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RESUMO

GERASSI,  Leyla  Krause.  A  percepção  de  professores(as)  das  escolas  estaduais  de 
Diadema  em relação ao tema sexualidade na educação básica. Leyla Krause Gerassi. 
2021. 114p. Universidade Federal de São Paulo – Campus Diadema.

A sexualidade está presente durante a vida de todos, e por vezes as pessoas não sabem 

lidar  com alguns  assuntos  a  ela  relacionados.  Tal  tema  é  fundamental  na  formação 

escolar  dos  indivíduos,  já  que  pode  proporcionar  reflexões  e  construções  de 

conhecimento  em  relação  ao  próprio  corpo  e  à  diversidade  dos  seres  humanos, 

resultando no desenvolvimento da autonomia, no cuidado consigo e no respeito por si 

próprio e pelo outro. Sendo assim, a presente pesquisa tem por objetivo analisar qual a 

percepção que os(as) professores(as) dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio das escolas estaduais do município de Diadema têm sobre o tema “sexualidade” 

e  sua abordagem  em aula.  Para  isso,  docentes  de  todas  as  disciplinas  foram 

convidados(as) a responder um questionário, que continha questões abertas e fechadas. 

Participaram da pesquisa 92 professores(as), que responderam ao questionário tanto na 

versão  impressa  como  na  eletrônica.  Os  resultados  mostram  que,  apesar  de  os(as) 

professores(as) acharem sexualidade um tema importante para ser abordado nas aulas, 

grande parte não o faz, sendo que menos da metade teve contato com esse tema em sua 

formação  como  docente,  o  que  ressalta a  importância  de  uma  abordagem  mais 

significativa  a  respeito  do  tema  nos  cursos  de  formação  de  professores(as).  Apesar 

disso,  a  maioria  dos(das)  participantes  indicou que tenta  se manter  informada sobre 

sexualidade. Na evocação livre de palavras, os termos que os(as) professores(as) mais 

citaram foram respeito e sexo, e,  nas questões fechadas, a maioria dos(das) docentes 

obteve uma média elevada, de acordo com o gabarito estabelecido. Espera-se que os 

resultados estimulem discussões para a importância da abordagem da temática tanto na 

formação de docentes, como na formação de alunos(as) no ensino básico, apontando os 

conteúdos  de  menos  conhecimento  dos(das)  professores(as),  para  que  esses  sejam 

discutidos em suas formações.

Palavras-chaves:  Educação  em  sexualidade;  estudo  de  percepção;  formação  de 

professores; sexualidade; educação básica.



ABSTRACT

GERASSI, Leyla Krause. The teachers perceptions of states schools of Diadema about 
sexuality.  Leyla  Krause  Gerassi.  2021.  114p.  Universidade  Federal  de  São  Paulo  – 
Campus Diadema.

The sexuality is present in all life of everybody, and sometimes people don’t know how 

to labor with some subjects connect it. This theme is fundamental on school graduation 

of people, since can provide reflections and constructions of knowledge in connection 

with own body and about humans diversity, results in development of autonomy, in self 

care  and  in  respect  for  yourself  and  for  everyone.  Therefore,  this  search  has  the 

objective to analyze what the perceptions teachers Diadema’s elementary school and 

high school has about sexuality and how is it approach on classes. To this, teachers of 

every discipline were invited to answer a questionnaire with open and closed questions. 

92 teachers answered the questionnaire, even on printed version or web version. The 

results show that even thought teachers think sexuality an important theme, majority 

doesn’t  approach  the  theme,  and  lass  than  half  had  contact  with  this  in  teacher 

formation, which highlights the importance of a more significant approach to the theme 

in  teacher  training  courses.  Despite  that  the  majority  try  to  keep  informed  about 

sexuality, teachers connect the theme mainly with respect and sex, and they had a high 

grade in all section established to search. Expect the results promote discussions about 

the  importance  of  approach  this  theme  on  graduations  teachers  and  graduations 

classmates, show the contents of less teachers knowledge, to this will be discuss on their 

graduation. 

Palavras-chaves: Education in sexuality; perceptions study; teachers graduation
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APRESENTAÇÃO

Esta  dissertação  tem  como  objetivo  apresentar  os  dados  da  pesquisa  “A 

percepção  de  professores(as)  das  escolas  públicas  de  Diadema  em relação  ao  tema 

sexualidade na educação básica”, que foi desenvolvida no âmbito do curso de Mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade 

Federal de São Paulo – campus Diadema.

O interesse pela pesquisa se deu a partir de reflexões sobre a sexualidade estar 

muito presente em nossas vidas, e, apesar disso, eu não ter tido quase nenhum contato 

com o tema durante a formação acadêmica no curso de licenciatura, o que levou a um 

questionamento de como isso pode ter me atingido como profissional e como continua 

atingindo outros(as) profissionais da área que passam pela mesma situação.

Atuando como professora, percebo o quanto o tema sexualidade é pautado por 

incertezas entre os jovens que estão em fase de descobertas, e que nós, professores(as), 

temos que saber lidar com os comportamentos destes(as) jovens. Por vezes, me deparo 

com  falas  preconceituosas  de  estudantes,  além  de  comportamentos  machistas  e 

homofóbicos, que eles(as) nem sabem que estão reproduzindo. Apesar de sempre tentar 

trazer conteúdos relacionados à sexualidade para as aulas, tenho a impressão de que as 

atitudes tomadas ainda não são suficientes, e que meus conhecimentos acerca do tema 

ainda são rasos para aperfeiçoar a didática. Na carreira de docente, tive a percepção de 

que muitos colegas da área também possuem conhecimentos superficiais sobre o tema, e 

que alguns ainda reproduzem muitos discursos discriminatórios, refletindo na relação 

que eles(as) têm com o(a) aluno(a).

Conteúdos relacionados à sexualidade são, por vezes, um tabu na vida dos(as) 

adolescentes,  que  acabam  não  conversando  sobre  esses  assuntos.  Porém,  uma  boa 

compreensão sobre sexualidade é essencial para a felicidade das pessoas, para que elas, 

além  de  saberem  se  cuidar,  também  possuam  autoconhecimento  para  ter  prazeres 

(FIGUEIRÓ, 2001).

 Tais  acontecimentos  me  estimularam  a  pesquisar  mais  sobre  a  percepção 

docente sobre sexualidade, para entender como posso melhorar minha didática e como 

posso  auxiliar  os(as)  docentes  que  estão  ao  meu  redor.  Acredito  que  pesquisar  as 

percepções que os(as) docentes possuem em relação ao tema sexualidade, investigando 

um pouco a respeito de seus conhecimentos e opiniões, auxiliará na compreensão de 



como os(as) educandos(as) estão lidando com o assunto na sala de aula. Além disso, 

contribuirá  nas  sugestões  de  abordagem  de  conteúdos  específicos  nos  cursos  de 

formação para futuros(as) docentes. 
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1. INTRODUÇÃO

A  sexualidade  de  um  indivíduo  é  ampla,  abrangendo  desde  os  elementos 

psicológicos como físicos, sofrendo com interferências culturais e sociais de onde este 

indivíduo vive (RODRIGUES; WECHSLER, 2014). A sua compreensão é fundamental 

para auxiliar na felicidade das pessoas, já que pode proporcionar aperfeiçoamento das 

relações interpessoais, e auxiliar na formação de uma pessoa ética e responsável consigo 

e com o outro (FIGUEIRÓ, 2009). 

