ela não consentir.  E que, inclusive, isso é válido para os dois 

gêneros. Esse médico diz que a educação sexual deve ser rotina em todas as instituições de 

ensino, como uma forma de prevenção contra o abuso sexual.  

Na adolescência, a gravidez ocorre, geralmente, por conta de alguns fatores: 

desinformação, dificuldade de acesso a serviços de planejamento familiar, custo do método 

contraceptivo, necessidade de uso clandestino (as relações podem ser às escondidas e por isso 

sem deixar pistas do uso de preservativos); não cooperação do parceiro para tomar as devidas 

precauções; preconceitos como, por exemplo, o mito de que a pílula engorda e de que a 

camisinha diminui o prazer (VITIELLO, 1993). Isso nos leva a crer que a educação sexual 

para as crianças poderia minimizar esse problema. A partir do conhecimento recebido ao 

longo dos primeiros anos escolares é possível que, ao chegarem à adolescência, sejam capazes 
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de agir com mais segurança e responsabilidade, o que não significa dizer que terão de evitar 

as relações sexuais, por exemplo. 

Bastos (2009) realizou uma pesquisa com oitenta alunos/as de um colégio privado de 

Aracaju-SE. Como resultado da questão sobre a iniciação sexual desses/as estudantes, 

verificou-se que 54% do total dos/as pesquisados/as iniciaram a vida sexual entre os treze e 

quinze anos de idade. Esse é mais um dado que justifica a inclusão do tema sexualidade nos 

anos iniciais da educação escolar, pois se eles/as já estiverem cientes das suas 

responsabilidades, poderão se prevenir e retardar uma possível gravidez e/ou evitar uma DST. 

O/a adolescente precisa tomar ciência de seu corpo e de suas possibilidades para, 

inclusive, optar ou não pela gravidez, desde que com responsabilidade. A educação sexual 

está ainda incipiente e dada a sua importância na formação do sujeito é que se afirma a 

necessidade da escola trabalhar o tema sexualidade desde os anos iniciais, pois como diz 

Vitiello (1993), quando os/as adolescentes chegam aos consultórios, muitas vezes, já não há 

muito que fazer para ajudá-los/as. Ou o abuso já aconteceu, ou a gravidez já é um fato. 

O Departamento de Política, Estratégia e Pesquisa da UNAIDS (1997) realizou uma 

revisão das pesquisas sobre intervenções de educação sobre saúde sexual. Dos 53 estudos 

avaliados, 27 relataram que essas intervenções não resultaram em aumento ou diminuição da 

atividade sexual nem, conseqüentemente, de gravidez; tampouco de doenças sexualmente 

transmissíveis entre os jovens. Outros 22 estudos citaram que devido à ocorrência de tais 

intervenções, houve atraso no início da atividade sexual, redução do número de parceiros 

sexuais, assim como do número de gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis. 

Somente três estudos mostraram um aumento desses fatores associados à educação sexual12. 

Investir na educação sexual é uma forma de podermos formar adultos mais 

equilibrados, críticos, livres de tabus e preconceitos, que possam viver sua sexualidade sem 

culpas. Que sejam capazes de evitar o autoritarismo e a violência sexual e, dessa forma, 

                                                 
12 Texto original: To assess the effects of HIV/AIDS and sexual health education on young people’s sexual 
behaviour, a comprehensive literature review was commissioned by the Department of Policy, Strategy, and 
Research of UNAIDS, the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Sixty-eight reports were reviewed. 
Of 53 studies that evaluated specific interventions, 27 reported that HIV/AIDS and sexual health education 
neither increased nor decreased sexual activity and attendant rates of pregnancy and STDs. Twenty-two reported 
that HIV and/or sexual health education either delayed the onset of sexual activity, reduced the number of sexual 
partners, or reduced unplanned pregnancy and STD rates. Only three studies found increases in sexual behaviour 
associated with sexual health education. 



    52 

  

tenham maior capacidade de intervir positivamente nas mais diversas situações relacionadas à 

sexualidade. Como diz Figueiró (2006, p. 17):  

Se pensarmos que a finalidade maior da educação sexual é contribuir para que o 
educando possa viver bem a sua sexualidade, de forma saudável e feliz, e, ao mesmo 
tempo, contribuir para que ele esteja apto a participar da transformação social, em 
todas as questões ligadas direta ou indiretamente à sexualidade, podemos concluir 
que o professor que ensina sobre sexualidade, de forma humanizadora, está sendo 
um mediador de esperanças e de projetos de vida.                                                                                                                                                                                                                                                               

As crianças e os jovens permanecem muito tempo dentro da escola, vivenciam 

relações sociais e afetivas nesse ambiente. Desse modo, é oportuno lembrar a afirmação 

contida nos PCN (BRASIL, 2001a, p. 114) com relação à educação sexual no espaço escolar 

como uma maneira de contribuir para a prevenção de “problemas graves como o abuso sexual 

e a gravidez indesejada”. No entanto, mesmo que a gravidez na adolescência seja desejada, 

ela precisa ser vista com responsabilidade. Portanto, possibilitar às crianças e aos/às jovens a 

discussão e a reflexão sobre temáticas da educação sexual, tais como, a compreensão sobre de 

onde vêm os bebês, a gravidez, os métodos contraceptivos, o abuso sexual e etc, pode 

colaborar para o seu autoconhecimento, proporcionando o seu bem-estar “na vivência de sua 

sexualidade atual e futura” (BRASIL, 2001a, p. 115), bem como os habilitará a se prevenirem 

das adversidades que possam surgir no campo da sexualidade, tais como violência sexual e 

gravidez. 

1.2.5. EDUCAÇÃO SEXUAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 A educação sexual deve ser encarada como parte integrante da educação global do 

indivíduo (FIGUEIRÓ, 1996). As crianças encontram-se em processo de aprendizagem 

contínua, ou seja, a cada dia, inúmeras coisas novas lhes são apresentadas. As sensações e 

fantasias sexuais fazem parte do seu cotidiano. Lidar com elas de maneira apropriada faz parte 

da naturalidade com a qual os/as professores/as devem agir ou aprender a agir. 

Furlani (2005a, p. 69) coloca a necessidade da educação sexual na escola não como 

ações pontuais, mas de forma contínua, visto que crianças e adolescentes são 

bombardeados/as constantemente pela mídia com informações, muitas vezes, deturpadas. 

Além disso, há o fato de encontrarmos exclusão social por conta do sexismo e da homofobia. 

De acordo com essa autora, “é indispensável que reconheçamos que a escola não apenas 
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reproduz ou reflete as concepções de gênero e sexualidade que circulam na sociedade, mas 

que ela própria as produz”. 

Quando perguntamos o momento em que se deve começar a educação sexual das 

crianças, encontramos respostas semelhantes entre os vários autores. Egypto (2003b), por 

exemplo, diz que temas sobre sexualidade devem começar a ser trabalhados já na Educação 

Infantil. Suehsdorf (1960) afirma que deve ser quando a criança começa a questionar a 

sexualidade, aproximadamente, aos dois ou três anos de idade. É nessa fase que a criança 

começa a falar e a se interessar pelo seu corpo.  

Orth (1978) afirma que as perguntas fazem parte da educação sexual. Segundo esse 

autor, as crianças ao indagarem têm uma motivação: descobrir a própria origem. Tal 

pensamento é corroborado por Werebe (1998) ao falar que o primeiro interesse das crianças é 

pelo nascimento e pela concepção. Freud (1974, p.19) assegura que, nessa época, a criança 

ainda não sofreu repressão e “dedica aos interesses sexuais notável parte da atividade 

intelectual. Começa a indagar de onde vêm as criancinhas, e com os dados a seu alcance 

adivinha das circunstâncias reais mais do que os adultos podem suspeitar”. 

De acordo com Freud (2002), por volta dos cinco, seis anos de idade começa o período 

de latência, como já foi dito anteriormente, que se estende até a puberdade. Segundo esse 

autor, nesse período, ocorre a sublimação das pulsões sexuais, ou melhor, a energia dessas 

pulsões é desviada para outros fins. Nesse mesmo período, segundo Piaget (1975, p. 366), 

acontecem as operações concretas e formais e uma “adequação progressiva dos símbolos à 

realidade simbolizada”. É peculiar dessa etapa a ampliação da inteligência. A criança torna-se 

“sugestível e aberta a todas as influências”. Logo após o término dessa fase, a criança (já na 

puberdade) terá condições de “levar em conta o ponto de vista próprio... e resistir às sugestões 

de outrem” (Ibid., p.365).  

Fazendo uma análise recente da situação, percebemos que as possíveis falhas nesse 

período de latência, no qual Freud (2002, p. 57) afirma – “vez por outra irrompe um 

fragmento de manifestação sexual que se furtou à sublimação, ou preserva-se alguma 

atividade sexual ao longo de todo o período de latência, até a irrupção acentuada da pulsão 

sexual na puberdade” - podem ser mais freqüentes do que ele propunha. Na atualidade, a 

enorme quantidade de informações, de opções de busca por imagens e conteúdos (por 
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exemplo, na internet, em revistas), pode estar contribuindo para uma sexualização 

inapropriada e/ou antecipada à idade das crianças.  

Sendo assim, a educação sexual para as crianças na faixa etária entre cinco-seis até 

onze-doze anos de idade é apropriada não pelo fato de estarem “latentes”, mas pelo fator 

cognitivo explicado por Piaget (1975). E ainda, como diz Haffner (2005, p. 97 apud 

Anastácio, 2007, p. 1), “Freud escreveu que o período dos 6 anos até à puberdade é um 

período de latência no que diz respeito às questões sexuais. (…) E esta teoria desactualizada 

continua a ser usada para lutar contra a educação sexual das crianças que frequentam a escola 

primária”. 

Furlani (2005b) declara que, no século XXI, uma nova educação sexual se mostra, 

porque, também uma nova infância se apresenta. Uma nova criança, diferente daquela vista 

nos séculos XVIII, XIX e XX, se faz. Segundo a autora (p.173),  

não se trata do ‘desaparecimento da infância’, mas sim, o ‘desaparecimento de uma 
dada infância’, de uma representação de criança que tem sido reiterada de muitos 
modos e que se concretizou como sendo a ‘verdadeira’ infância. Provavelmente 
estamos acompanhando e construindo um novo processo de transformação da 
infância moderna.  

Seguindo a autora, também percebemos a importância de se levar em conta essa nova 

configuração da infância no trato dado à educação sexual. A mesma autora destaca o apoio 

dos PCN como um avanço nesse processo. 

Ensinar sobre sexualidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental é uma tarefa 

perfeitamente possível, necessária e urgente. O/a professor/a que se habilita a tal atividade não 

só estará educando seus/suas alunos/as, como estará propiciando um futuro menos doloso às 

crianças. Receber informações sobre a sexualidade é um direito da criança e, assim sendo, 

torna-se um dever da escola atuar nesse sentido. O próprio texto dos PCN (2001b, p. 30) 

mostra essa urgência ao destacar os critérios utilizados na escolha dos temas transversais: 

• Urgência social 
• Abrangência nacional 
• Possibilidade de ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental 
• Favorecer a compreensão da realidade e a participação social. 
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Um exemplo de como trabalhar a sexualidade com crianças pequenas é informado por 

Rena (2003), que implantou o Projeto Casulo nas 4ªs séries (atual 5º ano) em uma escola 

privada de Belo Horizonte. Seu objetivo era discutir e problematizar temas que estavam 

surgindo entre os/as alunos/as, causando desconforto, preconceito e discriminação. A situação 

“exigia a abertura de espaços para que meninos e meninas expressassem suas angústias, seus 

sentimentos e suas dúvidas em relação ao processo de construírem-se como homem ou como 

mulher” (Ibid. p. 4). Durante cinco anos, esse projeto tornou-se um programa de ações 

sistematizadas e se expandiu da 4ª até a 8ª série (5º ao 9º ano). O autor via nesse trabalho uma 

maneira de levar o/a aluno/a a discutir e compartilhar os sentimentos que marcam a 

puberdade, como também, enfatizar a importância da família como coajudantes nesse 

processo. Para ele “abordar as questões relativas à sexualidade significa pensar a vida na sua 

totalidade, como projetos de masculinidade e feminilidade em construção” (Ibid., p. 8). 

Furlani (2005b), em sua tese de doutorado, analisou como livros paradidáticos infantis 

de educação sexual13 trazem as questões de gênero e de diversidade sexual. A autora não teve 

a intenção de julgar ou atribuir valor, mas explicitar, a partir das obras, o sentido das 

representações sobre os gêneros e sobre as sexualidades na cultura e na educação sexual, 

assim como suas relações. Ela analisou livros cujos temas remetiam a movimentos sociais de 

meados do século XX e percebeu que a forma como os temas – “relação sexual, diferentes 

famílias, contracepção, masculinidades e feminilidades, homossexualidade, maternação, 

abuso sexual, HIV/AIDS, sexo seguro, educação sexual, sujeito infantil” foram tratados 

mostraram que esses livros eram “avançados” ou apresentavam uma “educação sexual 

diferenciada” (Ibid. p. 7-251). A autora deixou claro que é possível desenvolver uma 

educação sexual “revigorada” e também promover nos cursos de formação de professores/as 

uma metodologia capaz de “suscitar velhos e novos problemas”, ao invés de “propor respostas 

e ações didáticas” (Ibid., p. 250). 

Bastos (2008, p. 156), mesmo apresentando dificuldades em lidar com esse tema nas 

suas aulas, após participar de um curso promovido pela FURG - Fundação Universidade do 

Rio Grande - sobre sexualidade, iniciou um trabalho com seus/suas alunos/as de seis anos. 

                                                 
13 Livros paradidáticos analisados por Furlani (2005b) quanto ao seu conteúdo: questões de gênero e de 
diversidade sexual: 
  CSS – Coleção Sexo e Sexualidade: LOPES, Cida. Coleção Sexo e Sexualidade. [S.L.] BrasiLeitura, [2000]. 
  CMP – Minha Primeira Coleção Sexual e Afetiva: CANDIA, Caterina Marassi; BOTELLA, Marcedes Palop; 
LOPEZOSA, Pilar Millagón; MORFA, José R. Diaz. Minha Primeira Coleção de Iniciação Sexual e Afetiva. 
São Paulo: Impala Brasil, 1996. 



    56 

  

Embora tivesse ainda receio de estar “corrompendo e induzindo” as crianças a falarem sobre 

sexo, ela começou discutindo sobre o corpo. Com o auxílio e acompanhamento do grupo de 

estudo, que se formou no ano seguinte após o curso, ela passou a trabalhar questões de gênero 

eliminando, de início, a fila dupla (a de meninos e a de meninas). Houve resistência dos/as 

alunos/as e dos pais. Mas, com a prática diária, o resultado foi que seus/suas alunos/as 

apresentaram uma maior integração, diminuindo a agressividade. Depois, várias outras 

temáticas foram sendo trabalhadas como, por exemplo, baseado na estória de um boneco que 

foi adotado, batizado e criado uma família para ele, foi construído todo um contexto social, 

envolvendo, inclusive, entrevistas com os pais dos/as alunos/as e discutindo aspectos como a 

gravidez, os métodos contraceptivos, os sentimentos das mães durante a gestação e etc. 

 Também encontramos algumas pesquisas relacionadas à formação de educadores/as 

sexuais com professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Costa e Souza (2003) ao 

analisarem narrativas de professoras, relatam como estas tratam a sexualidade em suas aulas. 

Segundo suas observações, essas professoras, principalmente aquelas que lecionam nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental, tendem a silenciar. Segundo os autores, esse silêncio 

ocorre devido à visão de que a criança é inocente e assexuada. E, caso falem, poderão 

despertá-las à prática sexual. No entanto, no 5º ano (antiga 4ª série), o corpo humano faz parte 

dos conteúdos programáticos. Sendo assim, sob o discurso biológico/médico, torna-se 

“imprescindível ‘falar’” nesse ano de ensino (Ibid., p. 73).  

Anastácio (2007, p. iii-iv) buscando identificar concepções, obstáculos e argumentos 

dos professores/as do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) de Portugal encontrou os dados a 

seguir sobre os/as professores/as 

i) concordam mais com a educação sexual no ensino secundário e no 3ºCEB; 
ii) têm a percepção de que a frequência com que as crianças lhes colocam perguntas 
aumenta ao longo dos 4 anos do 1ºCEB (perguntando sobretudo como são 
concebidos, como nascem e como crescem os bebés na barriga da mãe); 
iii) têm a percepção de que a frequência de várias situações relacionadas com a 
sexualidade das crianças também é crescente ao longo do 1ºCEB (sendo as mais 
frequentes crianças a falar dos seus namorados, crianças apalpando os colegas e 
crianças desenhando órgãos genitais); 
iv) concordam que a educação sexual das crianças contribuirá essencialmente para 
facilitar o diálogo destas com os pais, para o auto-conhecimento e para o aumento 
dos seus conhecimentos sobre sexualidade; 
v) preferem os pais, seguidos dos médicos e enfermeiros e dos psicólogos, como 
intervenientes neste processo educativo; 
vi) sentem mais dificuldades para abordar a área de expressões da sexualidade e os 
tópicos relacionados com o prazer sexual (relações eróticas, pornografia e relações 
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sexuais coitais) e menos dificuldades para abordar a área de relações interpessoais e 
os tópicos diferenças corporais, relações afectivas e papéis de género; 
vii) receiam essencialmente a mentalidade e as reacções dos pais dos alunos e dos 
próprios alunos, assim como o conservadorismo do meio; 
viii) contam sobretudo com o apoio dos colegas e do director da escola, enquanto o 
do pároco é o que menos consideram; 
ix) concordam com uma formação que lhes dê preparação científica e que os prepare 
para responderem naturalmente a questões imprevisíveis das crianças e para 
trabalharem valores. 

Com relação ao primeiro dado, a autora diz que os/as professores/as do 1º CEB e da 

educação infantil são os/as mais resistentes à implementação da educação sexual. Quanto às 

perguntas mais frequentes feitas pelos/as alunos/as - como nascem os bebês e como eles 

crescem dentro da barriga da mãe - ganharam destaque, sendo que, no 4º e no 5º ano, sua 

freqüência vai diminuindo. Esses/as professores/as afirmaram que a educação sexual contribui 

para o: “aumento dos conhecimentos sobre sexualidade; facilidade de dialogar com os pais 

sobre sexualidade; autoconhecimento; desenvolvimento da capacidade de agir perante 

situações de risco; autoconfiança; e autoestima positiva” (Ibid., p. 172).  

 Percebemos que nossas (pre)ocupações com a temática sexualidade ultrapassam 

fronteiras continentais. Nossos/as irmãos/irmãs lusitanos/as também exploram em suas 

pesquisas o cenário da educação sexual. Eles/as contemplam em sua legislação, desde 1984, a 

educação sexual nas escolas. Essa legislação também visa a promoção da formação 

continuada aos/às professores/as. Anastácio (2007) afirma que a maioria dos/as profissionais 

do seu país a desconhece. Situação semelhante também existe aqui no Brasil com relação aos 

PCN. Apesar de estar à disposição de todos/as (por exemplo, via internet e livros), ainda 

encontramos um grande número de profissionais que não os conhecem, pelo menos na sua 

totalidade. 

O objetivo dos PCN (2001a, p. 133) para a educação sexual é: “contribuir para que os 

alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade”. É 

intenção desse documento que ao final do Ensino Fundamental, as crianças sejam capazes de: 

• Respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos existentes e 
relativos à sexualidade, desde que seja garantida a dignidade do ser humano; (*) 

• Compreender a busca de prazer como uma dimensão saudável da sexualidade 
humana; 

• Conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como condição necessária 
para usufruir o prazer sexual; 

• Reconhecer como determinações culturais as características socialmente 
atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra discriminações a 
eles associadas; (*) 
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• Identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os sentimentos e 
desejos do outro; 

• Proteger-se de relacionamentos sexuais coercitivos ou exploradores; 
• Reconhecer o consentimento mútuo como necessário para usufruir de prazer 

numa relação sexual a dois; 
• Agir de modo solidário em relação aos portadores do HIV e de modo 

propositivo na implementação de políticas públicas voltadas para prevenção e 
tratamento das doenças sexualmente transmissíveis/AIDS; (*) 

• Conhecer e adotar práticas de sexo protegido, ao iniciar relacionamento sexual; 
• Evitar contrair ou transmitir doenças sexualmente transmissíveis, inclusive o 

vírus da AIDS; 
• Desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito de sua 

sexualidade; 
• Procurar orientação para a adoção de métodos contraceptivos (Ibid., p. 133-

134). 

Apesar de a maioria desses objetivos visarem a ações médico-pedagógicas, 

concordamos com Figueiró (2006) quando afirma que três entre eles se referem à abordagem 

emancipatória (os que estão assinalados). No entanto, segundo a autora, o primeiro objetivo - 

“respeitar a diversidade de valores” é “uma afirmação muito vaga e não necessariamente 

denota assumir medidas concretas com relação à opressão e à discriminação sofridas por 

prostitutas e homossexuais, por exemplo” (Ibid., p. 85). 

A inclusão do tema sexualidade na escola através dos PCN não representa o marco 

inicial dessa abordagem, mas Nunes e Silva (2006, p. 65) veem na sua estruturação uma ação 

importante para a produção de metodologias alternativas de abordagem dos conteúdos 

escolares. Embora, segundo esses autores, a abordagem da sexualidade de forma transversal 

ocorra pela complexidade e abrangência do tema, eles acreditam que esta ainda não é a 

melhor forma de tratar o assunto, mesmo sendo “um bom modo de perceber a amplitude do 

tema”.   

Figueiró (1999, p. 65-67 apud FIGUEIRÓ, 2006, p. 54), no entanto, indica que os  

Temas Transversais dizem respeito a conteúdos de caráter social importantes de 
serem incluídos no currículo, de forma ‘transversal’, ou seja, não como uma área 
específica de conteúdo, mas ministrados no interior das várias áreas de 
conhecimento, perpassando cada uma delas. 

Apesar das dificuldades de implementação desse tema nas escolas, os PCN colocam 

como um desafio não esperar que os/as professores/as estejam preparados para a discussão de 

temas sociais, mas que o seu início represente o começo de um processo de mudança. 
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[...] o desafio aqui proposto é o de não esperar por professores que só depois de 
‘prontos’ ou ‘formados’ poderão trabalhar com os alunos. Sem desconhecer a 
necessidade de investir na formação inicial e de criar programas de formação 
continuada, é possível afirmar-se que o debate sobre as questões sociais e a eleição 
conjunta e refletida dos princípios e valores, assim como a formulação e 
implementação do projeto educativo já iniciam um processo de formação e mudança 
(BRASIL, 1998, p. 32). 

Com relação à educação sexual, Figueiró (2006, p. 59) enxerga a necessidade de 

“começar a fazer alguma coisa”, apesar de acreditar que riscos podem existir. Ela menciona 

fatores dificultantes para essa implementação como, por exemplo, “os limites impostos pela 

bagagem dos professores e a precariedade dos seus contextos de formação e de atuação 

profissional” (Ibid., p. 61). No entanto, no exercício da transversalidade a autora diz que “o 

professor pode sentir satisfação por ver que seu trabalho como educador tem mais chances de 

estar ligado à vida, uma vez que conhecer sobre sexualidade leva o aluno (e também o 

professor) a pensar sobre sua própria vida afetivo-sexual” (Ibid., p. 66).  

Egypto (2003b), que participou da elaboração dos PCN – especificamente do tema 

orientação sexual – vê nessa proposta uma ajuda na formação da cidadania pelo fato de 

promover vínculos mais significativos entre professor-aluno. Segundo esse autor, é necessário 

abrir espaço específico para discussões sobre o tema a partir do 6º ano, de forma sistemática, 

contínua e transversal. Com relação às crianças do 2º ao 5º ano, o autor afirma que o trabalho 

deve ser também transversalizado, porém de acordo com as questões surgidas em sala de aula, 

sem horário definido. O fato de haver, geralmente, apenas um/a professor/a nessas séries, 

torna mais fácil detectar quais os temas mais relevantes para eles/as, para que possam ser 

trabalhados das formas mais naturais possíveis, como por exemplo, em brincadeiras e em 

jogos. Atentamos para o fato de que as dúvidas e questões sobre a temática podem não surgir. 

Sendo assim, o/a professor/a deverá saber como conduzir a sua turma para a discussão sobre o 

que for mais oportuno e necessário naquele momento.  

Barros, Quadrado e Ribeiro (2009) entrevistaram quatorze profissionais da equipe 

pedagógica e diretiva de escolas de Rio Grande do Sul, sendo que quatro deles/as exercem 

suas funções na Secretaria Municipal de Educação, assessorando as escolas da região. As autoras 

inferem que a maioria desses/as profissionais entende que a sexualidade deve ser trabalhada em 

uma disciplina específica – Ciências, e dão enfoque à abordagem biológica. Com relação à 

transversalidade, somente uma entrevistada acredita nessa proposta, considerando a importância 

de todos/as os/as professores/as aproveitarem quando o assunto surgir e discuti-lo. Mesmo assim, 
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as autoras vêem no trabalho transversal uma forma de somar os conhecimentos das diversas áreas 

do saber, evitando a fragmentação da informação recebida pelo/a aluno/a e, evitando também, o 

direcionamento do/a tipo de profissional para fazê-lo.   

Entendemos que a transversalidade do tema sexualidade poderia ser mais eficiente se 

os/as professores/as entrassem em contato com essa metodologia em seus cursos de formação 

inicial ou em formação continuada. Que pudessem estudar, criticar e experienciar. Os PCN 

trouxeram uma proposta diferente que não foi acompanhada de uma divulgação maciça, 

ocasionando o descaso, a desinformação a seu respeito e, até mesmo, a não credibilidade em 

muitos casos.  

Segundo os PCN (2001a, p. 7), um dos objetivos do Ensino Fundamental é fazer com 

que os alunos sejam capazes de “conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sócio 

cultural brasileiro, [...] posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 

culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 

sociais”. Louro (2005) diz que, há algumas décadas, movimentos como o feminista, o negro e 

o das minorias sexuais vêm questionando a ausência de suas histórias nos currículos 

escolares. De acordo com Araújo (2004, p. 128), “inserir elementos no currículo não é um 

dado isolado do contexto, são necessárias iniciativas que dêem condições aos professores de 

adaptar esses elementos ao seu projeto pedagógico”. Ainda segundo Louro (2005, p. 51), nós, 

educadores e educadoras, deveríamos deixar de ver “essa diversidade de sujeitos e de práticas 

como um ‘problema’ e passar a vê-la e vivê-la como uma realidade. 

Os PCN (BRASIL, 2001a, p.122) trazem relatos de experiências com educação sexual 

em escolas com resultados bem expressivos tais como “aumento do rendimento escolar 

(devido ao alívio de tensão e preocupação com questões da sexualidade) e aumento da 

solidariedade e do respeito entre os alunos”. E, com relação às crianças dos anos iniciais, 

afirmam os professores que o trabalho de educação sexual ajuda a “diminuir a angústia e a 

agitação em sala de aula”.   

Nunes e Silva (2006, p. 93) afirmam que a criança é um ser completo em todas as suas 

dimensões e que negar-lhe a formação sexual é tolher um elemento fundamental ao seu 

desenvolvimento. Querendo ou não, a escola intervém nessa formação, até quando esta não é 

a sua intenção. As atitudes daqueles que formam o grupo social escolar, as vestes e até mesmo 
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uma professora grávida estimulam a curiosidade dos menores (BRASIL, 1998). “Toda 

educação é, portanto, sexual, seja ela reprodutiva, castradora ou libertadora” (NUNES; 

SILVA, 2006, p. 93). 

Inserimos o nosso trabalho numa perspectiva política e libertadora ou emancipatória, 

pois acreditamos no livre exercício da sexualidade, respeitando os limites próprios e de 

outrem. Cabe à escola desenvolver ação crítica, reflexiva e educativa com relação à 

sexualidade. No entanto, é imprescindível que o/a professor/a e todos/as que fazem parte da 

escola e têm contato com os/as alunos/as recebam formação para aprimorar sua atuação como 

educador/a sexual. Abordaremos sobre a formação do/a educador/a sexual no próximo 

capítulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

É óbvio que é importante você ter uma professora que seja habilitada 

para falar sobre sexualidade, porque como foi dito anteriormente, é 

preciso ser preparado para falar sobre sexualidade. A gente pensa 

que sexualidade é um tema banal. Não é! Sexualidade é uma 

disciplina como qualquer outra, que exige preparação do educador 

que vai trabalhar com crianças. É a mesma idéia do que as pessoas 

acham de alfabetização, de que qualquer um pode alfabetizar. Não 

pode! Qualquer um pode falar sobre sexualidade. Não pode! É 

preciso que entre no currículo da Graduação, como no das próprias 

escolas..., falar sobre sexualidade é necessário porque nossas 

crianças estão transando cada dia mais cedo e sem saber, muitas 

vezes, o que estão fazendo.   

Itamar14 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
______________________________________________________________________ 
 
FORMAÇÃO DE EDUCADORES SEXUAIS 

 

 

                                                 
14 Professor/a entrevistado/a em 20/05/2010. 
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2.1. EDUCAÇÃO SEXUAL DO PROFESSOR 

 
Creio não haver caminho que, sozinho, 
assegure que a formação continuada em 
educação sexual possa provocar uma efetiva 
mudança na prática pedagógica. Às vezes, 
podem ser suficientes a integração e o apoio 
de toda a instituição  
(Mary Neide Damico Figueiró, 2006, p. 297) 

 

O/a professor/a precisa ser acordado/a para a sua importante tarefa de educador/a 

sexual. Depois, ele/a precisa ser estimulado/a a realizar o trabalho que, na maioria das vezes, 

não ocorre. Quando acontece, é feito de maneira intuitiva. Alves (2004, p. 52) diz que  

toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a fome 
que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce 
do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, do 
latim affecare, quer dizer ‘ir atrás’. O afeto é o movimento da alma na busca do 
desejo de sua fome. 

Em relação ao trabalho com a sexualidade (dimensão sempre presente em todos os 

lugares, em todas as horas e em toda a vida das pessoas) pensamos numa educação integral, 

na qual todos os aspectos relacionados à vida dos/as alunos/as sejam considerados. E sendo 

assim, a afetividade não pode e nem deve ser desprezada. Ir atrás , buscar conhecimento, 

conhecer para gostar, gostar para querer e querer para gostar de ensinar. Por isso, é necessário 

que o/a professor/a se apaixone pela educação sexual, que seu olho brilhe, e assim possa 

irradiar esperanças em seus/suas alunos/as que tanto clamam por isso. Ainda segundo Alves 

(1994), o sentido da vida nos é dado pela paixão que sentimos de viver, e para nós, o sentido 

da educação está na paixão com que o/a professor/a realiza o seu trabalho. 

Falar que se tem gosto por algo não causa espanto, mas dizer que algo é gostoso já 

leva a um duplo sentido. “A sexualidade, como possibilidade e caminho de alongamento de 

nós mesmos, de produção de vida e de existência, de gozo e de boniteza, exige de nós essa 

volta crítico-amorosa, essa busca de saber de nosso corpo [...]” (FREIRE, 1999, p. 7). É 

necessário, pois, ter uma visão positiva da sexualidade, livre de tabus e preconceitos para se 

debruçar sobre a educação sexual, visto que o/a professor/a será sabatinado/a sobre tudo que 

os alunos/as querem saber, e até sobre o que não querem, só para desafiar até onde vai a sua 

capacidade de dialogar com eles/as. Figueiró (2003, p. 6) diz que muitos/as alunos/as utilizam 
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termos “pesados” (apelidos provocantes e/ou agressivos) para provocar o/a professor/a. 

Portanto, é dever do/a professor/a entender que a sexualidade faz parte da vida dos seus 

alunos/as e a curiosidade a esse respeito também. É necessário que ele/a busque formas 

adequadas para informar corretamente, quer isso seja solicitado ou não pelos alunos/as. 

Nessa conjuntura, entendemos a educação como emancipadora, a qual se sustenta na 

ideia de que as pessoas, no contexto de suas inter-relações, podem fazer escolhas e produzir 

transformações em si e no mundo em que vivem. Sendo assim, podemos afirmar que a 

abordagem da sexualidade não diz respeito exclusivamente aos conhecimentos sobre a 

anatomia e fisiologia dos órgãos sexuais e do sistema reprodutor feminino e masculino. 

Também não envolve receitas prontas ou modelos de comportamento, mas requer a convicção 

de que pessoas a serem educadas têm ideias, saberes, desejos e competências e, nesse caso, a 

educação não pode ser compreendida como um corretivo. Essa educação sexual precisa ser 

considerada uma oportunidade para a construção de um novo conhecimento, integrado às 

experiências que as pessoas trazem de sua vida, pois a sexualidade se expressa em vivências 

individuais e únicas, e é impossível reduzir estas vivências a manifestações dos instintos ou a 

padrões de comportamento social (BRASIL, 2006). 

Segundo Egypto (2003a, p. 9), a educação sexual na escola “ainda assusta muita 

gente”. Falar de sexualidade ainda representa um tabu. Portanto, trabalhar com esse tema 

requer, por parte dos/as professores/as, que revejam seus conceitos e preconceitos, e que 

repensem os seus tabus, os seus medos, a sua visão sobre o sexo e todas as questões relativas 

à sexualidade. Exige estudo e dedicação, mas, uma vez envolvidos no processo de educação 

sexual, o resultado será satisfatório. Barroso e Bruschini (1991, p. 13) advertem que o 

professor “não deve se esforçar para aparentar uma falsa neutralidade porque o jovem, 

provavelmente, perceberá, pelas suas atitudes, o que ele pensa a respeito de cada assunto e 

estará atento para a sua opinião sobre os mais controvertidos”.  

Professores/as que ensinam sobre sexualidade “educam pela maneira como encaram a 

própria sexualidade e a sexualidade dos outros, em particular das crianças e adolescentes” 

(WEREBE, 1998, p. 194). Esse é um fator muito importante e é preciso entender que o 

conhecimento não é a qualidade principal para esse educador, embora seja de grande 

importância para o seu trabalho. A falta de informação desse profissional pode levá-lo a 

cometer erros e/ou propagar ideias distorcidas da realidade do seu/sua aluno/a. A autora 
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afirma que a educação sexual deve ser exercida por qualquer educador (independente da área 

de formação) que possua as qualidades necessárias e que tenha recebido formação nesse 

campo. Essa afirmação está de acordo com a proposta dos PCN (2001a, p. 36) quando dizem 

que a transversalidade “perpassa por todas as áreas do conhecimento”. 

Entre as qualidades e/ou fatores necessários, enumeramos a seguir os mais relevantes. 

Além de ter recebido formação específica, com “duração de no mínimo um ano” (RIBEIRO, 

1990, p. 31), os/as professores/as precisam, inicialmente, desejar realizar esse trabalho para 

que, dessa forma, o façam sem pudores ou vergonha. Também devem “acreditar em sua 

proposta, na necessidade de levar para a sala de aula o debate sobre sexo e sexualidade” 

(REIS; RIBEIRO, 2005, p. 39). É preciso também que sejam autênticos/as. “A autenticidade 

do educador depende das suas atitudes face à própria identidade sexual, à sua vida sexual e à 

sexualidade dos outros” (WEREBE, 1998, p. 195). Essa autenticidade está relacionada à sua 

maneira de agir diante dos/as seus/suas alunos/as. Se ele/a modificar o tom da voz, os gestos, 

se demonstrar mal-estar ao falar sobre a sexualidade vai transmitir aos/às alunos/as sua 

insegurança. Outra qualidade é a capacidade de interpretar as questões levantadas pelos/as 

alunos/as. O/a professor/a pode conseguir essa habilidade participando de cursos que lhe 

proporcionem “técnicas de discussão em grupo” (Ibid., p. 196). Essas técnicas permitirão criar 

condições de envolvimento, confiança e possibilitarão o diálogo sem constrangimentos entre 

alunos/as, professores/as, escola e pais. 

Figueiró (2006, p. 96), comentando a reflexão sobre a prática pedagógica do/a 

professor/a, diz que esta “em conjunto, assim como a atitude de investigação (de pesquisa) 

sobre a prática, pelo próprio professor, passa a ser vista como instrumento necessário para o 

seu desenvolvimento profissional”. Enxergamos aqui, mais um fator importante para incluí-la 

como necessária ao/à bom/boa educador/a sexual. Enquanto ele/a reflete sobre sua prática, 

seus temores, seus limites, como também sobre as questões trazidas pelos/as alunos/as para a 

sala de aula, o/a educador/a sexual que está em processo de formação perceberá o que pode 

ser melhorado. Buscará, então, o conhecimento necessário e, com isso, crescerá, fortalecer-se-

á e terá mais chances de realizar um trabalho mais significativo. 

Encontramos em Ribeiro (1990, p. 51-52) as palavras ideais para resumir o perfil do/a 

educador/a sexual:  
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O orientador sexual15 deve estar bem preparado e protegido de desequilíbrios 
pessoais que possam inibi-lo ou fazê-lo ter uma postura moralista e tendenciosa. 
Deve ser confiável, e somente suas atitudes farão com que os alunos, pais e 
professores tenham esta confiança no seu desempenho e na sua pessoa. Deve ser 
alguém acessível e disponível, e estar apto para motivar a Direção, o Corpo 
Administrativo, o Corpo Docente, alunos e pais a respeito da importância de seu 
trabalho. 

Então, para trabalhar a sexualidade com as crianças é imperativo que o/a professor/a 

faça “uma reflexão sobre sua própria história de educação sexual” (MAIA, 2005a, p. 9). 

Assim como Figueiró (2006) e Freire (1992) assumem ter recebido uma educação sexual 

repressora ou deficitária, muitas outras pessoas também passaram pela mesma experiência, 

pois a nossa sociedade é repressora em relação ao sexo. Se o/a professor/a não tiver 

capacidade e disposição de aprender a aprender, ele/a não poderá ajudar aos/às seus/suas 

alunos/as no processo de formação dos seus conceitos (LIBÂNEO, 2007, p. 36).  

Segundo Picazio (1999, p. 14), 

a pessoa que se propõe a falar de sexualidade, seja professor/a, pai, mãe ou 
formador/a de opinião, precisa se dispor também a fornecer informações corretas e 
desprovidas de pré-julgamentos. A tolerância e o respeito pelas diferentes formas de 
suas expressões nos levam diretamente à formação de uma ética, princípio básico da 
convivência humana. 

Ribeiro (1990) apresentou, em 1985, os resultados de uma pesquisa realizada por ele e 

Virdes na região de Campinas, São Paulo. Cento e dezoito supervisores de escolas dessa 

região responderam a um questionário com cinco perguntas: 

a) Relevância da execução de um programa de orientação sexual16 nas escolas; 
b) Existência de trabalhos de orientação sexual sendo desenvolvidos em escolas 

sob sua supervisão; 
c) Se existe algum trabalho, quem desenvolve e como é desenvolvido; 
d) Sua opinião de como deveria ser desenvolvido um trabalho de orientação sexual 

e quem deveria desenvolvê-los; e 
e) Quais os problemas relacionados à sexualidade e comportamento sexual 

existentes na escola (Ibid., p. 23-24). 

Os resultados mostraram que a maioria desses supervisores (88,99%) de ensino é 

favorável à implementação de um programa de educação sexual e as justificativas mais 

frequentes (percentualmente) foram: “quanto à prevenção” (22,62%) - evitar conseqüências 

                                                 
15 Ao invés dessa terminologia utilizamos em nosso trabalho “educador/a sexual”. 
16 Para Ribeiro (1990, p. 2-3) educação sexual é aquela que trata “dos processos culturais contínuos desde o 
nascimento que, de uma forma ou de outra, direcionam os indivíduos para diferentes atitudes e comportamentos 
ligados à manifestação de sua sexualidade” e orientação sexual refere-se a uma “intervenção institucionalizada, 
sistematizada, organizada e localizada, com a participação de profissionais treinados para esse trabalho”. 
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negativas na vida do aluno; “é uma necessidade atual para as crianças e jovens” (11,90%) - 

devido à grande influência dos meios de comunicação; “quebra de tabus e/ou preconceitos” 

(10,71%) - que impedem qualquer diálogo espontâneo e natural; “contribuir para a formação 

pessoal do jovem” (10,71%) - entendem o sexo como integrante da vida global do indivíduo. 

Outras justificativas com percentuais menores, foram: “é função da escola, os alunos são 

desinformados ou possuem informações distorcidas, os pais são omissos ou estão 

despreparados para orientar seus filhos, há muitas informações antieducativas que chegam ao 

aluno”. Dessa forma, a visão é de positividade do trabalho de educação sexual na escola 

(Ibid., p. 24-25). 

Como justificativas contra a execução de um trabalho de educação sexual na escola, 

num percentual de 8,47%, as mais relevantes foram: “a sociedade não está preparada para tal 

programa”; “no momento, existem outras áreas prioritárias”; e a “orientação sexual deve ser 

função da família”. Como resultado à pergunta se existe trabalhos sendo desenvolvidos, a 

maioria (quase 70%) disse que não há um trabalho de educação sexual sendo desenvolvido 

pelas suas escolas, apesar de a maioria ter se posicionado favoravelmente à sua 

implementação. Na maioria das escolas em que a educação sexual existe, é o professor 

(64,29%) ou outros/as profissionais (médico, enfermeiro, psicólogo e etc) quem a desenvolve 

de maneira “não sistematizada” e “ocasional”. Ribeiro salienta que esses trabalhos são 

“informativos, sem espaço para o aluno pensar, questionar, estabelecer juízos de valor, 

dialogar” (Ibid., p. 24-25-26).  

Os supervisores demonstraram uma preocupação com a formação dos/as 

educadores/as sexuais. Segundo eles/as, é preciso receber formação adequada para 

desempenhar essa tarefa. Também enfatizam a importância da participação da família no 

trabalho. Para o desempenho dessa tarefa, a maioria indicou o professor (30,77%) e o 

psicólogo (10,99%) como ideais à função. A última pergunta refere-se aos problemas 

relacionados à sexualidade e comportamento sexual existentes na escola. Na ordem em que 

apareceram (percentualmente) encontram-se: desinformação ou informações distorcidas por 

parte dos alunos (27,13%); problemas de conduta por parte dos alunos (15,42%), ou seja, 

quaisquer comportamentos inadequados, como problemas psicológicos, de disciplina, malícia 

etc; atitudes preconceituosas de alunos e professores (13,82%); homossexualismo17(12,23%); 

e outros com percentuais menores como, falta de habilitação e despreparo do professor; 

                                                 
17 O termo utilizado atualmente é homossexualidade. O sufixo “ismo” remete à doença. 
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gravidez precoce; pornografia; omissão ou despreparo da família; omissão ou despreparo da 

escola; masturbação; pixações em banheiros; relações sexuais na escola e aborto. Ribeiro 

(Ibid.) conclui indicando que, mais uma vez, educadores se posicionam favoravelmente à 

educação sexual na escola.  

Figueiró (2006, p.76-77) fez um levantamento de pesquisas que tratavam do que os/as 

professores/as pensam a respeito da sexualidade e da educação sexual e quais as contribuições 

trazidas a partir delas. A sua análise permitiu-lhe concluir que os/as profissionais indagados/as 

nessas pesquisas “reconhecem a necessidade de uma ‘preparação’ específica” para atuarem 

como educadores/as sexuais. A autora, investigando os trabalhos pioneiros de educação 

sexual no Brasil, realizados nas escolas, constatou que “houve o cuidado com a formação dos 

professores, mesmo que de forma relativamente breve”. Com base nessa averiguação, ela 

obteve informações muito significativas para o campo da educação sexual como: 

• demonstraram sua viabilidade na escola; 
• provaram a validade e a importância de determinadas estratégias de ensino da 

sexualidade; 
• contribuíram para esclarecer a respeito do papel do educador sexual; 
• deixaram registrado que a formação do professor para desempenhar o papel de 

educador sexual é uma condição prévia fundamental; 
• contribuíram para desencadear debates na sociedade sobre a educação sexual nas 

escolas (Ibid., p. 79-80). 

Ainda segundo a autora, apesar de se reconhecer, nesses resultados, a necessidade de 

preparar o/a professor/a para a tarefa de ensinar sobre a sexualidade, a formação de 

educadores/as sexuais não foi aprofundada. Ela coloca como premissa fundamental para essa 

formação, entre outras, perceber “qual o papel do educador sexual e por que e para que 

colocar em prática programas de educação sexual” (Ibid., p. 81). Nesse sentido, ela entende o 

“porquê”  como sendo saber os motivos que justificam esse trabalho e o “para que”, como 

refletir sobre onde se quer chegar. É importante que não se perca de vista que é direito do/a 

aluno/a ter conhecimento sobre seu corpo e sobre sua sexualidade, como também entender a 

importância deles para a sua formação total. Vale ressaltar a função do/a professor/a como 

canalizador das discussões no sentido de viabiliar ao/à aluno/a a integralização desse 

conhecimentos. 

Ainda com relação à formação de educadores/as sexuais, Anastácio (2007, p. 200) 

também encontrou essa preocupação em seus/suas entrevistados/as. Os/As professores/as 

falaram da necessidade de uma “preparação científica” que os/as deixassem capazes de 
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responder naturalmente às dúvidas das crianças, que os preparassem para trabalhar valores, 

para identificar problemas de abuso sexual e para saberem os objetivos específicos de cada 

ano de ensino.  

Werebe (1998, p. 197) ressaltou outra necessidade indispensável, além da preparação 

do/a professor/a para o trabalho de educação sexual, o mais importante, segundo a autora, é “a 

assistência que lhes deve ser assegurada, não apenas por cursos ou seminários”. É preciso 

fornecer material didático, proporcionar discussões permanentes e troca de experiências. A 

sexualidade está e sempre esteve presente na vida de todos/as, mas a discussão sobre a sua 

construção e manifestação é algo novo na prática docente. Isso traz muita insegurança e recuo 

no desenvolvimento do trabalho, por isso a urgência em concretizar a efetiva presença da 

formação em sexualidade humana tanto nos cursos de graduação quanto nos de pós-

graduação.  Há também o compromisso das instituições públicas e privadas em oferecer e 

manter essa formação.  

Figueiró (2006, p. 29) concluiu, em sua tese de doutoramento sobre formação 

continuada em educação sexual, que “a formação continuada dos professores deve ser um 

processo sistemático, feito a longo prazo e acompanhado de supervisão contínua”. A autora 

destacou a vantagem de disciplinas em cursos de especialização e afirmou que a possibilidade 

de discutir temas sobre a sexualidade em grupo, além de “favorecer um processo de 

reeducação sexual”, pode “viabilizar ao/a professor/a (matriculado como aluno/a) a 

investigação de ‘seu próprio trabalho’, com orientação de um/a pesquisador/a” (Ibid., p. 295. 

Grifo nosso).  

Quanto à formação do/a educador/a sexual, além de Figueiró (2006), encontramos 

vários outros autores que esclarecem as formas viáveis de realizá-la como, por exemplo: 

Werebe (1998), Costa e Souza (2003), Furlani (2005b), Nunes e Silva (2006), Anastácio 

(2007), Barreto (2009), Kawata, Nakaya e Figueiró (2010). Em vários momentos desse 

trabalho, realçamos a necessidade e viabilidade da formação de educadores/as sexuais na 

formação inicial, nos cursos de graduação e em formação continuada. Os PCN, documentos 

que legitimam a educação sexual no espaço escolar, também inserem a necessidade de 

formação adequada para o exercício da função de educador/a sexual. Focalizaremos a 

formação continuada em sexualidade. 
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Todo processo de ensino-aprendizagem se faz de maneira mais eficaz quando o/a 

aprendiz se envolve (e é envolvido) no contexto didático, em outras palavras, quando o objeto 

a ser aprendido tem significado para ele/a, quando faz sentido em sua vida. Pensando assim, 

compreendemos o que Figueiró (2006, p. 88) diz com relação às limitações de reflexão sobre 

as ações pedagógicas na formação inicial: 

Durante a formação inicial, o exercício da auto-reflexão – ou, mais propriamente, da 
reflexão sobre a prática pedagógica - fica limitado. É após estar inserido na prática 
profissional, deparando com possibilidades e limites seus, dos seus alunos e de todo 
o contexto educacional, em nível micro e macroinstitucional, que os professores 
poderão exercitar a reflexão. 

Acompanhando o trabalho de seus/suas ex-alunos/as, Pimenta (2002) depara-se com 

uma realidade perturbadora, mas previsível. Depois de passarem pelo curso de formação 

inicial, os/as educadores/as encontram-se num ambiente, até então, apenas imaginável. É 

preciso mobilizar conhecimentos e experiência para “construir seu saber docente” (Ibid., p. 9). 

Ora, se a experiência não faz parte do seu passado, então, como fazer? Entendemos aí a 

importância da formação continuada, possibilitando suporte, não só no início da profissão (o 

que é de extrema relevância) como durante toda a sua vida profissional. Isso porque existe 

uma movimentação constante de valores, de conhecimentos, de superação dos conceitos e 

preconceitos. A sociedade modifica(-se), acompanha o avanço tecnológico e, às vezes, se 

perde nesse percurso. O/a professor/a precisa estar atualizado/a e preparado/a para agir diante 

dessa realidade. Esse é um desafio que Pimenta (2002, p. 9) descreve utilizando uma frase 

coloquial: “na prática, a teoria é outra”. 

No campo do ensino em educação sexual, questões sociais são altamente relevantes. 

Nesse sentido, para um ensino de qualidade são necessários/as profissionais qualificados/as. 

Essa é uma responsabilidade das universidades (Ibid.). Cada vez mais se percebe o quão 

complexo é o ato de ensinar. Segundo Figueiró (2006), isso tem levado vários/as profissionais 

a buscar novos conhecimentos. Como fatores impulsionadores têm-se: 

• o reconhecimento, por eles próprios, da complexidade da tarefa de ensinar; 
• as muitas dificuldades que acompanham o processo de ensino e aprendizagem; 
• as inúmeras competências e funções que, cada vez mais, são deles exigidas (Ibid., 

p. 89). 

Segundo Figueiró (2006, p. 91), “formação continuada refere-se às propostas ou ações 

(cursos, estudos, reflexões...) voltadas, em primeira instância, para aprimorar a prática 
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profissional do professor. Diz respeito a todas as formas deliberadas e organizadas para esse 

fim”. Essa formação pode ocorrer em cursos, seminários ou até em palestras, todos de curta 

duração, mas não é o ideal. É preferível que aconteça em longo prazo, pois assim os/as 

professores/as terão tempo relativamente suficiente para fazer suas reflexões e poder chegar 

às suas próprias conclusões.  

Num sentido amplo, a formação continuada precisa ser concebida como um 
processo e deve dar-se num tempo não exíguo, com margem para que o professor 
possa pensar e repensar sua prática pedagógica e realimentá-la com as reflexões 
coletivas que realiza com todos os que integram a equipe (FIGUEIRÓ, 2006, p. 90).  

A formação continuada deve ser entendida como uma possibilidade de crescimento 

pessoal, profissional e coletivo dos/as educadores/as. A partir do momento em que eles/as se 

aperfeiçoam, não apenas seus/suas alunos/as ganharão com isso. Eles/as próprios/as se 

beneficiarão do bem-estar e da melhoria da qualidade de relacionamentos que poderão surgir 

em seus locais de trabalho. 

Mesmo os/as professores/as com vários anos de experiência profissional podem se 

deparar com situações inéditas e que talvez, por falta de conhecimento, poderão não saber 

como resolvê-las. Se tais situações estiverem relacionadas à sexualidade, então as 

complicações poderão ser ainda maiores. Como afirma Figueiró (2006), a manifestação da 

sexualidade em sala de aula está, de uma maneira geral, exacerbada. Parece estar recebendo 

influências da mídia e também da maneira como a sociedade como um todo a vem abordando 

(Ibid.).  

Falsarella (2004, p. 50) entende a formação continuada do/a professor como um 

processo que objetiva a reflexão crítica e motivadora de sua prática, “produzindo 

conhecimento e intervindo na realidade”. Segundo a autora, como prática social de educação, 

a formação continuada mobiliza todos os saberes dos profissionais envolvidos. Essa autora 

destaca alguns itens essenciais a uma visão mais abrangente da formação continuada:  

• a valorização do conhecimento docente e dos saberes profissionais presentes no 
cotidiano escolar; 

• o local de trabalho como a base do processo; 
• a consideração das vivências e da experiência profissional construída pelo 

professor; 
• a articulação com o projeto da escola; 
• as especificidades da instituição escolar e da comunidade. 
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Entender o que se passa dentro dos muros da escola não é nada fácil. São tantas as 

culturas num só universo caracterizando o que Gómez (2004) chama de cruzamento de 

culturas, em que ocorrem tensões e conflitos na construção de significados. Para esse autor, é 

interessante que recuperemos a interpretação cultural da vida social como eixo da 

compreensão das interações humanas, visto que ela tem a ver com a determinação das 

incertezas e ambiguidades que ocorrem na escola. Para ele, é muito importante entender essas 

relações e seus efeitos sobre os/as jovens.  

Com relação ao tema sexualidade nas instituições de ensino esse entendimento deve 

ser ainda mais apurado, pois engloba tabus, preconceitos, vergonhas, preceitos religiosos e, 

inclusive, a cultura dos envolvidos no processo educacional. Parece que a escola não 

acompanhou a modernidade, vive “praticamente inalterada e igual a si mesma” (GÓMEZ, 

2004, p.11). Alunos/as e professores/as enfrentam dificuldades e aspiram por mudanças 

nessas relações. Enquanto uns/umas reclamam da falta de espaço para discussão, outros/as se 

abstêm de sua tarefa primordial enquanto educador/a. Mas, se os/as professores/as decidirem 

trabalhar o tema sexualidade, a relação entre educadora/a e educando/a será de confiança e 

amizade, por conseguinte “tornam-se mais integrados entre si”, revelando rendimento escolar 

e gosto pela escola (FIGUEIRÓ, 2009a).  

Nesse contexto, é importante atentar para o fato de que nem todo/a professor/a que 

procura um curso sobre sexualidade o busca por conta dos/as seus/suas alunos/as. Pode ser 

apenas para aprimorar seus próprios conhecimentos. Gonçalves (1999, p. 199) encontrou 

motivos como “as nossas mais secretas interrogações e insondáveis perturbações relacionadas 

com os afetos (e desafetos) de todo tipo: pai e mãe, parceiros/as, filhos/as, alunos/as ou 

qualquer ‘outro’”. No entanto, ainda na opinião da autora, por mais que a ciência tenha muitas 

informações a respeito de anatomia e fisiologia - muito úteis, sem dúvida, no que tange aos 

sentimentos, às emoções, aos desejos e aos prazeres – elas são precárias. A busca por 

respostas pode levar-nos ao deleite, ao prazer e, assim sendo, nossa prática profissional será 

exercida também de forma muito mais prazerosa. Vale ressaltar a afirmação de Freire (1992):  

É preciso viver relativamente bem a sexualidade. Não podemos assumir com êxito 
pelo menos relativo, a paternidade, a maternidade, o professorado, a política, sem 
que estejamos mais ou menos em paz com a sexualidade.  

Estar de bem com a própria sexualidade para o bom desempenho do/a educador/a 

sexual, não significa estar sem problemas nesse âmbito, e sim, ter uma visão positiva da 
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sexualidade. Mas, é mister que, caso esses problemas existam, que não seja motivo para inibi-

lo/a ou impedi-lo/ de realizar o seu trabalho.  Os/As professores/as que decidirem não abordar 

as questões da sexualidade e que não buscarem conhecimento para o seu aperfeiçoamento, 

que nem ao menos se dispuserem a aprender ou não permitam sequer que os/as alunos/as 

explicitem suas dúvidas, estarão deixando de ver a educação da criança de uma forma 

integral. 

Nas apresentações de trabalhos, realização de oficinas, cursos e palestras, o que se 

constata é uma satisfação e entusiasmo em aprender a apreender sobre temas da sexualidade. 

Figueiró (2009b, p. 65) confirma que “geralmente, quando participam de cursos ou 

‘treinamentos’, os professores mostram-se ávidos por conhecer estratégias de ensino da 

sexualidade diversificadas e que sejam funcionais e motivadoras”. Acreditamos que ao se 

sentirem bem consigo será mais fácil promover aos/as seus/suas alunos/as a aprendizagem do 

significado da sexualidade e do bem que isso poderá causar em suas vidas.  

Pelo exposto, entendemos a importância e urgência de se oferecer às nossas crianças 

uma educação integral, contemplando discussões e reflexões sobre temas atuais como ética, 

cidadania e sexualidade. Possibilitando o conhecimento dos valores de sua comunidade e 

aqueles relacionados à boa formação do/a cidadão/ã, para que eles/as possam formar os seus 

próprios valores, consentindo-lhes o direito a ter direitos, assim como o direito de respeitá-los, 

o direito de ter e dar prazer, estaremos contribuindo para que eles/as assumam uma atitude 

mais respeitosa e mais humanística.  

No entanto, como diz Figueiró (2006, p. 163), “ensinar sobre sexualidade, no espaço 

da escola, não se limita a colocar em prática estratégias de ensino. Envolve ensinar, através da 

atitude de educador, que a sexualidade faz parte de cada um de nós e pode ser vivida com 

alegria, liberdade e responsabilidade”. 

No próximo capítulo, trataremos dos resultados dessa pesquisa e de sua análise. De 

acordo com suas concepções, os/as professores/as passarão a narrar como trabalham (ou não) 

a sexualidade em sala de aula e quais as dificuldades enfrentadas por aqueles/as que decidem 

trabalhar esse tema. Também veremos qual a opinião deles/as quanto à contribuição da 

educação sexual para o desenvolvimento da criança e sua concepção quanto à formação do/a 

educador/a sexual. 



 

...E O MENINO ENTRANDO NA CASA DA AVÓ 

AVÓ  Entra, amoreco! A casa é sua! 

MENINO   (dramático) Estou desesperado, vó. Só você 
pode me ajudar. 

AVÓ   Fala. Tem coisas que só uma vó pode resolver. 

MENINO   Como é que um bebê vai parar na barriga 
da mãe? 

AVÓ   Já ouviu falar em sexo? 

MENINO   (descobrindo a pólvora) Sabia! 

AVÓ   As pessoas que se amam gostam de fazer amor. 
Os corpos se enlaçam, se misturam e eles sentem prazer 
um com o outro. Nessa hora, o homem deixa escapar 
dentro do corpo da mulher um líquido chamado sêmen, 
que contém milhares de espermatozóides. Todos loucos 
para encontrar um óvulo e juntos gerarem uma nova 
vida. 

AVÓ   Um deles é escolhido. E, quando eles se 
encontram... 

AVÓ   É assim que a vida começa. Quando o 
espermatozóide entra dentro do óvulo e juntos eles se 
transformam em ovo, que vai morar na barriga da 
mamãe durante nove meses. 

MENINO   Onde foi que a senhora aprendeu isso, vó? 

AVÓ   Como você acha que a sua mãe nasceu? 

MENINO   Do vovô e da vovó! 

AVÓ   Foi assim que aconteceu com todo mundo: com 
você, com a vovó, com o papai, com a sua irmãzinha... 

MENINO   E como é que esse ovinho vira uma criança 
que nem eu? 

AVÓ   Todo mês ele cresce um pouquinho. 

Marcos Ribeiro (2005, p.73,74) 
Cena da Peça Teatral Mamãe como eu nasci?.  

Concepção e Direção de Antonio Carlos Bernardes  
Texto e diálogo de Fátima Valença. 
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O ato de educar se revela no ato de fazer 
amor. Quem aprende dos amantes fica um 
melhor educador. Os alunos conhecerão, 
conceberão e parirão... (Rubem Alves, 2004, 
p. 21). 

  

Esse capítulo trata da análise dos dados da pesquisa. E, devido aos vários enfoques 

vistos na fala dos/as entrevistados/as, dividimos a análise em quatro categorias, apresentadas 

na seguinte ordem: as concepções dos/as professores/as sobre sexualidade e educação sexual; 

como os/as professores/as lidam com o tema sexualidade em sala de aula e quais as suas 

dificuldades; a contribuição da educação sexual para a vida das crianças, segundo os/as 

professores/as; e a concepção dos/as professores/as sobre a formação do/a educador/a sexual.  

3.1. CONCEPÇÕES DOS/AS PROFESSORES/AS SOBRE SEXUALIDADE E 

EDUCAÇÃO SEXUAL 

Procuramos em trechos das entrevistas indícios de suas concepções sobre a 

sexualidade e a educação sexual. Para tanto, além da fala dos/as professores/as, observamos 

os gestos, os cochichos, as expressões de espanto e até as reticências.  

3.1.1. SOBRE SEXUALIDADE 

Ao se referiram à sexualidade, os/as professores/as a relacionam ao sexo, à relação 

sexual e também ao corpo biológico. Eles/as afirmam ter conhecimento sobre o assunto, 

mesmo assim, sentem-se temerosos ao abordá-lo em sala de aula.   

Durante muito tempo, falar a respeito da sexualidade na escola era considerado 

desnecessário e, muitas vezes, até censurado. Segundo Werebe (1998, p. 162), até mesmo 

com a presença de doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis (muito disseminada no 

começo do século XX), a educação sexual sistemática era temida. Ainda segundo a autora, “o 

medo das possíveis consequências desta informação sobre o comportamento dos jovens era 

ainda maior do que o daquelas moléstias”. Apesar disso, desde o século XVIII, a educação 

sexual é utilizada com o pretexto de resolver problemas ligados à vida sexual como, por 

exemplo, a prevenção de doenças venéreas, abortos e nascimentos de filhos provindos de 

relacionamentos extraconjugais ou de mulheres com o estado civil de solteira.  
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Percebe-se, desde esse século, a relação entre educação e atividade sexual. Durante as 

aulas de educação sexual pregava-se o sexo como algo exclusivo para a reprodução e para o 

matrimônio. Além disso, utilizava-se a ciência para amedrontar os jovens quanto à 

masturbação (BARROSO; BRUSCHINI, 1982). 

 Nos dias atuais, observamos em nossa pesquisa que os/as educadores/as ao invés de 

incitar o conhecimento, que resulta em prevenção - visto que estamos tratando de crianças – 

dão maior ênfase ao tema relação sexual, como pode ser visto na transcrição da fala do/a 

entrevistado/a:  

[...] sexualidade, na verdade, é a libido que existe em nós [...] (Juraci)18.  

Outro/a professor/a também se refere à sexualidade como algo ligado a relação sexual, 

como verificamos: 

[...] falar sobre sexualidade porque nossas crianças estão transando cada dia mais 
cedo e sem saber, muitas vezes, o que estão fazendo... Esses adolescentes, essas 
crianças, eles acham que sabem tudo sobre sexo e quando aquela professora vai 
trabalhar de um tema em sexualidade meio que ela é assim... Ah! Professora! A 
gente já sabe disso, a gente já entende isso [...] (Itamar). 

Apesar de confiarem no conhecimento que têm sobre o tema, acreditarem que sabem 

trabalhar as questões da sexualidade com seus/suas alunos/as, percebemos que os/as 

entrevistados/as ainda veem a sexualidade como algo constrangedor. E, por isso, na fala de 

alguns/algumas deles/as o mistério ainda está presente. Percebemos isso nas omissões de 

termos relacionados à sexualidade e nas reticências dos depoimentos a seguir: 

[...] é uma comunidade muito complicada e a sexualidade aqui é ... assim ... é muito 
em alta, é ... assim ... (Djair). 

[...] ela pode crescer sabendo sobre ... , não é? (Cacá). 

[...] quando você fala você desperta, né? (Itamar). 

Ribeiro (1990, p. 15-16) afirma que antigamente não se podia falar em sexo porque era 

pecado, vergonhoso e sujo, mas, segundo ele, ainda hoje é “um assunto que não se fala 

naturalmente como qualquer outro; os risos, as gozações e as reprimendas normalmente 

                                                 
18 A data das entrevistas encontra-se no apêndice VII. 
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acompanham a maioria das manifestações verbais envolvendo sexo”. Carregamos, ainda, uma 

herança repressora que nos impede de falar livremente sobre a sexualidade. Isso vem 

repercutindo na atitude do/a professor/a diante da sua prática pedagógica no que concerne à 

sexualidade. Inibidos e temerosos, muitos não realizam sua tarefa de educar sexualmente. 

Um ponto marcante entre alguns/algumas dos/as pesquisados/as é a ênfase que é dada 

ao corpo biológico sem, muitas vezes, se preocuparem com os aspectos emocionais 

envolvidos nesse contexto. Um exemplo desse fato é o que o/a professor/a Josimar afirma: 

[...] desde quando a criança nasce ela tem sexualidade, ela tem os órgãos e aí é uma 
coisa muito natural (Josimar). 

Resumir a sexualidade ao corpo, segundo Louro (2000, p. 6), é pensar num corpo 

naturalmente formado e vivido igual a todos os outros. Dessa forma, esquecemos “que a 

sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, convenções... 

Processos profundamente culturais e plurais”. O corpo é o locus de todos os aspectos citados, 

portanto, não é possível desvinculá-lo da sexualidade. No entanto, é um equívoco resumir 

exclusivamente nele toda expressão da sexualidade. Como afirma Weeks (2000, p. 25), 

“embora o corpo biológico seja o local da sexualidade, estabelecendo os limites daquilo que é 

sexualmente possível, a sexualidade é mais do que simplesmente o corpo”. O/A entrevistado/a 

Alvaci, apesar de manter-se na esfera do corpo biológico, mostra a idéia de que a educação 

sexual é amedrontar, é falar de riscos:  

[...] trabalharia o próprio corpo e as consequências da pedofilia, da gravidez 
indesejada, das doenças venéreas, tudo isso porque ele vai levar pra vida toda 
(Alvaci). 

Mesmo sabendo que é no corpo onde a sexualidade se manifesta, que o ato sexual é 

muito importante e que não devemos desmerecer a sua importância na vida das pessoas, assim 

como tudo que estiver relacionado a ele, devemos ter o cuidado de não supervalorizá-lo ao 

falar com as crianças, conforme podemos perceber  na fala do/a professor/a Cacá: 

O professor quando for começar a falar em sexualidade, tem que saber como falar, 
como começar a falar sobre o sexo com as crianças (Cacá). 

É importante ter em mente que trabalhar a sexualidade com as crianças não significa, 

necessariamente, ter que falar de sexo, de relação sexual. Pode-se falar, por exemplo, do 
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cuidado com o corpo e a relação com o bem estar físico e emocional, das relações de gêneros, 

do respeito às diversidades sexuais e etc. É fundamental o papel do/a professor/a na aquisição 

de novos conhecimentos pelos/as alunos/as. Sendo assim, a abordagem da sexualidade deve 

acontecer adequando ao nível de entendimento dos/as educandos/as. Falar sobre relações 

sexuais para crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental é possível. No entanto, é 

necessário atentar aos limites de entendimento para cada faixa etária. Esse limite será 

vislumbrado após um contato mínimo com a turma e através da sondagem dos seus 

conhecimentos prévios. Segundo os PCN (BRASIL, 2001a), a fala deve estar relacionada a 

questões próprias do seu desenvolvimento e, também, àquelas ligadas ao seu meio.   

3.1.2. SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL 

Para os/as entrevistados/as, a educação sexual trabalha o cuidado com o corpo, as 

questões de gênero, o respeito para consigo e com o outro. Em todas as falas percebemos uma 

abordagem voltada para a prevenção de doenças e da violência, e do cuidado com o corpo.  

- Conhecer e respeitar o corpo: 

 Os/as professores/as apontam a educação sexual como uma abordagem importante 

para alertar os/as alunos/as para o cuidado com o corpo e como lidar com as questões de 

gênero. Também fazem alusão à transversalidade para o desenvolvimento do trabalho.   

O/a professor/a Derci, em sua explicação, fala do cuidado com o corpo e da 

importância de esclarecer ao/à aluno/a sobre o respeito à diversidade sexual: 

A educação sexual pra mim... eu acho que acredito mais voltada na sexualidade. 
Pra essa série, pra essa faixa etária. O conhecer, se conhecer, conhecer o corpo, 
respeitar a... diferença, porque se eu tenho um aluno que é homo, no ano passado 
eu tinha um aluno, pelo menos era o que a....a aparência mostrava. Então, a 
educação sexual é assim, é você direcionar, é você é... é quebrar tabus, regras não, 
mas tabus (Derci). 

 Além de citar o (auto)conhecimento do corpo, o/a professor/a também destaca o 

respeito à diversidade e, como diz Furlani (2008, p. 112), discutir “os mecanismos históricos e 

políticos que marcam ‘os diferentes’ como significativamente ‘indesejáveis’” é importante. 
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O/a professor/a Djalma traz outro aspecto para reflexão, que é a educação sexual 

voltada para o autoconhecimento e para a igualdade de gênero, mas de forma “transversal”. 

Segundo ele/a, a educação sexual deve ser trabalhada pela escola como um todo, em um 

projeto unificado e, além disso, deve ser decidida e planejada junto à elaboração do projeto 

político pedagógico. Em sua fala, ele/a deixa escapar o medo de assumir sozinho a tarefa de 

educador/a sexual:  

[...] pra ser mais eficaz ela deve ser tratada como um tema transversal mesmo ...  a 
questão... deles conhecerem o corpo, não é? Deles respeitarem o corpo como sendo 
parte essencial da pessoa. A questão da igualdade de gênero, que é uma coisa 
importante de ser tratada. Porque isso tem implicações....  até políticas e sociais ... 
o professor deve tratar desse tema de maneira científica, de maneira fundamentada, 
de acordo com a legislação vigente e o projeto político pedagógico da escola 
(Djalma). 

Quanto ao processo de implantação da transversalidade do ensino em sexualidade, 

sabemos que é lento. É fundamental juntar esforços para a sua concretização, por meio de 

pesquisas e de formação de professores/as por parte das universidades e das Secretarias de 

Educação, dando um efetivo “suporte às novas experiências” (FIGUEIRÓ, 2006, p. 71).  

Conforme já foi mencionado por Nunes e Silva (2006), essa pode não ser a melhor forma de 

trabalhar a sexualidade, mas representa um bom começo. Acreditamos também que a 

transversalidade pode originar mais segurança ao/à professor/a, visto que o trabalho em 

conjunto, o compartilhamento das dificuldades e dos êxitos poderão trazer ainda mais 

estímulo ao trabalho dos/as educadores/as sexuais.  

Nesse sentido, Anastácio (2007) comenta que seus/suas entrevistados/as, 

professores/as do 1º Ciclo do Ensino Básico de Portugal, em vários momentos da pesquisa, 

indicaram a transversalidade para a educação sexual, sem necessariamente ocorrer dentro de 

uma disciplina específica. No entanto, quando falaram de como avaliar os conteúdos ligados à 

educação sexual, recomendaram as disciplinas Biologia e Ciências Naturais, mostrando 

contradição entre as primeiras informações e esta última. Segundo a autora, lá em Portugal, a 

formação em educação sexual é bastante precária, tanto na formação inicial quanto na 

continuada. Analisando os resultados da sua pesquisa, a autora infere que os/as professores/as 

que tiveram formação continuada em sexualidade apresentaram melhores condições de lidar 

com o tema em sala de aula. 
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O sucesso do ensino da sexualidade de forma transversal pode ser atingido se as 

políticas públicas promoverem a transversalidade não apenas direcionada ao trabalho docente 

na educação básica, mas também nas universidades. O/a professor/a que tenha recebido, em 

sua formação inicial, instrumental suficiente para o alcance do trabalho transversal, 

provavelmente terá mais condições de executá-lo posteriormente na função de educador/a 

sexual. Se somarmos a formação continuada à formação inicial, ofertada e assistida de forma 

constante pelos órgãos gestores educacionais, oferecendo também condições ao/à professor/a 

de participar e se fizermos um levantamento das necessidades reais dos/as alunos para orientar 

os programas formativos, com certeza obteremos resultados satisfatórios.  

O/a professor/a Alvaci, ao afirmar que a educação sexual se incumbe da tarefa de 

trabalhar com o/a aluno/a questões ligadas ao corpo, ressalta que se os pais não fizerem sua 

parte na educação, o/a professor/a sozinho/a terá que fazê-lo. 

[...] se ele não é orientado em casa, alguém vai ter que orientar... Então, é melhor 
ele ser orientado por uma professora [...] (Alvaci). 

Segundo Werebe (1998) é a família quem inicia a educação sexual (informal) através 

de seu modo de agir. Existem os pais rígidos, os que mantêm o diálogo, os liberais e ainda 

existem os que são totalmente permissivos. Segundo essa autora, a posição adotada pela 

família, os comportamentos e as suas relações podem ser decisivos para a formação dos 

conceitos dos/as seus/suas filhos/as. Mas, a escola também atua, querendo ou não, na 

educação sexual dos/as alunos/as. Mesmo sem falar sobre a sexualidade, a omissão, o silêncio 

e a repressão sobre alguns comportamentos dos/as alunos/as compõem formas de intervenção. 

Segundo Barreto (2009, p. 51), na escola é principalmente de forma não intencional que as 

mensagens sobre aspectos da sexualidade são passados aos/às alunos/as. A autora ainda 

adverte para o fato de que  

nem sempre o que é veiculado na escola possa ter status de valor de verdade, as 
informações obtidas em sala de aula podem reforçar os valores e crenças dos alunos. 
Alunos que chegam à escola com valores e crenças negativos e/ou preconceituosos 
sobre determinado assunto podem se sentir mais autorizados a agir de forma 
preconceituosa se entendem que essa forma de compreender o tema é reforçada pelo 
conhecimento escolar. 

Portanto, deve-se tomar o cuidado ao trabalhar com as crianças os assuntos ligados à 

sexualidade. O/a professor/a que não esteja habilitado/a para essa tarefa poderá passar valores 

tendenciosos que poderão gerar ainda mais conflitos na cabeça dos/as seus/suas alunos/as. 
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- Prevenção: 

Os/as professores/as apontaram o trabalho de educação sexual como necessário para o 

cuidado com o corpo, sua higiene e prevenção de doenças. Cuidados básicos como os de: 

puericultura, higiene íntima da menina, contracepção e prevenção de DST devem se fazer 

presentes no discurso em sala de aula, assim diz o/a professor/a Alvaci: 

[...] ensinar como usar um absorvente ...como cuidar do bebê, levei até uns 
meninos pra lá pra sala com banheira e tudo ... Expliquei todos os tipos de relações, 
expliquei como prevenir, eu levei camisinha pra sala, coloquei lá no... como se 
colocaria o preservativo; o parto, o parto normal, o parto Cesário[...] (Alvaci). 

 Diante dessa afirmação, questionamos se tais conhecimentos eram adequados às 

crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ele/a comentou que na época (no ano de 

1991) em que essa aula aconteceu sua turma da 4ª série (atual 5º ano) era composta de alunos 

e alunas entre treze e quinze anos, em média.  

Quatorze, treze, até quinze anos nós já tivemos. Agora é que tá na... idade certa, 
mas antigamente eram  mais velhos (Alvaci). 

 Alvaci também disse que sua explanação partiu de uma questão levantada por 

seus/suas alunos/as, conforme exposto a seguir: 

Quando eu estava grávida, eu ensinava a 4ª série e os meus alunos começaram a 
perguntar: Como foi que essa criança chegou aí? Veio as perguntas. Eu fui explicar 
(Alvaci).  

Com essa justificativa entendemos porque o/a professor/a direcionou seu discurso 

dessa forma. Ela partiu da dúvida do/a seu/sua aluno/a, conforme preconizado por Freire 

(2001a). Caso seus/suas alunos/as fossem mais novos e tivessem entre 9 e 10 anos, que é a 

faixa etária mais comum atualmente para o 5º ano, mesmo que Alvaci quisesse falar com os 

mesmos detalhes, poderia não fazer sentido para as crianças, com isso, provavelmente, a 

conversa seria freada. Já comentamos que as crianças só permitem avançar nas respostas até 

onde sua capacidade cognitiva lhes possibilita. 

Do mesmo modo, percebemos que o/a professor/a Djair também vê na educação 

sexual uma forma de orientar para a prevenção. Em seu comentário ele/a diz:  
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Orientar eh... o uso de preservativo, a questão de doença [...] (Djair). 

 Mesmo sabendo que seus/suas alunos/as são muito novos/as (entre 9 e 10 anos), o/a 

professor/a Djair chama a atenção para um fato presente em muitas casas. As crianças 

assistem a praticamente tudo o que se passa. Seus pais, nem sempre se preocupam em 

preservar a própria intimidade sexual. Dessa forma, os/as filhos/as podem, de fato, presenciar 

cenas sem ao menos se darem conta do que elas representam. Nesse sentido, perguntamos se 

seria adequada aos/às seus/suas alunos/as essa informação. O/a professor/a diz: 

Não! Eu acho que [risos]..., eu acredito que os meus ainda estão muito novos, 
muito pequenos pra ter esse tipo de relação, mas .... como a família não contribui 
pra sexualidade da criança, então, como ele já tem noção, ele sabe, ele vê, então, eu 
não vejo assim...problema de explicar a ele sobre as doenças sexualmente 
transmissíveis, o uso do preservativo, até porque ...eles presenciam no dia a dia! 
Mas, não que eles vão praticar, mas meio que orientar (Djair). 

 Com todas as informações recebidas, imagens sendo assistidas e diálogos nem sempre 

apropriados à sua idade, a criança vai armazenando tudo sem, contudo, processá-los em 

tempo hábil. Isso faz com que à medida que vai crescendo, ela vai elaborando mentalmente 

questões cada vez mais complexas. Lembrando dos resultados de Anastácio (2007, p. iii), nos 

quais ela cita os dados coletados entre os/as professores/as, essa evolução dos 

questionamentos das crianças traz: 

a percepção de que a frequência de várias situações relacionadas com a sexualidade 
das crianças também é crescente ao longo do 1º CEB (sendo as mais frequentes 
crianças “a falar dos seus namorados, crianças apalpando os colegas e crianças 
desenhando órgãos genitais”) (Grifo nosso). 

 Essas situações mencionadas pelos/as entrevistados/as de Anastácio (2007) e o caso 

do/a professor/a Alvaci (quando reponde aos questionamentos dos/as alunos/as quanto à 

gravidez) somam-se à nossa análise no sentido de justificar que as crianças recebem muitas 

informações e costumamos acreditar que elas nem sempre entendem. A explicação do/a 

professor/a Alvaci foi oportuna e entendida pelos/as seus/suas alunos/as na época em que 

ele/a proferiu, mas em outros casos e em outros momentos, apenas uma explicação sobre o 

papel das relações sexuais nos relacionamentos e na reprodução pode ser suficiente para 

amenizar a ansiedade da criança, fazendo com que ela saiba esperar, sem conflitos, até a 

maturidade para receber o restante da informação.  
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 A escola deve fornecer a informação necessária e adequada às crianças dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Encontramos nas falas de alguns autores o embasamento para 

essa afirmação. Halstead e Waite (2001 apud ANASTÁCIO, 2007, p. 6), por exemplo, num 

trabalho que realizaram com crianças de 9 a 10 anos, descreveram a importância do papel da 

escola nesta matéria em dois sentidos: 

i) a escola pode preencher as lacunas da educação das crianças no seio familiar e 
dirigir a aprendizagem para níveis elevados de compreensão e maturidade;  
ii) a escola pode estimular as crianças a reflectirem criticamente sobre o que captam 
de uma variedade de fontes, nomeadamente da comunicação social.  