Sabendo que a sexualidade está presente em todas as fases da vida, muito além 

de apenas atos sexuais (RODRIGUES; WECHSLER, 2014), abordar o assunto durante 

a formação escolar de crianças e adolescentes é fundamental para reduzir problemas 

relacionados às suas vidas pessoais e sociais (CARNEIRO et. al., 2015). Contemplar o 

tema sexualidade  nas  escolas  pode gerar  reflexões  e  impactos  nos  comportamentos, 

atitudes e valores dos(das) estudantes (MAIA; RIBEIRO, 2011).

Segundo Louro (2008), a construção de gênero e da sexualidade de uma pessoa 

se  dá  através  de  várias  práticas  e  aprendizagens,  sendo  a  escola  uma  importante 

instituição que interfere nesse processo de construção. O ambiente escolar pode formar 

indivíduos mais toleráveis com a diversidade humana, já que é nela que se aprende o 

que  pode  ou  não  fazer  (LOURO,  2003).  Assim,  o  tema  sexualidade  e  seus 

desdobramentos  com os(as)  estudantes,  não  apenas  em relação  ao  ato  sexual,  mas 

também no que se refere às suas implicações socioculturais, pode incentivar reflexões e 

ações que contribuam para a diminuição de atos discriminatórios e preconceituosos, tais 

como homofobia e  a  discriminação de gênero (MAIA; RIBEIRO, 2011;  QUIRINO; 

ROCHA, 2012; RODRIGUES; WECHSLER, 2014).

Trabalhos  como  os  de  Jardim  e  Bretas  (2006),  Quirino  e  Rocha  (2012)  e 

Madureira e Branco (2015) mostram que parte do corpo docente sabe da importância e 

necessidade da abordagem do tema sexualidade com os(as) estudantes. Contudo, alguns 

alegam que o assunto deve ser limitado aos(às) professores(as) de ciências. Os assuntos 

que os(as) professores(as) consideram mais importantes, citados pelos autores acima, 

para serem abordados são: preparação para relações sexuais, corpo humano, prevenção 

de ISTs e prevenção da gravidez.  Os trabalhos citados também relatam que há uma 

desatualização destes(as) profissionais em relação ao tema sexualidade.



Apesar  de  ser  um tema,  na  maioria  das  vezes,  designado  ao(à)  docente  de 

ciências, Madureira e Branco (2015) sugerem que, para que as questões de gênero sejam 

abordadas  mais  produtivamente,  os  aspectos  culturais  devem  ser  contemplados  em 

âmbito  interdisciplinar.  Contudo,  na  BNCC  (Base  Nacional  Comum  Curricular),  a 

temática aparece apenas para ser discutida através dos aspectos biológicos, abrangendo 

apenas as áreas de Biologia e Ciências da Natureza, retrocedendo as orientações dadas 

através  dos  PCNs  (Parâmetros  Curriculares  Nacionais)  (FRANCO-ASSIS;  SOUZA; 

BARBOSA, 2021).

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental é estabelecido 

que o tema sexualidade deve ser tratado de forma transversal, sendo importante que 

todos(as)  professores(as)  articulem  a  temática  dentro  das  suas  disciplinas  e  tenham 

capacitação  para  isso  (SAYÃO,  1997;  BRASIL,  1998;  JARDIM;  BRÊTAS,  2006; 

FIGUEIRÓ, 2009; LEÃO; RIBEIRO; BEDIN, 2010). Para tanto, o assunto deve ser 

abordado tanto  no Ensino Fundamental  como no Ensino Médio  (AVILA;  TONELI; 

ANDALÓ, 2011). 

Sabendo da relevância do tema sexualidade no cotidiano escolar, espera-se que 

educadores(as) atuantes em sala de aula estejam preparados(as) para abordar o tema em 

todos  os  seus  devidos  aspectos,  tendo  embasamento  teórico  e  didático  para  isso 

(QUIRINO; ROCHA, 2012). Estudos sobre educação em sexualidade e como ela está 

sendo tratada  nas escolas  são essenciais  para a  desmistificação do assunto,  além de 

auxiliar  e  enriquecer  o  trabalho  de  docentes  em  suas  práticas  (RODRIGUES; 

WECHSLER,  2014).  Por  isso,  o  presente  trabalho  pretende  investigar  quais  as 

percepções de professores(as) em exercício em relação ao tema sexualidade e como ele 

é  abordado  em  sala  de  aula.  Para  complementar,  também  será  analisado  se  existe 

alguma relação entre a percepção do(da) professor(a) e a sua formação inicial, já que, 

segundo Figueiró (2006), Gesser, Oltramari e Panisson (2015) e Madureira e Branco 

(2015), há uma carência de abordagem dos temas relacionados à sexualidade durante a 

formação inicial de profissionais da educação.
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1.1. Objetivos

1.1.1. Geral

O objetivo geral desta pesquisa é verificar quais as percepções de docentes das 

escolas  públicas  dos  anos  finais  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  Médio  do 

município de Diadema, participantes desta pesquisa, tem sobre o tema sexualidade.

1.1.2. Específicos

 Identificar  se  há  abordagem  do  tema  sexualidade  e  quais  os  principais 

conteúdos  dentro  deste  tema  que  são  discutidos  nas  escolas  dos(das) 

professores(as) pesquisados(as);

 Investigar  qual a compreensão do(da) docente em relação a alguns temas 

pré-definidos dentro da sexualidade e

 Verificar se há relação entre a abordagem de professores(as) sobre o tema na 

sala de aula e sua formação inicial.



2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A sexualidade humana

A  sexualidade  é  considerada  uma  dimensão  humana  que  vai  além  da 

determinação biológica de uma pessoa, sendo culturalmente estabelecida e construída 

através  de  aspectos  sociais,  políticos  e  históricos,  participando  da  formação  da 

identidade  de  um indivíduo  e  do  bem-estar  dele(a)  (SILVA,  2001;  LOURO,  2000; 

BARTASEVICIUS;  MIRANDA,  2019).  Existem  várias  formas  de  expressar  a 

sexualidade e os desejos sexuais, além da mesma ser fluida e inconstante nas pessoas, 

podendo o sujeito alterar seus aspectos relacionados à sexualidade, como sua identidade 

de  gênero ou orientação  sexual,  ao longo da vida,  o  que faz com que seja  comum 

encontrar  dificuldades  na  definição  de  seu  significado  (LOURO,  2000).  Ela  está 

presente na vida de todas as pessoas, influenciando os pensamentos, sentimentos, ações 

e formas de como estas se relacionam (BRASIL, 2006), podendo ser vista de diferentes 

perspectivas  de  acordo  com  a  raça,  a  nacionalidade,  classe,  e  etnia  das  pessoas 

(LOURO,  2000).  Apesar  de  ser  de  difícil  entendimento,  utilizamos  cotidianamente 

aspectos relacionados à sexualidade, como a identidade de gênero e a orientação sexual, 

que são algumas das características que utilizamos para nos descrever (LOURO, 2003; 

TAVARES, 2018).