 Discutir com as crianças os assuntos veiculados na mídia, por exemplo, pode fazer 

com que elas reflitam e construam valores mais apropriados ao seu momento de 

desenvolvimento. Nesse sentido, também encontramos alicerce na fala a seguir:  

E esta reflexão crítica ajuda, por um lado, a identificar valores inapropriados a que 
estão expostas, como por exemplo, a relação entre sexo e violência. Por outro lado, 
ajuda as crianças a edificarem um sistema de valores que seja coerente para elas 
próprias, para além da diversidade de perspectivas a que estão sujeitas 
(ANASTÁCIO, 2007, p. 6-7).  

Milton (2003 apud ANASTÁCO, 2007, p. 7) acrescenta a importância de se fornecer 

educação sexual às crianças antes de sua iniciação sexual. Esse autor alega “que, para que ela 

ocorra antes da iniciação sexual, tem de ser proporcionada na escola de 1.º Ciclo”. Ele ainda 

adiciona: “mesmo que as crianças desta faixa etária não sejam sexualmente activas, têm o 

direito de obter informação de uma fonte credível e acessível como é o professor”. Dessa 

forma, ressaltamos o quão importante é a educação sexual para as crianças diante do contexto 

em que vivem. 

- Ressignificar os conceitos: 

Os/as professores/as consideram que as crianças já têm um conhecimento prévio sobre 

sexualidade, mesmo que distorcido. Eles/as concordam em discutir os conceitos de uma forma 

adequada e com respeito. No que se refere a uma educação sexual voltada para o diálogo e 

que objetiva a (res)significação dos conceitos sobre sexualidade, Werebe (1998, p. 162) 

afirma que ela deve acontecer “para atender efetivamente às necessidades e expectativas das 

crianças e dos jovens”. Para as crianças, ela deve ser, de preferência, sob forma de conversas, 
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sem muita formalidade para que possa ser absorvida com mais naturalidade e facilidade. 

Nesse sentido, encontramos eco na fala do/a entrevistado/a:  

[...] desmistificação dos conceitos de sexualidade talvez seja tirar da cabeça das 
crianças e dos adolescentes determinadas dúvidas que eles tenham sobre 
sexualidade [...] (Itamar). 

Para esse/a professor/a, esse trabalho deve acontecer de forma didática. Deve-se 

mostrar aos/às alunos/as por meio de conversas que a sexualidade é um assunto tão natural 

como outro qualquer, e evitar o “pouco caso” que muitos/as fazem quando o/a professor/a vai 

falar. Em sua fala ele/a explicita isso: 

[...] é uma forma de conceituar determinados comportamentos sexuais, 
determinados fatos sexuais... conversar com crianças e adolescentes sobre tudo que 
diz respeito a sexo de uma maneira didática ... quando se trata da palavra sexo, 
então, tudo é diferente tudo é qui qui qui cá cá cá, e que não deveria ser ... é uma 
matéria como é Geografia, como é História (Itamar). 

A boa educação sexual é aquela que não dita regras, mas sim que discute as diversas 

formas de ver e viver as sexualidades para, a partir daí, o/a aluno/a chegar aos seus próprios 

conceitos. Segundo Werebe (1998, p. 163), a educação sexual deve “oferecer à criança e aos 

jovens a possibilidade de compreender as dimensões e a significação da sexualidade, de 

maneira a integrá-la positivamente na personalidade”. Isso ocorrerá se as informações 

discutidas fizerem parte do seu cotidiano e se forem significativas para ela. 

De uma maneira geral, os/as professores/as mostraram envolvimento com uma 

educação sexual voltada para a saúde, o que, sem dúvida, é muito importante para o bom 

desenvolvimento das crianças. Mas, em nenhum momento os/as entrevistados/as citaram um 

dos aspectos fundamentais da sexualidade como um dos componentes a serem discutidos: o 

prazer sexual. Afirmamos no capítulo um, que os direitos sexuais devem ser considerados, 

pois são essenciais ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao exercício da cidadania. 

Destacamos, naquele item, a importância de dois artigos relacionados ao direito de receber 

uma educação integral e científica. Agora, queremos enfatizar outros dois artigos: o 5º e o 11º 

que tratam, respectivamente, do prazer sexual e da saúde sexual: 

5 - O direito ao prazer sexual – o prazer sexual, incluindo o auto-erotismo, é fonte 
de bem-estar físico, psicológico, intelectual e espiritual; 
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11- O direito à saúde sexual – o cuidado com a saúde sexual deve estar disponível 
para a prevenção e tratamento de todos os problemas sexuais, preocupações e 
desordens (HUGUES RIBEIRO, 2009, p.23-24).  

Esse último foi o mais explorado pelos/as professores/as em suas falas e aquele 

relacionado ao prazer nem sequer foi mencionado.    

Se falar de sexualidade já não é fácil para muitos/as professores/as, imagine falar de 

prazer! Os tabus que rondam o ambiente familiar e escolar chegam aos corredores das escolas 

e atingem as salas de aulas. Além dos/as professores/as, os/as próprios/as alunos/as sentem 

receio de verbalizar suas ansiedades relacionadas ao prazer. Barroso e Bruschini (1991, p. 16), 

ao solicitarem que um grupo de jovens escolhesse temas para serem discutidos em um curso 

de educação sexual, perceberam que eles/as colocaram o prazer de forma muito limitada 

“como uma das conseqüências da atividade sexual” e, ainda, mencionaram preocupações com 

a performance sexual. As autoras atribuíram essa atitude ao tipo de enfoque que a educação 

tradicional dá à sexualidade, relacionando-a a sexo-reprodução. Ainda comentaram que, 

talvez por influência dos meios de comunicação, as crianças demonstrem essa preocupação 

precoce com as questões sobre desempenho sexual e orgasmo. 

Paredes, Oliveira e Coutinho (2006) relatam que os/as professores/as do Ensino 

Fundamental da rede pública da cidade de Cuiabá reconhecem a necessidade de proporcionar 

aos/às jovens discussões sobre temas do seu interesse, mas também afirmam que tanto esses 

jovens quanto a escola não estão preparados para a tarefa. O “despreparo cognitivo e afetivo” 

é utilizado pelos/as professores/as para justificar a dificuldade em colocar em prática a 

educação sexual. Mesmo assim, os autores afirmam que nas aulas de Ciências e Educação 

Física o tema é trabalhado, porém com enfoque sobre a anatomia e a fisiologia do corpo 

humano, ou seja, dentro da abordagem biológica. 

Concluímos que nossos/as entrevistados/as, mesmo aqueles cientes do seu 

despreparo, em certa medida abordam o tema em suas aulas quando é necessário. 

Enxergamos que o medo está embutido em praticamente todos os discursos, como, por 

exemplo, nas falas a seguir: 

[...] para dar um pano de fundo de defesa de que não é ‘safadeza’, de que não são 
insinuações (Juraci). (Grifo nosso). 
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[...] aí a gente vai introduzindo, mas, de uma maneira ‘muito sutil’, a gente nunca 
pode ... ‘colocar como tema central’ [...] (Djalma). (Grifo nosso). 

[...] vai tentando desenvolver o tema sexualidade, ainda que ‘muito 
superficialmente’, porque os meus alunos tem de 7 a 9 anos de idade (Itamar). 
(Grifo nosso). 

Também percebemos que a falta de formação adequada pode ter restringido suas ações 

ao limite de suas próprias concepções e/ou do contexto social ao qual pertencem. Também 

detectamos que a abordagem predominante utilizada por eles/as é a médico-biologista. De 

acordo com o porquê realizar a educação sexual - os motivos que justificam o trabalho - e 

com o para que - onde os/as professores/as pretendem chegar com esse trabalho (FIGUEIRÓ, 

2006) - é que os/as professores/as enfatizaram o autoconhecimento e o cuidado com o corpo, 

com a prevenção de doenças e gravidez. Eles/as acreditam na importância de levar o/a aluno/a 

essa discussão.  

3.2. SEXUALIDADE EM SALA DE AULA: como os/as professores/as concebem sua 

prática                                                                                                                                   

3.2.1. DA CONCEPÇÃO À PRÁTICA 

A maioria dos/as professores/as lida com a educação sexual de acordo com a sua 

concepção de sexualidade. Isso está de acordo com o que foi explanado por Werebe (1998) e 

Figueiró (2006) ao afirmarem que os/as professores/as ensinam a partir da visão que têm 

sobre a sexualidade 

- Trabalham sempre a sexualidade: 

Dos/as nove entrevistados/as, Alvaci e Zezé sempre trabalham o tema, inserindo-o no 

planejamento e afirmando não ter dificuldades de lidar com ele. O/a professor/a Alvaci 

acredita que o faz de forma preventiva, quando enfoca trabalhar o cuidado com o corpo para 

evitar, entre outras coisas, as implicações causadas pela pedofilia e pelas DST. Além disso, 

ele/a acredita estar especializado/a para o desempenho dessa tarefa, apesar de nunca ter 

recebido informações formalizadas sobre o assunto.  

Então, é melhor ele ser orientado/a por um/a professor/a, por uma pessoa 
especializada do que por um colega (Alvaci). 
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Mesmo sem a devida preparação, é importante que o/a profissional da educação se 

predisponha a realizar um trabalho em educação sexual. Nesse sentido, Caridade (1993, p. 

166) diz que “vale à pena ousar” e que é papel do/a professor/a ajudar seu/sua aluno/a a 

encontrar-se “como ser sexual com direito ao bem estar, a não ter vergonha de ser feliz”. Ela 

afirma que essa é uma tarefa realizadora.  

Por outro lado, alguns/algumas professores/as aproveitam o momento para inserir essa 

questão, como é o caso do/a professor/a Zezé que afirma:  

Se ele puxar o assunto eu largo o assunto que eu estava falando e a gente entra no 
assunto dele. É uma maneira de manter a atenção comigo e uma maneira de sanar 
as dúvidas dele (Zezé). 

Mesmo que o/a aluno/a não inicie o assunto, o/a professor/a deve criar situações 

instigadoras que levem à discussão sobre o tema. Dialogar com os/as alunos/as é o marco 

inicial para o bom relacionamento e daí provém o sucesso do trabalho em educação sexual. 

Para Furlani (2008, p. 117), no que se refere à educação sexual para crianças, a ênfase deve 

ser dada à “‘afetividade mútua’ como a justificativa para a aproximação das pessoas, no 

estabelecimento dos mais diversos relacionamentos (amizade, namoro, casamento, união)”. 

Dessa forma, haverá uma desconstrução e ressignificação dos conceitos acerca do tema e, 

consequentemente, uma adoção de postura humanística e igualitária pelas crianças. 

Conquistar a confiança desses/as garotos/as é fundamental e isso é visto no depoimento do/a 

entrevistado/a a seguir: 

[...] eu já... falo da maneira mais sutil possível, e quando eles são diretos, também 
sou ... quando eu converso muito com eles sobre isso, observo que ... já entendem, 
já vão tratando até de uma maneira mais madura, respeita mais a menina, [...] 
(Zezé). 

Araújo (1999) destaca a importância de se resgatar o diálogo sobre sexualidade de 

forma natural e de se ensinar educação sexual como sendo parte da educação total do ser 

humano. Autoritarismo e repressão devem, certamente, ser deixados no passado. O/a 

professor/a Zezé mostra-se preocupado/a com o bem estar de seus/suas alunos/as. Mesmo em 

dúvida, não hesita. 

Eu converso assim. Não sei se tá... assim... de maneira certa ou se tá errado. Não 
sei! Eu tento porque a gente convive com eles o tempo todo e tem que achar uma 
saída (Zezé). 
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É bom frisar que não é só para responder aquilo que foi perguntado. É importante, 

também, que se possa ampliar o “bate-papo” e, seguindo Figueiró (2009c, p. 142-152), “falar 

de sexualidade é trabalhar o relacionamento humano e, por conseguinte, aprimorar as relações 

interpessoais”. A autora afirma que o “debate aberto” entre os/as alunos/as lhes proporciona 

conhecer outras formas de pensar e, “a partir daí, formar suas próprias opiniões e preparar-se 

para tomar decisões próprias”. As escolas encontram-se repletas de alunos e alunas de várias 

procedências, com costumes diferentes e rotinas próprias. Levar em consideração os vários 

estilos de vida é proporcionar o respeito entre eles/as. O/a professor/a Zezé também se 

preocupa em saber o que seu/sua aluno/a já sabe para, então, discutir o tema. Veja o que ele/a 

diz: 

[...] ele tem sim um conhecimento, então você tem que trabalhar com o 
conhecimento dele (Zezé).  

Essa é também a visão de Alarcão (2003, p. 63) ao comentar sobre a importância de 

o/a professor/a ter conhecimento a respeito do seu/sua aluno/a e de compreender “o seu 

passado e o seu presente, a sua história de aprendizagem, o seu nível de desenvolvimento, a 

sua envolvente sócio-cultural”. 

- Trabalham ocasionalmente a sexualidade: 

Dos/as quatro professores/as que trabalham esse tema de forma ocasional, dois/duas 

não sentem dificuldades - Derci e Juraci. Para o/a professor/a Derci (que ainda cursa a 

Graduação e que tem menos de um ano de docência), o interesse pelo tema é evidente. Ele/a 

afirmou que busca conhecimento para poder falar com os/as seus/suas alunos/as e que 

trabalha essa temática de diversas formas em sala de aula: 

Existem vários veículos pra poder se trabalhar. Se a gente utilizar a leitura, fizer 
uma pesquisa, usar a própria televisão, se você souber guiar, mostrar os canais que 
se tem que assistir, pois acho que a televisão também serve como um veículo que tá 
tocando nessa questão da sexualidade. É tocar no assunto... na própria roda de 
conversa. É muito bom, porque é assim.... se ele/a já ouviu falar, mas tem vergonha 
de perguntar, então, aproveitando essas rodas o aluno/a tira essas dúvidas, não é? 
Poder tirar essas dúvidas e... como o/a professor/a tá ali pra poder falar, usando 
uma linguagem deles e também que não seja uma linguagem pejorativa, uma 
linguagem que seja.... que vá influenciar na cabeçinha deles, não é? (Derci). 

 Utilizar o vocabulário próprio da criança é uma boa estratégia, pois ocorre uma 

aproximação, uma identificação com ela. Os/as alunos/as se desinibirão e, consequentemente, 
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a conversa fluirá com mais tranqüilidade e, como diz Figueiró (2009c, p. 150), usar 

“apelidos”, mesmo com as crianças, “desmistifica e parece diminuir a ansiedade e o interesse 

em ficar usando termos ‘pesados’, muitas vezes, para provocar a professora”. 

No entanto, ainda sofremos resquícios de uma sociedade repressora no que tange à 

sexualidade, na qual, durante muito tempo, qualquer alusão ao sexo era proibida, imoral e 

suja. Figueiró (Ibid., p. 142), nesse contexto de formação cultural, assegura que trazemos 

“conosco uma gama de tabus, preconceitos e sentimentos, muitas vezes, negativos, em relação 

ao sexo, o que acentua nossa dificuldade em falar abertamente sobre ele”. Mas, o que se pode 

afirmar com relação ao/à entrevistado/a Derci é que o fato de ser bastante jovem pôde 

propiciar-lhe maior descontração em lidar com o tema na sala de aula. Sua juventude também 

pôde influenciar positivamente na aceitação dos/as alunos/as em discutir sobre o tema. Esse/a 

professor/a julga ocorrer uma identificação com seus/suas alunos/as, o que facilita bastante o 

trabalho.                        

[...] eu não sei se é porque eu sou jovem, assim, né? Eles se sentem mais a vontade 
de se abrir (Derci). 

Embora ser jovem não seja, necessariamente, um fator determinante para a boa 

aceitação dos/as alunos/as, é possível que interfira positivamente. No entanto, o mais 

importante é levar em consideração as qualidades de um/a bom/boa educador/a sexual, 

conforme explanado no capítulo dois: o desejo de realizar o trabalho e acreditar nele. Também 

é preciso ser autêntico/a e capaz de entender as questões trazidas pelos/as alunos/as. Refletir 

sobre a sua prática, melhorando onde achar necessário e estar sempre acessível e disponível 

ao trabalho de educador/a sexual. 

Além dele/a, outro/a entrevistado/a, o/a professor/a Juraci, diz não ter dificuldades em 

abordar o tema apesar de mencionar fatores que dificultam seu trabalho como, por exemplo, a 

visão preconceituosa dos/as alunos/as e dos pais quanto a falar de sexualidade. Esse/a 

professor/a tem vinte e três anos de docência e, apesar do seu tempo de experiência, ainda 

afirma que se utiliza dos conteúdos relacionados à reprodução como pretexto para falar sobre 

o tema. 

Abordo esse tema quando estou trabalhando os conteúdos de Ciências, ou seja, 
para dar um pano de fundo de defesa de que não é ‘safadeza’, de que não são 
insinuações... Então, dentro dos conteúdos programáticos das Ciências... eu abordo, 
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quando eu trabalho com a reprodução humana, os órgãos genitais, reprodução... 
aparelho reprodutor, urinário e etc (Juraci). (Grifo nosso). 

A influência da família é algo do qual não se pode desvincular. Pelo contrário, quanto 

mais estreita a relação for, melhor será para o desenvolvimento do/a aluno/a e do trabalho 

pedagógico. Segundo Abromovay et al (2004, p. 174), “apesar das dificuldades e dos 

problemas, a maior parte dos docentes precisa do reconhecimento e da aprovação das 

comunidades para o que sua escola está desenvolvendo”. No entanto, o/a professor/a Juraci 

percebe nessa relação uma negatividade para a sua abordagem da sexualidade. 

Acreditamos que uma formação adequada e contínua em sexualidade que contemple a 

discussão de conceitos, preconceitos, tabus, questões de gênero e de diversidade e, ainda, que 

promova a troca de experiências entre profissionais da educação, possa dar segurança ao 

trabalho do/a educador/a sexual. Apesar de o/a professor/a Juraci não ter demonstrado 

interesse em participar de cursos ou que precisasse de ajuda, indicamos esse caminho para que 

seu trabalho possa fluir com segurança e respeito. O fato de o/a professor/a estar confiante e 

seguro do por que e para que fazer educação sexual e dos objetivos a alcançar faz com que 

encontre meios para ganhar a confiança dos/as colegas, dos/as alunos/as e dos pais. 

Os/as participantes da entrevista Djalma e Itamar também trabalham ocasionalmente 

essa temática, porém sentem dificuldades nessa tarefa, apesar de executá-la de forma conexa 

com os preceitos da educação sexual vista nos capítulos dois e três. Eles/as têm a consciência 

da necessidade de incluir o tema no currículo, abordando as questões de gênero, a 

ressignificação de conceitos e informações científicas sobre a fisiologia humana. Também 

demonstram estar preocupados/as com os relacionamentos agressivos e preconceituosos 

dos/as alunos/as entre si e com os/as outros/as, além de se referirem à educação sexual como 

uma maneira de se tornarem cidadãos/cidadãs e de serem mais felizes. Essa forma de ver a 

educação sexual está em conformidade com a abordagem emancipatória, a qual defendemos. 

Uma das dificuldades citadas pelo/a entrevistado/a Djalma refere-se à visão 

preconceituosa que o/a aluno/a tem do relacionamento homem-mulher, entre o professor e a 

professora (na escola), repercutindo também na relação professor/a-aluno/a. Sua afirmação 

está posta a seguir: 
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É muito delicado...  eles [os alunos] recriminam... eles sexualizam muito a questão 
do contato homem-mulher... qualquer abraço, qualquer manifestação de afeto é lida 
como uma manifestação de interesse sexual (Djalma). 

Existe também uma preocupação do/a professor/a Djalma com a formação moral e 

ética do/a aluno/a. Mas, apesar de não se sentir à vontade ele/a não foge da tarefa, como 

vemos em sua fala abaixo transcrita: 

Só quando é inevitável fazer. Às vezes nós precisamos dá uma orientação ética 
envolvendo essa questão sexual, às vezes é necessário dá uma informação mais 
científica de acordo com ... o assunto que eles estão ... estudando, aí a gente vai 
introduzindo, mas, de uma maneira muito sutil, a gente nunca pode ... colocar 
como tema central: "hoje nós vamos discutir a questão da sexualidade infantil e 
tal", isso a gente tenta evitar fazer (Djalma). 

Aproveitar uma brecha para introduzir o assunto é extremamente válido. Partir, por 

exemplo, da dúvida do/a aluno enriquece o debate, sem falar que auxilia a direcionar a fala 

do/a professor/a. Nesse sentido, Figueiró (2009c, p. 152) evidencia que: 

[...] os alunos participam ativamente, se lhes é dada a oportunidade de falar, de 
perguntar e de expressar o que pensam e o que sentem. Isto deixa o professor mais 
tranquilo e à vontade, enriquece a aula e gera um trabalho descontraído e 
espontâneo, sem comprometer a seriedade e a qualidade. Esta forma de ensinar faz 
fugir, então, do padrão tradicional de aula dogmática, puramente expositiva. 

O/a professor/a Itamar, apesar de afirmar que não está devidamente preparado/a para 

atuar em sexualidade, trabalha com seus/suas alunos/as com lucidez e determinação, 

conforme é evidenciado em seu depoimento: 

[...] sempre que uma criança engravida... ou quando você vê uma conversinha 
assim: Tia, fulano baixou minhas calças no banheiro. Então, quando você tem essa 
ponte... você traz pra sala de aula o assunto. Aí você vai falando, vai tentando 
desenvolver o tema sexualidade, ainda que muito superficialmente, porque os meus 
alunos tem de 7 a 9 anos de idade, mas você vai tentando tratar da maneira que 
você acha que aquilo vai contribuir pra formação dele (Itamar). 

Segundo Freire (2001b, p. 61), o/a professor/a deve, pelo menos, ter idéia do motivo 

que o/a impulsiona a essa atividade educativa. Com essa premissa, ele/a pode ter confiança e 

ir “revelando aos educandos, discreta e humildemente, sem estardalhaços arrogantes” o 

assunto. 

- Nunca trabalham a sexualidade: 
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Três professores/as afirmaram nunca terem trabalhado a sexualidade em sala de aula. 

O/a professor/a Djair é um/a deles/as. Embora afirme não trabalhar, sua fala mostra o 

contrário: 

[...] quando a gente dá o conteúdo de Ciências, fala sobre o corpo humano, sobre o 
nascimento, mas a sexualidade propriamente dita, assim não... (Djair). 

  Para este/a professor, trabalhar a sexualidade é falar basicamente de relações sexuais, 

como já vimos na sua concepção de educação sexual. No entanto, ele/a apresenta uma série de 

contradições em suas afirmações. Apesar de afirmar que nunca trabalhou o tema, e que seria 

um constrangimento se isso acontecesse, o/a professor/a Djair diz que não teria dificuldades: 

Eu nunca passei por essas situações de constrangimento, assim, em relação à 
sexualidade [...] Eu acredito que eu não ia ter dificuldades, não. Assim ... em 
abordar esse tema (Djair). 

Isso nos leva a crer que é a insegurança que paira à sua volta. Também vemos 

insegurança na fala de Cacá: 

[...] aqui mesmo, na Rede Pública, é mais complicado, as crianças já tem mente 
aberta, demais (com ênfase), principalmente no lado do sexo, elas são bem (risos) 
espertas (Cacá). 

Seria mais simples se a idéia da lógica da criança lhes viesse à mente. De que forma? 

A criança só pergunta aquilo que ela pode entender. Cabe ao/à adulto/a responder de acordo 

com sua capacidade cognitiva. Se no momento não lhe ocorrer qual o limite para a sua 

resposta ou para o seu diálogo, a própria criança irá lhe orientar, freando os seus comentários 

a partir do ponto em que ela não alcance mais a compreensão. “A criança age sempre segundo 

uma lógica sua, mas infalível; o adulto age quase sempre de fora da lógica humana, e muitas 

vezes de fora de qualquer lógica” (BERNARDI, 1985, p. 21). Maia (2005b, p. 122) confirma 

esse pensamento quando diz que “nas primeiras perguntas, a criança não busca grandes 

detalhes e sim respostas simples, imediatas, diretas e, se possível, verdadeiras”. A curiosidade 

é normal, como em qualquer outro assunto, principalmente se houver algum fato que a/o 

desperte como, por exemplo, uma pessoa da família grávida (Ibid.). 
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3.2.2. DIFICULDADES 

Todos/as os/as entrevistados/as, em algum momento, mostraram insegurança com 

relação à educação sexual. Às vezes, dirigindo-a ao seu despreparo, outras vezes, às 

dificuldades de relacionamento com os pais ou com os/as próprios/as alunos/as. Segundo 

Freire (2001b, p. 61), para uma prática educativa de natureza crítica, séria e coerente com o 

alunado, existem algumas qualidades indispensáveis. Dentre essas qualidades para o melhor 

desempenho do/a professor/a, encontra-se a segurança. Esse autor ajuíza a segurança como o 

resultado do conhecimento científico, discernimento político e retidão ética. Ele afirma: “não 

posso estar seguro do que faço se não sei como fundamentar cientificamente a minha ação, se 

não tenho pelo menos algumas idéias em torno do que faço, de por que faço, para que faço”. 

Essa afirmação também está em concordância com Figueiró (2006, p. 81) quando ela fala da 

importância em perceber “qual o papel do educador sexual e por que e para que colocar em 

prática programas de educação sexual”.  

Tentamos organizar as dificuldades apresentadas pelos/as entrevistados/as por 

categorias. São elas: com relação ao/à próprio/a professor/a; com relação aos pais; com 

relação aos alunos e com relação ao material didático. 

- Com relação ao/à professor/a: 

 Para um/a dos/as entrevistados/as, a dificuldade concentra-se na transmissão do 

conhecimento acerca da sexualidade, como está posto em seu depoimento: 

A maior dificuldade é isso, é transmitir os conhecimentos. Trabalhar...  saber 
trabalhar esse tema, é complicado, é difícil  (Cacá). 

Mas, segundo Gaiarsa (1986), o objetivo principal da educação sexual não é transmitir 

conhecimentos e sim permitir que se pense sobre a sexualidade. Para isso o/a professor/a deve 

estar mais apto a promover a discussão sobre o tema, do que carregar um compêndio sobre 

sexualidade para a sala de aula. Quando os PCN trouxeram o tema na forma transversal, já 

mostrava que o mais importante não era o/a professor/a dominar a ciência e sim ter a 

capacidade de debater e interagir com seu/sua aluno/a.  
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É interessante também notar como o/a professor está se dirigindo ao/à seu/sua aluno/a. 

A distância existente entre eles/as pode estar no diálogo desencontrado, como é relatado por 

uma aluna: “com os professores é mais difícil da gente querer saber. São poucos os que falam, 

se falam também não falam muito do que queremos saber. São poucos os que falam” 

(PAREDES; OLIVEIRA; COUTINHO 2006, p. 147). Muitas vezes, basta falar na linguagem 

do/a aluno/a, compreender o seu nível cognitivo e, com uma boa disposição para falar, a 

conversa será facilitada.  

O/a professor/a Josimar tem vinte e dois anos de trabalho docente. Mesmo 

assegurando não ter dificuldades, nunca trabalhou o tema com os seus alunos porque afirma 

não fazer parte do conteúdo programático.  

[...] simplesmente porque não é pontuado... a gente acaba se esquecendo ou 
deixando pra lá, não por bloqueio ou por um outro motivo... (Josimar). 

No que se refere a não inserção do tema no currículo escolar, a responsabilidade é de 

todos/as. Os PCN legitimam o ensino da sexualidade de forma transversal, e revelam que cada 

escola tem autonomia para decidir como realizar essa tarefa. Portanto, se ainda não faz parte 

do conteúdo programático, é mister incluí-lo. Segundo Maistro (2009), admitir que a 

sexualidade já deve ser trabalhada nos primeiros anos do Ensino Fundamental é reconhecer a 

sua importância no embasamento da criança e do/a jovem sobre as diversidades de valores 

existentes na sociedade. Portanto, é fundamental esclarecer suas dúvidas e fornecer-lhes 

subsídios significativos acerca da sexualidade. O/a professor/a Josimar demonstra prudência 

ao falar de sexualidade. Percebemos durante a entrevista que é muito difícil para ele/a lidar 

com questões ligadas a esse tema.  

Outro/a professor/a entrevistado/a acrescenta o medo que os/as educadores/as têm de 

abordar o tema: 

[...] essa tarefa... de tratar desse tema dentro da sala de aula, por ser muito 
complicada, o professor, às vezes, acaba preferindo não tratar dessa questão. 
Porque, inclusive, poder ser mal interpretado, entendeu? (Djalma). 

 Se esquivar dessa tarefa é, no mínimo, fugir da realidade em que vivem nossos/as 

alunos/as. Com toda a mídia explorando relacionamentos, significações de corpo, 

questionamentos de relações entre jovens, adultos/as e idosos/as, ainda assim, existem 
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professores/as que preferem não tocar no assunto. Antes de planejarmos nossas ações em sala 

de aula devemos entender quais as reais necessidades do nosso público. Se somos 

educadores/as, o nosso principal objetivo deve ser priorizar nosso/a aluno/a. Mas, se só 

estamos professores/as, a nossa fala não fará eco, não terá a menor importância, também não 

será possível sentir o que nosso/a aluno/a necessita. 

- Com relação aos pais: 

A relação família-escola deve ser levada em consideração. Mas, nem sempre a 

interação ocorre satisfatória ou adequadamente. Um/a dos/as nossos/as entrevistados/as 

entende a necessidade de interagir com os pais no sentido de informá-los sobre as intenções 

da escola quanto ao trabalho de educação sexual, conforme expressa em sua fala: 

[...] a gente também tem que reunir os pais pra falar de que forma vão ser 
ensinados esses conteúdos aos filhos deles (Cacá). 

Anami e Figueiró (2009) comentam sobre essa interação família-escola e ressaltam 

que quando os pais têm conhecimento do trabalho realizado pela escola a respeito da temática 

sexualidade todos/as ganham. O trabalho na escola flui com mais tranqüilidade, os pais sabem 

o que está acontecendo, os/as filhos/as podem ficar mais à vontade e sem medo de serem 

repreendidos/as em casa. Também enxergamos a formação continuada como uma maneira 

do/a professor/a tornar-se mais seguro/a para o encaminhamento das atividades. 

 Abordar o tema sexualidade na escola pode se tornar uma questão difícil e o 

esclarecimento à família sobre a educação sexual é fundamental para evitar transtornos. Para 

um/a dos/as entrevistados/as o seu maior temor é o da família do/a aluno/a, como verificamos 

a seguir: 

[ ...] eu acho que é a família, não é? Eu tenho... O único receio meu é esse, não é? 
Da criança chegar em casa e dizer: Olha! A tia falou assim, falou isso. E aí? Como 
a professora falou isso? (Josimar). 

 O temor que muitos/as professores/as têm em expor aos/às seus/suas alunos/as noções 

mínimas sobre sexualidade é uma constante na maioria dos/as entrevistados/as. Isso 

independe do tempo de magistério, pois encontramos esse receio, por exemplo, em Djalma e 

Josimar, que têm um ano e vinte e dois anos de docência, respectivamente. Mesmo entre 
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aqueles/as que afirmam não ter dificuldades, o medo de represálias por parte dos pais está 

presente.  

Anami e Figueiró (2009, p. 106-107) enfatizam a importância de conscientizar os pais 

por meio de reuniões, de cursos ou mesmo através da mídia, com o intuito de atenuar os 

possíveis conflitos advindos do trabalho de educação sexual na escola. Mesmo assim, as 

autoras acreditam que transtornos com os pais podem acontecer, mesmo com todos os 

cuidados tomados preventivamente. Ainda segundo as autoras, é necessário desmitificar, junto 

aos pais, certas crenças como, por exemplo: “é preciso esperar a criança perguntar; se ela não 

pergunta é porque não quer saber ou não está preparada para saber; falar sobre sexo vai 

incentivar a criança a praticar”. Em sua tese de doutorado, Figueiró afirma que “o medo da 

reação negativa dos pais ao ensino da sexualidade nas escolas é um fator de grande influência 

e de difícil superação” (FIGUEIRÓ, 2001 apud ANAMI; FIGUEIRÓ 2009, p. 107).   

Afirmamos anteriormente que o/a professor/a Juraci, apesar de alegar não ter 

dificuldades para falar sobre a sexualidade, também vê na relação com os pais uma grande 

barreira. Ele/a acredita que provavelmente o nível de conhecimento dos pais e dos/as 

próprios/as alunos/as seja a solução para esse problema: 

As maiores dificuldades são justamente pelo nível de informação dos pais, das 
crianças e dos adolescentes, porque sexualidade pra eles cheira ..., cheira a questão 
só do sexo, da prática, do ato de praticar sexo (Juraci). 

Mais uma vez, percebemos que a idéia de sexualidade carrega consigo todo um 

aparato de preconceitos, tabus e proibições que estão evidenciados nas atitudes dos/as 

professores/as, dos/as alunos/as e dos pais. Conscientizar estes últimos da importância desse 

trabalho minimizaria os estranhamentos entre a escola e a família e, também, auxiliaria no 

desenvolvimento das atividades em sala de aula. 

 Tratar do tema sexualidade dentro da escola ainda representa um tabu muito grande. 

Apesar de toda a liberdade de expressão na mídia, nas revistas e no cotidiano das crianças e 

dos jovens, percebemos na contramão a apreensão dos pais. Esses, geralmente, incentivam 

os/as seus filhos/as à aprendizagem de tudo o que for avançado, que os/as tornem mais 

capazes de enfrentarem as vicissitudes da vida. Porém, quando é a sexualidade que está em 

foco, percebemos um retrocesso ilógico. Como podemos querer que as crianças e os jovens se 
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infiltrem nos mais diversos mundos e ao mesmo tempo podar-lhes o que estiver relacionado à 

sexualidade? O medo de muitos pais é transmitido à escola sob a forma de cobrança. O/a 

professor/a sente-se coagido a repensar sobre o seu plano de educador/a sexual. E, caso sua 

segurança não seja suficiente, ele/a castra sua intenção inicial e pode até deixar de cumprir o 

seu dever de fornecer uma educação integral ao/à seu/sua aluno/a.  

 Segundo Figueiró (informação verbal19), existem algumas saídas para minimizar esse 

quadro. Para a autora é preciso: 

• Reconhecer, respeitar (e deixar falar sobre) o medo do professor; 
• Fortalecer no professor a paixão pela educação sexual e o entendimento de sua 

importância na vida do aluno; 
• Entender o por que e o para que da educação sexual. 

Possibilitando ao/à professor/a discutir sobre seus temores relacionados ao tema, 

auxiliando e fortalecendo o seu desejo de ser educador/a sexual e, ainda, assistindo-lhe em 

suas dúvidas, sua insegurança poderá ser minimizada e sua relação com a família menos 

tumultuada. 

- Com relação aos alunos: 

Um/uma dos/as nossos/as entrevistados/as lembra um problema a mais a ser superado 

e que ainda é muito comum em nosso meio: o machismo.  

[...] ao machismo mesmo, que elas... as crianças já trazem de casa (Djalma). 

Quando o/a professor/a Djalma refere-se ao machismo, entendemos que aí está 

incrustada uma questão mais antiga à qual nossa sociedade ainda demonstra grande vínculo: a 

diferenciação referendada aos gêneros. Ainda na fala do/a entrevistado/a Djalma, 

encontramos mais uma reflexão: 

[...] a questão da igualdade entre... homem e mulher, que eles às vezes não veem 
isso em casa, e é muito difícil pra eles aceitarem essa igualdade (Djalma). 

Como diz Goldberg (1985, p. 15-31): “dois pesos e duas medidas”. Com essa frase a 

autora discorre pontos divergentes na maneira de pensar e agir, quando se refere a um homem 

                                                 
19 Durante a banca de Defesa de Mestrado de Claudete Martins, na UFS, São Cristóvão-SE, em 03 de março de 
2011. 
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ou a uma mulher. Por mais que se diga que a liberalização atualmente trouxe igualdade aos 

gêneros, isso ainda é utópico. A mesma autora afirma que “deve haver algo de errado quando 

metade do gênero humano olha a outra metade como se as diferenças biológicas fossem 

justificativas válidas para a regra vigente dos ‘dois pesos e duas medidas’”. Nesse contexto, 

encontramos algo muito sério, o machismo das próprias meninas. O ambiente em que vivem é 

tão rígido que elas acabam por absorver essa tendência e demonstrá-la em suas atitudes:  

[...] as próprias meninas são machistas em suas brincadeiras... (Djalma). 

Com relação à questão de gênero, é imprescindível que o/a professor/a reflita sobre 

todos os tópicos relacionados ao tema e, dentro da abordagem emancipatória, se posicione 

criticamente, tratando com segurança do assunto com a sua turma. Como afirmou Goldberg 

(1985), essa proposta de educação sexual confere um processo ativo e contínuo, onde quem 

ensina também aprende. Enxergar na educação sexual um caminho para aprimorar as relações 

de gêneros, permitindo a igualdade entre homens e mulheres, é um ideal buscado pelo/a 

professor/a entrevistado/a. No entanto, o/a professor/a Djalma parece não estar seguro/a e 

confortável para realizá-lo.  

Um fato bastante interessante refere-se ao medo de represálias dos/as próprios/as 

alunos/as, como está posto nas falas a seguir: 

[...] às vezes a gente não consegue nem reclamar, fazer uma reclamação do 
comportamento deles para os pais porque sabe que isso implicaria em represálias 
violentas [...] qualquer menção ao tema eles [...] reagem até de uma maneira 
bastante arredia (Djalma).   

[...] coisas que eu falava que eram do cotidiano, eram da gramática, coisas corretas, 
elas [as alunas] interpretavam como se fossem safadezas, malícias ou falando de 
órgãos genitais (Juraci). 

Os/As professores apontam o meio cultural onde seus/suas alunos/as vivem como 

responsável pelo comportamento agressivo e arredio deles/as.  

Mas, por questões culturais existe um tabu muito, muito grande em relação ao tema 
(Djalma). 

Partindo do princípio que a sexualidade é construída de acordo com a interação entre 

as pessoas com as/os outras/os e com o seu meio, e que os valores são repassados, muitas 

vezes, com muito rigor, entendemos que o/a professor/a precisa encontrar caminhos para 
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atenuar essas atitudes exacerbadas de seus/suas alunos/as. De acordo com Anami e Figueiró 

(2009, p. 88), na relação “professor-alunos, alunos-alunos, e escola-família, por exemplo, dá-

se a construção, a manutenção ou a ressignificação dos valores morais, das normas sexuais e 

de todos os significados relacionados às questões da sexualidade”. É preciso que ocorra uma 

ressignificação dos valores trazidos pelos/as alunos/as e que eles/as possam discutir sobre as 

questões atuais como, por exemplo, as imagens veiculadas pela mídia, relacionando-as aos 

valores da comunidade. Dessa forma, em conjunto, é possível construir um novo cenário, 

mais adequado ao momento histórico e cultural do/a seu/sua aluno/a.  