A sexualidade está relacionada com a sociedade em que se está inserida, pois é 

esta quem a direciona, condenando, promovendo, renovando ou negando o discurso do 

sexo  (LOURO,  2000).  A  forma  como  a  sexualidade  é  expressa  é  influenciada  por 

ideologias  da  época  em que se fala,  e  principalmente  pela  mídia,  que diz  quais  os 

comportamentos  e  normas  devemos  seguir.  Dentro  da nossa  sociedade,  levando  em 

relação o cenário político neoliberal, capitalista e globalizado em que vivemos, torna-se 

evidente a comercialização do sexo e seus derivados através da necessidade de consumo 

de  práticas  sexuais,  como  tipos  de  roupas,  cirurgias,  filmes  e  músicas  (LEÃO; 

RIBEIRO; BEDIN, 2010; TAVARES, 2018). A sexualidade é constituída por três eixos 

que se correlacionam: a formação dos saberes, os sistemas de poder e os jeitos como as 

pessoas se reconhecem como sujeitos da sexualidade (FOUCAULT, 1998).
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Ao longo do tempo, a sexualidade foi estudada por diversos(as) autores(as) que 

abordam  sua  relação  com  poder,  libertação,  repressão,  natureza,  cultura,  o  instinto 

sexual, sua relação com o mundo civilizado, dentre outros temas (SILVA, 2001). 

Para  Foucault  (1999),  a  sexualidade  da  cultura  ocidental  (cristã)  é  contida, 

escondida e hipócrita,  principalmente  até o século XX, em que se têm os corpos e a 

sexualidade apenas com a função de reprodução, sendo considerado pecado quando ela 

se apresenta fora deste objetivo. Isso pode ser percebido, por exemplo, com a proibição 

de crianças em falar sobre sexo, já que a sexualidade de crianças era negada,  assim 

como  outros  tipos  de  sexualidade,  que  não  se  encaixavam  dentre  os  casais 

monogâmicos, matrimoniais, heterossexuais (FOUCAULT, 1999; SILVA, 2001). 

 A  proibição  e  a  restrição  do  sexo  estão  relacionadas,  no  ocidente,  com  o 

crescimento da igreja católica, que passa a considerar tal assunto pecado. A instituição 

religiosa impõe que assuntos relacionados ao sexo não devem ser mencionados sem 

cautela,  acarretando  na  monopolização  do  discurso  do  sexo  (FOUCAULT,  1999; 

DANTAS, 2010). 

A  igreja,  a  partir  do  século  XII,  começou  a  interferir  nos  casamentos  da 

sociedade,  criando  um  ideal  de  bom(boa)  cristão(ã),  que  consistia  em  estabelecer 

quantidades  ideais  para  a  frequência  do  sexo  (sendo  que  o  sexo  não  pode  ser 

acompanhado por desejo erótico), se confessar quando cometer o “pecado” do desejo da 

carne  e  fazer  do  seu  desejo  sexual  um  discurso,  tentando  traduzi-lo  em  palavras 

codificadas.  Tais  determinações  fazem com que o sexo se torne  manuseável,  sendo 

possível  manipulá-lo  de  acordo  com  o  interesse  do  cristianismo.  A  instituição 

estabeleceu  que  os  casais  deviam  ser  monogâmicos,  indissolúveis  e  abençoados, 

controlando desde os dias que um casal pode ter uma relação sexual no ano, até a forma 

que  ele  o  fará,  no  caso,  o  homem  ficando  por  cima  da  mulher  para  reforçar  a 

superioridade masculina (BOURDIEU, 2002; DANTAS, 2010). 

Além de seguir essas regras, deviam-se adotar os termos mais adequados para 

formulação  das  falas  relacionadas  ao  sexo,  sendo  muitas  palavras  consideradas 

indecentes, e hábitos considerados perversões. Tais técnicas promovem o controle das 

pessoas através da sexualidade, tornando algo que deveria ser natural um dispositivo de 

poder de manipulação (FOUCAULT, 1999; SILVA, 2001).

A discussão sobre assuntos relacionados ao sexo suscita a sensação de ir em 

contraposição à lei e ao poder que nos rege, estimulando a vontade de conversar sobre 

este  conteúdo  que  é  reprimido  na  sociedade.  Todavia,  o  discurso  do  sexo, 



principalmente  o  sexo com regras,  se  propagou através  de vários  mecanismos,  seja 

como censura, confissão, na medicina ou na psicologia e entrelinhas de outros assuntos, 

mas de forma codificada e secreta. Falar mais sobre o sexo faz com que fique mais fácil  

vigiar e punir quem não segue as regras estabelecidas para ele (FOUCAULT, 1999). 

O  controle  sobre  a  sexualidade  das  pessoas,  nos  séculos  passados,  tinha  o 

objetivo de tornar atributos relacionados à igreja economicamente úteis e politicamente 

conservadores.  Reduzindo  a  sexualidade  em  reprodução,  mantinha-se  o  número  da 

população e, consequentemente, a oferta de mais mão de obra, através da reprodução do 

ser  humano  (FOUCAULT,  1999).  Exemplo  disso  é  quando se  reduz  o  conceito  de 

família, fazendo com que o modelo considerado correto seja aquele com o homem, que 

trabalha e traz renda a casa, e a mulher, responsável pelos afazeres domésticos. Percebe-

se, dessa maneira, uma relação que consiste em se reproduzir e criar mais pessoas para a 

sociedade. Strauss (1982) exemplifica como esse modelo é encontrado no ocidente:

(...)  a família,  baseada na união mais ou menos duradoura, mas 
socialmente aprovada, de dois indivíduos de sexos diferentes que 
fundam um lar, procriam e educam seus filhos, aparece como um 
fenômeno praticamente universal, presente em todos os tipos de 
sociedade (LÉVI-STRAUSS, 1983).

Tal  modelo  exclui  muitas  pessoas  que não se encaixam nesse padrão,  como 

homossexuais,  não-monogâmicos(as),  casais  sem  filhos(as),  entre  outras  variações. 

Cria-se  uma  sociedade  hierarquizada  com  um  tipo  de  pessoa  (homem,  branco, 

heterossexual  e cisgênero) sendo a referência  no topo da hierarquia,  fortalecendo as 

relações de poder sobre as pessoas que não se encontram nessa caracterização (LOURO, 

2000). A sexualidade que não se enquadra nos padrões ditos anteriormente, foi isolada 

historicamente e rotulada por condições de lugar, idade, práticas específicas, passando a 

ser  consideradas  periféricas (FOUCAULT,  1999),  sendo  muito  reprimidas  e 

marginalizadas  (SILVA,  2001).  É  possível  perceber  que  até  hoje  pessoas  das 

sexualidades periféricas sofrem muitas discriminações e preconceitos.

Com  o  estabelecimento  de  papéis  e  funções  para  determinados  gêneros,  a 

hierarquização destes se fortalece, fazendo com que as relações de poder e controle dos 

corpos  ocorram de  um gênero  para  outro  (LOURO,  2003),  que  normalmente  é  do 

masculino  para  o  feminino,  caracterizado  por  Bourdieu  (2002)  como  Dominação 

masculina. 
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As identidades sexuais e de gênero das pessoas são estabelecidas por relações 

sociais, que são baseadas nas relações de poder de uma sociedade. Tais identidades são 

múltiplas e instáveis, podendo ser alteradas através de contextos históricos e teóricos 

culturais. Porém, quando ocorre alteração na identidade de gênero ou sexual de uma 

pessoa, que não se enquadra no que é estabelecido como padrão na sociedade, ela é 

vista como tentando mudar sua “essência”, sendo mais difícil da sociedade aceitá-la. 

(LOURO, 2000).

 Quando se tem classificação das pessoas,  por exemplo,  mulheres  e homens, 

homossexuais  e  heterossexuais,  cisgênero  e  transgênero,  é  mais  fácil  ocorrer 

discriminação e consequente violência com um dos grupos formados (LOURO, 2000). 

Durante  a  época  de  monitoramento  da  igreja,  foi  proibida  a  masturbação,  a 

relação sexual anal, oral e relação entre indivíduos do mesmo sexo (DANTAS, 2010). 

Tais proibições e regras refletem na sociedade até hoje, com a repressão desses atos nos 

indivíduos, uma herança da dominação do cristianismo.

A  diminuição  da  discriminação  e  da  violência  contra  homossexuais  e 

transexuais, por exemplo, e a aceitação de todas as práticas sexuais de forma saudável 

podem ser alcançadas através de discussões sobre o sexo. Foucault (1999) associa essa 

discussão  com  as  inversões  de  valores  atuais,  e,  consequentemente,  promoção  da 

felicidade, já que através de discussões pode-se promover autoconhecimento e maior 

aceitação das diferenças, que levará a uma superação de discriminações e preconceitos 

consigo mesmo e com os que estão ao seu redor. 

No século passado as sociedades ocidentais começaram a relativizar os códigos 

morais  e  éticos  impostos  pela  sociedade,  experimentando a sexualidade  com menos 

tabus  ou  regras  (FOUCALT,  1999).  Porém,  atualmente,  percebe-se  um  monopólio 

masculino do orgasmo e um mercado só para a sexualidade, com as pessoas tendo uma 

“obrigação”  de  gozar,  o  que pode continuar  ocultando o  desejo  erótico  (DANTAS, 

2010). Apesar de a sexualidade ser atualmente mais libertadora, não significa que esse 

tema ainda não deva ser discutido. 

Desmistificar esse assunto vai de encontro ao controle político dos corpos, já 

que  ele  é  considerado um mecanismo de poder  (FOUCAULT,  1999).  Reich  (1982) 

afirma  que  há  escassez  de  pessoas  sexualmente  sadias,  que  seriam as  pessoas  que 

possuem tanto a saúde física genital como a saúde mental saudável, que estão livre das 

barreiras morais impostas. Reich (1982) ainda afirma que as pessoas que passaram a ser 

sexualmente sadias deveriam:



(...)  tornar-se  um  hipócrita  consciente  em  relação  a  todas  as 
instituições  e  às  condições  sociais  que  impedem  o 
desenvolvimento  de  sua  sexualidade  sadia,  natural  (REICH, 
1982).

Tais debates como o de Reich (1892) e Foucault (1999) são alguns exemplos 

que  indicam o  quanto  esse  assunto  precisa  ser  debatido  por  instituições  e  políticas 

públicas, quebrando, dessa forma, tabus morais, e evitando cada vez mais o controle 

político dos nossos corpos.

2.2. A educação em sexualidade

O fato de ser proibido às crianças falarem de sexo explicitamente não significa 

que a escola não abordasse o assunto. Pelo contrário, tal instituição, no século XVIII, 

levava o assunto através de vozes que eram treinadas para dizer o que fosse condizente 

com o poder da época (a igreja),  disciplinando as crianças a reprimirem seu sexo e 

inibirem  alguns  comportamentos  sociais  (FOUCAULT,  1999;  SILVA,  2001).  A 

manipulação  do que  será  dito  e  a  codificação  do sexo são percebidos  até  hoje  nas 

instituições  escolares  através  de  experiências  cotidianas  dos(as)  alunos(as),  que 

reproduzem o que  observam na  sociedade,  ou  através  de  imposições  de  regras  que 

consiste em direcionar os(as) estudantes para agirem conforme o que se espera deles(as) 

(LOURO, 2000). 

Desde o final do século XIX, é possível perceber avanços na defesa de uma 

educação em sexualidade mais robusta, não necessariamente apenas nas escolas, mas 

também em iniciativas institucionais e sociais que possuem o objetivo de dar acesso a 

informações, orientações e propor questionamentos sobre a expressão e a vivência da 

sexualidade (SILVA, 2001), apesar de, mais recentemente,  ter-se alguns movimentos 

que querem barrar a discussão de gênero e sexualidade nas escolas, como o Escola Sem 

Partido (COTTA; POCAHY; MARTINS, 2020).

A sexualidade humana é destacada nas fases da infância e adolescência, que se 

passam em boa parte na escola, lugar em que deveriam aprender a respeitar e conviver 

com as diferenças que existem na sociedade (LOURO, 2003). Segundo as Diretrizes 

Nacionais de Educação Básica (2013), a instituição escolar é responsável pelo processo 

de  inclusão  social  de  todas  as  diversidades  humanas,  e  questões  como  gênero  e 

pluralidades  sexuais  fazem parte  dessas  diversidades.  É  esperado  que  na  escola  se 

aprenda  a  conviver  e  respeitar  todas  as  pessoas,  independentemente  de  seu  gênero, 
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orientação sexual ou sexo biológico (PALMAS et al, 2015), já que esta instituição é um 

espaço de formação  de  sujeitos,  não  apenas  de transmissão  de  conteúdos  (FELIPE, 

2008). Destarte, o contato com assuntos relacionados à sexualidade é crucial, para que 

as crianças e adolescentes desenvolvam mais empatia pelo próximo, desenvolvam sua 

cidadania e se sintam livres e seguros para frequentar todos os espaços e expressar suas 

sexualidades (BIANCON, 2005; SILVA, 2010). 