Acreditamos que uma postura de facilitador, de permissão para falar adotada pelo/a 

professor/a possa ter resultados bem positivos. Conforme Werebe (1981, p. 110), 

Ao educador não cabe somente oferecer informações sexuais (que, de qualquer 
maneira, devem corresponder aos interesses dos educandos), mas sua tarefa 
principal é a de saber ouvir, de facilitar a expressão das dúvidas e inquietações do 
educando, de criar condições para que suas demandas reais possam ser explicitadas. 
E mais ainda, ele deve ter a sensibilidade necessária para compreender o que está 
“por trás” de cada demanda feita (o “não dito”). 

Outro assunto bastante contraditório é comentado pelo/a professor/a Itamar: 

[...] e, veja só, eu acho que tá havendo também a banalização do sexo. Eles [os 
alunos] banalizam um pouco (Itamar). (Grifo nosso). 

A banalização pode ser a visão deturpada de como a sexualidade está sendo veiculada 

e a forma repressora de ver e viver da nossa sociedade. Conjugando esses dois fatores temos 

um “angu-de-caroço”, como diria o sertanejo. Por um lado, o/a professor/a com as suas 

deficiências e por outro os/as alunos/as com seus conceitos e preconceitos sendo 

(des)construídos a todo o momento, com a influência de tudo e de todos. Nesse cenário, quem 

poderá ajudá-los/as? A família e a escola, de preferência de forma sistematizada. Guimarães 

(1989) também fala do descaso dos alunos quanto à figura do professor como um educador 

sexual, preferindo um amigo para tirar suas dúvidas, seguido de familiares e namorado. Numa 

pesquisa com alunos do 2º Grau (atual Ensino Médio), a autora diz que o professor nem foi 

citado como um adulto que poderia esclarecer-lhes as dúvidas. Nesse emaranhado de 

situações/ações, o que percebemos é um total desconhecimento do que é a sexualidade e de 

quão importante é a figura do/a professor/a na (re) significação e construção dos conceitos e 

da própria sexualidade da criança. 
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Outro fato a considerar é o conhecimento prévio do/a aluno/a. Não estarem 

suficientemente munidos/as de informações que os/as tornem capazes de dialogar com seu/sua 

professor/a (como foi citado pelo/a professor/a Juraci no item anterior) não é, e nunca será, 

motivo para dificultar o trabalho em educação sexual. Se assim o fosse, não seria apropriado, 

nem possível, trabalhar o tema com as crianças menores, cujo arsenal de conhecimento é 

ainda limitado. No entanto, há uma chance de o/a professor/a rever seus posicionamentos e 

lembrar que “quando se propõe educar sexualmente os alunos, há que se pensar, 

concomitantemente, em oportunizar aos docentes o reeducar-se sexualmente, participando de 

estudos que os auxiliem a preparar-se para atuar como educadores/as sexuais, tanto de 

crianças [...], quanto de [...] adolescentes” (FIGUEIRÓ, 2009c, p. 142). Da mesma forma, 

deve ser oferecida aos pais a oportunidade de se informarem e discutirem sobre o tema. 

Werebe (1998, p. 193) infere que “a educação sexual para os educandos pode ser completada 

por intervenções destinadas aos pais”.  

- Com relação ao material didático: 

 O/a entrevistado/a Itamar fala da quase ausência do tema no livro utilizado em sala de 

aula: 

O livro de Ciências fala muito pouco sobre sexualidade, ainda não pega muito 
sexualidade (Itamar) 

Pesquisas realizadas sobre os livros didáticos e paradidáticos revelam que eles trazem 

a sexualidade de forma sexista e normativa. As relações de gêneros definidas pela sociedade 

vigente, as profissões exclusivas de homem ou de mulher, as famílias típicas com pai, mãe e 

dois filhos, um menino e uma menina e a heterossexualidade são passados como a norma 

(LOURO, 1997). Louro (Ibid.) citando Jane Felipe conta que livros de orientação sexual no 

Rio Grande do Sul, apesar de não veicular toda a sexualidade reprodutiva, geralmente a 

apresentam como relações restritas ao casamento. O desejo e o prazer aparecem como 

pressupostos de uma relação heterossexual.  

O/a entrevistado/a Josimar, que nunca trabalhou o tema, refere-se ao livro didático 

afirmando que ele só traz questões ligadas à higiene: 

Tem a questão da higiene, não é? (Josimar). 
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Na fala de Itamar e de Josimar é nítida a visão de que o livro didático não traz o tema 

sexualidade. Quando ele aparece é de forma reduzida. É necessário ressaltar que não só os 

livros de ciências, mas, praticamente todos os outros revelam textos com saberes de gênero, 

de identidade, de relações sociais, de produção cultural do corpo, das sexualidades e etc. 

Mesmo com textos inadequados, como por exemplo, a família sempre sendo representada por 

um casal heterossexual com dois filhos – um menino e uma menina – as profissões 

masculinas exaltadas enquanto à mulher reserva-se atividades domésticas, a forma de 

trabalhar/criticar pode promover uma mudança de atitude, pode levar o/a aluno/a a refletir 

sobre o que é mais apropriado para ele/a.  

3.2.3. PROFESSOR OU PROFESSORA? FALAR DE SEXUALIDADE ESCOLHE 

GÊNERO? 

O fato de ser homem ou mulher dificulta ou facilita abordar o tema? Essa foi a questão 

colocada aos/às entrevistados/as. A maioria acredita que, para a professora, lidar com 

questões da sexualidade em sala de aula é mais fácil, pois a figura feminina é considerada 

mais sensível e lembra a imagem materna. Essa forma de pensar pode ser evidenciada a partir 

dos depoimentos a seguir:  

[...] porque a mulher tem mais aquele carisma, aquele jeitinho de falar com o aluno, 
de falar com a menina, de falar com o menino... O homem, sei lá... Eu acho que... 
ele é mais grosso (Alvaci). 

[...] a mulher, eu acho assim, que com o jeito de mãe, que ela tem , pode até ter 
mais um jeitinho de falar (Cacá). 

Porque mulher é assim, mulher é mais sensível, tem a mente mais aberta, prática. 
[...] É mais antenada com esse tema (Derci). 

[...] não é mãe, não é tia, mas é aquela figura feminina, não é?... se aproxima mais 
dos alunos. [...] A menina pode ter bloqueio com "o professor" [com ênfase]..., mas 
o menino dificilmente vai ter bloqueio com a professora (Josimar). 

Guimarães (1992, p.82), entrevistando alunas de Magistério em nível médio, constatou 

que, na visão dessas futuras professoras, “a maternidade, o carinho e a paciência, entre outras 

atividades ou qualidades tipicamente femininas” fazem parte do estereótipo do magistério 

feminino, e também que “a mulher possui mais habilidade que o homem para ser professora 

primária” (atualmente anos iniciais). Guimarães (1992) busca entender como se dá a 
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construção do pensamento dessas futuras professoras, pois acredita que esta ideia influencia 

no relacionamento que elas mantêm com a sexualidade e consequentemente com o seu ensino. 

Essa forma de enxergar a docência, do início da década de 1990, ainda está presente nos 

dados da nossa pesquisa. Sendo que nossos/as entrevistados/as fazem relação direta entre a 

mulher/professora e a facilidade em abordar a sexualidade com os/as seus/suas alunos/as. 

Para os/as nossos/as entrevistados/as, os/as alunos/as aceitam melhor quando as 

iniciativas de discutir a sexualidade partem das professoras, como está posto na fala do/a 

professor/a Zezé: 

Pra o homem fica bem mais difícil. Não é nem pelo homem em si, mas, pela 
aceitação. [...] Meu colega recebeu alguns tipos de reclamação.  A professora 
falava e ninguém dizia nada. Ele falava, alguém vinha dizer (Zezé). 

O fato de caber à mulher a educação dos filhos e de que “a privacidade familiar e o 

amor materno são indispensáveis ao desenvolvimento físico e emocional das crianças” 

(LOURO, 1997, p. 96) faz com que a docência feminina, principalmente para as crianças, seja 

estimulada cada vez mais. Com relação ao ensino da sexualidade, é possível que a ideia de 

que mulher é mais apropriada para a tarefa de educadora sexual tenha a ver com a figura 

cuidadora, respeitada e respeitável incorporada ao símbolo materno. Tal representação é 

passada aos/às filhos/as e alunos/as perpetuando, assim, uma cultura sexista e normativa. Para 

Barrete (1980, p. 187-226) apud Apple (1988, p. 21)  

A ideologia do patriarcado, que recobria a professora com o manto doméstico e 
maternal – possivelmente combinado a uma arraigada suspeita masculina contra a 
sexualidade – está aí presente. A mesma combinação de relações patriarcais e 
pressões econômicas continua a operar sobre o magistério até os nossos dias. 

Ainda acreditando na facilidade da professora em lidar com o tema, alguns/algumas 

falam das dificuldades que os professores enfrentam, destacando a reação dos/as alunos/as e 

dos pais: 

[...] dificulta seriamente, eu achava até que não, mas, a prática mostra que é 
bastante complicado... O professor, principalmente nessa série..., as crianças já 
despertam pra questão da curiosidade em torno dos temas sexuais e a qualquer 
menção ao tema, eles reagem até de uma maneira bastante arredia  (Djalma). 

O/a professor/a Juraci também fala desse receio dos pais quando diz: 
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Dificulta, exato... inclusive os pais de meninas chegam e dizem que o professor 
está falando sobre sexo... Eles dizem que o professor é safado, já ficam meio 
cismado com o professor (Juraci). 

Unindo a figura maternal à tarefa de transmitir aos/às pequenos/as as normas, vê-se 

com segurança o cumprimento desse trabalho na figura da mulher. Quanto ao professor, existe 

a desconfiança de que essa tarefa seja realmente cumprida adequadamente (segundo a visão 

ainda muito sexista e normativa da sociedade).  

Para outros/as dois/duas professores/as, o fato de ser homem ou mulher não interfere. 

Isso vai depender da situação e da capacitação. Nesse caso, os/as dois/duas podem ter sucesso.  

Acho que é dependendo de como será abordada a situação... (Djair). 
 
[...] um homem ou uma mulher, todos dois devidamente capacitados estão 
habilitados a trabalhar esse tema (Itamar). 

No Estado de Sergipe, encontramos o PSPE - Programa Saúde e Prevenção nas 

Escolas20, promovido pelos Ministérios da Educação e da Saúde. Temos o prazer de participar 

e nele encontrar formações, através de cursos e oficinas que fornecem subsídios para a tarefa 

de educador/a sexual. Não alcançamos diferença no desenvolvimento do trabalho com relação 

ao gênero dos/as professores/as das Redes Municipal e Estadual de Ensino que têm 

freqüentado o programa. Na escola em que trabalhamos (EMEF Anísio Teixeira), um 

professor e uma professora de Ciências fazem o trabalho em sexualidade sem nenhuma 

distinção. Os/as alunos/as recebem positivamente a iniciativa, independentemente do gênero 

do/a professor/a. 

Dessa forma, devidamente preparados e com suporte teórico-metodológico de maneira 

constante e efetiva, tanto o professor quanto a professora podem atuar em educação sexual. É 

necessário que a escola reveja sua posição com relação aos gêneros e não permita a 

perpetuação do sexismo. Os/as alunos/as passam muito tempo de suas vidas na escola, 

portanto é sua tarefa social oferecer condições para que eles/as (se) encontrem no equilíbrio 

homem-mulher o conceito de igualdade de gêneros de que tanto se fala. 

                                                 
20 PSPE – Programa proposto pelos Ministérios da Educação e da Saúde e em parceria com a UNESCO e o 
UNICEF. Foi criado em 2003 na perspectiva de transformar os contextos de vulnerabilidade que expõem 
adolescentes e jovens à infecção pelo HIV/aids, outras doenças de transmissão sexual e à gravidez não planejada. 
Consultar em: http://www.portalsida.org/repos/SPE_Guia_Diretrizes.pdf 
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3.2.4. POSSIBILIDADES DE ATITUDES PEDAGÓGICAS DIANTE DE UMA SITUAÇÃO-

PROBLEMA 

Buscando entender melhor a prática docente em relação ao tema pesquisado, 

colocamos uma situação-problema para que os/as professores/as pudessem se posicionar 

quanto à sua ação diante dos fatos21. 

E SE SEU/SUA ALUNO/A FOR ABUSADO/A SEXUALMENTE?  

Situação Problema: 

� Um aluno ou aluna, de nove ou dez anos, sofre abuso sexual. Como você 

reagiria? E a escola? 

Quando interpelados sobre essa questão, os/as professores demonstraram saber de 

fatos dessa natureza com certa frequência. Esses casos não são vistos às claras, pois as 

famílias escondem. O principal motivo dessa omissão é o envolvimento de parentes, 

principalmente de padrastos e algumas vezes, como afirma Werebe (1998, p. 88), “a mãe é 

conivente seja pelo silêncio, seja pela atitude de negação ou de ignorância que adota”. 

Durante as entrevistas, assinalamos um desconforto em relação à temática do abuso 

sexual, apesar de a maioria já ter ouvido falar, mesmo que às surdinas, como afirma o/a 

entrevistado/a Josimar: 

Eu soube... não, não, foi abuso ... acho que foi. Eu soube assim ... depois, ela já 
tinha deixado de ser minha aluna, já tava mocinha e aí, como aqui na comunidade 
todo mundo se conhece, e tem pessoa da coordenação que é da comunidade 
também, então, “aí chegou aos ouvidos da escola” o que tinha acontecido em 
relação ao padrasto (Josimar). (Grifo nosso). 

Apesar de demonstrarem não saber lidar com a situação, eles/as arriscam suas 

opiniões. Para dois/duas professores/as, a primeira providência a tomar seria levar o caso ao 

Conselho Tutelar, além de averiguar junto à direção da escola e à família como ocorreu o fato.  

                                                 
21 Ao entrevistar os/as professores/as colocamos também outra questão: uma aluna de nove anos grávida, o 
que você faria? As falas dos/as professores/as não contribuíram para alcançar os objetivos da pesquisa. Por isso, 
resolvemos retirá-la.  
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E a gente sabendo realmente quem é, sem querer se expor, porque você sabe que há 
"repressão" [ele/a quis dizer represália], [...] eu denunciaria ao Conselho Tutelar... 
Ele pega a denúncia que você faz anonimamente (Alvaci). 

[...] eu acho que a primeira coisa é levar esse caso pra direção, e essa direção, junto 
com a professora e com a criança, resolver, mas resolver às barbas da justiça, 
né?[...] Não sei se seria o Conselho Tutelar ou se seria outra coisa (Itamar). 

 Nos PCN (BRASIL, 2001a, p. 125), encontramos orientação para casos como esses. 

Segundo esse documento, em caso de “violação dos direitos das crianças e dos jovens” é 

dever da escola agir no sentido de proteger a integridade dos/as seus/suas alunos/as. E quando 

o agressor fizer parte da família da criança, o posicionamento dos PCN indica que essas 

infrações “devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar (que poderá manter o anonimato do 

denunciante) ou autoridade correspondente”. 

O/a entrevistado/a Derci foi o/a único/a que associou o abuso sexual ao crime e 

também referenciou o Conselho Tutelar. Também se mostrou o/a mais ousado/a em suas 

colocações. Acreditamos que o fato de ser o/a mais jovem dos/as entrevistados/as e por ainda 

estar na graduação, sua coragem pôde imperar sobre o medo. 

Então, chamaria a coordenação, a direção... depois os pais e, por último, eu ia 
procurar os órgãos competentes. O Conselho Tutelar, Polícia ... É, sofreu abuso, 
não é? Abuso sexual é crime. Acho que primeiro... o Conselho Tutelar, porque é 
criança (Derci). 

Um fato verificado em nossa pesquisa é a relação que cinco dos/as entrevistados/as 

fazem entre o abuso sexual e o gênero feminino. Essa inferência está posta em seus 

depoimentos: 

Não, “meninas” mesmo, as “meninas”... aliciadas por maiores, idosos até, ganhar 
R$ 1,00 pra pegar no pênis (Alvaci). 

[...] eu faria de tudo para esconder dos colegas que “ela” sofreu abuso sexual 
(Itamar). 

[...] eu ia observar mais... “a aluna” muda um pouco a maneira e o comportamento 
(Derci). 

Conversar com “ela” primeiro, pra saber... se “ela” já avisou a alguém? (Josimar). 
(Grifos nossos). 

[...] então “ela”... tem medo, tem aquele receio de chegar e contar [...]  (Cacá). 
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Foi verificado por Pinheiro (2000), durante uma pesquisa feita no NECASA22/ Goiás, 

que a maioria das crianças vítimas de abuso sexual é do sexo feminino. A estatística sobre 

meninas estarem mais sujeitas à violência sexual doméstica é um dado apresentado pela 

literatura nacional e estrangeira e confirmada em seu estudo e no nosso também. Segundo 

Werebe (1998) citando Cohen (1993), no Brasil, os casos de abuso sexual na família chegam 

aos 62%, e normalmente ocorrem através do incesto pai-filha. Em geral, as vítimas têm entre 

três e dezoito anos de idade, sendo que, a partir dos doze, a tendência é que a relação seja 

duradoura. 

 Costumamos dizer que a escola é a nossa segunda casa. Nos dois ambientes, devemos 

mostrar respeito e dedicação e também receber carinho e cuidado. Mas, e quando a primeira 

casa não lhe proporciona mais isso? A responsabilidade da escola aumenta. O/a professor/a 

Zezé descreve um fato que aconteceu durante uma palestra de uma psicóloga na escola onde 

trabalha, quando uma garota começou a fazer perguntas: 

As perguntas que ela fez. Ela disse assim: Olha! A gente não pode deixar uma 
pessoa que a gente não quer vim fazer certas... aí começou a citar, né? Certas 
coisas, quando a gente e tal... Aí ela fez: E se esse alguém for bem maior do que a 
gente, e a gente não puder fazer nada? ... Como é que eu faço? Ela disse assim pra 
psicóloga. ... Aí, diante disso, eu achei que tinha alguma coisa. Eu ainda vejo essa 
menina passar aqui de vez em quando, sabia? Fico só lembrando disso (Zezé).  

 Ao falar desse caso, o/a professor/a se emocionou e lamentou não ter tido condições, 

na época, de ajudar a aluna. Pinheiro (2000, p. 8), apoiando-se em dados de sua pesquisa, 

relatou que “o mito da família como refúgio sagrado, espaço de proteção é gradativamente 

desconstruído mediante a apresentação dos dados, cuja síntese encontra-se em relatos de mães 

e de adolescentes”. Para que professores e professoras sintam-se preparados/as, ou pelo 

menos com informações suficientes para saber a quem recorrer nessas ocasiões, é que 

colocamos a necessidade da existência de disciplinas/cursos (na graduação, na pós graduação 

e na formação continuada) que aparelhem ou exercitem esses/as professores/as para lidar com 

tais circunstâncias.  

3.3. A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO SEXUAL PARA A VIDA DAS CRIANÇAS 

                                                 
22 Núcleo de Estudos e Coordenação de Ações para a Saúde do Adolescente, órgão da Universidade Federal de 
Goiás vinculado a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 
 



    107 

  

 Nossos/as entrevistados/as têm consciência de que cabe à educação sexual preparar o/a 

aluno/a para vivenciar sua vida de forma plena e saudável, à medida que, livre de preconceitos 

e de tabus, possam franquear ao/a outro/a e a si mesmo/a respeito, ainda que esse/a outro/a 

seja ou pense diferente.  

Werebe (1998, p. 178) diz que uma “autêntica educação sexual deve estar centrada na 

criança, no jovem e tem como ponto de partida e como ponto de chegada suas necessidades, 

suas indagações, suas aspirações e desejos”. Mesmo não se sentindo habilitados/as para 

ensinar educação sexual, como já foi dito nos itens anteriores, os/as professores/as colocam 

vários motivos que elucidam a importância da educação sexual nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: 

[...] em termos práticos, a criança aprende que existe uma maneira diferente 
daquela que ela vê em casa, de como o pai trata a mãe, como os irmãos homens 
tem privilégios que as mulheres não têm dentro de casa. A possibilidade delas 
perceberem que essas relações poderiam ser diferentes a partir do que elas 
aprendem na escola, inevitavelmente poderia levá-las a uma prática social também 
diferente (Djalma).        

 As questões de gênero vêm sendo motivo de contenda há séculos. Professores e 

professoras sabedores/as desse contexto precisam questionar juntamente com os/as seus/suas 

alunos/as sobre o significado de ser macho ou fêmea, ser masculino ou feminino, dos papéis 

sexuais no âmbito da comunidade em que se inserem. Devem saber também que as 

masculinidades e as feminilidades são submetidas à socialização e, portanto, ignorar os 

sentimentos, os desejos e as práticas sexuais culturalmente transmitidas aos/às alunos/as 

significaria negar seu passado e seu presente (PARKER, 2000).  

Para Cavaleiro (2009, p. 159), “discutir a (con)fusão entre gênero e sexualidade, no 

cotidiano escolar pode ser um dos começos e isso significa analisar, com alunas e alunos, as 

atribuições e significados de gênero e sexualidades dominantes”. Acrescentamos ainda que, 

ao saber das reais condições de vida pelas quais esses/as educandos/as passam, podemos 

inferir com mais segurança sobre valores, pois cada comunidade geralmente tende a exaltar 

determinados valores em detrimento de outros. Nesse sentido, o/a entrevistado/a Cacá mostra 

sua preocupação quando diz: 

[...] pra quando acontecer ela já está ciente do que ela pode fazer e se deve fazer no 
momento (Cacá). 



    108 

  

Segundo Werebe (1998, p. 179), nas aulas de educação sexual o/a professor/a deve 

agir de forma que seu/sua aluno/a tenha voz, que possa manifestar seu ponto de vista e ouvir o 

de seus/suas colegas. Ela afirma que essa atividade deve permitir que a criança exprima: 

- suas dúvidas, inquietações, curiosidades a respeito da sexualidade, em geral, e de 
sua própria sexualidade, em particular; 
- discutir questões controvertidas, como a sexualidade, o aborto, a virgindade, etc; 
- discutir as normas sexuais vigentes na sociedade em que vivem. 

Segundo Freire (2001b), nós educadores e educadoras devemos estar cientes de que o 

nosso trabalho é um dos caminhos pelos quais podemos intervir na realidade dos/as nossos/as 

alunos/as. O/a entrevistado/a Zezé, preocupado/a com o futuro de seus/suas alunos/as, 

comenta: 

Quem não teve acesso à educação sexual com certeza sofre muito mais. Ela [aluna] 
pensa que tudo ela não pode, vai ficar baseado só... na religião, por exemplo, que é 
uma coisa que... parece que trava as pessoas... Eu acho isso um sofrimento (Zezé).  

 Quando o/a professor/a Zezé cita a religião parece estar se referindo à abordagem 

religiosa tradicional, aquela cujo sentido fundamental “é a formação do cristão, e o sexo é 

vinculado ao amor pelo parceiro, ao casamento e à procriação” (FIGUEIRÓ, 2006, p. 81). O 

termo trava as pessoas indica que não se oferecem alternativas, as pessoas não têm opções e 

por isso, provavelmente, ficam travadas. 

Existem várias formas de viver a sexualidade. Concomitantemente existem crenças, 

tabus e valores sendo transmitidos a todo o momento e em todos os lugares. Além disso, o 

bombardeio de informações pode levar a criança ou o/a jovem a se sentir confuso/a, visto que 

são ensinados/as sobre o dever de respeitar e acatar o que ouvem dos pais, dos/as mais 

velhos/as, dos padres, dos pastores e etc. Mas, o que acontece muitas vezes é que os valores 

passados por cada um/a deles/as trazem a moral própria de cada um desses segmentos. Filtrar 

esses conceitos pode se tornar uma tarefa difícil para os/as nossos/as alunos/as. Ensinar o 

respeito a todas as diversidades de sexualidade e ajudar às crianças a construírem seus 

próprios valores não é um trabalho fácil, contudo não podemos deixá-las à deriva. Barreto 

(2009, p. 42) ressalta que “o professor tem o papel de levar o aluno a questionar, a não aceitar 

as idéias prontas que chegam até ele. Assim, seu posicionamento frente à sexualidade será o 

de respeito (a si e ao outro), à diversidade de desejos, crenças e valores”. 
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Tratando-se do respeito a si e ao/a outro/a, um/a entrevistado/a destaca a importância 

de se trabalhar informações relacionadas a conceitos distorcidos presentes na sociedade e que, 

muitas vezes, tornam as relações dos/as jovens mais difíceis.  

[...] eles iam levar isso ... com outro olhar, não é? A questão do preconceito 
(Derci). 

Segundo Picazio (1999, p. 99), “o preconceito é um pré-julgamento, um sentimento ou 

resposta antecipada a coisas ou pessoas, portanto não se baseia em experiências reais”. Pode 

ter valor positivo, se houver uma valorização antecipada, ou negativa, se acontecer 

discriminação, valoração pejorativa. É válido ressaltar que no campo da sexualidade, 

normalmente, o preconceito manifesta-se de forma negativa. 

Figueiró (2005)23, por sua vez, afirma que o preconceito “é um conjunto de idéias 

preconcebidas, negativas, sobre uma questão, uma pessoa ou um determinado grupo de 

pessoas”. Sendo preconcebidas significa que fazemos um julgamento do desconhecido. Ainda 

segundo a autora, preconceito também “refere-se a atitudes que dificultam nosso exercício 

cotidiano de tolerância e respeito à diversidade humana”. Além do combate ao preconceito, o 

autoconhecimento e a prevenção fazem parte daquilo que os/as professores/as entrevistados/as 

Alvaci e Djair incluem como necessários para melhorar a qualidade de vida dos/as seus/suas 

alunos/as, pois, segundo eles/as, mesmo que ainda pequenas, as crianças podem receber 

informações que lhes servirão para toda a vida. 

Até com o próprio corpo deles. Porque eles vão ver aos poucos que o corpo tá 
sofrendo transformações... Além do próprio corpo, na parte de Biologia, na parte 
de Ciências, trabalharia... as consequências da pedofilia, da gravidez indesejada, 
doenças venéreas, tudo isso porque ele vai levar pra vida toda (Alvaci). 

[...] explicar a ele sobre as doenças sexualmente transmissíveis, o uso do 
preservativo, até porque... eles presenciam no dia a dia! Mas, não que eles irão 
praticar, mas meio que orientar (Djair). 

A criança está exposta a influências de todos os lados: colegas, livros, igreja, parentes, 

clubes e etc. A mídia, nesse contexto, representa um aspecto decisivo na formação sexual das 

crianças. Ela enfoca em suas propagandas, filmes, novelas e programas, campanhas contra 

alguns problemas sociais como drogas e AIDS. As crianças ao assistirem não entendem 

                                                 
23 Texto retirado do Jornal Folha de Londrina de 10.04.2005. 
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totalmente a idéia e “constroem conceitos errôneos e fantasiosos sobre a sexualidade” 

(BRASIL, 2001a, p. 112).  

Como um contraponto a essa realidade, indicamos a abordagem emancipatória, cuja 

idéia central está voltada para a transformação social. Ela engloba os pontos questionadores 

e discursáveis das outras abordagens. Por exemplo: da abordagem religiosa liberadora, 

aproveita a visão crítica dos pressupostos religiosos, permitindo que as pessoas se tornem 

sujeitos da sua própria sexualidade. Da abordagem médica, a saúde sexual do indivíduo e da 

coletividade. E da abordagem pedagógica, as possibilidades de discussão sobre valores, 

sentimentos e atitudes. Nesse sentido, a abordagem emancipatória ressalta quão fundamental é 

a discussão envolvendo a diversidade de relações entre as pessoas e as várias formas de ver 

essas relações. Ela enfatiza o respeito às diferenças e às minorias sem, contudo, esquecer-se 

da saúde sexual, tão citada pelos/as entrevistados/as.    

Outro fator a se levar em consideração é colocado pelo/a entrevistado/a Josimar:  

[...] eles assistem uma televisão, veem uma internet cheia de movimentos, cheia de 
cor, e tá lá o professor pacato, né? (Josimar). 

A interatividade dos/as jovens com a internet e a animação com que são veiculadas as 

informações na mídia, em comparação com a passividade transmitida por muitos/as 

professores/as, desafia a escola a atualizar–se e a acompanhar esse movimento. Cabe à escola 

promover discussões com os/as alunos/as sobre os assuntos e as mensagens transmitidas pela 

televisão e pela internet, de forma constante e interativa. Para isso, é preciso utilizar recursos 

pedagógicos que façam a realidade vir o mais perto possível, de modo que a significação das 

imagens possa ser absorvida pelos/as alunos/as. 

Ainda nesse sentido, Maia (2005b, p. 138) destaca a importância de se responder às 

perguntas feitas pelas crianças de maneira objetiva, verdadeira e compreensível, pois elas 

sabem quando o adulto mente. Esse é o caminho para manter o diálogo e a confiança. Ainda 

segundo Maia, quando a criança pergunta é porque já tem condições de entender a resposta. 

Então, se questionarem, por exemplo, sobre relações sexuais? É certo que “as diferenças 

sexuais entre meninos e meninas já são evidentes para as crianças, e pode-se explicar sobre a 

concepção, o prazer, os órgãos genitais, etc”.  
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Na seqüência, outro/a entrevistado/a coloca em foco o tabu. Para ele/a, a falta de 

diálogo na família e na escola pode levar a uma não adequação dos conceitos à sua realidade e 

isso pode trazer consequências para toda a vida. 

Pessoas que... na família eram  proibidas de falar de sexo... que o sexo era um tabu 
tão grande que você vê que se tornou um traço pessoal, comportamental daquela 
pessoa e que ele carrega pra vida toda (Itamar). 

 Picazio (1999, p. 98) afirma que “tabu é um termo utilizado [...] para designar um 

objeto ou ato rigorosamente proibido”. Os tabus não são racionais, mas representam valores 

sociais de cada época. Eles são utilizados para manter a normatização da sociedade. 

Culturalmente, os tabus são passados de geração a geração, o que torna difícil a sua 

eliminação total. Para que isso ocorra é necessário um longo processo de aprendizagem por 

meio de discussões, ressignificação dos conceitos e dos valores. Esse trabalho deve começar 

já com os/as pequeninos/as, como vemos na alocução a seguir: 

[...] desde criancinha explicando as coisas como elas são. Dizer que a gente veio da 
cegonha, isso não existe mais (Itamar). 

A escola representa o local mais adequado para esse processo educativo, desde que se 

inicie cedo, visto que poderá levar muito tempo para surtir efeito. Evitar que se tornem 

adultos/as cheios/as de tabus é um dos objetivos maiores. Figueiró (2007, p. 15) comenta que 

toda vez que inicia um curso sobre diversidade sexual, ela questiona aos/às participantes o que 

eles/elas sabem sobre o assunto. Ela mesma responde, em nome da maioria: “o que a vida nos 

ensina”. E, segundo a autora, o que a vida lhes ensina são “preconceitos, tabus e mitos...”. 

Com essa glosa, entendemos a insistência do/a entrevistado/a Itamar sobre a necessidade de se 

fazer um trabalho efetivo de educação sexual com as crianças: 

[...] se essa educação sexual existisse desde nossas épocas e, principalmente, na 
época dessas crianças, talvez hoje não teríamos tantas crianças tendo crianças 
(Itamar). 

Reforçando essa necessidade, outro/a professor/a acrescenta o benefício que a 

informação pode proporcionar aos/às alunos/as: 

[...] a educação sexual... quando a pessoa é educada, então, cria consciência. Você 
tem consciência de causas e conseqüências... Você tem maior capacidade de se 
defender... maior capacidade de analisar e... maior consciência e liberdade pra... 
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agir. Porque você teve um horizonte de conhecimento, todas as informações 
necessárias para agir, para pensar, para planejar e para realizar (Juraci). 

 Nos PCN (2001a, p. 114), como parte da justificativa da educação sexual, coloca-se a 

contribuição “para a prevenção de problemas graves como o abuso sexual e a gravidez 

indesejada”. Essa afirmação vem complementar a fala do/a professor/a Juraci e de tantos 

outros/as professores/as por esse mundo afora. Ainda no documento acima citado, justifica-se 

a educação sexual para as crianças e para os jovens no sentido de tornar a vida sexual 

saudável. 

Um/a outro/a professor/a enfoca o lado emocional das crianças e o quanto a carência 

afetiva pode gerar conflitos agora e no futuro:  

A presença do pai, da mãe, não só de fazer as coisas, de mantenedor da casa, mas, 
também, aquele que dá carinho, sustento emocional, às vezes falta, e aí vai refletir 
na escola com certeza, com certeza (Josimar). 

Ser pai e ser mãe é diferente de estar pai e estar mãe. Ser é para sempre, é 

continuidade e estar é provisório, acaba. A essa afirmação acrescentamos o que Mendonça 

(1993, p. 234) diz com relação aos direitos e deveres de pais e filhos/as:  

Ser pai ou mãe é fazer brotar uma semente. É, após semeá-la, cultivá-la com 
carinho, regá-la com informações que lhe facilitem o crescimento, iluminá-la com os 
raios do amor e da paciência, vê-la crescer com liberdade e conhecimento do mundo 
que a aguarda. É ter em mente que estamos cuidando de um indivíduo com 
personalidade e vontade próprias, que um dia escolherá seu próprio caminho e que 
deve, para tal, estar preparado e em condições emocionais favoráveis. 

 Esta autora nos leva a entender que cabe à família a primeira educação, os primeiros 

cuidados, o dever de falar sobre sexo, embora reconheçamos que nascemos numa sociedade 

repressora, cheia de tabus e preconceitos. Se os familiares não cumprem com o seu dever, até 

mesmo porque lhes faltam subsídios e metodologia para isso, é necessário que peçam ajuda. 

No item anterior, dissemos que a escola é a nossa segunda casa. Sendo assim, é para a escola 

que a ajuda deve ser requisitada. Na concepção do/a professor/a Josimar, essa afirmação fica 

evidente: 

[...] família que é o eixo de tudo, não é só orientação sexual, mas orientação pra 
vida. Então, isso tudo tá refletido na escola e o peso na escola tá sendo bem maior 
por falta dessas orientações. ... eu tô querendo dizer o quê? ... Se eu não tenho 
carinho em casa, não tenho orientação, me falta essa lacuna, então... eu vou me 
encaminhar pra rua (Josimar). 
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 É na família onde ocorrem os primeiros contatos afetivos, morais e sociais. Se esta 

proporcionar um ambiente afetivo, confiável e respeitoso, por meio do diálogo franco e 

objetivo, a criança terá uma referência para sanar suas dúvidas. Nesse clima de compreensão e 

amor, é que, segundo Mendonça (1993, p. 235), “será bem mais fácil ensiná-los a respeitar o 

próximo, a estabelecer laços de fraternidade e a derrubar os preconceitos ainda existentes, 

apesar de todas as mudanças sociais que ocorrem vertiginosamente pelo mundo”. Ainda de 

acordo com a autora, e também conforme Anami e Figueiró (2009), quando a família, por 

algum motivo, não está em condições de oferecer e manter a afetividade e o diálogo sobre 

sexualidade, a escola pode auxiliar realizando reuniões com os pais para informar sobre as 

atividades de educação sexual e, esclarecer as dúvidas dos pais e das mães. Nessa interação 

família-escola, os pais podem se tornar mais receptivos e com isso os/as alunos/as ganham. 

Pois, além de não temerem a reação negativa dos pais, uma vez levando aos lares as 

informações recebidas, podem fazer brotar uma troca de experiências familiares, no mínimo, 

gratificante. 

3.4. A CONCEPÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO DO/A EDUCADOR/A SEXUAL 

Não foi o escopo deste trabalho verificar as necessidades dos/as professores/as quanto 

à formação em educação sexual, mas a pergunta “Tem alguma coisa que você gostaria de 

acrescentar?” permitiu que falassem livremente sobre questões que talvez tivéssemos 

passado por alto. Ao intercalarmos as respostas a essa questão com outras falas, notamos que 

os/as professores/as evidenciaram a importância de se preencher a lacuna existente no campo 

do trabalho em sexualidade. 

No Brasil, idas e vindas caracterizam a educação sexual, conforme afirmam Barroso e 

Bruschini (1982). Os interesses daqueles/as que estão no poder prevalecem. Só há pouco 

tempo é que esse quadro começou a mudar e, finalmente, aqueles a quem de fato a educação 

sexual interessa passaram a ser ouvidos. Dar voz ao/à aluno/a e ao/à professor/a significa ir ao 

âmago da questão “educação sexual”. Se é para o/a aluno/a a quem essa educação deve ser 

dirigida e se são os/as professores/as os/as coparticipantes do processo de construção da 

aprendizagem, então é preciso deixar claro que são esses sujeitos (alunos/as e professores/as) 

os/as protagonistas da história. Foi com esse intento que colocamos nesta dissertação a voz de 

quem está na sala de aula – o/a professor/a.  

 Nessa pesquisa, cinco dos/as entrevistados/as reivindicaram iniciativas, por parte das 
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escolas ou Secretarias da Educação, que os/as habilitassem para essa tarefa. Dois/duas 

entrevistados/as expuseram seus desejos de obter sustentáculo para o trabalho de educação 

sexual: 

[...] ter um pouco... da parceria ... do estado, não é? Porque é complicado. Então, 
assim... A gente se sente só... (Cacá). 

Eu queria, assim, só mais apoio dessas pessoas (Djair). 

 Outro/a professor/a anseia a inclusão de temas da sexualidade no currículo, como 

vemos a seguir: 

[...] que essas questões elas possam fazer parte... que esteja dentro do nosso 
currículo, mas, chamando mais a atenção, né? (Josimar). 

 As circunstâncias impelem o/a professor/a Zezé a querer “um momento” para refletir 

sobre o tema. Ele/a diz: 

Olha! Eu acho que eu queria reinvidicar para gente ter mais, sei lá, talvez ... um 
momento mais ... pra isso, seria uma aula diferente. Talvez seja isso. Pelo menos 
prepare ... os professores ... pra falar (Zezé). 

Outro/a entrevistado/a indica a escola como a responsável em buscar apoio em órgãos 

especializados, com pessoas habilitadas. Assim, ele/a afirma:  

[...] procurar nos setores que lidam com essa área e com esses aspectos, pessoas 
instruídas que possam vir à escola conversar com os professores e com a direção. 
Para ministrar para eles formas mais adequadas ou acertadas de lidar com essa 
situação, porque é algo, digamos assim, melindroso, algo extremamente difícil de 
lidar (Juraci). 

Ao falarem da possibilidade de uma formação em educação sexual, os/as 

professores/as não especificam uma só alternativa, mas várias. Segundo alguns/algumas 

deles/as, a incumbência de formar o/a educador/a sexual não deve ser apenas das instituições 

de nível superior, seja graduação ou pós-graduação. Tal iniciativa precisa partir também 

dos/as próprios/as professores/as, mas eles/as não se sentem capazes de buscar sozinhos/as 

teorias e práticas sobre essa temática. É o que afirma o/a entrevistado/a:  

Eu acho que eles deveriam ser orientados por pessoas especializadas. Porque, eles 
mesmos fazerem pesquisa e ir atrás. Isso garanto que eles não vão! Talvez se 
pessoas vierem até eles... derem cursos, ... fizerem um trabalho onde eles fiquem 
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mais desinibidos, percam a vergonha de passar pra seus alunos, não terão vergonha 
de denunciar. Eu acho que um trabalho mais profundo com os professores seria o 
ideal (Alvaci). 

O/a professor/a Alvaci fala de “um trabalho mais profundo” em sexualidade com os/as 

professores/as, com o objetivo de torná-los/as capacitados/as para assumirem o papel de 

educadores/as sexuais perante seus/suas alunos/as. Enquanto isso, outro/a entrevistado/a 

recorre a “palestras, minicursos”.  

[...] procurar ajuda de fora, alguém pra ministrar palestras, minicursos... até pra... 
obter uma maior informação, e pra gente poder se conscientizar, pra ter uma idéia 
de como trabalhar na sala de aula (Djair). 

Embora a sua intenção tenha sido também o aparelhamento para a educação sexual, a 

ideia de cursos relâmpagos não supre a necessidade. Segundo Figueiró (2001, p. 159-160), 

muitos “pesquisadores e/ou educadores consideram que realizar Educação Sexual implica em 

ministrar um curso de 30hs, por exemplo, ou séries de ‘aulas’ (inseridas ou não no currículo 

escolar), ou até, às vezes, uma palestra ou um conjunto de palestras”. No entanto, ela afirma 

que “a educação sexual ‘formal’ deve ser um trabalho em longo prazo, que precisa ser 

sistematizado e ter sua continuidade assegurada”. Essa é a indicação para os/as alunos/as. Da 

mesma forma, os/as professores/as também necessitam de cursos talvez não tão longos, mas 

ininterruptos, nos quais seja permitido o debate sobre mitos, tabus, preconceitos, valores 

morais e sociais. Isso possibilitaria aos/às educadores/as a instrumentação. Também, e tão 

importante quanto, é preciso garantir-lhes assessoria durante o tempo necessário. Assim, 

eles/as poderão se sentir fortes e confiantes para o exercício da educação sexual.  

Mais uma vez, a exigência é notória. No entanto, a qualificação não é oferecida e o/a 

professor/a se vê “perdido”, implorando ajuda: 

Abrir cursos pra gente, proporcionar... porque só assim. Ah! O professor tem que 
fazer isso, o professor tem que fazer aquilo. Mas, eles não dão não as ferramentas 
pra que a gente também trabalhe isso, e a gente fica meio que assim... sozinho/a, no 
mundo da sala de aula (Djair). 

Para os/as professores/as que ainda não se sentem aptos ao trabalho de educador/a 

sexual, mas que têm a disposição para aprender a aprender é importante que existam à sua 

disposição várias opções para se prepararem, pois as dificuldades são muitas, como revela o/a 

entrevistado/a:  
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[...] porque os professores têm dificuldade, têm muita [com ênfase] dificuldade de 
abordar esses temas em sala de aula, porque é complicado ... (Cacá).  

 Como já foi citado, há décadas que a educação sexual vem sendo solicitada e, desde o 

final dos anos 1990, quando os PCN trouxeram o tema sexualidade na forma transversal, que 

a sua inserção nos currículos ainda não é uma realidade em todo o país. Esse tema ainda não 

está, de fato, incluso nos currículos dos vários níveis de ensino. Figueiró (2009c, p. 142) 

enfatiza que a falta de preparo associado à herança de uma sociedade repressora, onde o sexo 

era visto como feio e imoral, deixam as pessoas cheias de tabus e preconceitos. “Neste 

contexto de formação cultural, acabamos carregando conosco uma gama de tabus, 

preconceitos e sentimentos, muitas vezes, negativos, em relação ao sexo, o que acentua nossa 

dificuldade em falar abertamente sobre ele”. Portanto, é compreensível que os/as 

professores/as não se sintam à vontade para discorrer espontaneamente sobre essa temática 

em qualquer lugar. No entanto, eles/as não podem se eximir dessa tarefa diante de seus/suas 

alunos/as. 

Ainda nessa perspectiva, mostramos a fala de dois/duas professores/as que pedem, 

literalmente, ajuda:  

[...] eu gostaria, assim, se tivesse uma oportunidade de ter uma aula pra ensinar 
como a gente deve agir... assim, no dia a dia, um ponto pra você ter como base, um 
norte! Seria excelente! (Zezé). 

Eu gostaria... que  a escola como um todo discutisse mais, não só essa questão da 
educação sexual, da sexualidade, mas discutisse mais os problemas sociais dos 
alunos, de suas famílias como sendo problemas também, não essencialmente da 
escola, mas que mereceriam uma atenção maior da escola. A escola, eu penso que, 
por ter pessoas formadas, pessoas que têm uma função social importante, eles 
deveriam se engajar mais nessas questões mais locais da comunidade escolar 
(Djalma). 

É preciso propiciar situações para que esses/as educadores/as possam se (re)conhecer 

como pessoas completas e que entendam a sexualidade como algo integrante da sua 

totalidade. Figueiró (2009c) insiste em dizer que o/a professor/a precisa entender que é tarefa 

da escola a formação integral do/a aluno/a, e que essa formação perpassa também pela 

sexualidade. Se o/a professor/a não sentir que a educação sexual é tarefa sua, de nada 

adiantará receber formação e até colocá-la em prática, pois o resultado, muito provavelmente, 

não será positivo. Nesse contexto, o/a entrevistado/a Djair mostra a sua insegurança e diz: 



    117 

  

Eu vou lidar até o meu limite. Até onde eu posso. Entendeu? Não vou fazer mais 
do que o que eu posso. [...] Porque eu penso assim, são muitos problemas, essas 
crianças são muito problemáticas... E se eu for abarcar tudo quem fica doente sou 
eu. Então, eu faço dentro do meu limite (Djair). 

 Ao analisarmos as falas dos/as entrevistados/as, percebemos que eles/as têm 

consciência da falta de subsídios teórico-metodológicos para o trabalho de educação sexual, 

conforme evidenciado na fala a seguir: 

Primeiramente, a gente incube o professor de tudo, mas a gente se esquece de dar a 
arma pra ele. E ele vai buscar sozinho. A gente tem que ir buscar só. Eu acho que a 
gente tem que primeiro dar o subsídio pro professor, entendeu? Até porque ele tem 
os tabus dele, todo mundo tem. Então, não vai pedir pra um professor falar sobre 
sexualidade se ele não tem a sexualidade dele resolvida, entendeu? (Zezé). 

 Não é fácil nem rápido para os/as professores/as atingirem um nível de entendimento 

aprofundado com o tema em questão. No entanto, é fundamental para o seu desempenho em 

sala de aula. A dificuldade manifestada pelos/as entrevistados/as provavelmente decorre da 

educação recebida que, de forma repressora, impediu a livre manifestação de sentimentos e 

sensações, assim como, deve ter impossibilitado o diálogo sobre o assunto. Com o passar do 

tempo, as pessoas se trancaram em seus mundos e abrir a porta para o novo (se é que se pode 

falar em novo!) tornou-se uma tarefa, por vezes, indesejada ou temida.  

Além disso, é importante frisar que a educação sexual não se limita somente às 

crianças e aos jovens, também se estende aos adultos e idosos (WEREBE, 1998; KAWATA; 

NAKAYA;  FIGUEIRO, 2010), independentemente de suas profissões. Sendo assim, os/as 

próprios/as profissionais da educação também devem fazer parte do público alvo de formação 

em sexualidade. Em se tratando de profissionais em exercício do magistério, o mais adequado 

é a formação continuada. 

A vantagem da formação continuada reside em possibilitar ao/à professor/a a 

oportunidade de poder discutir temas relacionados à sexualidade, trocar experiências com 

outros/as professores/as, rever seus posicionamentos diante do assunto e qual o 

encaminhamento de educação sexual deseja seguir. Dessa forma, avaliando a sua prática, 

poderá moldar à sua realidade o conhecimento e as estratégias de ensino sobre sexualidade. 

Essa nossa proposta está em concordância com a visão de Falsarella (2004, p. 50) sobre o 

objetivo da formação continuada. 
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Entendendo a formação continuada como proposta intencional e planejada, que visa 
a mudança do educador através de um processo reflexivo, crítico e criativo, conclui-
se que ela deva motivar o professor a ser ativo agente na pesquisa de sua própria 
prática pedagógica, produzindo conhecimento e intervindo na realidade. 

Entendemos que levar os/as professores/as a discutirem esse tema e juntos/as 

encontrarem respostas para suas indagações e inquietações também os/as fará se 

autoconhecerem e, dessa forma, entenderem qual a melhor maneira para abordar a 

sexualidade com seus/suas alunos/as. Embora muitos/as acreditem estar preparando esses/as 

alunos/as para a vida, na verdade, eles/as também estão aprendendo. Encontrar-se com seus 

mais secretos e íntimos sentimentos e sensações, entendê-los e vivenciá-los de forma 

prazerosa, farão sentirem-se mais aptos para a tarefa de educador/a sexual. 

Com a intenção de terminar com promessa de um recomeço, colocamos a seguir, 

nossas últimas palavras, por enquanto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Somente um ser que é capaz de sair de seu 

contexto, de “distanciar-se” dele para ficar 

com ele; capaz de admirá-lo para, 

objetivando-o transformá-lo e, transformando-

o, saber-se transformado pela sua própria 

criação; um ser que é e está sendo no tempo 

que é o seu, um ser histórico, somente este é 

capaz, por tudo isto, de comprometer-se. 

Além disso, somente este ser é já em si um 

compromisso. Este ser é o homem24. 

Paulo Freire (2008a, p. 17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÚLTIMAS PALAVRAS:  
 
 
 
 

Continuando ... 
 
 
 
 

   

                                                 
24 [e a mulher].  
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Não quero minha casa murada de todos os 
lados, nem janelas fechadas. Quero que as 
culturas de todas as nações soprem por toda a 
minha casa o mais livremente possível. Mas 
nego-me a ser carregado por qualquer uma 
delas.  

Mahatma Gandhi25  

   

Continuar sempre, parar jamais. É difícil prever como será, daqui a alguns anos, o 

tratamento dado às sexualidades nas escolas de ensino fundamental. Esperamos que, no 

mínino, seja com respeito. É inadmissível que se trate as crianças e os jovens como se 

eles/elas vivessem no passado. O tempo não pára, estamos todos envolvidos numa grande teia 

e, a (auto) ajuda deve vir e sair de todos os lugares. O/A professor/a que ensina sobre 

sexualidade com humanidade é um/a mediador/a de esperanças, assim disse Figueiró (2006). 

É preciso, pois, assumirmos esse compromisso diante de nós e dos/as nossos/as alunos/as. 

Educar com humanidade é pensar no/a aluno/a como um ser que merece ser respeitado/a.  

É importante ressaltar que, os dados apresentados no capítulo anterior não podem ser 

considerados representativos para uma situação mais ampla sobre as concepções e práticas de 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental sobre a educação sexual, visto a pesquisa 

ter sido realizada com uma parcela de docentes de dez escolas da Rede Municipal de Ensino 

de Aracaju-SE. 

A pesquisa evidenciou que os/as professores/as, em sua maioria, apresentam uma 

concepção biológica da sexualidade, enxergando-a como algo diretamente relacionado ao ato 

sexual e cuja finalidade maior seria prevenir e evitar problemas, transtornos como, por 

exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. Dessa forma, eles/as esquecem de tratar das 

questões emocionais e de relacionamentos entre os/as alunos/as. Isso nos mostra o quanto é 

forte a ligação deles/as com a abordagem médica. Acreditamos que seja reflexo de uma 

educação repressora e controladora recebida por ele/as e, por isso, tratam a sexualidade de 

forma distante das reais necessidades dos/as alunos/as. Não obstante, eles/as apresentam 

                                                 
25 Retirado da página do Comitê paulista para a década da cultura e da paz, em parceria com a UNESCO e 
Associação Palas Athena. Disponível em: http://www.comitepaz.org.br/frases_Gandhi.htm. Acesso em 
07.02.2011. 
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fragmentos de clareza quanto a essa necessidade. Porém, o despreparo não permite que 

avancem muito nas ações.  

Ao refletirem sobre a educação sexual – a importância dela para as crianças, as 

dificuldades encontradas e a necessidade de formação do/a educador/a sexual – os/as 

professores/as reconhecem a contribuição positiva da discussão sobre a sexualidade já nos 

primeiros anos de vida escolar, como também, vêem nela a possibilidade deles/as entenderem 

e respeitarem as diversidades sexuais e de gêneros como expressões normais da sexualidade, 

melhorando, assim, a qualidade de vida. No entanto, devido à deficiência da formação inicial 

e continuada, eles/as demonstram ineficiência para atuarem como educadores/as sexuais. 

Eles/as precisam ampliar sua visão de sexualidade e de como refletir sobre suas manifestações 

para atuarem junto a seus/suas alunos/as.  

Conhecer as concepções dos professores foi o ponto de partida para chegar às 

propostas metodológicas viáveis para a inserção da sexualidade no currículo. Vale frisar a 

necessidade de se pensar numa abordagem emancipatória ou política da educação sexual. Essa 

abordagem traz preceitos de forma ampliada permitindo à criança se inteirar de si e do que 

está à sua volta. Dessa forma, podem relacionar seus valores aos dos/as outros/as e construir 

os seus próprios.  

Os/As professores/as não apresentam conhecimentos suficientes para entenderem que 

tratar somente de questões biológicas como, por exemplo, os sistemas reprodutores, a 

prevenção de doenças e de gravidez é reduzir a educação sexual a aulas de biologia ou de 

anatomia. Porém, discutir e refletir sobre o cuidado do corpo como sendo seu e que ninguém 

deve tocar sem sua autorização, as questões de gêneros e da diversidade sexual, os conceitos e 

os preconceitos que permeiam a comunidade local e os valores vigentes, entre outros, fará 

com que seus/suas alunos/as recebam uma educação integral.  

Por isso, utiliza-se dos conhecimentos adquiridos em sua experiência de vida ou em 

conversas com os/as colegas de escola, por exemplo. Reafirmando a idéia de que o/a 

professor/a, sem formação em educação sexual, atua mais pelo que pensa a respeito da 

sexualidade do que pelo conhecimento sobre ela. Essa é a realidade de muitas escolas. 

Normalmente o/a professor/a faz parte de outra comunidade, com uma visão de sexualidade 

diferente da visão daqueles/as que vivem na comunidade local, e por isso, muitas vezes, o 

conflito de idéias representa um fator que dificulta a implementação da educação sexual nas 
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escolas. Portanto, essa discussão deve se dá conforme a abordagem emancipatória e dentro da 

visão de sexualidade presente na realidade trabalhada para que possa ser significativa ao/à 

aluno/a. 

Vale ainda ressaltar outros motivos considerados como dificultadores para a atuação 

em educação sexual. A deficiência de conhecimento científico sobre sexualidade, o medo de 

tratar desse assunto e obter como resultado represália dos pais, ou até dos/as próprios/as 

alunos/as são frequentes no cotidiano escolar. Mas, talvez o mais grave seja a não inclusão 

desse tema no currículo da maioria das escolas. Quando a inserção da educação sexual for 

uma realidade, levando alunos/as e professores/as a dialogarem sobre os problemas locais, a 

transversalidade recomendada pelos PCN terá condições de ser posta em prática.  

Por fim, como um dos fatores mais relevantes e que acarreta em todas as 

considerações feitas até o momento, observamos a falta de preparação adequada para a 

atuação em educação sexual. Sendo assim, sugerimos que as Universidades e as Secretarias de 

Educação promovam a disseminação da discussão sobre sexualidade, nos cursos de formação 

inicial e continuada, para que, dessa forma, a realidade nas escolas possa ser outra.  

Falar sobre sexualidade não é fácil, mesmo para o/a educador/a sexual com formação 

específica, visto que poderá enfrentar obstáculos no percurso. Reunir o desejo de realizar o 

trabalho às informações adequadas, ao material didático característico e a uma metodologia 

significativa para o/a aluno/a pode representar o sucesso da educação sexual. Para tanto, 

vislumbra-se a possibilidade de que grupos de especialistas possam interagir em reflexões 

sobre o tema, monitorados por formadores/as de educadores/as sexuais, permitindo a 

construção de um plano de ação apropriado a cada realidade escolar.  

Sendo a sexualidade uma dimensão humana que extrapola a simples condição 

anatomo-biologico-reprodutiva afirmamos, mais uma vez, a urgência em implantar a 

discussão de todas as questões relacionadas a ela nos meios educativos, formal ou informal. E 

ainda, segundo Barroso e Bruschini (1991, p. 15):  

Um programa de educação sexual deve ter entre suas características essenciais a 
realidade e a utilidade. Deve ser apropriado ao grupo com o qual se trabalha e 
resultar em conhecimentos, experiências e conclusões válidas para o contexto social 
desse conjunto de pessoas.  
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Terminando essa etapa com o desejo de buscar uma próxima, fica óbvia a necessidade 

de continuar. As indagações surgidas no decorrer da pesquisa não puderam e nem podem ser 

respondidas a um só tempo. Assim como a cada dia as crianças trazem novos olhares à 

sexualidade, também devemos encontrar novas estratégias de discussão, e embora sempre 

permitindo a reflexão. Todos têm condições de avaliar o que pode ser melhor ou mais 

adequado à sua vida. Possibilitar(-se) discussões/reflexões é o caminho mais acertado.  
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APÊNDICE I – EMEFs selecionadas - Rede Municipal de  Ensino de Aracaju/SE  

 

Código Escola Endereço 

A Centro Educacional Ágape Rua Espírito Santo, 488 – S. Campos 

B C.S. Nossa Senhora Aparecida Rua Tenente Aragão, 93 – Farolândia 

C EMEF Profª Núbia Marques Rua Manoel Andrade, 1574 – Coroa do 
Meio 

D EMEF Profª Mª Carlota de Melo Rua da Igreja, s/n – São José/Mosqueiro 

E EMEF Maria da Glória Macedo Av. Corinto Leite, s/n – B. Industrial 

F EMEF Oscar Nascimento Rua Arnaldo Dantas, 632 – Sto Antônio 

G EMEF Dom José Vicente 
Távora  

Rua Manoel Preto, 26 – Santo Antônio 

H EMEF Papa João Paulo II Av. A3, s/n – B. Santa Maria 

I EMEF Ministro Geraldo Barreto 
Sobral 

Av. M, s/n – B. Cidade Nova / Lot. Pau 
Ferro 

J EMEF Tenisson Ribeiro Rod. dos Náufragos – Km 07, 7336 – 
Mosqueiro 
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APÊNDICE II - Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

 

Questionário 

 

Caro(a) professor(a), 

 

Este questionário tem por objetivo coletar informações para uma pesquisa realizada no 
Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da UFS. Gostaríamos de contar com sua 
colaboração que é de fundamental importância para este trabalho. Pedimos que respondam o 
questionário da forma mais honesta possível. 

Muito obrigada 
 

 
QUESTIONÁRIO 
 
Dados gerais 
 
1. Nome ____________________________________________________________ 
3. Sexo              (  ) feminino         (  )masculino 
 
Dados profissionais 
 
1. Qual o seu nível de instrução?_____________________________________ 
a. É graduado? Em quê? ______________________________________________ 
b. Onde e quando (ano) obteve sua graduação?____________________________ 
 
2. A quanto tempo leciona (tempo total em sala de aula)? ____________________ 
 
3. Em quais séries leciona (todas as séries, mesmo que não seja na Rede Municipal de 
Aracaju)? ______________________________________________ 
 
4. Vínculo institucional  
(  ) estagiário                      (  ) funcionário efetivo                      (  ) horas complementar 
 
QUESTÕES – Abaixo estão três questões relativas à obtenção de informações sobre o tema 
‘Sexualidade’.  
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1. Durante a sua formação acadêmica (formação inicial) e profissional você recebeu alguma 
informação sobre o tema ‘Sexualidade’?      (  ) Não          (  ) Sim 
 
Em qual situação?_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2. Você trabalha o tema ‘Sexualidade’ em sala de aula? 
(    ) sempre                                                 (    ) nunca 
(    ) ocasionalmente                                    (    ) outro ___________________________ 
 
Em caso afirmativo: O tema é incluso: 
(    ) no planejamento                                   (    ) por solicitação da escola 
(    ) quando surge oportunidade                  (    ) outro____________________________ 
 
3.Você considera que tem ou teria dificuldades em abordar o tema ‘Sexualidade’ em sala de 
aula?            (  ) Não        (  ) Sim 
 
- Caso a resposta seja afirmativa, indique o(s) motivo(s) dessa dificuldade (marque quantas 
alternativas julgar necessárias): 
 
(a) falta de bibliografia sobre o assunto; 
(b) sei muito pouco a respeito; 
(c) o tema me incomoda/constrange; 
(d) acho que os alunos não receberão bem o tema; 
(e) ouço muito sobre o tema, mas não sei se as informações que tenho são suficientes para 
realizar o trabalho; 
f) receio da repercussão do assunto na família do aluno; 
g) outro motivo:_____________________________________________ 
 
 
 
Você participaria de uma entrevista sobre Educação Sexual na sala de aula com o objetivo de 
esclarecer o seu ponto de vista quanto ao tema?  (Obs: Apesar da  identificação, garantimos o 
sigilo das informações contidas nesse questionário). 
 
(   ) Não             (   ) Sim          
Caso a resposta seja sim:     Telefone para contato:___________ 
  
 
Meus comentários: Se quiser fazer algum comentário, pode usar as linhas a seguir OU O 
VERSO DESSA FOLHA: 
 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 



    143 

  

APÊNDICE III – Professores/as que responderam “Sim” 
Código / 

Professor26 

Trabalha o tema Como Tem dificuldades Observações 

AFS1 Ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

AFS2 Ocasionalmente Quando surge oportunidade não “... importante abordar sem 
mitos, sem vulgaridade...vida 

mais saudável” 

AFS3 Ocasionalmente Planejamento e quando surge 
oportunidade 

não  

AFS4 Ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

BFS5 Ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

BFS6 Sempre No planejamento não  

BFS7 Ocasionalmente Quando surge oportunidade sim  

CFS8 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

CFS9 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

CFS10 ocasionalmente Quando surge oportunidade sim  

CFS11 ocasionalmente No planejamento não  

CFS12 ocasionalmente Quando surge oportunidade não “...é importante porque faz 
parte da vida do aluno”. 

CFS13 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

CFS14 ocasionalmente Quando surge oportunidade e 
por solicitação da escola 

sim  

CFS15 nunca Quando surge oportunidade sim  

DFS16 ocasionalmente Quando surge oportunidade sim  

DFS17 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

DMS18 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

EFS19 ocasionalmente Quando surge oportunidade sim  

FFS20 ocasionalmente Não respondeu sim  

FFS21 ocasionalmente Quando surge oportunidade não Professora de Libras 

FFS22 ocasionalmente Quando surge oportunidade não “...vivemos em uma 
sociedade que cobra e avalia 
o comportamento...” 

FFS23 ocasionalmente Quando surge oportunidade sim  

GFS24 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

GFS25 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

GFS26 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

HFS27 nunca Não respondeu sim  

HMS28 ocasionalmente Não respondeu sim “O tema sexualidade deve ser 
tratado na sala de aula de 

maneira científica e ética...de 
forma crítica e adequada aos 

educandos”. 

HFS29 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

IFS30 ocasionalmente Quando surge oportunidade sim “...gostaria de me atualizar 
sobre o tema” 

IFS31 ocasionalmente Quando surge oportunidade sim  

IFS32 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

IMS33 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

IFS34 ocasionalmente No planejamento não  

JFS35 ocasionalmente No planejamento não  

JFS36 ocasionalmente Quando surge oportunidade sim  

JFS37 ocasionalmente Quando surge oportunidade não  

JFS38 nunca Não respondeu não  

JFS39 ocasionalmente Não respondeu sim  

JMS40 ocasionalmente Quando surge oportunidade não “...é um tema sempre em 
evidência...só varia em 
intensidade, práticas e 
experiências vividas” 

JMS41 ocasionalmente No planejamento não  

JFS42 sempre No planejamento não  

                                                 
26 1ª letra – código da escola 
   2ª letra – sexo  
   3ª letra – S=Sim 
   Ordem numérica do/a professor/a 
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APÊNDICE IV -  Perfil dos/as professores/as entrevistados/as 
 

 
Professor/a 

 
Tempo de magistério 

 
Vinculo Institucional 

 
Graduação 

Pós-Graduação 

Recebeu 
Informações sobre o tema/ 
Qual situação/Disciplina 

 
Trabalha o tema 

 
Como 

 
Tem dificuldades 

 
Alvaci 

 
22 anos 

 
Funcionário/a efetivo/a 

Pedagogia 
---------- 

Sim 
Biologia 

 
Sempre 

 
No planejamento 

 
Não 

 
Cacá 

 
---------- 

 
Estagiário/a 

 
Graduanda de Pedagogia 

--------- 

Sim 
---------- 

 
Nunca 

 
---------- 

 
Sim 

 
Derci 

4 meses  
Estagiário/a 

 
Graduanda de Pedagogia 

---------- 

 
Sim 

Biopsicosocial/ 
Psicologia/ 

Fundamentos da Educação Infantil 

 
Ocasionalmente 

 
Quando surge 
oportunidade 

 
Não 

 
Djair 

 
3 anos 

 
Funcionário/a efetivo/a 

Pedagogia 
---------- 

 
Não 

 
Nunca 

 
---------- 

 
Sim 

 
Djalma 

 
1 ano e 2 meses 

 
Funcionário/a efetivo/a 

 
Pedagogia 
---------- 

 
Sim 

Prática de Ensino nas Séries Iniciais 

 
Ocasionalmente 

 
---------- 

 
Sim 

 
Itamar 

 
17 anos 

 
Funcionário/a efetivo/a 

 
Pedagogia 
---------- 

 
Não 

 
Ocasionalmente 

 
Quando surge 
oportunidade 

 
Sim 

 
Josimar 

 
22 anos 

 
Funcionário/a efetivo/a 

Pedagogia 
Sim (Latu Sensu) 

 
Não 

 
Nunca 

 
---------- 

 
Não 

 
Juraci 

 
23 anos 

 
Funcionário/a efetivo/a 

 
Pedagogia 
---------- 

 
Sim 

Psicologia 

 
Ocasionalmente 

 
Quando surge 
oportunidade 

 
Não 

 
Zezé 

 
8 anos 

 
Funcionário/a efetivo/a 

 
Graduanda de Geografia 

---------- 

 
Sim 

 
Sempre 

 
No planejamento 

 
Não 
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APÊNDICE V – Roteiro da Entrevista 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

 
 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA   
       

 

1 – Sexualidade é um tema delicado. Em sua opinião quem ou onde se deve falar com as 

crianças sobre sexualidade? Obs: Se não falar da escola, questionar! 

 

2 – Eu não tive, na minha época de Graduação formação sobre sexualidade. Você teve? 

      Obs: Qual o grau de importância desse tema na Graduação? Por quê? 

 

3 – O fato de ser homem ou mulher dificulta ou favorece a sua atuação em sala de aula 

quanto ao tema sexualidade? 

 

4 – Você aborda o tema sexualidade na sala de aula? Como? Se não aborda, por quê? 

 

5 – Quais são as maiores dificuldades que você encontra para abordar o tema? 

 

6 - Situações problema: Obs:  Aconteceu algum caso de aluna grávida? Se não, coloca a situação problema. 

  

� Uma aluna de nove anos grávida, o que você faria? 

� Um aluno ou aluna, de nove ou dez anos, sofre abuso sexual. Como você reagiria? 

E a escola? 

Obs: Como lidar na sala de aula? 

         Caso não saibam o que fazer: Em sua opinião o que deve ser feito para que os 

professores estejam preparados para essas situações ou outras similares? 

 

7 – A Educação Sexual contribuiria para a educação de seus alunos? E para a vida deles? 
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8 - Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 

 

9 – Caso eu tenha dúvidas, ao transcrever a entrevista, posso voltar para esclarecimentos? 

 

10 – Agradecimento pela cooperação. 
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APÊNDICE VI 
 
 
 
 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
 
 
 
 
 

 
Eu, ________________________________________________, portador do documento de 
identidade nº. _________________, abaixo assinado, concordo, voluntariamente, em 
participar deste estudo para Dissertação de Mestrado da pesquisadora Claudete Martins 
Santos, cujo título é “O OLHAR DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 
ANOS INICIAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ARACAJU, SOBRE A EDUCAÇÃO 
SEXUAL” com a gravação da entrevista e publicação dos meus depoimentos, desde que 
minha identidade seja preservada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Aracaju-SE, ____ de março de 2010. 
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APÊNDICE VII – Datas das entrevistas 
 
 
 
 
 

 
Entrevistado/a 

 

 
Data da entrevista 

 
Djair 

 

 
04.05.2010 

 
Djalma 

 

 
04.05.2010 

 
Alvaci 

 

 
11.05.2010 

 
Cacá 

 

 
12.05.2010 

 
Derci 

 

 
13.05.2010 

 
Zezé 

 

 
17.05.2010 

 
Juraci 

 

 
17.05.2010 

 
Itamar 

 

 
20.05.2010 

 
Josimar 

 

 
08.06.2010 
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APÊNDICE VIII   
Transcrição das entrevistas 
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Alvaci - Transcrição da entrevista. 
 
Pesquisadora: Professsor/a, o tema do meu mestrado é sexualidade, educação sexual. 
E sexualidade é um tema delicado. 
Alvaci: Muito, muito. 
Pesquisadora: Em sua opinião, quem ou onde se deve falar com as crianças sobre 
sexualidade? 
Alvaci: Primeiro que tudo em casa. Os pais deveriam orientar seus filhos prá quando eles 
chegarem na escola não ter um choque, porque já é conteúdo, não é? Educação Sexual já é 
conteúdo do Currículo. Então, eles tem que ser orientados, primeiro pelos pais, e, depois 
pelos professores, na escola. 
Pesquisadora: Certo. A partir de que idade, mais ou menos, você acha que a escola 
deve começar a incluir esse tema? 
Alvaci: Bem, como ele é muito (com ênfase) suscinto ele é colocado mais entre a 3ª e 4ª 
séries iniciais, não é? Porque é quando tem a descoberta do....do corpo da menina, 
o...da.......o menino começa a se masturbar, então é aí onde começa.... 
Pesquisadora: 3ª para a 4ª série? 
Alvaci: 3ª prá 4ª série, é. E agora tá aflorando mais ainda. Tá começando mais cedo. 
Pesquisadora: Por que será? 
Alvaci: Não sei. Talvez pelo...pelo... por eles assistirem muitos programas de televisão 
onde o sexo aparece em primeiro lugar. 
Pesquisadora: Eu não tive, na minha época de graduação, nenhuma informação sobre 
sexualidade, na sua época, você teve? 
Alvaci: Não. 
Pesquisadora: Foi Pedagogia?  
Alvaci: Pedagogia. Só Ciências Biológicas, onde você vê só a parte que tem... a.... a   
concepção, né? Começa disso, mas não a parte mesmo sexual, dos desvios sexuais, isso a 
gente não aprendeu. 
Pesquisadora: Você acha que é importante ter no curso de Pedagogia informações 
sobre sexualidade? 
Alvaci: Claro, claro. Tá na vida, no dia a dia, no cotidiano deles. 
Pesquisadora: De zero a dez você daria, assim, a nota, quanto? De importância, teria 
que ter. 
Alvaci: Sete, sete. 
Pesquisadora: Lá no curso? 
Alvaci: No curso. 
Pesquisadora: De que forma você acha que poderia ser trabalhado, lá no curso? 
Alvaci: Mais... O mais exemplificado possível prá o professor entender e passar prá os seus 
alunos com clareza e sem malícias, sem maldade, sem vergonha, sem ter aquela vergonha, 
sem pudor, tem muito professor que tem pudor de passar sistema de sexo para as crianças. 
Pesquisadora: O fato de ser mulher facilita ou dificulta a sua atuação em sala de aula 
frente a esse tema? 
Alvaci: Eu acho que facilita. 
Pesquisadora: Facilita? 
Alvaci: Facilita. É.... porque a mulher tem mais aquele carisma, aquele jeitinho de falar 
com o aluno, de falar com a menina, de falar com o menino precisa..... O homem, sei lá... 
Eu acho que.... ele é mais grosso. Por mais delicado que ele seja (risos), por mais que ele 
seja um pouco grosso prá esse tema. 
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Pesquisadora: Qual era a série que você trabalhava (ano anterior, pois no momento 
está coordenadora) no ano passado? 
Alvaci: Quando eu tava ensinando era a 4ª série. 
Pesquisadora: 4ª série, hoje 5º ano, não é isso? 
Alvaci: É. 
Pesquisadora: Você abordava, até o ano passado, o tema sexualidade? 
Alvaci: Sim 
Pesquisadora: De que forma? 
Alvaci: Olhe,  eu vou dizer a você um tema que eu trabalhei anos atrás, só que....já tem o 
quê! Uns dez anos... dezenove anos exato. Quando eu estava grávida, eu ensinava a 4ª série 
e os meus alunos começaram a perguntar:" Como foi que essa criança chegou aí? Veio as 
perguntas. Eu fui explicar. Expliquei todos os tipos de relações, expliquei como prevenir, 
eu levei camisinha prá sala, coloquei lá no...como se colocaria o preservativo, o parto, o 
parto normal, o parto cesário, depois, como cuidar do bebê, levei até uns meninos prá lá 
prá sala com banheira e tudo, como é que pegaria num bebê, todos os passos eu ensinei, 
passei prá os meus alunos. 
Pesquisadora: E qual foi o resultado desse trabalho? 
Alvaci: Alguns alunos daquela época demoraram a ser pai e mãe.  
Pesquisadora: Nossa! 
Alvaci: É! Foi! Hoje em dia eu tenho alguns alunos que ainda daquela época ainda não são 
pais e nem são mães, porque souberam se prevenir. 
Pesquisadora: Você faz essa relação entre eles terem recebido conhecimento e 
retardar o processo de maternidade,  
Alvaci: Exato, isso. 
Pesquisadora: E com os outros alunos você vê que o número é maior de meninas 
grávidas?  
Alvaci: É. Com 13, 12. Já tivemos alunas até com 12 anos ser mãe e não conseguir gerar a 
criança pelo útero ser infantil. Ela veio ter outra gravidez com 15 anos. 
Pesquisadora: Você não tem dificuldades de trabalhar esse assunto? 
Alvaci: Não, não. 
Pesquisadora: Mas, assim, você tem colegas.  
Alvaci: Tenho. 
Pesquisadora: Quais seriam as maiores dificuldades que você vê, que os professores 
sentem na hora de abordar esse tema? 
Alvaci:  Elas acham, e, eu acho que tem um pouco de receio com respeito à família. Porque 
a família, às vezes acha, que você tá ensinando safadeza na escola, imoralidade, isso não é 
tema de ensinar na escola. Mas eu acho isso muito importante. Isso deveria ter passado por 
eles, como eles às vezes têm vergonha, às vezes até não passa nem a fase da menina 
menstruar. Ensinar como usar um absorvente. Às vezes, até aqui na escola, a gente que 
ensina, prá não ficar com mau cheiro. Tudo isso a gente tem que ensinar, que deveria ser 
uma mãe, ou se não tiver a mãe, até o pai mesmo, uma tia ou alguém da família. 
Pesquisadora: Certo! Agora uma outra situação. Você já teve algum aluno ou aluna 
que tenha sofrido abuso sexual? 
Alvaci: Bem, esse ano, no ano passado, eu tive uma aluna aqui.... Como eu tava 
trabalhando com aquele projeto.... é..... de abuso sexual que teve..... 
Pesquisadora: SPE? 
Alvaci: Não. É.... Da Prefeitura.... Que tinha a Cartilha... O Salve. Então, eu tava engajada 
nesse projeto. E aí teve um palestrante que veio aqui, a gente trouxe um palestrante. E ele 
explicou, e aí depois eu fiz um relatório na sala. Pergunte se tinha algum... se tinha tido 
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algum abuso sexual, e eu encontrei, me deparei com uma aluna que é do projeto. Ela não 
está mais no projeto, ela saiu. Era do projeto, e ela disse que tinha sido abusada pelo pai. 
Pesquisadora: Mas naquele momento? 
Alvaci: Não, Na infância, na infância. E foi por isso que o Conselho Tutelar tirou ela da 
família e colocou no projeto. 
Pesquisadora: Ah! Então, você chegou a saber de uma aluna que tinha sido abusada a 
algum tempo já? 
Alvaci: Algum tempo! 
Pesquisadora: Certo. 
Alvaci: É por isso que ela estava no projeto. 
Pesquisadora: Então, aí você já pegou assim, mas eu quero saber o seguinte: Já que 
você não teve um outro caso. Na sua sala de aula, um aluno ou aluna, 9 ou 10 anos, 
nessa idade, sofreu um abuso sexual, aconteceu agora, agora que você soube, o que 
você  faria? Chegou prá você esse caso, é sua aluna ou é seu aluno, certo? Porque 
tanto faz se é menino ou menina, foi abusado sexualmente, como você iria reagir?  
...SILÊNCIO.... 
Alvaci: E você agora me deu um abacaxi, viu!  
Pesquisadora: A gente não pode viver só de maçãs! 
Alvaci: É verdade! Nós já tivemos casos de crianças ter ... é... aliciada por maiores, idosos 
até, ganhar R$ 1,00 prá pegar no pênis. Eu trabalhava na outra escola. 
Pesquisadora: Os meninos? 
Alvaci: Não, meninas mesmo, as meninas. Um senhor de idade dava R$ 1,00 na época prá 
fazer a masturbação. E a gente fica sabendo de coisas. E, eu acho que num caso desses até 
a denúncia anônima a gente pode fazer, num caso desse. E a gente sabendo realmente 
quem é, sem querer se expor, porque você sabe que há "repressão" (ela quis dizer 
represália), eu acho... no caso, eu denunciaria. 
Pesquisadora: Denunciaria? 
Alvaci: Denunciaria. 
Pesquisadora: Certo. Aí você ía denunciar ao Conselho Tutelar... 
Alvaci: Conselho Tutelar e pega a denúncia que você faz anonimamente. 
Pesquisadora: E quanto aos pais e na sala de aula? Silêncio total? 
Alvaci: Eu acho que... uma criança dessas você vai ter um comportamento diferente, ela 
vai se retrair ou ele vai se retrair, ou ao contrário, vai ser o rebelde da sala. Quando você 
for fazer a pesquisa, você vai ver que no fundo tem abuso sexual. Ele foi abusado 
sexualmente. Você vai ver... tá na mídia aí a pedofilia, eles tão sabendo... E... às vezes.... 
Você sabe que criança ... eles....se enganam com tudo. É por uma bala, por dinheiro, por 
um passeio de carro. Então, a gente orienta não... não... ir nessas conversas dessa pessoas 
prá não acontecer o que tá contecendo com... pessoas adultas pegando crianças e fazendo 
sexo sem a criança querer. 
Pesquisadora: Tá certo Professor/a. Me diz uma coisa. Você me falou o que faria no 
caso da menina grávida, o que faria no caso de abuso, e outros professores? Se não 
souberem, se não fizerem a menor idéia do que fazer, o que esses professores devem 
fazer prá ficarem preparados, prá agirem numa situação dessa? 
Alvaci: Eu acho que eles deveriam ser orientados. 
Pesquisadora: Por quem? 
Alvaci: Pessoas especializadas. Porque, eles mesmos fazer pesquisa, ir atrás, isso, garanto 
que eles não vão! Talvez se pessoas vierem até eles, é... dá cursos, é.... fazer um trabalho 
onde eles fiquem mais desinibidos, percam a vergonha de passar prá  seus alunos, não ter 
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vergonha de denunciar. Eu acho que um trabalho mais profundo com os professores seria o 
ideal. 
Pesquisadora: Certo. A educação sexual na escola contribuiria prá educação de uma 
maneira geral dos seus alunos? 
Alvaci: Sim, sim. 
Pesquisadora: De que forma? 
Alvaci: Eu acho que... Até com o próprio corpo dele. Porque eles vão ver aos poucos que o 
corpo deles tá sofrendo transformações. No menino, na menina onde vai aparecer a 
pelugem, onde vai aparecer ...os seios vão crescer, os meninos vão...vai chegar a hora de 
eles .... tá com o colchão molhado, que eles sabem que... o que foi aquilo, descobrir o que 
foi aquilo. Então.... Alguém vai ter que orientar ele, se ele não é orientado em casa, alguém 
vai ter que orientar ele. Então, é melhor ele ser orientado por uma professora, por uma 
pessoa especializada do que por um colega que ... quando ele vai dizer: "Vamos ali no 
campinho", "vamos ali que eu vou lhe ensinar o que é isso". Já aconteceu de meninos irem 
pro morro aí atrás e ser estrupados. 
Pesquisadora: Pelos maiores? 
Alvaci: Pelos maiores. E depois experimentar, se acostumar e gostar. E depois se 
transformar ne homossexual. Nós tivemos casos de aluno.... Ele já tinha o jeito, já era dele, 
então, foi mais aguçado... aquela vontade de conhecer o desconhecido. 
Pesquisadora: E prá vida de uma maneira geral, seria essa resposta? As aula de 
educação sexual? 
Alvaci: Para a vida? 
Pesquisadora:  É. Para a vida de uma maneira geral? Seria essa mesma resposta? 
Alvaci: É.... Porque ele... isso ele vai ter prá vida toda, não é? 
Pesquisadora: É, você falou da questão dos meninos que retardaram serem pais e 
mães a dezenove anos. 
Alvaci: Então, aí. Já é um...um.... Evitar mais a população, não é? (risos). 
P: Certo. Professor/a tem alguma coisa que você quer acrescentar, que eu não 
perguntei com relação a esse tema, sexualidade, educação sexual? 
Alvaci: Não, não. Acho que você perguntou o ideal, o que precisava. 
Pesquisadora: Então, eu vou lhe fazer só mais um a pergunta. Tá certo? 
Alvaci: Certo. 
Pesquisadora: Educação sexual, na escola, você acha que isso se refere a quê? O que 
seria trabalhado em educação sexual? Seja como tema transversal, seja como 
disciplina, não importa. Mas, a educação sexual na escola, falaria sobre o quê? 
Alvaci: Eu acho que.... No meu a ver, seria, além do próprio corpo, na parte de Biologia, 
na parte de Ciências, trabalharia o próprio corpo e as consequências da pedofilia, da 
gravidez indesejada, doenças venéreas, tudo isso porque ele vai levar prá vida toda. 
Pesquisadora: Tá certo. Tá bom. Professor/a, obrigada. Se eu precisar, se eu não 
entender alguma palavra, e precisar, posso ligar ou posso vir aqui? 
Alvaci: Pode sim. 
Pesquisadora: Tá certo. Obrigada. 
Alvaci: Seja bem vinda. 
Pesquisadora: Obrigada. 
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Cacá - Transcrição da entrevista.                                          
 