Nas escolas, são encontrados(as) alunos(as) de faixa etária similar, sendo fator 

importante para o ensino, já que a aprendizagem se dará em pares, com reflexões e 

discussões mais produtivas, pois eles(as) provavelmente terão vivências mais similares 

do que se a conversa fosse com um adulto. É na escola que as crianças e adolescentes  

passam boa parte de suas vidas. Dessa forma, é mais fácil estudantes terem acesso a 

estes conteúdos dentro desta instituição. A discussão sobre o tema por educadores(as) 

da  escola  com os(as)  jovens  deve  dar  suporte  às  questões  que  eles(as)  possam ter, 

auxiliando  com  a  resolução  de  problemas  relacionados  ao  tema,  e  evitando 

consequências  que  podem atingir  (LEÃO;  RIBEIRO; BEDIN,  2010;  BEAUMONT; 

MAGUIRE, 2013).

Segundo Rosen,  Murray e  Moreland (2004),  a  educação em sexualidade  nas 

escolas,  se  for  bem organizada  e  planejada,  pode  proporcionar  aos(às)  adolescentes 

conhecimentos e uma base sólida de informações relacionada ao assunto, sendo um dos 

métodos mais importante e difundidos para se auxiliar os(as) jovens a cuidarem de sua 

saúde reprodutiva. Os autores concluem que a educação em sexualidade nas escolas de 

países  desenvolvidos  e  em  desenvolvimento  influenciou  positivamente  nos 

comportamentos  de  adolescentes.  Durante  o  período  da  adolescência,  os(as)  jovens 

costumam sofrer pressão para explorarem sua sexualidade e serem sexualmente ativos, 

sendo mais difícil para eles conseguirem lidar com sua sexualidade e com a fase de 

descobertas,  agindo  recorrentemente  por  impulso  (GIAMI  et  al,  2006;  LEÃO; 

RIBEIRO; BEDIN, 2010). Contudo, para Figueiró (2001), a educação em sexualidade 

não ocorre sempre através de aulas planejadas, mas também através de todas as ações de 

ensino-aprendizagem que contenham qualquer categoria de informações, sejam básicas 

ou mais complexas, relacionados à vida sexual.

A abordagem do tema é recomendada por vários documentos oficiais, como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), que consideram que, para toda a Educação 

Básica,  é  necessário  trazer  debates  sobre  questões  relacionadas  à  sexualidade  para 

ocorrer  a  inclusão  social  de  grupos  que  foram  historicamente  excluídos,  como  os 



homossexuais  e  as  mulheres.  No  documento,  é  explicado  que  tais  debates  são 

necessários para que a instituição consiga responder todas as singularidades dos sujeitos 

que a compõem. As Diretrizes ainda fazem um apontamento sobre a Base Nacional 

Comum Curricular, no seguinte trecho: 

Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e 
social,  assim  como os  direitos  das  crianças  e  adolescentes,  de 
acordo  com  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (Lei  nº 
8.069/90), preservação do meio ambiente, nos termos da política 
nacional de educação ambiental (Lei nº 9.795/99), educação para o 
consumo,  educação  fiscal,  trabalho,  ciência  e  tecnologia, 
diversidade  cultural,  devem  permear  o  desenvolvimento  dos 
conteúdos da base nacional  comum e da parte  diversificada do 
currículo (BRASIL, 2013 p. 115)

Todavia, na Base Nacional Comum Curricular, encontram-se apontamentos para 

a discussão da sexualidade na sala de aula apenas em algumas passagens do documento, 

como o trecho a seguir, que é encontrado nos conteúdos para serem abordados nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental:

(...)  à  medida  que  se  aproxima  a  conclusão  do  Ensino 
Fundamental, os alunos são capazes de estabelecer relações ainda 
mais  profundas  entre  a  ciência,  a  natureza,  a  tecnologia  e  a 
sociedade, o que significa lançar mão do conhecimento científico 
e  tecnológico  para  compreender  os  fenômenos  e  conhecer  o 
mundo,  o  ambiente,  a  dinâmica  da  natureza.  Além  disso,  é 
fundamental que tenham condições de ser protagonistas na escolha 
de  posicionamentos  que  valorizem  as  experiências  pessoais  e 
coletivas, e representem o autocuidado com seu corpo e o respeito 
com o do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, 

mental, sexual e reprodutiva (BRASIL, 2017, p. 343).·.

 Ainda em outras  citações,  como na  página  327,  que  fala  sobre  o  interesse 

dos(as) jovens dos anos finais do Ensino Fundamental no tema e sobre a saúde sexual 

dos(as)  adolescentes.  Contudo,  não  é  encontrado,  em  nenhuma  das  páginas  dos 

conteúdos do Ensino Médio, a abordagem da sexualidade para esse ciclo escolar.   Não 

abordar sexualidade durante o Ensino Médio vai contra alguns autores que defendem 

que a educação em sexualidade deve ser discutida em todos os ciclos para preparar as 

pessoas  para  o  exercício  responsável  de  suas  sexualidades  (AVILA;  TONELI; 

ANDALÓ, 2011).

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN),  tanto  do  Ensino Fundamental, 

como  do  ensino  médio,  apresentam  questões  relacionadas  à  sexualidade  como 
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fundamentais  para serem abordadas  na vida  escolar  dos(as)  jovens.  Nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental encontra-se 

que:

A  proposta  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para 
Orientação Sexual é que a escola trate da sexualidade como algo 
fundamental  na  vida  das  pessoas,  questão  ampla  e  polêmica, 
marcada  pela  história,  pela  cultura  e  pela  evolução  social 
(BRASIL, 1998 p. 67). 

Assim como  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio  (PCN) 

também ressaltam:

As visões, fantasias e decisões sobre o próprio corpo e saúde, base 
para  um  desenvolvimento  autônomo,  poderão  ser  mais  bem 
orientadas  se  as  aprendizagens  da  escola  estiverem 
significativamente relacionadas com as preocupações comuns na 
vida  de  todo  jovem:  aparência,  sexualidade  e  reprodução, 
consomem de drogas, hábitos de alimentação, limite e capacidade 
física, repouso, atividade, lazer (BRASIL, 2000 p. 82).

É relevante destacar  ainda que os PCN 's  do Ensino Fundamental  (BRASIL, 

1998)  possuem temas  transversais  selecionados  a  partir  de  critérios  como:  urgência 

social, abrangência nacional, favorecimento a compreensão da realidade e a participação 

social  (FIGUEIRÓ,  2006,  p.  57).  Segundo  Figueiró  (2000,  p.  9)  a  educação  em 

sexualidade se enquadra em todos esses critérios. 