Pesquisadora: Profesor/a, o tema do meu mestrado é sexualidade, é um tema 
delicado. Em sua opinião quem ou onde se deve falar para as crianças sobre 
sexualidade? 
Cacá: Ao meu ver, primeiramente devia partir dos pais, em casa, e, segundo, a escola, 
como dever e obrigação.  
Pesquisadora: De que forma? 
Cacá: Em casa, assim... de uma forma, a mãe já vinha incentivando sua filha mulher, já 
falando sobre as mudanças do corpo, já começa por aí, não é? Com as mudanças do corpo, 
e... na escola com mais detalhes, aula que... hoje em dia tem escola, certas escola a gente 
tem até receio de se falar com isto... porque, eu acho assim... nem sei se posso falar!...Mas, 
aqui mesmo, na Rede Pública, é mais complicado, as crianças já tem mente aberta, demais 
(com ênfase), principalmente no lado do sexo, elas são bem (risos) espertas. Então, o 
professor quando for começar a falar em sexualidade, tem que saber como falar, como 
começar a falar sobre o sexo com as crianças. Porque já... muitos....e também....pode 
existir até o preconceito dos próprios pais em casa, de não querer que a escola ensine 
Educação Sexual. Aí diz: "Não, vocês tão ensinando sexo ao meu filho". Não é ensinar 
sexo, Educação Sexual! (com ênfase), não é ensinar o sexo. Porque Educação Sexual você 
pode ensinar ela de várias formas. Não, é? Começar mesmo pela formação do corpo. E, na 
escola pública é um pouco complicado, as crianças. Eu mesma, quando cheguei na sala de 
aula do 2º ano, o que eu mais ouvia era pornografia, do sexo, só sexo, gestos obscenos, 
gestos.... 
Pesquisadora: 7 anos? Não é a idade deles? Mais ou menos. 
Cacá: 7, 8 e até a pré-escola também de 5 anos, eles já fazem gestos. Então, quer dizer, eu 
acho um pouco complicado trabalhar sexualidade, Educação Sexual (risos), é complicado. 
Mas, tudo pode. 
Pesquisadora: Na escola, a partir de que idade, mais ou menos, você acha que deveria 
começar a educação sexual? 
Cacá: Eu acho que já a partir do 1º ano de escola do aluno, assim... que hoje é o 
fundamental, 1º ano, que é o 6 , 7 anos em diante. Porque eles já sabem, eles faz certo, eles 
já... os meninos de hoje já sabem, tá aí a televisão mostrando tudo (risos), infelizmente 
(risos) não é? E aí... a partir daí...dentro de casa, relação pai e mãe, é de onde deve começar 
falar sobre isso, ou pai fala ou então proiba de assistir uma novela ou qualquer coisa, não 
é? Porque até propaganda. 
Pesquisadora: Professor/a, na minha época de graduação eu não tive nenhuma 
informação sobre sexualidade, nenhuma disciplina. Na sua época teve? Quer dizer, 
ainda está fazendo. 
Cacá: Não, não tive. Não sei se .. assim.. ainda vou fazer minha pós, não sei se vai ter, não 
é? Espero que tenha porque, assim.. é uma forma da gente até aprender de como a gente 
lidar com eles nas escolas.  
Pesquisadora: Então, você acha importante ter na Graduação? 
Cacá: Eu acho, acho muito importante. 
Pesquisadora: De que forma você acha que poderia ser trabalhado lá na Graduação? 
Cacá: Na Graduação? Eu vejo, através de texto, dramatizações, de como a gente fazer a 
prática na escola, metodologia, não é? O professor deve aplica, na faculdade, que é prá 
gente saber lidar com essa situação. 
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Pesquisadora: O fato de você ser mulher facilita ou dificulta lidar com esse tema na 
sala de aula?  
Cacá: (Silêncio) Eu acho que...que....eu acho que facilita... é assim.... facilita e não, ao 
mesmo tempo, porque se for um homem, ele vai despertar nas meninas, se é a mulher, 
também , mas a mulher, eu acho assim, que com o jeito de mãe, que ela tem , pode até ter 
mais um jeitinho de falar e as crianças, né?, é... não despertar tanto, porque hoje as 
meninas são mais ouriçadas que os meninos menores até, porque eu vejo aqui tem certas 
meninas que ... (risos), entendeu? . Eu acho que facilita mais, porque a mulher tem mais... 
tem jeito de falar, tem mais aquela coisa, e homem não, ele....   as crianças pode sentir até 
um receio de um homem está falando aquilo. Até uma menina mesmo, pode sentir um 
receio, e a mulher não, ela falando, tanto o menino como a menina pode entender melhor e 
ver. 
Pesquisadora: Você aborda esse tema na sala de aula? 
Cacá: Por enquanto não. Ainda não fui... Aqui, assim... aqui na escola ainda.... então, 
estamos pensando já em fazer isso, no planejamento. 
Pesquisadora: Quais seriam, então, as maiores dificuldades que você vê em abordar 
esse tema na sala de aula? 
Cacá: As maiores dificuldades é isso, é transmitir os conhecimentos. 
Pesquisadora: Você falou da questão dos pais. 
Cacá: Isso, também. Prá isso... prá gente falar... a gente tem que também, após essa 
reunião, com os professores, e como a gente transmitir esses conhecimentos prá esses 
alunos a gente também tem que... reunir os pais prá falar de que forma vai ser ensinado 
esses conteúdos aos filhos deles. 
Pesquisadora: Agora outra situação. Primeiro quero saber se já aconteceu, se não, eu 
coloco a situação. Você já teve algum caso de menino ou menina abusada 
sexualmente? 
Cacá: Não (risos). 
Pesquisadora: Então, vamos lá! Se aparece um caso, uma menina ou um menino 
abusado sexualmente, nessa idade mesma, 9 ou 10 anos, o que você faria? Você ficou 
sabendo, o aluno tal, a aluna tal foi abusada. E aí?  
SILÊNCIO....SILÊNCIO.... 
Cacá: Se eu tiver, assim... o conhecimento primeiro, porque às vezes, na escola, o 
professor tem o conhecimento primeiro que é a própria família, porque às vezes até o 
abuso dentro de casa, na família, a criança se tranca, não comunica à mãe, se foi o pai ou 
padrasto, um irmão ou qualquer pessoa, então ela não tem aquela....... tem medo, tem 
aquele receio de chegar e contar... e acontece de chegar na escola e contar ao professor, 
porque o professor, ele vai, de uma forma ou de outra,  ele vai estranhar  ele vai ver que 
aquele aluno na sala... que aquele aluno tá passando por um momento difícil. Então, 
sempre o professor busca, procurar,  entender o que é que tá acontecendo com aquela 
criança. Não é? Então, assim... eu levaria o caso, eu não sei se primeiramente à justiça, 
depende, ou à família mesmo. Eu procuraria primeiramente a família prá saber se ela tá 
ciente do que tá acontecendo, não é? Agora, assim, em termos de disciminar, não! Nem 
também ia expor esse caso na sala de aula. 
Pesquisadora: Era isso que eu também queria saber, na sala de aula? 
Cacá: Na sala de aula eu não poderia expor esse caso, porque eles são crianças e também 
não tem por que ficar sabendo, um....um... um acontecimento forte desse jeito. 
Pesquisadora: Agora me responda uma coisa. Você me falou o que faria, e, se assim... 
vamos supor, colegas suas que não soubessem de jeito nenhum o que fazer nessa 
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situação. Como é que essas professoras poderiam ser preparadas para agirem nessas 
situações? 
Cacá: Eu acho que... capacitá-las. 
Pesquisadora: Quem faria isso? 
Cacá: O próprio Governo mesmo. Instruir os professores a lidarem com esses problemas. 
Pesquisadora: A educação sexual, no seu ponto de vista, ela contribui prá educação 
dos alunos, das crianças de uma maneira geral? 
Cacá: Contribui. Contribui de uma forma que ela pode crescer sabendo ....sobre, não é? E 
de uma forma ou de outra, quando... quando ... a criança, ela não tem uma Educação 
Sexual dentro de casa, é orientada dentro de casa, quando ela busca fora, tem delas que 
ela.... se... se... reserva, não é? Quer ... quer aprender, quer saber, prá quando acontecer ela 
já está ciente do que ela pode fazer, e, se deve fazer no momento. Quando ela não tem uma 
orientação dentro de casa, fica complicado, fica difícil. Eu digo até por experiência própria 
(risos). 
Pesquisadora: E prá vida de uma maneira geral, seria essa mesma resposta?  
Cacá: É, é muito importante. Hoje tem, tem que ter orientação sexual. Do meu ponto de 
vista, tem que ter. 
Pesquisadora: Certo. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, com 
relação a esse tema que eu não perguntei? Algum exemplo, alguma reclamação, 
alguma justificativa? 
Cacá: Eu acho assim... trabalhar, como a gente já disse. Trabalhar...  saber trabalhar esse 
tema, é complicado, é difícil. E ter um pouco, assim, da parceria mais do estado, não é? 
Juntamente com os órgãos, prá orientar mais os professores, capacitar mais os professores. 
Porque os professores têm dificuldade, tem muita (com ênfase) dificuldade de abordar 
esses temas em sala de aula, porque é complicado, então assim.... A gente sente só.... Falo 
claramente, mas, se eu for prá sala de aula falar um tema desse, eu já me sinto um pouco 
receiosa. 
Pesquisadora: Então, você sente dificuldade? 
Cacá: Sinto, sinto muita dificuldade. 
Pesquisadora: Tá certo. Professor/a, obrigada. Se eu tiver alguma dúvida eu posso 
ligar ou voltar? 
Cacá: Pode, pode sim. 
Pesquisadora: Então, obrigada. 
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Derci - Transcrição da entrevista 
 
Pesquisadora: Professor/a, o tema da minha pesquisa é sexualidade, é um tema 
delicado. Em sua opinião, quem ou onde se deve falar com as crianças sobre 
sexualidade? 
Derci: Na escola e o professor.... também tem que fazer parte dessa..... problemática. Não 
só compete aos pais... porque na família, falar de sexualidade é mais questão de tabu, não 
é? Não tem a escola? Como... prá quebrar esse tabu. A escola tem esse papel, ....  de 
quebrar. Então, assim, não só compete, claro, aos professores, nem só a escola, mas, 
também ela serve pra orientar, não é? A....A... orientar a... Como é que eu posso dizer? 
Então, compete mais a escola. O professor e a escola trabalham essa questão da 
sexualidade. 
Pesquisadora: De que forma? 
Derci: Olhe! Existem vários veículos prá poder se trabalhar. Se a gente se utilizar de 
leitura, fazer uma pesquisa, a própria televisão, se você souber guiar, mostrar os canais que 
você tem que assisti, eu acho que também a televisão serve como um veículo de... de 
também tá tocando essa questão da sexualidade. É...É... a própria conversa, fazer uma roda 
de conversa, é muito bom, porque é assim.... tem... se ele... ele.  ele já ouviu falar, mas tem 
vergonha de perguntar, então, aproveitando essas rodas prá poder tirar essas dúvidas, não 
é? Poder tirar essas dúvidas e... como o professor tá ali prá poder falar, usando uma 
linguagem deles e também que não seja uma linguagem pejorativa, uma linguagem que 
seja.... que vá influenciar na cabeçinha deles, não é? 
Pesquisadora: Você ainda tá fazendo o curso, não é isso? 
Derci: Tô, ainda estou. Termino ano que vem. 
Pesquisadora: Na minha época de graduação eu não tive nenhuma disciplina, nada 
que falasse de sexualidade, na sua época, no seu curso tem? Ou teve? 
Derci: Olhe! Assim... A gente teve uma matéria, no segundo período, mas ela não 
abordava especificamente a sexualidade. Mas, ela era.....ela é.... Psicopedagogia, era mais 
questão assim .... é...é..... é....de se saber.... pronto! Definir meninos e meninas, as 
características, o que é que menino gosta. Não tinha nada voltado, ainda não tem nenhum 
... na grade, ainda não tem nenhuma matéria voltada prá sexualidade. Vamos falar de 
sexualidade! Não, ainda não tem. Eu é que às vezes, eu busco, gosto e busco, conversar 
com meus alunos a respeito desse assunto. 
Pesquisadora: Você acha importante ter no curso de graduação essa informação? 
Derci: Acho, acho e deveria, porque se a gente tá num curso que a gente vai trabalhar com 
criança, a gente vai trabalhar com pré-adolescente, não é? Então, é importante é 
fundamental que tenha. A gente fez uma coisa assim, prá gente ter uma noção de como 
você falar. Falar de sexo todo mundo fala, mas, a respeito das coisas que você vai falar... 
Pesquisadora: Você acha que deveria ser como lá na Graduação? Como é que 
poderia ser tratado isso lá na Graduação? 
Derci: Olha! Eu acho que assim, eles poderiam trabalhar de forma, acho que, mas na forma 
técnica de como abordar, mas, a questão de como você .... não sei se teria como uma 
fórmula pronta, dizer assim: "olhe! Vocês vão falar não" ... mas assim, "olhe! O jeito que 
você tem que falar, antes de você falar você pesquise , você estude, a depender do grau, a 
depender da idade como é que você se dirige". Ah! Você não pode falar de como  veio.... 
como é que a mãe ficou grávida? Porque engoliu um caroço de melancia e....e... Não! Não 
vai falar. Hoje em dia não se fala assim. A gente pode até usar outras .... 
Pesquisadora: O fato de você ser mulher facilita ou dificulta lidar com esse tema na 
sala de aula? 



    158 

 

Derci: Eu acho que facilita, também. Porque mulher é assim, mulher é mais sensível, tem a 
mente mais aberta, prática. Esse .... É mais antenada com esse tema. Eu acho que...... 
Pesquisadora: Você aborda esse tema na sala de aula? 
Derci: Abordo 
Pesquisadora: De que forma? 
Derci: Semana retrasada, eles tavam.... No ano passado a gente tinha um professor, ele era 
homossexual, então, assim, essa idade é fogo. Então, aquela coisa, ficavam: "viado!", eles 
não tinham uma noção, eles não sabiam, quer dizer, eles sabiam o que era viado, porque a 
munheca fica mole. Mas, eu expliquei o que significa ser viado, o que é a 
homossexualidade, porque prá mim, viado é um animal, eu falei prá eles. Se você 
perguntar o que é viado, eu digo que é um animal. Agora, se um homem tem interesse, 
uma pessoa do mesmo sexo tem interesse por outra pessoa do mesmo sexo, aí ela é 
homossexual. Aí eu disse assim: "eu sou heterossexual", antes de falar, né? "Professora! A 
senhora é hetero, professora!" Eu disse: "Sou sim! Com muito gosto". Mas, eles acharam 
que heterossexual era sapatona, como eles dizem. "A senhora é hetero?" "Sou 
heterossexual! E vocês, eu acho que são heterossexual, pelo ao menos pela forma". "Eu 
não sou hetero!" Aí eu começei até rir. Aí eu disse: "Já vi que vocês não entendem". Fiz 
um esboço no quadro, coloquei o que significa a palavra homossexualidade, o que é 
homossexualidade, o que é heterossexual, o que homossexual, o que é bissexual. Aí eles 
disseram: "Ah! Eu não sabia!" Heterossexual é uma pessoa que gosta do sexo oposto, 
homossexual gosta do mesmo sexo e bissexual gosta dos dois lados, o chamado gilete. Já 
uso uma linguagem deles. "Ah! gilete!". Eu disse; "É!". "Gilete que corta dos dois lados, 
não é? Espada também corta, por isso que é melhor dizer que é facão. Que corta de um 
lado só!". "E eu sou facão!, eu sou facão, eu sou facão!" Mas, entenderam. (risos). 
Pesquisadora: Você vê, assim.... Prá você talvez não, mas, de uma maneira geral, você 
vê dificuldades de abordar esse tema na sala de aula? 
Derci: Não! Eu não vejo não! Acho que...mas, também... eu não sei se é porque eu sou 
jovem, assim, né? Eles sentem mais vontade de se abrir. 
Pesquisadora: Se identifica? 
Derci: Se identifica. Eu acho, eu acredito também que seja um ponto prá que eles se 
soltem, se soltem. 
Pesquisadora: Você tem quanto tempo de sala de aula? 
Derci: Eu tenho um ano. 
Pesquisadora: Certo. Então, vamos a um outro caso,... 
Derci: Ai meu Deus! 
Pesquisadora: Você já teve casos, nesse tempo, de aluno ou aluna que tenha sofrido 
abuso sexual?  
Derci: Que eu saiba não. 
Pesquisadora: Então vou colocar uma situação. 
Derci: Ai!  
Pesquisadora: Um aluno ou aluna, menino ou menina, também nessa idade, 9, 10 
anos, sofre abuso sexual e você fica sabendo. Na sua sala. 
O que você faria? 
Derci: Primeiro, é....eu sabendo.....eu .... convocaria a Coordenação, Direção, 
primeiramente. Aí é um caso que tem que ser isolado. Então, chamaria a Coordenação, a 
Direção é...é... depois os pais e por último eu ia procurar os órgãos competentes. O 
Conselho Tutelar, Polícia  ... É, sofreu abuso, não é? Abuso sexual é crime. Acho que 
primeiro acho que o Conselho Tutelar, porque é criança. 
Pesquisadora: E na sala de aula, você faria alguma coisa?  
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SILÊNCIO... 
Pesquisadora: Você tá sabendo e ela ou ele tá na sala de aula, como é que seria a sua 
atuação na sala de aula? 
Derci: Sabendo?  
Pesquisadora: Sim. 
Derci: Que ela sofreu? 
Pesquisadora: Sim. 
SILÊNCIO.. 
Derci: Sabendo que ela sofreu, eu acho que...eu... eu... acho que... assim, eu poderia 
observar mais a...a ... as atitudes dela, se ia ter alguma alteração, se... a  mudança.... o 
humor... o comportamento... eu acho que eu ia observar mais, esse tipo de ... registrar.... a 
aluna muda um pouco a...a.....a maneira... o comportamento. 
Pesquisadora: Mas, os professores que não sabem de jeito nenhum o que fazer, nessas 
situações, o que você acha que deveria ser feito prá que eles ficassem preparados? 
Derci: Eu acho que poderia é....é.... eu acho que.... talvez, sei lá, trabalhar a questão, assim 
.... palestras, alguma coisa direcionada... 
Pesquisadora: Quem deveria fazer? 
Derci: Acho que a própria escola. 
Pesquisadora: Prá você o que é a educação sexual? 
Derci: A educação sexual? Bom, a educação sexual prá mim ... eu acho assim .... que... a 
gente precisa....a  .... eu acho que acredito mais voltado na sexualidade. Prá essa série, prá 
essa faixa etária. O conhecer, se conhecer, conhecer o corpo, respeitar a...a....a... a 
diferença, porque se eu tenho um aluno que é homo, no ano passado eu tinha um aluno, 
pelo ao menos era o que a....a aparência mostrava. Então, a educação sexual é assim, é 
você direcionar, é você é.... é quebrar tabus, regras não, mas, tabus. 
Pesquisadora: Você acha que a educação sexual contribui prá educação de uma 
maneira geral, prá vida deles? 
Derci: Ah! Sim! Com certeza. 
Pesquisadora: De que forma? 
Derci: Com certeza. Porque é assim, na escola, não sei se vai interferir muito assim na 
escola, mas, assim, eu acho que prá vida, eu acho que prá vida. Porque, é assim, o que a 
gente aprende... esse tema é um tema muito bom, assim prá ele, você fala em sexualidade, 
a turma pára. Então, você fala em sexo, já chama atenção. Porque sexo tá  
em todo lugar, em todo lugar, em qualquer movimento que você faça, as próprias letras de 
músicas é tudo voltado para o sexo.... Então, assim, tudo ...então...seria fácil abordar. Eu 
acho que era essa a pergunta? Não sei se eu fugir um pouco? 
Pesquisadora: Não, era essa, se contribuiria prá educação? 
Derci: Contribuiria, contribuiria porque eles iam levar isso, talvez poderia ... não sei... com 
outro olhar, não é? A questão do preconceito. Sei que o preconceito não acaba, não é? Dei 
uma noção do que era preconceito (com ênfase). O que era um preconceito? É você ter 
uma opinião antes de conhecer. Eu acho que contribuiria sim. 
Pesquisadora: Você quer acrescentar mais alguma coisa? 
Derci: (risos) Não sei. 
Pesquisadora: Assim, você quer falar mais alguma coisa? Que eu não tenha 
perguntado? 
Derci: Não sei...... (risos). 
Pesquisadora: Então, obrigada. Se eu tiver alguma dúvida, eu volto. 
Derci: Tá certo. 
Pesquisadora: Obrigada. 
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Djair - Transcrição da entrevista.                                    
  
Pesquisadora: Professor/a, o tema do meu mestrado é sexualidade, educação sexual, 
e, sexualidade é um tema delicado, em sua opinião quem ou onde se deve falar com as 
crianças sobre sexualidade?  
Djair: Com as crianças! Primeiro com a família, eu acho que a família é a base de tudo, né? 
Então, eu acho que o primeiro contato com a sexualidade, com a conversa sobre a 
sexualidade deveria ser na família, com a orientação dos pais, com a orientação dos avós, 
com raras exceções dos responsáveis, e, secundariamente na escola, mas, principalmente 
na família. 
Pesquisadora: Na minha época de graduação, de Biologia, não tive nenhuma 
informação sobre sexualidade, você teve? 
Djair: Não, na minha época de Pedagogia eu não tive. Nenhuma disciplina tocou sobre 
educação sexual. 
Pesquisadora: Você vê importância desse tema na Universidade? 
Djair: Vejo, claro. Porque lá é o berço da nossa formação. E...  lá na Universidade é onde a 
gente adquire o conhecimento para a nossa prática, então, eu vejo muita importância de ter 
essa disciplina lá na Universidade. 
Pesquisadora: Você sugeria assim...  que tipo assim..... de que jeito é que poderia ser 
na Universidade? Assim,  ... você está na Universidade e quer que esse tema seja 
abordado. De que forma você acha que podia ser abordado? Lá na Universidade? 
Djair: À base de seminários, de mesas redondas, debates, palestras falando sobre esse 
tema. 
Pesquisadora: Isso iria ajudar em quê aos futuros professores? 
Djair: Até prá gente, assim... aprender meio a saber a lidar com essa situação na sala de 
aula, saber lidar com os obstáculos que a gente vê em sala de aula. Porque, é assim.... a 
sexualidade assim a gente conhece, eu conheço por conta própria, assim né? Pela formação 
que eu tive, em casa tudo e tudo. Mas, eu aprendi assim... na Universidade, como lidar com 
as crianças sobre isso, não. 
Pesquisadora: O fato de você ser mulher, dificulta ou favorece, facilita a sua atuação 
em sala de aula quanto ao tema sexualidade? 
Djair: Eu não vejo essa distinção se for homem ou mulher, entendeu? Acho que é 
dependendo de como for abordado a situação, mas, eu não vejo não se ...ah! Eu como 
mulher, eu me expressaria melhor, eu abordaria melhor essa situação! Acho que depende. 
Pesquisadora: Você aborda o tema sexualidade em sala de aula? 
Djair: Não. 
Pesquisadora: Nunca? 
Djair: Não. Nunca abordei. 
Pesquisadora: Por que? 
Djair: Não abordei, primeiro....assim.... nesse tempo que eu tenho experiência em sala de 
aula...assim... 
Pesquisadora: Quanto tempo? 
Djair: Dois anos. Eu nunca passei por essas situações de constrangimento, assim, em 
relação à sexualidade. Aborda assim, quando a gente dá o conteúdo de Ciências, fala sobre 
o corpo humano, sobre o nascimento, mas, a sexualidade propriamente dita, assim, não. 
Pesquisadora: Quais seriam as maiores dificuldades prá você em abordar esse tema? 
Já que você não aborda. Você disse que não houve oportunidade, assim... não deve ter 
surgido oportunidade.... 
Djair: É, não surgiu. 
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Pesquisadora: mas, quais são as maiores dificuldade de você abordar esse tema em  
sala de aula? Ou não tem dificuldades? 
Djair: Eu acredito que eu não ia ter dificuldades, não. Assim... em abordar esse tema. Foi 
.... não sei... ou pode ser por relapso meu... uma coisa assim, né? 
Pesquisadora: Pode não ter planejado ainda. 
Djair: Planejamento! é. Mas, eu acredito que dificuldades eu não ia ter não em sala de aula, 
em abordar esse tema, né? 
Pesquisadora: Certo. Qual é a idade dos seus alunos? A série e a idade? 
Djair: Entre 9 e 10 anos. 
Pesquisadora: Certo. Então, vamos a outra situação: Você já teve em sala de aula 
algum aluno ou aluna que já tenha sido abusado sexualmente? 
Djair: Tenho, tenho. 
Pesquisadora: Como é que você lida com essa situação na sala de aula? 
Djair: Eu trato ela, assim... essa menina, eu já tive mais de uma. Desde o ano passado eu 
tive uma, esse ano tenho outra, eu trato ela ... como normal, como todas as outras crianças, 
e... não... tem distinção de nada. Ela.... Eu percebo que o comportamento dela é meio 
diferente, é mais retraída, e tudo, eu procuro me aproximar mais, ser mais carinhosa... 
Pesquisadora: Os colegas sabem? 
Djair: Não. Os colegas não sabem? 
Pesquisadora: Você sabe! Você não toca! Mas, .... assim.... o seu lidar com ela é nesse 
sentido, se aproximar? 
Djair: É! É mas é um lidar especial. Eu sei por conta dos pais, a direção da escola que 
conversou comigo e tudo. Agora, os alunos na sala ninguém sabe. 
Pesquisadora: E a escola o que fez quando soube? 
Djair: Nada. Só veio me .... só veio conversar. Professora, a senhora conhece a situação da 
pessoa? Aí eu disse não. Ah! É porque aconteceu isso, isso e isso, pronto. 
Pesquisadora: E não foi caso de levar ao Conselho Tutelar? 
Djair: Não, porque quando as meninas entraram na escola já tinha acontecido. Não foi uma 
coisa que aconteceu ela estudando aqui na escola. Foi coisa que aconteceu antes dela entrar 
na escola. 
Pesquisadora: E a escola tem algum tipo de acompanhamento especializado, nesse 
caso, ou só tá sabendo e no lidar, no dia a dia aqui? 
Djair: Não.. é porque é assim.... essa crianças geralmente elas tem sempre algum....  
assim... algum trauma.. Aqui na escola tem uma sala de recurso que trabalha com esse tipo, 
assim, de problema também. 
Pesquisadora: Quem são as pessoas que trabalham nessa sala de recurso? 
Djair: Uma Psicopedagoga. Trabalha só um turno, pela manhã. 
Pesquisadora: Uma Psicopedagoga. Funcionária da Rede Municipal? 
Djair: É Funcionária. 
Pesquisadora: Me diz uma coisa: Como você sentiu dificuldades de ver como fazer no 
caso da menina grávida, no caso de um menino se for abusado, se for abusado, 
porque é assim, você me contou dois casos que já tinham acontecido, mas, se surgir 
agora e você soube. Como você iria lidar? Do mesmo jeito? 
Djair: Eu vou lidar até o meu limite. Até onde eu posso. Entendeu? Não vou fazer mais do 
que o que eu posso. Entendeu? Porque eu penso assim, são muitos problemas, essas 
crianças são muito problemáticas, entendeu? E se eu for abarcar tudo quem fica doente sou 
eu. Então, eu faço dentro do meu limite. Eu sei, eu converso com os pais, se eu puder eu 
oriento, o que deve fazer, o que não deve. Agora, mais do que o meu limite eu não posso 
fazer não. Eu não faço, porque são muitos problemas. E o que eu faria com essa criança? 
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Eu não apresentaria o caso prá turma, prá começar eu não ia expor, até porque ia gerar um 
constrangimento para o aluno. Mas, eu ía dá um tratamento mais especial a ele, eu ía dá 
carinho, eu ia dá afeto prá ele, mais ...assim... mais do que eu dou pros outros, com ele eu 
daria um tratamento especial, mas, tudo no meu limite. 
Pesquisadora: Na sua opinião, existem professores, você mesmo sem ter lidado com o 
assunto, mas você ainda diz o que poderia fazer, mas existem professores que dizem 
assim: Ah! Eu não sei o que fazer, eu não sei, eu não faria, não faria nada porque não 
sei! Prá esses professores que não têm a menor idéia do que fazer, nessas situações, o 
que você acha que deveria ser feito para deixá-los preparados? 
Djair: Uma conversa... primeiro lugar, conversar conscientizar a pessoa. 
Pesquisadora: Quem faria esse trabalho com esses professores? 
Djair: A direção da escola, procurar ajuda de fora, alguém prá ministrar palestras, 
minicurso prá gente aqui, até prá gente obter uma maior informação, e prá gente poder se 
conscientizar, prá ter uma idéia de como trabalhar na sala de aula. 
Pesquisadora: Você acha que a educação sexual contribui prá educação dos seus 
alunos? Educação de uma maneira geral? 
Djair: Contribui. Contribui porque essa comunidade que a gente trabalha é uma 
comunidade muito complicada e a sexualidade aqui é.... assim... é muito em alta, é... 
assim...porque tem, por exemplo, tem muitos alunos que como moram em barracos, não 
tem quarto, então, dorme pai, a mãe, os irmãos, todo mundo no mesmo lugar e como os 
pais acham que como os filhos são pequenininhos eles não sabem o que é que tá 
acontecendo e os pais acabam tendo relações na frente dos filhos mesmos, entendeu? Os 
pais botam filmes que não deviam os filhos assistir, e isso queira que não queira interfere 
na aprendizagem do aluno. 
Pesquisadora: Eu perguntei prá educação, e prá vida dele, já é essa a resposta? Prá 
vida dele? A educação sexual, na escola, de que forma poderia contribuir? 
Djair: Na escola? 
Pesquisadora: Você vê contribuição? 
L: Vejo! (com ênfase). Orientar, é.... o uso de preservativo, a questão de doença... 
Pesquisadora: Mesmo na idade dos seus? 
Djair: Não! Eu acho que (risos) na idade dos meus, eu acredito que os meus ainda estão 
muito novos, muito pequenos prá ter esse tipo de relação, mas, como ele.... como a família 
não contribui prá sexualidade da criança, então, como ele já tem noção, eles sabem, ele vê, 
então, eu não vejo assim...problema de explicar a ele sobre as doenças sexualmente 
transmissíveis, o uso do preservativo, até porque ...eles presenciam no dia a dia! Mas, não 
que eles vá praticar, mas, meio que orientar. 
Pesquisadora: Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar?  
...SILÊNCIO ... 
Djair:  Não. 
Pesquisadora: Que eu não tenha perguntado, com relação ao seu trabalho, às suas 
dificuldades ou que você gostaria que pudesse ser diferente? 
Djair: Não. Só assim , gostaria que.. .a gente tivesse mais apoio, porque tem horas que a 
gente aqui.... 
Pesquisadora: Apoio de quem? 
Djair: Da Prefeitura em si. A gente não culpa a direção da escola, porque eles têm os seus 
problemas, e as suas limitações também, mas, que a Prefeitura mesmo é.... abrir cursos prá 
gente, proporcionar... porque só assim: Ah! O professor tem que fazer isso, o professor tem 
que fazer aquilo. Mas, eles não dão não as ferramentas prá que a gente também trabalhe 
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isso, e a gente fica meio que assim.. sozinho, no mundo da sala de aula. Eu queria, assim, 
só mais apoio dessas pessoas. 
Pesquisadora: Tá certo. 
Djair: Pronto? 
Pesquisadora: Eu quero agradecer e pedir que, se eu tiver alguma dúvida, eu possa 
voltar aqui ou telefonar. 
Djair: Tá, com certeza. 
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Djalma - Transcrição da entrevista.                                 
 
Pesquisadora: Professor/a, o tema da minha pesquisa de mestrado é sexualidade. É 
um tema delicado. Na sua opinião quem ou onde se deve falar com as crianças sobre 
sexualidade? 
Djalma: Eu penso que, principalmente, a família seria, assim, os mais adequados prá falar 
dessa questão, porque, de fato, realmente é delicado, e .... o professor tem 
dificuldade.....tem dificuldade até de tratar esse tema, na sala de aula, apesar de reconhecer 
que é uma necessidade, até uma ... uma orientação nesses Parâmetros Curriculares. Mas, 
por questões culturais existe um tabu muito, muito grande em relação ao tema. No meu 
ver... 
Pesquisadora: Já que você vê a família como principalmente, não é? Onde ele deve 
receber essas informações. A escola.....a escola, no tocante a isso, já que é importante, 
já que tem nos Parâmetros (PCN), como é que poderia ser assim....como é que a 
escola poderia fazer esse tipo de trabalho? 
Djalma: Primeiro a escola devia se envolver mais no tema, não deixando o professor, 
apenas, incumbido dessa tarefa, então, o Projeto Político Pedagógico deveria ser um 
momento onde essa questão da sexualidade, deveria entrar no currículo e os professores 
deveriam ter um apoio da coordenação no sentido de promover situações didáticas, 
promover atividades onde o tema aparecesse, já que é um tema transversal e, o que a gente 
percebe é que o professor fica sozinho e às vezes enfrenta dificuldades por causa disso. 
Pesquisadora: Então, essas atividades, essas situações didáticas que você fala aí, 
seriam situações ou atividades com os alunos ou só com os professores? 
Djalma: Com alunos e professores. 
Pesquisadora: Professor/a, na minha época de graduação eu não tive nenhuma 
informação sobre sexualidade, eu não tive nenhuma disciplina que falasse sobre isso? 
Na sua época teve? 
Djalma: Eu tive uma....uma... disciplina de artes no curso de Pedagogia, onde inclusive foi 
tratado desse tema sexualidade, e... inclusive eu fiz parte de um grupo .. de uma atividade 
lá, onde a gente montou uma aula com base nesse tema e aí a gente teve a oportunidade de 
levar... seria uma aula..... nós simulamos uma aula prá alunos da 4ª série, e, nós tivemos a 
oportunidade de levar alguns objetos, como anticoncepcionais e tal, discutir essa questão, 
mas, inclusive foi levantado a problemática de se fazer isso na sala de aula por conta do 
preconceito que as famílias têm em relação ao professor tratar desses assuntos na escola, 
mas, foi a única vez também que a gente tratou desse assunto, que eu me lembre. 
Pesquisadora: Você disse que prepararam uma aula, simularam uma aula prá 4ª série 
e trataram de anticoncepcionais, você acha adequado? 
Djalma: Olhe! Eu creio que tudo depende do tema, depende de como ele é  apresentado. Eu 
acho que de acordo.... de acordo com a sua clientela, de acordo com....a série que você está 
trabalhando é que você vai dosar a complexidade com que você vai apresentar o tema. 
Pesquisadora: O fato de você ser homem facilita ou dificulta? 
Djalma: Dificulta, dificulta seriamente, eu achava até que não, mas, a prática mostra que é 
bastante complicado. 
Pesquisadora: Por que professor/a? O/A Senhor/a atribui a que? 
Djalma: Eu atribuo ao .... ao machismo mesmo, que eles ... as crianças já trazem de casa. 
Eles têm um...um... até as...as... meninas, elas tratam a questão da finura do Professor de 
uma maneira diferente. O Professor, principalmente nessa série que eu trabalho, que elas 
são crianças, mas algumas já...já... se sentem... já despertam prá questão da curiosidade em 
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torno dos temas sexuais e qualquer menção ao tema eles ... eles reagem eles reagem até de 
uma maneira bastante arredia. 
Pesquisadora: Você acha que se fosse uma Professora eles teria em pouco mais de 
liberdade? 
Djalma: Eu penso que eles tratariam com mais naturalidade. 
Pesquisadora: Você costuma abordar esse tema em sala de aula? 
Djalma: Olhe! Só quando é inevitável fazer. Às vezes a gente tenta abordar de acordo 
com... com... a necessidade da situação, às vezes nós precisamos dá uma orientação ética 
envolvendo essa questão sexual, as vezes é necessária dá uma informação mais científica 
de acordo com ... com o assunto que eles estão trabalhando, que eles estão estudando, aí a 
gente vai introduzindo, mas, de uma maneira muito sutil, a gente nunca pode fazer a coisa 
.... colocar como tema central: "hoje nós vamos discutir a questão da sexualidade infantil e 
tal", isso a gente tenta evitar fazer. 
Pesquisadora: Qual seria as maiores dificuldades para fazer esse tipo de trabalho em 
sala de aula? Você já falou de algumas questões, a gente pode até enumarar: você 
falou do preconceito por você ser homem.... 
Djalma: É muito delicado, muito delicado mesmo, prá você ter uma idéia eu percebi na 
minha turma que eles, .... principalmente os mais velhos, eles não gostam quando me ver 
conversando com as colegas, porque aqui tem ...quase todas professoras são mulheres. 
Então, quando eles vêem fazem comentários, eles recriminam, me recriminam, dizem: 
"Ah! tá paquerando a professora". Então, eles levam tudo.. eles sexualizam muito a questão 
do contato homem-mulher, é, então.....talvez porque eles não tenham.... eu creio que, o 
ambiente autoritário violento onde a maioria deles vive, eles não tenham a oportunidade de 
ver as relações de gênero é... sendo tratadas de uma maneira atrativa, mas, dissociado da 
questão sexual, então, qualquer abraço, qualquer manifestação de afeto é lido como uma 
manifestação de interesse sexual, muito, não é.... Inclusive a gente é orientado pela escola 
prá gente ter o máximo de cuidado nessas coisas. 
Pesquisadora: Quantos anos você tem de sala de aula? 
Djalma: Um ano e meio, aqui na Prefeitura, mas eu tenho uns cinco anos. 
Pesquisadora: Então, vamos a outra situação: Você, aqui, já teve algum caso de aluno 
ou aluna que tenha sido abusado sexualmente? 
Djalma: Eu tenho uma aluna que, segundo a coordenação da escola, já sofreu esse tipo de... 
de situação. Eu realmente não sei se ela foi abusada, mas.... mas houve algum problema 
nesse sentido, inclusive ela é acompanhada, e..... a gente sabe.... 
Pesquisadora: Acompanhada por quem? 
Djalma: Ela?... pelo Psicólogo. 
Pesquisadora: Psicólogo? 
Djalma: Sim. 
Pesquisadora: Eu soube que aqui na escola tem uma Psicopedagoga. 
Djalma: Tem, mas, não é aqui não. É fora daqui. Agora que, em outras salas, alguns 
colegas nossos tem também. 
Pesquisadora: A questão seria!  Se você.... porque, no caso, esse aluno ou aluna sua já 
veio prá cá, já passou por isso. Mas, se acontecesse na sua sala, chegou agora, 
aconteceu um caso, um aluno ou aluna foi abusado, você ficou sabendo. Como é que 
você ía ...o que é que você ía fazer? Qual seria a sua reação? Você ficou sabendo. 
Djalma: Mais uma vez, eu penso que o melhor seria ... é... evitar qualquer tipo de 
exposição do problema dela prá ou outros e, .... resguardar a questão da dignidade da 
pessoa humana. Eu penso que... as crianças elas ....elas podem ser muito hostis umas com 
as outras, e a gente..... Por conta, eu creio que, por conta dessa cultura muito autoritária que 
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eles vivem , autoritária e muito violenta. É de uma maneira tal que às vezes a gente não 
consegue nem reclamar, fazer uma reclamação do comportamento deles para os pais 
porque sabe que isso implicaria em represálias violentas.   
Pesquisadora: E a escola, qual seria o papel da escola nessa situação? 
Djalma: A escola devia abrir espaços prá se discutir isso. Trazendo a família prá escola. 
Promovendo palestras. Discutindo a questão da igualdade entre....entre... homem e mulher 
que eles às vezes não vê isso em casa e é muito difícil prá eles aceitar essa igualdade. 
Porque as próprias meninas são machistas em suas brincadeiras.... Eu acho que a escola 
devia trazer mais... acolher mais os alunos e as famílias, prá.... nesse sentido de focar.  
Pesquisadora: Isso ajudaria tanto a escola como aos professores lidarem com as 
situações? 
Djalma: Sem dúvida. Os professores se sentiriam mais apoiados, porque essa tarefa de 
fazer... de tratar desse tema dentro da sala de aula, por ser muito complicada, às vezes o 
professor acaba preferindo não tratar dessa questão. Porque, inclusive, poder ser mal 
interpretado, entendeu? Pode ser, no caso, de algum comentário, é... dos pais, alguma 
reclamação dos pais nesse sentido, a coordenação da escola ficar contra o professor, e não 
a favor, por não saber como esse assunto estava sendo tratado na escola. Então, eu acho 
que... o Projeto Político Pedagógico seria o mecanismo e o espaço ideal prá se tratar dessas 
questões. 
Pesquisadora: educação sexual. Como é que você vê a educação sexual nessas séries?  
Djalma: Eu penso que a questão da sexualidade ... ela deve ser é.... prá ser mais eficaz ela 
deve ser tratada como um tema transversal mesmo, eu não creio que uma disciplina de 
educação sexual seria, por exemplo, ideal. Eu penso que.... o tema ele deve ser introduzido 
à medida que o próprio contexto demanda, não é?  A própria necessidade é que faz com 
que o professor deva tratar desse tema de maneira científica, de maneira fundamentada, de 
acordo com a legislação vigente e o Projeto Político Pedagógico da escola. 
Pesquisadora: A educação sexual, mesmo assim, de forma transversal como você 
falou, de que forma poderia contribuir prá educação de uma maneira geral, dos seus 
alunos? Contribuiria? 
Djalma: Contribuiria. Contribuiria, porque entraria a questão é... deles conhecerem o 
corpo, não é? Deles respeitarem o corpo como sendo parte essencial da pessoa. A questão 
da igualdade de gênero, que é uma coisa importante de ser tratado. Porque isso tem 
implicações é.... até políticas e sociais. Então, eu acho que é muito importante, por ser 
importante ela precisa ser tratado é...como algo importante dentro da escola, não só pelo 
professor, mas por toda a comunidade escolar. 
Pesquisadora: Isso prá educação de uma maneira geral, e prá vida? Agora vamos 
estender mais. Prá vida dessa criança, essas informações, elas contribuiriam de que 
forma? 
Djalma: Olha! Eu penso que em termos práticos, a criança aprender que existe uma 
maneira diferente daquela que ela vê em casa, de como o pai trata a mãe, como os irmãos 
homens tem privilégios que as mulheres não têm dentro de casa. A possibilidade delas 
perceberem que essas relações poderiam ser diferentes a partir do que elas aprendem na 
escola, inevitavelmente poderia levá-las a uma prática social, também, diferente dentro de 
casa. 
Pesquisadora: Professor/a, tem alguma coisa que o/a senhor/a gostaria de acrescentar 
com relação a esse tema e,  que eu não perguntei? Alguma coisa que incomoda ou que 
você gostaria que acontecesse, alguma reinvidicação? 
Djalma: Eu gostaria que ...que  a escola como um todo discutisse  mais, não só essa 
questão da educação sexual, da sexualidade, mas, discutir mais os problemas sociais dos 
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alunos, de suas famílias como sendo problemas também, não essencialmente da escola, 
mas, que mereceria uma atenção maior da escola. A escola, eu penso que, por ter pessoas 
formadas, pessoas que têm uma função social importante, eles deveriam se engajar mais 
nessas questões mais locais da comunidade escolar. 
Pesquisadora: Tá certo. Muito obrigada. Professor/a, se eu precisar eu posso procurá-
lo/a prá esclarecimentos sobre algumas palavras que eu não entenda? 
Djalma: Pode procurar sim. 
Pesquisadora: Obrigada Professor/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    168 

 

Itamar - Transcrição da entrevista.                                    
 
Pesquisadora: O tema da minha pesquisa de mestrado é sexualidade, é um tema 
delicado. Em sua opinião, quem ou onde se deve falar com as crianças sobre 
sexualidade? 
Itamar: Olhe! Quem deve falar com as crianças, a pessoa mais apropriada prá falar com as 
crianças é o professor, desde que ele tenha capacitação, que ele saiba o que está falando e 
ele não vai falar pelo conhecimento que ele tem. Não é baseado em achismo, ele vai 
estudar para falar com crianças sobre educação. Desde a mais tenra idade até 4º ou 5º ano 
que é quando se fecha o primeiro ciclo da Educação Fundamental. 
Pesquisadora: Você disse principalmente o professor, não é isso? 
Itamar: Principalmente o professor. 
Pesquisadora: E o papel da família? 
Itamar: Dentro do tema da sexualidade? 
Pesquisadora: Sim, sim. 
Itamar: Fazer uma ponte junto com a escola, junto com o professor, não esconder nada da 
criança, tratar a sexualidade como ela tem que ser, como uma coisa normal, faz parte do 
nosso dia a dia. O que tem que acontecer é a medida que a criança cresce, porque não 
adianta você dá todos os conceitos de sexualidade a uma criança que ela não tem abstração, 
ela não vai entender, mas desde criancinha explicando as coisas como elas são, dizer que a 
gente veio da cegonha, isso não existe mais. 
Pesquisadora: Na minha época de Graduação eu não tive nenhuma informação sobre 
sexualidade, nenhuma disciplina. Na sua época, teve? 
Itamar: Eu não sei se é pior você ou eu. Porque você não teve nenhuma e eu tive por uma 
pessoa que não foi devidamente preparada e me deu conceitos completamente distorcidos, 
dá.... até porque ela era uma freira, então você veja o papel da sexualidade na cabeça de 
uma freira (Com ênfase). Foi isso que foi passado prá mim durante a minha Graduação que 
não era uma disciplina da Graduação. Foi "Como se Ensinar Sexualidade na Sala de Aula", 
foi uma freira. 
Pesquisadora: Era uma disciplina? 
Itamar: Não. Isso foi um curso promovido pela Graduação de Pedagogia da UFS, na época 
em que eu estudava lá e que não valia crédito, não valia nota... mas, que...  eu já peguei a 
mudança de currículo, logo que eu entrei na UFS, a mudança de currículo fez várias rodas 
de palestras. E um desses temas foi trabalhar a sexualidade, um tema assim... um curso de 
20 horas. E foi o que me chamou a atenção é que, assim como o meu professor de Filosofia 
e de quase todo mundo, era Padre, quem me ensinou sexualidade foi uma freira. Na 
Graduação. 
Pesquisadora: Bom, independente ou dependendo dessa sua experiência, você acha 
que é importante ter na Graduação essas informações sobre sexualidade, sobre como 
trabalhar com as crianças? 
Itamar: É óbvio que é importante você ter uma professora que seja habilitada em falar 
sobre sexualidade, porque como foi dito anteriormente, se precisa ser é trabalhado prá falar 
sobre sexualidade. A gente pensa que sexualidade é um tema banal, não é! Sexualidade é 
uma disciplina como qualquer outra que exige estudo da pessoa que vai trabalhar com 
criança. É a mesma coisa que as pessoas acham de alfabetização, qualquer um pode 
alfabetizar. Não pode! Qualquer um pode falar de sexualidade. Não pode! É preciso que 
entre na grade de ....de.... da Graduação, como nas próprias escolas que abrangem o 2º 
grau, falar sobre sexualidade porque nossas crianças estão transando cada dia mais cedo e 
sem saber, muitas vezes, o que estão fazendo. 
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Pesquisadora: O fato de você ser mulher facilita ou dificulta tratar desse tema na sala 
de aula? Em sua opinião. 
Itamar: Não é... não é... um ponto é...é... consistente que me faça fazer diferença, um 
homem ou uma mulher, todos dois devidamente capacitados estão habilitados a trabalhar 
esse tema. 
Pesquisadora: Você aborda esse tema em sala de aula? 
Itamar: Quando entro na matéria de Ciências, eu sou 3º ano que equivale a nossa 2ª série. 
livro de Ciências fala muito pouco sobre sexualidade, ainda não pega muito sexualidade. 
Mas, sempre, principalmente na escola pública, que uma criança engravida, nível de 4ª 
série, é muito comum isso aqui dentro da escola pública, ou quando você vê uma 
conversinha assim: Tia, fulano baixou minhas calças no banheiro. Então, quando você tem 
essa ponte, que você bilisca isso, você traz prá sala de aula, aí você vai falando, vai 
tentando desenvolver o tema sexualidade, ainda que muito superficialmente, porque os 
meus alunos tem de 7 a 9 anos de idade, muito superficialmente, mas, você vai tentando 
tratar da maneira que você acha que aquilo vai contribuir prá formação dele, embora eu 
tenha consciência de que não fui uma pessoa trabalhada para trabalhar sexualidade. A 
minha base em sexualidade literalmente e infelizmente é o que eu tenho da minha vivência. 
Pesquisadora: Quais seriam as maiores dificuldades que você vê em abordar esse 
tema na sala de aula? 
....SILÊNCIO.... 
Itamar: A falta de preparo da pessoa que vai lidar com esse assunto, principalmente, até 
nas salas maiores, ou nas salas menores, porque quando você fala você desperta, né? 
Então, eu acho que a falta de preparo, a falta de competência, literalmente, prá quem vai 
trabalhar com esse tema, e, veja só, eu acho que tá havendo também a banalização do sexo. 
Esses adolescentes, essas crianças, eles acham que sabem tudo sobre sexo e quando aquela 
professora vai trabalhar de um tema em sexualidade meio que ela é assim... Ah! 
Professora! A gente já sabe disso, a gente já entende isso. Meio que eles não levam tão a 
sério. Não foi passado prá eles o quão é importante é o tema sexualidade. Eles banalizam 
um pouco. Então, há uma deficiência do aluno como uma deficiência daquele que passa 
para o aluno. 
Pesquisadora: Vamos a outra situação. Abuso sexual. Você já teve algum caso de 
aluno ou aluna que tenha sofrido abuso sexual? 
Itamar: Não, não. Eu acho que isso ainda não chegou na minha escola. Ou porque não 
chegou ou porque, como em qualquer lugar do mundo, é uma coisa ainda muito pouco 
falada, muito pouco admitida. Então, eu nunca, nunca, em 7 anos de escola pública e 16 de 
particular, eu nunca lidei com uma criança que tenha sofrido abuso sexual, nunca. 
Pesquisadora: Então, vamos a outra situação. Uma aluna ou um aluno seu, também 
nessa faixa de idade, nove ou dez anos, sofre abuso sexual e você fica sabendo, seu 
aluno tá lá na sala e você fica sabendo, o que fazer? 
....SILÊNCIO.... 
Itamar: A primeira coisa que se ouve, teoricamente, em palestras de Psicólogos, em outros 
programas, até de televisão mesmo, que a gente assiste, a gente percebe que quando a 
criança sofre um assédio sexual a primeira coisa que acontece é o desempenho da escola 
dela fazer “bluft”, cair completamente, né? Então, você já ia perceber por uma queda de 
rendimento, normalmente isso acontece. Percebendo-se, confirmando-se que ela sofre um 
abuso sexual, eu acho que a primeira coisa é levar esse caso prá direção, e, essa direção 
junto com a professora e com a criança resolver, mas, resolver às barbas da justiça, né? Eu 
acho que aí ... eu não sei .. não sei qual é o órgão competente, não sei se seria o Conselho 
Tutelar, ou se seria outra coisa. Se a mãe aceita, porque existem abusos sexuais que as 



    170 

 

mães não aceitam e acham que é mentira das crianças, né? Mas, eu acho que é por aí 
mesmo, a escola tem responsabilidade. Escola, professor e família, têm responsabilidade 
sobre um caso assim. Isso não pode passar ileso por uma sala de aula de maneira alguma. 
Pesquisadora: E com relação aos colegas na sala? 
Itamar: Eu acho que eu faria de tudo para esconder dos colegas que ela sofreu abuso sexual 
porque isso é uma maneira de desfazer da auto estima dessa criança, principalmente nessa 
idade, é...é ...  Sabe! Você ser abusada é um crime tão grande contra você, contra sua auto 
estima e uma criança de nove, dez anos de idade você expor isso, de maneira nenhuma, eu 
jamais faria isso, jamais. Esconderia o máximo que eu pudesse. 
Pesquisadora: Professor/a, outros professores, porque você já falou das suas 
deficiências, do por que, né? Quanto a esse tema. A questão da disciplina, falta de 
curso. Mas, prá os professores de uma maneira geral, que não sabem, nem o que 
pensar, o que fazer nessas situações, nessas duas situações. Como é que você acha que 
eles poderiam ficar preparados prá agirem nessas situações 
.......SILÊNCIO...... 
Pesquisadora: O que é que pode ser feito prá que esses professores se tornem 
preparados? 
Itamar: Eu acho que aí tem uma coisa que não se ensina em faculdade nenhuma que é uma 
dose de bom senso e humanidade, primeiro em tudo. Depois é...é......... dentro desse bom 
senso, já que você não se acha capaz, você não tem é... não sabe como agir nessa situação, 
pedir ajuda a pessoas que você confia e que você acha, que talvez, entre aspas, sejam mais 
competentes do que você, se é que a palavra é competência. Mas, que já tenha vivido 
algum caso assim, alguma coisa assim. Eu acho que a primeira coisa que eles fariam, 
jamais tratar uma situação dessa, já que eles não têm uma vivência nem conhecimento é...é 
de maneira indiscriminada, de qualquer jeito, não pode. Porque isso aí vai marcar essas 
crianças prá sempre. 
Pesquisadora: O que é que você entende por educação sexual? 
........SILÊNCIO.... 
Itamar: Talvez, talvez seja a própria desmistificação dos conceitos de sexualidade, talvez 
seja tirar da cabeça das crianças e do adolescente determinadas dúvidas que elas tenham 
sobre sexualidade, é...é  por mais que hoje a educação seja mais aberta em tudo, não são 
todos os lares onde se fala de sexo abertamente. Então, eu acho que é uma forma de 
conceituar determinados comportamentos sexuais, determinados fatos sexuais, conversar 
com crianças e adolescentes sobre tudo que se diz respeito a sexo de uma maneira didática, 
de uma maneira assim..... qui qui qui cá cá cá, qui qui qui cá cá cá, não tem porque qui qui 
qui cá cá cá. É uma matéria como é Geografia, como é História, apenas imbutido de um 
conceito social de que quando se trata da palavra sexo, então, tudo é diferente tudo é qui 
qui qui cá cá cá, e que não deveria ter. Eu acho inclusive, que se essa educação sexual 
existisse desde as nossas épocas e, principalmente, na época dessas crianças, talvez hoje 
não teríamos tantas crianças tendo crianças. 
Pesquisadora: Certo. Você já disse que deveria começar na mais tenra idade essa 
educação sexual, correto? 
Itamar: Eu acho, eu acho. 
Pesquisadora: Como é que você vê a contribuiçaõ da educação sexual prá educação e 
prá vida dessas crianças? 
Itamar: Muda tudo, muda tudo. Na hora que você consegue é.... Gente! Tantos 
comportamentos ... tantas é.....  tantas pessoas têm comportamentos diferentes advindos da 
maneira como eles foram tratados ou tiveram seus conceitos de sexualidade deturpados, 
que você vê que tem pessoas que são marcados pro resto da vida. Pessoas que têm .... 
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é...que na família era proibido falar de sexo, é.... que era proibido... que o sexo era um tabu 
tão grande que você vê que se tornou um traço pessoal, comportamental daquela pessoa e 
que ele carrega prá vida toda. Então, a partir do momento que a gente vai lá na salinha de 
dois anos e que vê que menino tem pintinho e que menina tem perereca, então, ali já muda 
tudo, ali já fica uma coisa é...... não é uma coisa comum, não é banalizando, mas, é uma 
coisa assim, é natural, é normal ser diferente, é normal falar de sexo. Os tabus vão ser 
muito mais quebrados e talvez as pessoas cresçam ... os adultos, quantos adultos hoje da 
nossa idade, eu tenho 35, quantos adultos hoje, da nossa idade, a gente conhece que tem 
traços sexuais assim... comprometidos por causa de uma falta de educação sexual na idade, 
né? Tem colégios, inclusive em Aracaju-Se, a gente conhece que tolhem tanto que a 
criança quando cresce, quando aflora, né? Até aquela .....SILÊNCIO .... falta de dizer de 
quem é que eu gosto, será que eu gosto de homem, será que eu gosto de mulher, de tão 
tolhido que ele foi na infância, porque não se trabalhou sexo quando criança. Sexo era uma 
coisa tão intocável que você só podia descobrir mais tarde ou quando casasse ou quando 
seu professor de Ciências fosse conversar com você sobre pênis e vagina, que daqui a 
pouco eles cresceram, se tornaram adolescentes, né? Eu acho que até a opção sexual deles, 
não são de todos, mas, muitos vieram porque não souberam trabalhar com seu sexo durante 
a infância, não tiveram educação, não tiveram respaldo sexual, com quem conversar. 
Pesquisadora: Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que eu não 
perguntei, sobre esse tema? 
Itamar: Não, inclusive você me fez pensar sobre várias coisas que eu talvez achasse, mas, 
que eu nunca tivesse, assim, parado, literalmente, prá dá uma entrevista. Não, não. Eu acho 
até que... que me foram perguntado coisas que eu tirei lá do arco da velha, que eu nem me 
lembrava mais. 
Pesquisadora: Tá certo. Eu agradeço. E, se eu tiver alguma dúvida eu posso ligar? 
Itamar: Liga, pergunta, passa e-mail. 
Pesquisadora: Tá certo, Obrigada. 
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Josimar - Transcrição da entrevista.                        
  
       
Pesquisadora: O tema da minha pesquisa é sexualidade e é um tema delicado. Em sua 
opinião quem ou onde se deve falar com as crianças sobre sexualidade? 
Josimar: Penso eu, que deve começar com a família, não é? E depois, na escola de acordo 
com a idade de cada aluno. 
Pesquisadora: Você acha que deve começar com que idade, na escola? 
Josimar: Eu acho que desde quando a criança entra, né? Agora tem que ver assim..... eu .... 
a oportuni.... eu tô dizendo uma coisa que eu não faço, mas não escondo. Às vezes tem 
música que..... sobre o corpo e até dão outro nome aos órgãos sexuais, eu mesma na minha 
casa com o meu filho eu nunca dei outro nome, eu falo o nome correto. Mas, eu acho que 
desde quando começa porque desde quando a criança nasce ela tem sexualidade, ela tem os 
órgãos e aí é uma coisa muito natural. 
Pesquisadora: Na minha época de graduação eu não tive nenhuma informação, 
nenhuma disciplina que falasse sobre sexualidade, você fez Pedagogia? 
Josimar: Fiz Pedagogia. 
Pesquisadora: Na sua época, você teve? 
Josimar: Também não. Na minha época.... eu me formei na turma de 90, então tem um 
tempinho já, né? E também nunca... 
Pesquisadora: Você acha que deveria ter esse tipo de informação na Universidade? 
Você acha importante? 
Josimar: Claro! Claro! Porque é.....a gente.... cada um vem de uma cultura, né? de uma 
família, com seus bloqueios, não é isso? Então se a gente fosse, assim, bem orientados, não 
é? Eu acho que seria muito importante, porque, às vezes, a gente falta até mesmo 
orientação ... a gente.....do mesmo jeito que muitos alunos são mal orientados nós também 
fomos, não é? Tivemos as lacunas, então, eu creio que sim. 
Pesquisadora: De que forma você acha que poderia ser passado, esse tipo de 
informação, lá na Universidade, na Graduação? 
Josimar: Da mesma forma que os outros conteúdos são passados, não é? Porque, por 
exemplo, tem conteúdo que, dependendo da idade, você vai prá parte mais lúdica, de uma 
forma mais lúdica, outro você vai sistematizar melhor, vai dar outras informações. Então 
seria da mesma maneira. Agora, claro que tudo que não se faz, ou se faz de uma maneira 
que não é orientada, então, assim, começa a ter um foco prá ele, né? Tanto ... não é... não é 
como a gente... que é um conteúdo da área biológica como outro qualquer, só que ele 
requer mais cuidado porque mexe com o psicológico, mexe com a cultura, com família. 
Então, eu acho que é o cuidado que deve ter a mais é esse. Como os outros conteúdos é a 
mesma metodologia. 
Pesquisadora: O fato de você ser mulher, você acha que facilita ou dificulta lidar com 
esse tema em sala de aula? 
Josimar: Eu penso que facilita. 
Pesquisadora: Você nunca trabalhou esse tema? 
Josimar: Não, diretamente, sistematicamente, não. 
Pesquisadora: Mesmo assim você acha que facilita?  
Josimar: Eu acho, porque é.... quer queira ou não, por mais que a gente ... não é mãe, não é 
tia, mas é aquela figura feminina, não é? A gente se aproxima mais, a gente se aproxima 
mais dos alunos. Os alunos.... a menina pode ter bloqueio com "o professor" (com ênfase) 
masculino, mas o menino dificilmente vai ter bloqueio com a professora. 
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Pesquisadora: Você disse que não aborda o tema em sala de aula, por quê? Sente 
dificuldades?.  
Josimar: Não! Eu acho que... simplesmente porque não é pontuado. Não se tem ...   é que 
não.... como tem.... por exemplo: quando as coisas não estão dentro de um contexto, .....  o 
problema é esse, porque Religião separam, é..... educação sexual separam, se ela já 
estivesse.... então a gente acaba se esquecendo ou deixando prá lá, não por bloqueio ou por 
um outro motivo.... 
Pesquisadora: Você trabalha agora com o 1º ano, não é isso? 
Josimar: Isso. 
Pesquisadora: Mas, já trabalhou com as outras séries? 
Josimar: É, 1º ano, isso. Não, eu só fui até o 2º ano. 3º ano, muito pouco, 5º ano, muito 
pouco. Sempre com os menorzinhos. 
Pesquisadora: Nesses 22 anos você já chegou a trabalhar com os maiorzinhos? 
Josimar: Muito pouco, muito pouco. 
Pesquisadora: Então, aproveitando que você disse que nunca trabalhou porque não é 
pontuado, porque é como se fosse separado, no conteúdo que você trabalha, nos livros 
que você utiliza com os alunos, não tem nada ligado à sexualidade? 
Josimar: Tem a questão da higiene, não é? 
Pesquisadora: Você trabalha? 
Josimar: A gente trabalha! Não é? .... Mas, eu vou ser sincera, é mesmo! Assim... a questão 
de dizer assim: Olha! É... Você tem que lavar o seu pênis dessa maneira, não é? A gente 
não fala disso! 
Pesquisadora: Fala dos dentinhos, fala das orelhinhas. 
Josimar: É, é mesmo! 
Pesquisadora: Na verdade, você deve trabalhar alguma coisa, mas, quando chega na 
parte genital, talvez seja aí que você deixa de fazer. 
Josimar: É, até inconsciente ....... Eu acho que até ..... Eu acho que é o ponto crucial é aí. 
Parece que... eu acho que o bloqueio vem até inconsciente mesmo. Não é uma coisa 
premeditada, não! Eu não vou falar disso, nunca me passou isso na cabeça! 
Pesquisadora: Quais seriam, assim, já que você não aborda, você disse que é porque 
não está no contexto, mas, quais seriam, se é que tem, quais seriam as dificuldades 
que você poderia encontrar em lidar com esse tema na sala de aula? 
Josimar: Bom! Eu acho que se a gente não fizer da forma correta, e mesmo fazendo da 
forma correta, porque depende de como a criança vai, eu acho que é a família, né? Eu 
tenho.... o único receio meu é esse, não é? Da criança chegar em casa e dizer: olha! A tia 
falou assim, falou isso, e aí: Como a professora falou isso? 
Pesquisadora: Vamos ao outro caso. Já teve caso de aluno ou aluna sua que tenha 
sofrido abuso sexual? 
Josimar: Não, nunca soube não. 
Pesquisadora: Nunca soube, certo? 
Josimar: Eu soube..... não, não, foi abuso.....acho que foi. Eu soube assim... depois, ela já 
tinha deixado de ser minha aluna, já tava mocinha e aí, como aqui na comunidade todo 
mundo se conhece, e tem pessoa da coordenação que é da comunidade também, então, aí 
chegou aos ouvidos da escola o que tinha acontecido em relação ao padrasto. 
Pesquisadora: Então vamos a outra situação. Uma aluna sua ou aluno seu de 9 ou 10 
anos de idade sofre abuso sexual e você fica sabendo. Ele tá frequentando às aulas. 
Como é que você reage nessa situação? Com ele, com a turma? 
Josimar: Mas, a turma sabendo? 
Pesquisadora: Então! Aí é o seguinte.... 
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Josimar: Ah! Eu entendi! 
Pesquisadora: Você soube. É você que vai dizer o que vai fazer. 
Josimar: É outra área da educação que a gente também tá esquecida, né? Eu me lembro de 
uma vez que eu comprei uma revista para o meu filho. E aí nessa revista tava dizendo todas 
as orientações em relação a isso. A questão de não atender a porta, quando é de fora, né? 
Quando não é mesmo uma pessoa que não seja conhecida, não deixar tocar, não deixar ter 
alguma intimidade. Então aí já seria... É a mesma coisa da gravidez, precisaria acontecer 
prá despertar a gente começar a fazer.... a fazer essa campanha, né? Essa orientação toda. 
Então seria a mesma coisa. Conversar com ela primeiro, prá saber como é.... que os....se 
ela já avisou a alguém? Já falou com a mãe? Como é que foi a reação da mãe? Se 
acreditaram nela? Se não acreditaram? Né? E aí seria mais uma oportunidade de orientar. 
Pesquisadora: Certo. Vamos imaginar agora, não só você, mas, os seus colegas, todos 
os professores que não saibam de jeito nenhum com essas situações. Porque você 
nunca lidou e a gente percebe que você... nunca teve um caso assim. Então, tanto prá 
você como para outros colegas seus o que poderia ser feito prá que vocês ficassem 
preparados prá agirem numa situção dessa? 
Josimar: Então! Já que... Então, é isso que tá acontecendo. É.... a gente ... sempre houve, 
mas a mídia tá dando em cima na questão da, né? Então....eu....sei... a gente tem... teria que 
se organizar do mesmo jeito que tem campanha pra dengue, campanha prá outras áreas aí 
da saúde, poderia ter campanha prá essa questão. Apesar que já tem, assim, a questão de 
denúncia, né? Fala muito de denunciar, mas não tem a questão ainda de orientar, da 
prevenção. 
Pesquisadora: Tá certo. O que é educação sexual prá você? 
Josimar: Educação é orientação, é informação, é como conduzir, e sexual é da área da 
sexualidade, né? Que envolve tanto o biológico como o psicológico. 
Pesquisadora: Numa escola como é que você acha que isso seria feito? 
Josimar: É como eu já lhe disse, então eu acho que deveria entrar num contexto, ser mais 
focado, mais pontuado prá que a gente comece a refletir, e que... se a gente não souber 
como orientar, se tiver alguma coisa, um bloqueio pedir ajuda, porque do mesmo jeito que 
a gente não vê dificuldade.. Ah! tem aluno que não tá aprendendo a ler, tem aluno.... esse 
conteúdo que eu não consigo, então, a gente não se reune com as colegas e discute? É da 
mesma maneira. 
Pesquisadora: Certo. A educação sexual contribuiria da educação dos seus alunos e 
prá vida deles? De que forma? 
Josimar: Com certeza, com certeza. Porque o que a gente, às vezes, percebe... que como a 
orientação familiar... como....como... o que pode.... o que tá se dizendo aí todos os dias, 
não é? Que..... Como tá havendo falta de orientação na família, isso não ta refletindo na 
escola? Não é? A gente ainda vive numa comunidade tranquila. Mas a gente escuta outros 
colegas dizendo que tá difícil dá aula porque a indisciplina tá grande, por falta de 
orientação da família isso .... isso também por muita informação na cabeça, eu acho que os 
jovens não conseguem nem mais ficar sentados, porque se eles assistem uma televisão, 
uma internet cheia de movimentos, cheia de cor, e tá lá o professor pacato, né? Tem tantas 
dessas coisas que causam todo esse..... essa agitação na escola, de indisciplina, família, 
violência, internet. Então, eu acho também que alguns jovens que por falta de orientação, 
às vezes até por falta de carinho em casa. Porque se eu não tenho um carinho paterno. Uma 
moça, a menina: “Eu não tenho carinho paterno, então, eu vou achar carinho aonde? Num 
rapazinho lá de fora, não é? No coleguinha da escola,  
num colega da rua”. E, o menino também, né? Se eu não tenho carinho em casa, eu não 
tenho orientação, me falta essa lacuna, então, tá aberto, então eu vou me encaminhar prá 
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rua e procurar carinho e aí chega ao ponto da relação sexual, né? Que é o extremo. Então, 
isso tudo é... família que é o eixo de tudo, não é só orientação sexual, mas, orientação prá 
vida. Então, isso tudo tá refletido na escola, e o peso na escola tá sendo bem maior por 
falta dessas orientações. O que eu to querendo dizer o quê? Que o emocional, que a falta de 
atenção na escola é um dos motivos, eu creio, do adolescente, da criança, às vezes até..... 
deixando a pedofilia....chega um homem bem mais velho, poderia ser o pai, o avô e ela 
permite, não permite por promiscuidade, é por medo. E ele começa, a televisão mesmo 
informa, ele faz um cerco de carinho, de presente.  Por que que a criança cai? O que é que 
tá acontecendo que ela tá sendo tão vulnerável na rua com um estranho? Então, é uma 
coisa de ser questionado. A presença do pai, da mãe, não só de fazer as coisas, de 
mantenedor da casa, mas, também, aquele que dá carinho, sustento emocional, às vezes 
falta, e aí vai refletir na escola com certeza, com certeza. 
Pesquisadora: Então, essa educação sexual, na escola, então, contribuiria também prá 
amenizar tudo isso aí que você tá falando? 
Josimar: Juntamente com a família, não é? Porque as coisas estão ....é....., de grosso modo 
falando, estão brabas aí fora, né? Se a gente não tomar conta dos nossos filhos as coisas 
que estão externas à nossa casa vão tomar conta, e aí eles vão muito mais vulneráveis, eles 
vão sem saber escolher. A gente não vai poder estar do lado dos filhos o tempo todo. Mas, 
se a gente der estrutura a ele, ele sabe onde é o ponto dele de apoio, tanto em casa e o que 
eles aprenderam, pode acontecer, não estamos livres, tanto é que tantos pais dizem "poxa, 
eu orientei tão bem e aconteceu". Pode acontecer, não é por erro do pai ou da mãe, mas é 
muito mais difícil. 
Pesquisadora: Professor/a, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar com 
relação a esse tema? Alguma coisa a mais que você gostaria de falar, que você 
lembrou e que eu não perguntei? 
Josimar: Não. Eu quero dizer, assim, que foi boa a entrevista prá gente até refletir, né? 
Porque quando a gente começa a falar a gente começa a organiza o pensamento e diz 
assim: "Olhe! Tem questões que eu poderia até ajudar aos meus alunos, mas, eu gostaria 
...é assim... é... é difícil, às vezes, a gente trabalhar com coisas esporádicas, né? A gente..... 
Professor se foca muito no dia a dia. Então, que essas questões elas possam fazer parte, 
claro que a gente vai comentar lá sobre isso todos os dias, mas que esteja dentro do nosso 
currículo, mas, chamando mais a atenção, né?. Porque antigamente tinha aquele...... 
aquele.... os Orientadores Educacionais, né? Às vezes gente não dava muito valor e tudo 
porque de repente era feito de uma forma que não contemplava a necessidade dos alunos, 
mas que tivesse uma coisa que desse suporte na sala de aula prá que a gente, juntamente 
com a família, o professor e a escola, pudessem orientar melhor essa questões que estão aí, 
né? A mídia tá aí mostrando tudo e a escola não pode ficar de fora, porque é ela que 
conduz a criança, que orienta, tá ali o tempo todo. Nós estamos mais com os filhos dos 
outros, né? Do que os outros; mais tempo. Tem mães mesmo que sai tão cedo, a gente não 
consegue ver a mãe porque sai muito cedo, chega tarde. 
Pesquisadora: Tá certo, obrigada. Se eu precisar posso voltar prá tirar alguma 
dúvida? 
Josimar: Pode, pode voltar sim.  
Pesquisadora: Obrigada. 
Josimar: Eu é que agradeço. 
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Juraci - Transcrição da entrevista.                     
 