Nos objetivos da educação em sexualidade, discutido no capítulo “Orientação 

sexual” dos PCN, encontram-se:

•  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 de prazer sexual; 

•  reconhecer  como  determinações  culturais  as  características 
socialmente atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando-
se contra discriminações a eles associadas; 

• 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 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. 
(BRASIL, 1998b, p. 91)

Muitos  desses  tópicos  coincidem  com  os  propostos  por  Rosen,  Murray  e 

Moreland (2004). Ressalta-se que esses objetivos são para a educação em sexualidade 

que ocorre na instituição escolar, espaço para qual são propostos os documentos citados. 

Porém, alguns autores(as) argumentam ser possível encontrar educação em sexualidade 

tanto em espaços escolares, como em casa, com os(as) responsáveis pelos(as) jovens, 

por  exemplo,  ou  através  da  TV,  músicas  e  representações  culturais  (ROSEN; 

MURRAY; MORELAND; 2004; BIANCON, 2005; CARVALHO, 2009).

A produção de significado sobre sexualidade pode ocorrer através de mensagens 

subjetivas, por exemplo: um(a) responsável proibir uma jovem de usar roupas curtas. 

Ou mais diretas: uma conversa para tirar possíveis dúvidas do(a) jovem. Não falar de 

sexualidade com um(a) adolescente também é uma categoria de educação, em que se 

priva ele(a) do assunto e se faz entender ser errado, ou não comum, se falar sobre isso 

(FIGUEIRÓ, 2006). Uma sexualidade negada, porém, pode deixar sequelas nas pessoas 

(SILVA, 2001).

Como  exemplo  de  educação  em sexualidade  em casa,  o  estudo  de  Beserra, 

Araújo e Barroso (2006) mostra que aumentaram as conversas sobre sexo entre os(as) 

adolescentes e seus pais. Porém, a discussão sobre o tema em outros ambientes, que não 

o escolar, se dá, por vezes, de modo superficial, e, normalmente, se fala apenas sobre a 

iniciação sexual e métodos contraceptivos, sendo que assuntos relacionados a gênero, 

orientações sexuais e direitos sexuais não costumam ser falados (BESERRA; ARAÚJO 

BARROSO,  2006).  Mesmo  com  alguns  pais  falando  sobre  sexo  com  seus(suas) 
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filhos(as),  muitos(as)  jovens  começam  sua  vida  sexual  sem  ter  o  conhecimento 

adequado sobre seu corpo (DIAS et al, 2010; MACIEL et al, 2014). 

Além da família, a maioria dos(as) jovens se informa sobre sexualidade através 

dos(as) amigos(as), sendo evidente a importância de todos estarem bem informados(as), 

para  discutirem  informações  corretas  (FONSECA;  GOMES;  TEIXEIRA,  2010; 

BAUMFELD et al, 2012). O trabalho de educação em sexualidade para ser produtivo 

deve incluir a formação global do indivíduo, proporcionando aos(às) jovens reflexões, 

críticas dele(a) consigo mesmo e dele(a) inserido(a) na sociedade, questionando valores 

e  ações  discriminatórias  e  preconceituosas  (FIGUEIRÓ,  2001;  LEÃO;  RIBEIRO; 

BIDEN, 2010).

Por meio da revisão sistemática realizada por Furlanetto et al (2018), é possível 

perceber  que  a  maioria  das  pesquisas  já  realizadas  sobre  educação  em sexualidade 

trazem apenas intervenções temporárias de profissionais que não fazem parte da escola. 

Porém, é importante que os(as) docentes e funcionários(as) da escola também discutam 

os  conteúdos  relacionados  à  sexualidade,  já  que  são  eles(as)  que  fazem  parte  do 

cotidiano dos(as) alunos(as) e conhecem as realidades e demandas (CARNEIRO et al, 

2015). 

Apesar  disso,  muitos  estudos  apontam  que  há  uma carência  do  assunto  nas 

instituições educacionais (BESERRA et al, 2011; FURLANETTO et al, 2018), fazendo 

com que os(as) alunos(as) fiquem com uma defasagem referente à reflexão crítica em 

sexualidade,  não atingindo uma boa formação para se ter  uma sexualidade saudável 

(BIANCON,  2005).  Figueiró  (1998)  ainda  registra  que  há  dificuldade  dos(as) 

professores(as)  em  iniciar  um  trabalho  formal  nas  escolas  sobre  sexualidade. 

Bartasevicius e Miranda (2019) consideram que falar do tema é um desafio, tanto para 

os(as) responsáveis de um(uma) jovem, como para os (as) profissionais de uma escola. 

O aprofundamento do tema, entretanto, é essencial no ambiente escolar, pois é um dos 

principais locais em que ocorre a transição da infância para a identidade adulta (GIAMI, 

2006; FONSECA; GOMES; TEIXEIRA, 2010; FURLANI, 2011; CARNEIRO et al, 

2015).

Alguns estudos apontam que há um despreparo do(a) professor(a) para lidar com 

questões de gênero e sexualidade, além de dificuldade para ensinar os conteúdos que 

envolvem o tema. Portanto, temas como as discriminações contra transexuais ou contra 

homossexuais,  por  exemplo,  não  são  tão  abordados  (FIGUEIRÓ,  2009;  SILVA; 

GUERRA, 2013; FURLANETTO et al, 2018). Tal despreparo ocorre, provavelmente, 



pois  não  há  uma  capacitação  para  se  debater  o  assunto  durante  a  formação  do(a) 

docente, e tanto as instituições de nível superior, como a coordenação das escolas, não 

costumam oferecer cursos para a discussão dessa temática (FIGUEIRÓ, 2006; SILVA; 

GUERRA, 2013; GESSER; OLTRAMARI; PANISSON, 2015; BROL; MARTELLI, 

2018).

A formação para carreira docente passa por um processo de escolarização que 

tem o objetivo de oferecer ao(à) formando(a) conhecimentos teóricos e técnicos para 

que ele(a) possa exercer sua função. Com o passar do tempo e a experiência no trabalho 

docente, o(a) professor(a) aprende a trabalhar e quais saberes são necessários para ele(a) 

executar  este  trabalho.  Tais  saberes  abrangem não  só  os  vistos  em suas  formações 

iniciais e no seu trabalho, mas também aqueles trazidos de suas experiências pessoais e 

culturais.  Sendo assim,  mesmo que o(a) professor(a)  não tenha visto o conteúdo de 

sexualidade em sua formação, ele(a) pode carregar saberes referentes a isso, seja pela 

experiência  na  carreira  ou  por  elementos  vindos  de  suas  vidas  pessoais  (TARDIF, 

2002). Juntando a necessidade que o(a) professor(a) observa a partir de sua experiência 

de trabalho com saberes provindos de suas experiências pessoais, é possível que ele(a) 

aborde de forma significativa o conteúdo da sexualidade.