Pesquisadora: Professor/a, o tema da minha pesquisa de mestrado é sexualidade. 
Sexualidade é um tema delicado, sua opinião, quem ou onde se deve falar com as 
crianças sobre sexualidade? 
Juraci: Na minha opinião, a sexualidade deve ser comentada, ensinada, discutida de acordo 
com a faixa etária, bem como de acordo com o ambiente. Para cada ambiente e para cada 
faixa etária um nível de informação de acordo com as expectativas físicas, psíquicas de 
cada indivíduo. Nós podemos dizer que a sexualidade deve ser falada, comentada em todos 
os setores, por exemplo, na escola, nos lares, se possível, na igreja, aonde quer que possa 
haver essa relação ensino-aprendizagem ou processo educativo. 
Pesquisadora: Na minha época de Graduação eu não tive nenhuma disciplina, 
nenhuma informação sobre sexualidade. Você fez Pedagogia? 
Juraci: Fiz. 
Pesquisadora: Na sua época de Graduação teve alguma disciplina ou alguma 
informação?  
Juraci: Disciplina específica não. Porém, nós obtivemos, assim, muitas informações que no 
serviram bastante nas disciplinas de Psicologia, onde falava sobre a questão freudiana e 
outros e outros complexos, né? Todas aquelas questões, então, isso formou até um elenco 
de informações que nos dava, assim, uma luz para entendermos determinados problemas 
dessas ordens afetiva. 
Pesquisadora: Você acha importante, ou o qual o grau de importância de na 
Graduação ter essas informações? 
Juraci: Importante sim, porque muitas vezes nós que já temos, digamos assim, alguns 
janeiros, nós talvez tivemos, assim, uma vivência na nossa infância, adolescência e até na 
própria juventude, assim, com restrições de informações sobre a sexualidade. E, a 
sexualidade é um aspecto, um assunto muito complexo, que muitas vezes a gente pensa 
que sabe tudo, mas, se formos ver do ponto de vista realmente teórico, e talvez até prático, 
a gente não sabe muita coisa deixamos muito a desejar. Portanto, toda e qualquer 
informação boa, construtiva ela é aceitável e interessante, às vezes, ter. 
Pesquisadora: O fato de você ser homem dificulta ou facilita você abordar esse tema 
na sala de aula? 
Juraci: O fato de ser um professor em sala de aula, eu observo que dificulta falar dessa 
questão, porque a sexualidade, principalmente para as camadas menos aculturadas ou 
menos informada e que convive ainda cheia de tabus, de preconceitos sobre esse tema, isso 
cheira como se fosse safadeza para alguns alunos, inclusive é..é... eu tive uma experiência 
negativa, mas que também serviu, assim, como uma luz para o caminhar, por exemplo: era 
um certo ano letivo, eu estava ministrando aula no Nunes Mendonça, lá na Coroa do Meio. 
E uma certa pessoa disse que iria para a sala de aula apresentar uns informes, e uma aluna 
me perguntou: Professor aquela pessoa que disse que vinha? Aí eu disse: Olha! Ela disse 
que viria, mas, até então, não veio. E aí foi uma risada sonora mesmo, uma senhora risada 
de toda a classe. E eu fiquei sem entender por que. E aí depois que riram bastante, eu aí 
questionei: qual foi o motivo da risada. E a menina falou que eu estava falando safadezinha 
na sala de aula. Aí eu disse: Aonde é que consiste essa safadeza? E a menina falou: o 
Senhor falou virilha. Aí eu disse: sim! A pessoa disse que viria, mas, não veio. Quer dizer! 
Eu estava conjugando no tempo e na concordância correta do verbo, porém, ela estava 
levando para viria ou virilha como se fosse o órgão genital das mulheres, porque eu 
percebi, posteriormente, que essa menina, como a grande maioria da sala, era composta de 
meninas que vieram do interior para trabalhar naqueles condomínios ali da Coroa do Meio. 
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Então, observe como o nível de informação delas ia de encontro com o meu nível de 
informação. Então, coisas que eu falava que eram do cotidiano, eram da gramática, coisas 
corretas, elas interpretavam como se fossem safadezas, malícias ou falando de órgãos 
genitais. 
Pesquisadora: Pelo que eu entendi, você acha que dificulta pelo fato de ser homem, de 
ser professor homem? 
Juraci: Dificulta, exato. E inclusive os pais de meninas chegarem e dizerem o professor 
está falando sobre sexo, orientando qualquer coisa, os pais em casa, daqui dessa região 
periférica, eles dizem que o professor é safado, já ficam meio sismado com o professor. 
Pesquisadora: E se fosse uma professora? Não diriam nada? 
Juraci: A professora não. Aí já é mais aceita. Porque a professora é vista assim como uma 
questão mais matriarcal. 
...SILÊNCIO.... 
 Esses tabus são mais enfrentados pelo homem. Inclusive podemos ser até vistos como se 
estivéssemos assediando ou insinuando-nos para com as meninas, especificamente se nós 
tivermos trabalhando com adolescentes, que já tenha mocinhas etc, então chega... fica 
aquela atmosfera como se nós já tivéssemos querendo, assim, partir para a área da 
pedofilia. É uma coisa gritante. 
Pesquisadora: Você trabalha com que série? 
Juraci: Atualmente com a 3ª série. 
Pesquisadora: 4º ano. 
Juraci: 4º ano. 
Pesquisadora: Você aborda esse tema, sexualidade, em sala de aula? 
Juraci: Abordo esse tema quando estou trabalhando os conteúdos de Ciências, ou seja, para 
dá um pano de fundo de defesa de que não é safadeza, de que não é insinuações, e que não 
são ações pedófilas. Então, dentro dos conteúdos programáticos das Ciências, então, eu 
abordo, quando eu trabalho com a reprodução humana, os órgãos genitais, reprodução, tal 
etc, aparelho reprodutor, urinário e etc. 
Pesquisadora: Então, no caso você aproveita esses temas, então, você não planeja, 
você só fala em sexualidade na sala de aula quando surge oportunidade? 
Juraci: Quando surge oportunidade. 
Pesquisadora: Na sua opinião quais seriam as maiores dificuldades de se abordar esse 
tema na sala de aula? Você já falou alguns. 
Juraci: As maiores dificuldades é justamente pelo nível de informação dos pais, das 
crianças e dos adolescentes, porque sexualidade prá eles cheira ...., observe que cheira a 
questão só do sexo, da prática, do ato de praticar sexo. Tudo que você fale que venha a 
explorar, por exemplo, algo que fale sobre o órgão genital feminino, cuidados, prevenções, 
ações educativas, é...é... contraceptivas, tudo isso cheira prá eles só para a questão que está 
falando sexo. E sexo prefigura ainda, em termos de sala de aula prá essa comunidade e prá 
outras correlatos a essa em termos de periferia, como se fosse algo de insinuações e falta 
de respeito. Principalmente para os Professores homens. E ainda principalmente se esse 
homem tiver alguma história meio de namorador na área, aí é que o bicho pega! 
Pesquisadora: Você mora por aqui? 
Juraci: Moro. 
Pesquisadora: Então o pessoal conhece você? 
Juraci: Conhece. 
Pesquisadora: Outra situação. Já aconteceu em sua sala de aluna de algum aluno ou 
aluna ser abusada sexualmente? 
Juraci: Dentro da sala? 
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Pesquisadora: Não! Assim, você soube. Foi abusado e você ficou sabendo.  
Juraci: Prá lhe ser franco, eu nunca fui informado se nenhuma aluna ou aluno meu fora 
abusado sexualmente. Poderia até ter sido, mas, não chegou ao meu conhecimento. 
Pesquisadora: Então, vamos imaginar uma situação. Nessa mesma idade, nove ou dez 
anos, que é mais ou menos a série que você ensina. Você fica sabendo que um aluno 
ou aluna, não importa o gênero, foi abusada sexualmente, você tomou conhecimento e 
o aluno tá vindo prá escola, o que é que você vai fazer numa situação dessa? 
Juraci: Bem! Primeira questão que eu acho que precisava ... e que precisa ter feito é o 
professor procurar chegar o mais próximo possível do aluno dando-lhe sempre um suporte 
de apoio moral, demonstrar gesto de carinho e de atenção  porque... isso aí a criança já está 
sendo vítima de pressões psicólogicas pelo próprio caso, a gravidez ou o abuso que 
aconteceu, bem como as pressões que ele está sofrendo talvez no âmbito familiar, na 
comunidade, na escola. Então, ele precisa de alguém que ele possa...ele ter como firmeza, 
como pessoa que possa lhe dá um apoio e não seja apenas um crítico ou um debochante. 
Então, a primeira questão que eu faria era mostrar para aquela criança que eu a 
compreendia, que eu sou capaz de defendê-la e que eu sou capaz de lutar por ela, que ela 
não está só naquela situação difícil. Porém, isso não basta, seria necessário se apurar o fato 
aonde aconteceu? Como está acontecendo? E quem está cometendo. Porque se não 
apurarmos tudo que fizermos não terá, não terá uma validade importante para a criança. 
Porque a pressão, os abusos e as agressões poderão continuar e aquele agravo ser mais 
ampliado. Então, nós temos que detectar, ali,o vetor da coisa que é para por um ponto final 
naquilo. E, depois prestar toda a assistência psicológica, inclusive, envolver a família e as 
autoridades para que possa cada um contribuir com a sua responsabilidade e a sua parte 
nesses casos para que as frustrações não causem recalcos, digamos assim, irreparáveis, 
irreversíveis e a pessoa possa, realmente, se transformar até um.... pessoas que têm fobias 
quando se falar em sexo, quando se falar do sexo oposto e aí ficar uma pessoa atormentada 
na vida por essas questões. 
Pesquisadora: Você falou: as autoridades. Quem seriam essas autoridades? Você 
falou antes: direção, Conselho Tutelar! 
Juraci: As autoridades na escola que eu falo, primeiro constituem a direção da escola, ela 
não pode de hipótese alguma ficar omissa. Depois da escola temos que professores e 
direção da escola procurar apurar os fatos junto aos pais ou aos familiares que a criança 
esteja inserida. Porém, com muito cuidado, por quê? Porque poderá acontecer de que essas 
agressões, essa violência esteja partindo do próprio ambiente familiar e você agora chegar 
de uma forma, assim, sem muita cautela e expor aquela criança que ela revelou aquilo para 
a escola e que o agressor agora já está na mira, à vista, aquilo pode até se transformar em 
algo mais pesaroso e difícil para a criança. Então, tem que ser apurado de uma forma até 
sigilosa para ver como as coisas estão acontecendo, e, posteriormente quando tudo tiver 
fechado tomar uma atitude para que aquilo seja, realmente, extinto. 
Pesquisadora: E com os colegas? 
Juraci: Com os colegas mostrar que aquilo é algo que aconteceu independente da vontade 
da pessoa. Então a pessoa não é co-autor daquilo, não teve liberdade de expressão nem de 
escolha para estar naquela situação, mas, foi algo que aconteceu contra a vontade, foi algo 
forçado, algo criminoso e que pode acontecer com qualquer um. Então, portanto, não é 
objeto de se estar encarnecendo nem se debochando de ninguém, mas, é algo para se ter 
solidariedade e se somarem, dá o apoio moral e social, tudo que nós pudermos àquela 
pessoa, para que ela se sinta sem determinadas vergonhas ao ponto de se tornar uma 
pessoa, digamos assim à parte do convívio social normal. 
Pesquisadora: Se todo mundo ficar sabendo. E se ninguém souber, só você?  
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Juraci: Se ninguém souber e só eu, então... 
Pesquisadora: Os colegas não sabem. 
Juraci: Ninguém sabe. E se ninguém sabe, então, a responsabilidade se torna maior ainda 
prá mim. Porque eu tenho que desenvolver agora as minhas potencialidades no sentido de 
investigar e apresentar uma pontuação no sentido, assim, sigiloso para que não possa, 
digamos, abrir brechas nesse conhecimento para que não caia consequências psicológicas 
terríveis a essa criança. 
Pesquisadora: Professor/a, se outros professores não você, mas, até inclusive também, 
não souberem reagir, não souberem o que fazer nessas situações, como fazer? O que 
fazer para que esses professores fiquem preparados para agirem nessas situações 
assim tão adversas? O que pode ser feito? 
Juraci: Primeira questão na minha opinião, um fato desse ocorrendo no âmbito da sala de 
aula, no âmbito da escola, a direção acho que tem.... fator, assim....  decisório de 
encaminhamento assim...  primordial. Porque eu acho que ela deve reunir professores, os 
funcionários, todas as pessoas que acharem que seja conveniente na interação e .... com 
aquela pessoa que está sendo vitimada naquela situação para que se desenvolva uma 
expectativa de tratamento, de relacionamento, de aproximação no sentido de resgatar a 
auto estima da pessoa que já está baixa, praticamente em cheque, para que a pessoa se sinta 
respeitada, se sinta ouvida, possa conversar e quando ela for conversando ela sentir 
segurança de que ela pode contar com aquelas pessoas. As pessoas não vão debochar, as 
pessoas não vão pô-la numa situação de perigo maior do que está passando. Mas, vão 
orientar, vão dá o apoio moral e vão procurar solução. Porque tudo que uma pessoa que 
está sendo vitimada, nesses termos aí de pedofilia, de abuso, de nove, dez anos, isso aí é 
algo que a vítima ela está numa situação indefesa. E, por ela está sendo indefesa, 
geralmente é carregada também de ameaças. Então, para que ela possa se abrir, para que 
aquilo possa ser desnudado, investigado e se chegue ao autor, das questões, é necessário 
que haja um processo de uma elevada confiança da pessoa para com as pessoas envolvidas 
de apoio, tipo professor e direção e etc. Tem que ter muito jeito. 
Pesquisadora: Deixe eu fazer a pergunta um pouco  diferente. Se o grupo de 
professores, ou o grupo de professores de uma maneira geral, que não souberem 
como lidar com essas situações. Não é que a situação esteja acontecendo. Então, como 
é que os professores podem se tornar capazes de lidar com essas situações que por 
ventura venham a acontecer? O que é que pode ser feito para que esses professores se 
tornem capazes ou preparados? O que é que pode preparar os professores prá agirem 
nessas situações? 
Juraci: Na minha opinião, deveria ou deverá a escola ou a instituição, no caso de escola 
aqui, abordar esse fato que está acontecendo com os setores que estejam realmente 
capacitados, a nível de Secretaria de Educação, a nível de Secretaria de Assistência Social, 
a nível de Promotoria da Infância e da Adolescência, ou seja, procurar nos setores que 
lidam com essa área e com esses aspectos, pessoas instruídas que possam vir a escola 
conversar com os professores e com a direção para ministrar para eles formas mais 
adequadas ou acertadas de lidar com essa situação, porque é algo, digamos assim, 
melindroso, algo extremamente difícil de se lidar. Que vai está lidando com frustrações, 
com exploração e com opressão. E, para se resgatar essa credibilidade perdida, afrontada, 
destruída de forma abruptamente, precisa pessoas que tenham, realmente, tarimba, 
experiência no tratar. E, geralmente, eu observo que na Curadoria de crianças e 
adolescentes tem Psicólogos, pessoas que trabalham nessa área, com uma vasta experiência 
que sabem interrogar, que sabem investigar sem colocar mais pressões ou medo nessa 
criança. E ela poderia passar lições de modos e meios, de mecanismos, de estratégias para 
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que os professores e a direção da escola pudessem lidar com mais tranquilidade com esse 
fato. 
Pesquisadora: A gente tá falando em sexualidade e aí eu lhe pergunto: O que é 
educação sexual prá você? 
Juraci: Olhe! educação sexual para mim, é algo assim que... de uma visão mais 
generalizada, ela vai desde o processo do conhecimento do que vem a ser a sexualidade. 
Nós temos que mostrar que a sexualidade não é algo que aparece, assim, apenas quando 
ficamos moças ou rapazes, mas, a sexualidade ela se expressa de diferentes formas, em 
diferentes faixas etárias, de diferentes formas em nossa vida, ou seja, a sexualidade, na 
verdade, é a libido que existe em nós, que nos leva para essa questão, no caso ela está em 
todas as fases de nossa vida e em todos os tempos e de várias formas. Então, nós temos que 
mostrar, por exemplo, para a população que é, digamos assim, na criança desde a sua 
infância já existe a sexualidade, já está nato na pessoa. Se você bulinar ne uma criança ela 
vai ter a libido, ou seja, sua sexualidade, no sentido mais real, colocado. Mas, a educação 
sexual, ela requer o quê? Você pode planejar para você ter, digamos....para você casar, 
para você namorar, para você ter filhos quantos filhos tem, é...é... o que você precisa 
compatibilizar, digamos assim, a sua vida sexual, conjugal, profissional, bem como você 
aprender que sexualidade não quer dizer apenas o ato sexual, mas, é você conhecer tudo 
aquilo que está permeando esses finalmentes, essa fase. Por exemplo, esses métodos 
contraceptivos, métodos contraceptivos para a questão da natalidade, para a questão das 
prevenções das DST e outras e outras e outras, bem como você saber o grau e a ..... uma 
é...é... uma prática sexual ativa, ela pode acarretar para uma pessoa que tem um 
despreparo, ainda não está formado é.. com maturidade física nem maturidade psicológica 
e nem maturidade financeira. Então, se nós pudéssemos, assim, classificar esse quadro, nós 
poderíamos ter que a sexualidade ela precisa ser vista do âmbito financeiro, na maturidade 
física, na maturidade psicológica e bem como de um conhecimento geral sobre todos os 
efeitos que isso possa  ....................................................... 
Pesquisadora: Na sua opinião, a educação sexual contribui prá educação e prá vida 
dos seus alunos? Dessas crianças? 
Juraci: Sim. Porque a educação sexual.... Quando a pessoa é educada, então, a pessoa cria 
consciência. Você aprendeu sobre algo, então, tudo que você fizer, suas atitudes já fazem 
parte tudo que levam mais para o campo da consciência. Você tem consciência de causas e 
consequências. Contudo, você tem maior capacidade de se defender, você tem maior 
capacidade de analisar e você tem maior consciência e liberdade prá você agir. Porque 
você teve um horizonte de conhecimento para que você tivesse todas as informações 
necessárias para agir, para pensar, para planejar e para realizar. 
Pesquisadora: Certo professor/a, tem mais alguma coisa que você gostaria de 
acrescentar que eu não perguntei sobre esse tema? 
Juraci: Somente desejar boa sorte. 
Pesquisadora: Eu agradeço. Se eu precisar posso voltar prá tirar alguma dúvida? 
Juraci: Tantas quantas vezes se fizer necessário.  
Pesquisadora: Então, tá certo. Muito obrigada. 
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Zezé - Transcrição da entrevista.                           
 
Pesquisadora: Boa tarde Professor/a. 
Zezé: Boa tarde. 
Pesquisadora: O tema da minha pesquisa de mestrado é sexualidade, é um tema 
delicado.  Em sua opinião quem ou onde se deve falar com as crianças sobre 
sexualidade? 
Zezé: Quem ou onde? 
Pesquisadora: Quem ou onde. 
Zezé: Eu acho que parte, primeiramente, da família, mas, a gente pouco vê isso. Então, fica 
incubido muito aos professores fazerem isso. Eu sou uma das professoras que começo 
primeiro a falar sobre isso. Quer dizer, primeira entre aspas! As minhas colegas já fazem 
isso, não é? Mas, eu abordo até onde eu posso. 
Pesquisadora: Qual é a série? 
Zezé: 4ª série. 
Pesquisadora: 4ª série, 5º ano. 
Zezé: Aí eles já tem uma certa maturidade, já tem perguntas formuladas, aí eu já vou 
respondendo aquilo que eles vão me perguntando, não é? Eles já tem uma curiosidade, já 
tem uma certa experiência.  
Pesquisadora: Certo. Então, você acha que deve começar com a família, mas, que é 
difícil, mas a escola faz isso? 
Zezé: Certo. 
Pesquisadora: A partir de que série você acha que deveria começar na escola? 
Zezé: A partir de que série? 
Pesquisadora: Sim. 
Zezé: Olha! O quanto antes seria interessante. Dependendo de como é abordado, a criança 
pode sair muito mais ganhando com isso de que a gente imagina. Eu acho que tem sim ... 
existe um limite nessa história, entendeu? Muito novinha... Por exemplo: eu não   coloco... 
não classifico 4, 5 anos.....mas, aí dentro dessa vivência que ela já tem nessa idade, ela já 
tem uma vivência de sexualidade. Então, quanto mais a gente puder abordar melhor. O 
professor devia abordar! Eu acho! Eu acredito! Pelo ao menos é assim com minhas 
colegas. Elas sabem fazer de uma maneira bem... eu já vi alguns trabalhos aqui, que eu 
perguntei... eu olhei e identifiquei. É sobre sexualidade que você tá falando aí, não é? Ela 
disse é. De uma maneira bem lúdica, bem interessante, bem suave, não tocou em nada que 
machuque. É um tema muito delicado, sabe? Fere muitos pais, principalmente. Nossa 
cabeça é mais.......... 
Pesquisadora: Na minha época de graduação eu não tive nenhuma disciplina, 
nenhuma informação sobre sexualidade, na sua época,  
você teve? 
Zezé: Tive de maneira ... eu tive, mas, de maneira mais reduzida, eu acho que deveria ter 
mais. 
Pesquisadora: Você fez Pedagogia? 
Zezé: Eu fiz Pedogógico. Na época a gente tratou muito desse tema delicado. Todo 
mundo... reagia de todo canto não é? ...  A primeira reação era rir, aquela coisa, né? E 
depois você para prá olhar o olhar .... o fundo, né? Que é necessário. E aí a gente 
trabalhava muita essa questão. Preocupação, justamente começar cedo. Mas, era uma coisa 
que a gente não podia, de cara chegar, mas eu tinha essa preocupação, então, quando eu fui 
abordar, eu sempre abordei em turma um pouco maior. Então é um exemplo que eu falo, 
na 3ª, na 4ª série. Eu posso até está infligindo alguma lei, mas, não sei! Mas, eu já começo 
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a abordar, eu já....falo da maneira mais sutil possível, e quando eles são diretos, eu sou 
direta também. Porque você não pode ser indireta, indiferente, porque seu aluno é 
consciente, ele sabe o que ele está fazendo, entendeu? Não tem ainda aquela noção geral 
não, mas, ele tem sim um conhecimento, então você tem que trabalhar com o 
conhecimento dele. Eu tive um exemplo de um aluno, não aqui, num outro colégio que eu 
trabalho, lá no Alencar, que ele tava com uma sexualidade avancadíssima, totalmente 
aflorada. Eu cheguei a pegar revista de mulher pelada na sala. Quer dizer que sempre tem 
alguém que fala alguma coisa, né? E tive que tentar. Fiquei com ele um tempão. Cheguei, 
conversei com ele, eu falei: Olhe! Não é prá lhe dá bronca, porque isso é natural, não é? 
Não é uma coisa comum.  
Agora, você, porque você tá com essa revista? Quem lhe deu? E ele não quis se colocar prá 
mim. Não quis dizer. Não é que eu peguei, tava lá. Lá onde? Em casa. Chamei o pai, 
ninguém apareceu. Mas, depois eu queria saber porque...porque tem que falar tem!, Mas, 
pôxa, por que deixar a criança descobrir dessa forma? Na cabeça dele, ele tava já querendo 
pegar todo mundo em qualquer lugar. Porque ele tava vendo a sexualidade de uma maneira 
diferente. Eu disse: Olha! A sexualidade é uma coisa simples, é uma coisa 
natural do ser humano. Você tem que respeitar o espaço do outro. Não é porque eu tô 
descobrindo que o outro já descobriu. Tem que observar. Então, ele tava desenvolvendo 
até.... querendo namorar muito cedo, entendeu? Que namorar é natural, eu acho, ....o... 
aquela coisa que a gente faz, que é o namorar de olho no olho, aquela coisa, mas não de 
querer pegar, de querer já... entendeu? Eu já acho que já fica avançado. E, quando eu 
converso muito com eles sobre isso, eu observo que ... eles não têm toda essa atitude, de 
busca, entendeu? ... Já entendem, já vai tratando até de uma maneira mais madura, respeita 
mais a menina, porque a menina, eu acho, que demora um pouquinho mais nesse sentido. 
Eu já observei, pelo ao menos as que eu peguei até aqui, eu achava que era o contrário, que 
era as meninas, entendeu? Eu sempre achei que eram as meninas, mas, os meninos estão 
mais... Eu não sei também se é por causa de falta de informação que eles talvez... não sei.... 
tá havendo.....ou informação exagerada, deturpada, não sei... 
Pesquisadora: Ou aquela estória de que homem tem que ser macho!  
Zezé: Isso! Isso! Tem muito isso. Impor a informação prá eles sem explicar por que. Não 
ensina o lado científico. Não ensina a ele a lidar com a mulher. Ele não sabe lidar com a 
mulher. Ele acha que a mulher é um objeto. Chega ali e pega e faz o que quizer. Eu 
cheguei ao absurdo de ver uma criança querendo comprar uma menina prá namorar. Pagar 
20 reais. Eu fiquei assustada. Eu vi isso esse ano. Comprar! Eu fiquei.... Olhe! Quando eu 
penso, o coração ainda fica assim...... É.. porque eu não sei a noção que ele teve. Alguma 
coisa ele viu, não é? 
Pesquisadora: É. Ele pode ter visto isso, a gente não sabe de onde nossos alunos vem. 
Zezé: Meu Jesus! Enquanto os meus estava lá esprivitando, olhando um monte de coisas, 
querendo descobrir tudo. Eu fiz o seguinte: eu chamei ele, ele disse eu não tenho livro, 
vamos olhar o livro, tinha lá mostrando tudo, vamos conversar, o que é que você quer 
saber? Cheguei, mostrei, perguntei, tá com vergonha? 
Pesquisadora: Seu filho? 
Zezé: Não, meus alunos. Eu não tenho filhos não. Aí ele disse... não... mas, tia....sobre isso. 
Não! Não tem que ter vergonha, isso é normal, é natural. Agora, tem o tempo prá tudo. 
Tenham paciência, vocês vão descobrir aos poucos. Eu converso assim. Não sei se tá ... 
assim... de maneira certa ou se tá errado. Não sei! Eu tento porque a gente convive com 
eles o tempo todo e tem que achar uma saída. 
Pesquisadora: Na verdade, você faz do jeito que você acha que pode ser o certo. 
Zezé: Isso! 
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Pesquisadora: Você não tem teve nenhum curso, nenhuma informação prá lhe 
preparar prá isso? 
Zezé: Não, só o curso que a gente participou e a gente conversava assim, em cima desses 
aspectos, que eu faço... mas, assim, curso direcionado, não. A gente... na verdade a gente 
nunca teve. 
Pesquisadora: Você não chegou a fazer Graduação, não é? 
Zezé: Graduação? Estou fazendo. Geografia. Em Psicologia a gente ta vendo muito isso. 
Pesquisadora: Mesmo em Geografia, tanto faz Pedagogia, Geografia. Eu pergunto 
Pedagogia porque a maioria fez Pedagogia, Certo?  
Zezé: Mas, eu fiz Pedagógico. 
Pesquisadora: Você acha que é importante na Graduação, Pedagogia, Geografia, ou 
até no Pedagógico, que você fez, é importante ter informações sobre sexualidade? 
Zezé: Muito! Muito! Você já imaginou uma professora numa sala que você pega isso que 
eu vi, se eu não tivesse conversado com os colegas, se não tivesse conversado com os 
professores sobre isso, eu acho que eu não saberia nem o que fazer! O que me ajudou, 
apesar de não ter aquele curso direcionado, foi justamente as informações que a gente 
trocava. E, como é que  a gente deve fazer? O que é que a gente pode? ... Em que é que a 
gente pode ajudar? Porque se você for .... é....é.... falar prá.. áspero, você vai inibir, e a 
intenção não é inibir. Até porque sexualidade é uma coisa natural, não tem que ser tratado 
como uma coisa anormal. Mas muitos pais ainda tratam assim, e essa é a nossa dificuldade. 
Levei até... eu não, mas um colega meu passou por isso. De achar que tava falando sobre 
qualquer coisa, entende? Prá não usar os termos que tavam dizendo, né? Quer dizer que ele 
tava sendo evasivo (com ênfase) e tal, olhe! Não sei como é que não vieram dizer comigo! 
Porque eu falo sobre tudo. Perguntou, eu respondo. Lá me diz umas palavras, eu não me 
inibo nas palavras, mas se ele perguntou diretamente eu vou diretamente na palavra. Até 
porque se não ele vai sentir que você tem medo, ele recua. E eu lembro muito bem disso. 
Eu tomo como exemplo o meu irmão mais novo do que eu. Ele chegou prá mim e 
perguntou como é que os filhos nasciam. Foi daí que começou o questionamento. Aí eu 
parei assim... e falei: Eu nunca tinha pensado! E eu tinha dito prá ele uma vez: Olhe! Se 
você tiver qualquer dúvida pergunte, pode perguntar que eu vou lhe ajudar. Então, de uma 
certa maneira, eu tava ajudando a minha mãe na criação, né? Criando ele. Aí ele chegou 
prá mim e "como é que nasce? Aí eu parei assim.... 
Pesquisadora: Ele tinha que idade? 
Zezé: Ele? Ele tinha 6 anos. 6 aninhos, eu nunca esqueci isso. Aí eu parei assim... ele 
percebeu, ele diz que nunca esqueceu isso. Que eu parei assim... eu fiquei: o que é que eu 
digo? Aí eu fiz... Você viu isso aonde? Ela falou na escola. Eu disse: Como foi que ele 
disse? Ela disse que era uma sementinha do homem com uma sementinha da mulher, e tal, 
uma coisa bem natural, eu achei linda a maneira como a professora colocou prá ele. Aí eu 
disse: é, justamente dessa forma. Mas, eu não consegui dizer mais nada além do que eu não 
tinha pensado nada disso previamente. É por isso que, às vezes, eu não julgo os pais, 
assim, porque às vezes eles não pensam nisso. E eu acho que cabe a nós, pelo ao menos, 
deveria partir de lá, mas, cabe a nós, pelo ao menos, tentar ... amenizar isso. E daí prá 
cá....de lá prá cá eu fiquei pensando sobre isso.... e ... por isso que sempre que eu tenho 
uma aula sobre isso eu sento com a professora e converso como é que a gente faz isso? E 
como é que a gente conversa? Eu sei que eu vou lidar com aquele menino, não é 6 anos a 
minha turma, é de 8, 9 anos, eu tenho treze, catorze anos. E já tem uma ....né? Uma 
vivência já. Já conversa sobre isso. Então, eu fico sempre perguntando, sempre quando 
chega nesse ponto eu chego e pergunto de maneira séria, não pergunto rindo, brincando 
não! Eu quero saber como é que vão as coisas mesmo. Mas, eu gostaria, assim, se tivesse 
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uma oportunidade de ter uma aula prá ensinar como a gente deve agir. Agir de maneira, 
assim, no dia a dia, um ponto pra você ter como base, um norte! Seria excelente! 
Pesquisadora: O fato de você ser mulher facilita ou dificulta lidar com esse tema na 
sala de aula? 
Zezé: Facilita, facilita. Prá o homem fica bem mais difícil. Não é nem pelo homem, em si, 
mas, pela aceitação. Eu digo pelo o que eu estava lhe dizendo do meu colega, esse que tá aí 
mesmo, ele recebeu alguns tipos de reclamação ...  algumas.... pequenas ..... Que ele tava 
falando bobagem, que tava falando coisa que não tinha nada a ver. Ele falou: Olhe! Eu só 
falava as mesmas coisas que você tá falando lá, entendeu? Eu falava e ninguém dizia nada, 
ele falava alguém vinham dizer. É da sociedade, né? É característico. 
Pesquisadora: Você aborda em sala de aula, né? 
Zezé: Sim. 
Pesquisadora: Quais seriam as maiores dificuldades que um professor encontra para 
abordar esse tema na sala de aula? 
Zezé: As maiores dificuldades? ..... (SILÊNCIO).... Vixe! Eu acho..... eu ... eu coloco de 
maneira tão natural, que pensar em dificuldades.... Por que eu tenho que ter ....  
Pesquisadora: Porque você não tem dificuldades. 
Zezé: Não! É porque a gente tem que ter, eu acho, talvez seja isso, um bom relacionamento 
com o seu aluno. É a mesma coisa aquilo que eu falei do exemplo do meu irmão. Eu tinha 
um bom relacionamento, mas eu não sabia abordar. E eu como professora tenho um bom 
relacionamento com o meu aluno, prá quando eu for abordar, que agora eu já sei mais ou 
menos, né? Nunca é certeza a abordagem, tá? Não funciona, não existe aquela coisa de 
sistematizar, não funciona. Toda vez que eu vou abordar eu penso e  sempre sai de maneira 
diferente. Vai de acordo com a turma. Um bom relacionamento com a turma é 
fundamental. Aí se torna uma dificuldade se você não tiver um bom relacionamento. Se 
você.... sei lá..... se você colocar..... se às vezes ... a gente tem dentro da gente certos tabus, 
entendeu? Se você colocar esse tabu e a criança percebe, ela não vai aceitar, não vai querer 
mesmo, entendeu? Todo mundo tem seu tabu. Pensar de uma forma... Então, quando eu 
falo.... quando eles falam qualquer coisa eu .... aproveito o gancho e aí eu trato de maneira 
natural, e aí eu tiro a brincadeirinha, o risinho, aí eu trato de maneira mais.... ri, mas, aí ... 
já leva mais de maneira séria. Aí eu consigo falar e eles ouvem numa boa. 
Pesquisadora: Você coloca no planejamento ou você aborda esse tema só quando 
surge oportunidade? 
Zezé: Olhe! Eu coloco uma parte .... tem uma parte que a gente coloca sobre isso, sobre 
sexualidade, tem uma parte no planejamento, é uma parte pequena, confesso que não existe 
um foco, né? Deveria ter, mas, não existe um foco. Mas, sempre que tiver oportunidade eu 
abordo. Se ele puxar o assunto eu largo o assunto que eu tava falando e a gente entra no 
assunto dele. É uma maneira de manter a atenção comigo e uma maneira de sanar as 
dúvidas dele  .... e se acalmar mais como no caso do aluno que eu tive lá. Ele se acalmou 
mais depois que eu conversei, depois que eu esplanei, ele foi entendendo, porque em casa 
ele não tava tendo aquela informação, só tavam empurrando, eu acho! Jogando prá ele 
informações. 
Pesquisadora: Nesse tempo que você tem de sala de aula, treze anos, não é? 
Zezé: Mais ou menos isso. 
Pesquisadora: Então, vamos a outra. Você já teve algum caso de aluno ou aluna que 
tenha sido abusada sexualmente? 
......SILÊNCIO...... 
Pesquisadora: Nessa idade também, nove, dez anos? 
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Zezé: Oficialmente não. Eu desconfiei. Mas eu não podia comprovar. Assim...Talvez eu 
até tenha tido uma maneira leviana. Mas, é...é... assim que eu entrei aqui, a gente resolveu 
fazer no final do ano.... preocupados com esse processo da sexualidade, e tudo. Aí um 
colega conseguiu um Psicólogo ... Fazendo umas perguntas e tal... Vê o que é que eles 
conhecem? Ótima a palestra dela, deixou tudo bem claro. Além do que a gente trabalhou 
ela deixou a coisa bem facinho, sabe? Prá eles entenderem. E aí eu aproveitei ela também 
prá pegar umas.... sabe? .... Conhecer um pouquinho mais. Porque eles pedem e eu 
só!......Vou olhar como é que ela faz. E aí, fez umas perguntas ... uma aluna... que ... me 
incomodou. E eu desconfiei disso... Mas, eu nunca..... Nesse aspecto eu falhei, eu acho. 
Não sei, eu não consegui abordar ela prá perguntar isso. Eu me senti tão! ... Sabe? Parece 
que tinha sido... invadido comigo...Entendeu? Aquele negócio! Mexeu, assim, lá dentro. 
As perguntas que ela fez. Que ela disse assim: olha! a gente não pode deixar uma pessoa 
que a gente não quer vim fazer certas..... aí começou a citar, né? Certas coisas, quando a 
gente e tal..... Aí ela fez: E se esse alguém for bem maior do que a gente, e a gente não 
puder fazer nada? Quando ela disse isso, aí a ficha......entendeu? Como é que eu faço? Ela 
disse assim prá Psicóloga. Quer dizer que ela não conseguiu dizer prá mim, quando eu falei 
sobre esse assunto. Até porque eu não fui tão! .... Né? E a Psicóloga foi. Aí, diante disso, 
eu acho que tinha alguma coisa. Eu ainda vejo essa menina passar aqui de vez em quando, 
sabia? Fico só lembrando disso. 
Pesquisadora: Mas, e se você ficasse sabendo, de fato? 
Zezé: O que é que eu faria, né? Que atitude eu tomaria, né? 
Pesquisadora: É. 
Zezé: Olha! A atitude correta que todo mundo fala é chegar, entregar, é levar prá justiça, 
enfim, buscar um meio. Eu acho que minha primeira atitude seria comunicar à Direção. 
Olhe! Tá acontecendo isso, vamos ver o que é que a gente vai fazer... e aí..... não sei, vai 
depender também de quem é o agressor, que em geral, em geral esse agressor  ... são.... 
dentro de casa mesmo. Eu vejo muito caso. Não sei... eu ...sinceramente ... é difícil de 
responder essa pergunta. Eu sei porque eu já busquei nesse aspecto a direção, e a gente 
ficou meio sem saber o que fazer, porque a relação daqui da comunidade é muito forte com 
a escola, entendeu? Vontade eu tive, de chegar e .... sei lá .... de fazer alguma coisa, mexer. 
Me senti incapaz, porque .... diante de uma coisa daquela, era motivo de chegar e perguntar 
prá ela: e aí tá acontecendo o quê? Eu tinha que fazer alguma coisa, entendeu?Talvez eu 
tenha sido omissa. Às vezes eu penso nisso. O correto seria buscar, mas, depende da 
situação, eu não soube. Eu sinto falta disso. 
Pesquisadora: Se você não sabe, outros professores também não sabem, e, como é que 
você acha que vocês poderiam ficar preparados? 
Zezé: Preparados prá trabalhar ...   
Pesquisadora: Com essas situações inusitadas? 
Zezé: Inusitadas talvez nem tanto, é mais rotineiro, infelizmente. Prá gente se preparar prá 
isso...... Olhe! Eu acho que nenhum curso ía ajudar. A gente se preparar prá isso. Com todo 
esse aparato que ele ía dá prá gente, porque não é só a questão da gente saber leis.... tem 
algumas vezes que a gente vai conhecendo, a gente vai buscando, vai conhecendo. Mas, eu 
não sei, como é que a gente iá tá preparado prá isso. É uma coisa muito inusitada. Talvez 
esse curso, que eu pensei, dê essa luz. Mas, existe muita coisa. Olha! A gente na sala, a 
gente se sente muito só! É uma realidade. Aqui a gente trabalha muito em equipe, o pessoal 
ajuda muito um ao outro, aquela coisa, sabe? Mas, lá a gente é só mesmo, entendeu? Nesse 
aspecto, então. É difícil, me desculpe dá evasiva, não consigo responder isso não. 
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Pesquisadora: Tudo bem, você só pode responder aquilo que você sabe. Me diz uma 
coisa, educação sexual. A gente tá falando só sexualidade, sexualidade. O que é 
educação sexual, prá você? 
Zezé: Prá mim? 
Pesquisadora: É. 
Zezé: Bom, educação sexual ... parte de conhecer sua sexualidade, saber quem ele é, 
conhecer o seu corpo, que aqui eu trabalho muito. Conhecimentos do corpo, daí porque eu 
só entro mais é.... na educação sexual se o aluno me permitir. Eu vou dentro do que eu 
ensino. Educação sexual prá mim é você saber ....... é..... o comportamento que você pode 
ter, dentro da sexualidade que é normal, você vai se sentir atraído por uma pessoa, que essa 
pessoa vai se interessar por você, enfim, vai ter certos limites que você vai ter que romper 
esses limites até onde você pode ir. Que vai tá muito embasado com a moral, com o 
comportamento, que vão colocar prá gente, né? Que aí a gente vai seguindo, né? A criança 
... colocam muito.... A educação sexual prá mim...é você saber como lidar com a sua 
sexualidade. Se você entender até onde você pode ir, você não tem limite, mas, você tem 
que entender até onde você pode ir, porque tem que ter um limite, e ai fica muito a cargo 
da gente, quer queira quer não a gente tem que ensinar um certo limite, porque tem que 
respeitar o seu corpo, não perder a sua cabeça. É um momento difícil. Nessa fase eles não 
têm muito pensamento sobre o que tá aqui, é só o que sente e explode e é aquela coisa, né? 
Sabe fazer.... é .... danado! (com ênfase) Eu vejo o comportamento deles, eu fico 
preocupada até com relação aos banheiros. Eu disse: Olhe! Esses banheiros estão me 
deixando preocupada. Essas laterais aí do lado, mudou tudo, eu disse: eu tô preocupada! 
Por quê? Porque eu já vi as idas pro banheiro prá se agarrar, aquela coisa.... Depois, vai 
recair sobre o professor, entendeu? A responsabilidade. Mas, a educação sexual prá mim é 
isso: é você conhecer o seu corpo, saber até onde você pode ir, e achar... e você 
simplesmente  .... tem que ser natural. Não 
coloco isso como tabu não, não gosto de tabus. 
Pesquisadora: Você acha que a educação sexual contribui prá educação de uma 
maneira geral e prá vida dessas crianças? 
Zezé: Com certeza, quem achar que não!.....Pois é! A gente abre os horizontes quando a 
gente entende o nosso corpo, quando a gente entende aquilo que a gente quer, aquilo que a 
gente pode ter. Observe o ser humano, é natural. Quem não teve acesso a educação sexual 
ela com certeza sofre muito mais. Ela pensa que tudo ela não pode, vai ficar baseado só .... 
na religião, por exemplo, que é uma coisa que.....parece que trava as pessoas, deixa... fica 
assim... sofre e mais nada. Eu acho isso um sofrimento. Prá serem melhores pais, depois... 
de seus filhos. Não tem nem comparação. 
Pesquisadora: Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar com relação a esse 
tema, que eu não tenha perguntado? Algum exemplo? Qualquer coisa. 
Zezé: Olha! Eu acho que eu queria reinvidicar a gente ter mais, sei lá, talvez um ..... um 
momento mais .... prá isso, seria uma aula diferente. Talvez seja isso. Pelo ao menos 
prepare.... 
Pesquisadora: Prá os Professores? 
Zezé: Prá os Professores terem prá falar. Primeiramente, a gente incube o professor de 
tudo, mas, a gente se esquece de dá a arma prá ele. E ele vai buscar sozinho. A gente tem 
que ir buscar só. Eu acho que a gente tem que primeiro dá o subsídio pro Professor, 
entendeu? Até porque ele tem os tabus dele, todo mundo tem. Então, não vai pedir prá um 
professor falar sobre sexualidade se ele não tem a sexualidade dele resolvida, entendeu? Se 
ele não tem a Educação Sexual dele resolvida. 
Pesquisadora: Paulo Freire disse isso. 
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Zezé: Eu não sei, eu ainda não me formei ainda, igual a você. 
Pesquisadora: Só um trecho: "...Ninguém pode exercer bem a sua profissão se não 
estiver de bem com a sua sexualidade...". Frase dele. 
Zezé: Tá vendo! Obrigada. Aprendi aqui agora com você!  
Pesquisadora: Então, obrigada. 
Zezé: Se a gente puder ter isso, vai melhorar muito prá gente. A gente vai abrir mais 
espaço na sala. Eu abro espaço, mas é dentro do que eu posso. 
Pesquisadora: Obrigada. Se eu precisar eu posso voltar ou ligar? 
Zezé: Qualquer coisa eu tô à disposição, se eu puder ajudar! 
Pesquisadora: Tá certo, obrigada, eu agradeço. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