Para debates,  o(a)  docente pode abordar  a  sexualidade,  em sala  de aula,  por 

intermédio de vários(as) autores(as) que falam também sobre a forma como ela é tratada 

na instituição escolar, dentre eles(as) podemos destacar Mary Neide Figueiró e Guacira 

Lopes  Louro.  Ambas aparecem no trabalho de Leite  e  Santos (2018) dentre os sete 

autores (as) mais citados em trabalhos da área de sexualidade que foram analisados.

Figueiró (2006, p.67) considera que a educação em sexualidade é essencial para 

proporcionar  aos(às)  jovens  reflexões  individuais  e  coletivas,  proporcionando-lhes 

conhecimento próprio e de sua sexualidade, o que implicará em vivências relacionadas à 

sexualidade,  podendo  torná-la  mais  feliz,  segura  e  responsável.  Uma boa  instrução 

aos(às) jovens também influenciará na formação de cidadãos(ãs) mais críticos(as) que 

questionem  e  transformem  valores  e  normas  sociais  relacionadas  a  questões  de 

sexualidade,  tais  como  igualdade  de  gênero.  Figueiró  aponta  que  a  educação  em 

sexualidade não pode se resumir em aulas expositivas (FIGUEIRÓ, 2001; FIGUEIRÓ, 

2006b),  e  apresenta  duas  formas  de  se  abordar  o  tema:  de  maneira  formal,  com o 

conteúdo  na  programação  dos(as)  professores(as),  em  que  eles(as)  próprios(as) 

preparam a aula com o tema, ou como uma “extra-programação”, com o(a) educador(a) 
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aproveitando alguma oportunidade na sala de aula para se falar do assunto. A educação 

em sexualidade na programação das aulas deve seguir as seguintes orientações:

- educar sexualmente é muito mais que ensinar os conteúdos de 
biologia e fisiologia da sexualidade;
-  educar  sexualmente  é  criar  oportunidades  para  o(a)  aluno(a) 

expressar seus sentimentos, angústias e dúvidas, refletir sobre suas 

atitudes e rever preconceitos; 

- para educar sexualmente é preciso saber ouvir; 

- o(a) aluno(a) deve ser visto(a) como sujeito ativo no processo 

ensino-aprendizagem e deve ter muito espaço para falar e ouvir 

seus(suas) colegas; 

- (a)o professor(a) deve ser a pessoa que cria as condições para 
o(a) aluno(a) aprender, ao invés de ser um simples transmissor de 
conhecimentos (FIGUEIRÓ, 2006b  p. 7).

Para  ela,  a  educação  em  sexualidade  deve  ser  emancipatória,  devendo 

possibilitar  a  reflexão  do(a)  educando(a)  para  uma  expressão  da  sexualidade  sem 

nenhuma repressão, fazendo com que ele(a) consiga se reconhecer como sujeito de sua 

sexualidade, além de que deve ser discutida a sexualidade em seu sentido amplo. Com 

isso, trazendo para a aula não só conteúdos relacionados ao sexo, fisiologia e aspectos 

biológicos  do  corpo  humano,  mas  também  abrangendo  sentimentos,  aspectos 

emocionais, valores, ética, atitudes, normas socioculturais e dimensões da sexualidade 

(FIGUEIRÓ,  2001;  ROSEN;  MURRAY;  MORELAND,  2004;  FIGUEIRÓ,  2006; 

BEAUMONT; MARGUIRE, 2013; BROL; MARTELLI, 2018).

A autora também evidencia que, para ter uma boa educação em sexualidade na 

escola, é necessário que os(as) educadores(as) sejam reeducados(as) sexualmente, já que 

muitos(as) carregam estigmas sobre o tema.  Para esse processo,  é necessário propor 

aos(às) docentes reflexões para questionar preconceitos e convicções que aprenderam ao 

longo da vida (FIGUEIRÓ, 2001). Posteriormente, é necessário que os(as) profissionais 

tenham boa formação no conteúdo, que os(as) levem a refletir sobre seu papel social e 

sobre como podem contribuir  para uma vivência sadia da sexualidade,  considerando 

também  a  interdisciplinaridade  (FIGUEIRÓ,  2020).  Como  não  é  comum  ver  esse 

conteúdo  sendo  trabalhado  nas  formações  iniciais  dos(as)  docentes,  ela  ressalta  a 

importância de cursos de extensão sobre o assunto para os(as) professores(as), mas com 

a intenção de que os(as) participantes sejam sujeitos ativos(as) em seus processos de 



formação  continuada  (FIGUEIRÓ,  2001;  FIGUIERÓ,  2006).  É  possível  encontrar 

diversos trabalhos, como os de Beiras, Tagliamento e Toneli (2005) e Brol e Martelli 

(2018), que se baseiam nos pressupostos da autora sobre a educação em sexualidade e 

em suas obras para ressaltar a importância da implementação de cursos de formação 

continuada sobre sexualidade para os(as) docentes. 

Louro  publicou  textos  que  discorrem  sobre  problemáticas  escolares  e 

pedagógicas,  com conteúdos  voltados  para  gênero,  sexualidade,  identidade,  corpo  e 

currículo (LEITE; SANTOS, 2018). A autora traz em suas pesquisas uma visão com 

enfoque na cultura como modeladora do gênero e da sexualidade (DINIS, 2008). Ela 

acredita que a sexualidade está nas escolas até de forma não intencional, já que faz parte 

dos sujeitos que frequentam a instituição, e ressalta que tais organizações utilizam de 

códigos e símbolos relacionados à questão da sexualidade (LOURO, 2003).

 Louro (2000) afirma que na escola reproduzimos o que se tem na sociedade. 

Sendo assim, temos um corpo treinado no silêncio em determinado modelo de fala, com 

uma escolarização desses corpos através da pedagogia da sexualidade, que ela classifica 

como “sutil, discreta, contínua, mas, quase sempre, eficiente e duradoura”. Ela diz que 

na escola encontram-se algumas diretrizes para decidir o quanto cada aluno(a) pode sair 

do padrão desejado de ser menina ou menino, como, por exemplo, quando se espera que 

os meninos sempre sejam mais bagunceiros que as meninas. A instituição escolar está 

sempre  vigiando  a  sexualidade  das  crianças  e  adolescentes,  fazendo  com  eles(as) 

aprendam a esconder suas manifestações.

Sabendo desses dois tipos de linhas teóricas, este trabalho será embasado nas 

produções  de  Figueiró,  focando-se  mais  no  processo  de  reeducação  sexual  dos(as) 

docentes  e educandos(as)  do que na influência  da cultura no processo educativo do 

tema, como sugerem as obras de Louro. 

Conforme sugerido nas obras de Figueiró, será considerado que a educação em 

sexualidade precisa ser no formato de uma conversa, que pondera as emoções dos(as) 

envolvidos(as)  e  não  é  restringida  a  aulas  expositivas,  ocorrendo dentro  ou  fora  da 

programação das aulas. Dentre os temas que devem conter a conversa, estão o respeito 

de seu corpo, o que é ser menino e o que é ser menina, gravidez, parto, relacionamentos 

de pessoas, família, tabus e preconceitos, com o objetivo de se propor ao(à) aluno(a) 

reflexões para que os(as) próprios(as) consigam formar uma imagem sobre sexualidade 

e não deixar que eles(as) criem uma visão negativa relacionada ao sexo, dando acesso 
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para  estes(as)  alunos(as)  sobre  informações  objetivas  e  científicas  relacionadas  à 

sexualidade (FIGUEIRÓ, 2006b). 

Assim como Figueiró  (2001)  ressaltou,  será  considerada  que  a  educação  em 

sexualidade  é  uma  ferramenta  crucial  para  propor  mais  felicidade  e  saúde  para  as 

pessoas, já que é por meio dela que se pode proporcionar ao indivíduo conhecimento 

próprio e alternativo para transformações sociais  que giram ao seu redor,  como, por 

exemplo, a diminuição de discriminações. 

2.3. Temas dentro da sexualidade que podem ser abordados na sala de aula

Esta seção está baseada nos cadernos da série Saúde e Prevenção nas Escolas, 

distribuídos  pelo  Ministério  da  Saúde  em  2011  (BRASIL,  2011)  e  nos  eixos 

estruturantes  da  orientação  sexual,  propostos  por  Sayão  (1997).  Serão  abordados  6 

temas  considerados  principais  na  Educação  em  Sexualidade:  Prevenção  de  ISTs 

(Infecções Sexualmente Transmissíveis), HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e 

AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), gravidez na adolescência, orientação 

sexual, identidade de gênero, privilégios de gênero e direitos sexuais e reprodutivos. 

Nos próximos tópicos deste capítulo, irá se discorrer sobre a importância de cada tema e 

de como deveriam ser abordados.

2.3.1. Prevenção de ISTs, HIV e AIDS

Cada  vez  mais  os(as)  jovens  iniciam  sua  vida  sexual  precocemente,  e  não 

possuem informações suficientes sobre os riscos que correm ao não se prevenirem de 

forma  correta  (FONSECA;  GOMES;  TEIXEIRA,  2010;  BESERRA  et  al,  2011; 

KRABBE et al, 2016). Os(as) adolescentes podem tomar atitudes que, por vezes, levam 

a uma gravidez ou a contrair alguma doença, e isso pode interferir em seus objetivos de 

vida (FONSECA; GOMES; TEIXEIRA, 2010; CARNEIRO et al, 2015).

 Algumas infecções transmitidas sexualmente podem deixar várias sequelas na 

vida  dos(as)  jovens,  como  infertilidade,  câncer  genital,  entre  outras  (BESERRA; 

ARAÚJO; BARROSO, 2006). Para algumas infecções, como a do vírus HIV, o período 

da adolescência é  o de maior  vulnerabilidade,  tanto por conta de suas modificações 

biopsicossociais,  como  pela  necessidade  de  eles  experimentarem  coisas  novas 

(TOLEDO  et  al,  2011;  CARNEIRO  et  al,  2015).  As  vulnerabilidades  podem  ser 



separadas, segundo Araújo e Calazans (2007), em três esferas: individual, programática 

e social. A esfera individual abrange os aspectos cognitivos e comportamentais de uma 

pessoa a partir de suas vivências e realidade. Ou seja, a possibilidade de ela transformar 

as  informações  de  prevenção  de  ISTs  e  AIDS  em  comportamentos.  A  esfera 

programática está relacionada com a política de saúde e a forma como estão organizadas 

as instituições  da comunidade que o(a) adolescente vive,  considerando seu acesso a 

métodos  de  prevenção  das  doenças.  Por  fim,  a  esfera  social  das  vulnerabilidades 

considera os aspectos econômicos, a violência, o acesso à educação, as desigualdades de 

gênero  e  a  ausência  de  participação  coletiva  nas  decisões  políticas  de  determinada 

região que a criança ou o(a) adolescente está inserido.

 Sabendo disso e levando em consideração que uma boa saúde faz parte  da 

felicidade de um indivíduo (FIGUEIRÓ, 2006 p.17), é necessária uma abordagem nas 

escolas  que  consista  na  orientação  ao  uso  da  camisinha  e  no  desenvolvimento  de 

conhecimento para que o(a) jovem compreenda sobre ISTs e, assim, passe a preveni-las 

(MARTINS et al, 2006; GIAMI et al, 2006; BESERRA et al, 2011).

A  maioria  das  abordagens  encontradas  nas  pesquisas  sobre  o  assunto  são 

relacionadas  ao  tema  de  prevenção  de  ISTs  e  gestação  (SILVA;  GUERRA,  2013; 

FURLANETTO et al, 2018), sendo que a doença que os(as) adolescentes mais citam, 

segundo a pesquisa feita por Beserra, Araújo e Barroso (2006), realizada pela análise de 

oficinas  de  promoção  da  saúde,  é  a  AIDS.  Doenças  como  cancro  mole,  HPV  e 

candidíase  são  pouco  conhecidas.  Em  trabalhos  como  de  Oliveira  et  al (2009),  é 

possível  perceber  que  há  uma  grande  defasagem  entre  o  conhecimento  dos(as) 

adolescentes  e  suas  práticas  em relação  ao  vírus  HIV e  a  AIDS,  sendo essencial  a 

conscientização da prevenção destas doenças através de práticas educativas, conforme 

as condições e realidade da turma.

Apesar  de  os(as)  adolescentes  possuírem  algum  conhecimento  sobre  IST,  a 

compreensão sobre prevenção das infecções é incompleta, já que, muitas vezes, apesar 

de conhecer a IST, eles(as) não sabem reconhecer seus sintomas ou todas as formas de 

contração  da doença  (BESERRA; ARAÚJO; BARROSO, 2006;  DIAS et  al,  2010), 

sendo que muitos(as) deles(as) confundem os métodos contraceptivos com os métodos 

de prevenção de ISTs (OLIVEIRA et al, 2009; DIAS et al, 2010).

Nesse contexto, é essencial a abordagem de prevenção de ISTs, HIV e AIDS nas 

escolas,  pois  é  um  ambiente  que  faz  parte  do  dia  a  dia  dos(as)  adolescentes 

(CARNEIRO  et  al,  2015).  Nas  escolas,  os(as)  professores(as)  devem  auxiliar  na 
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orientação de prevenção das doenças, já que estes(as) profissionais se encontram como 

conselheiros(as) dos(as) alunos(as) (OLIVEIRA et al,  2009). É necessário que os(as) 

jovens  saibam os  riscos  que correm ao não se prevenirem corretamente,  por  isso é 

fundamental a implementação de políticas preventivas e a promoção de conhecimentos 

relacionados  à  saúde sexual  nos  colégios  (KRABBE et  al,  2016).  A abordagem do 

assunto deve ocorrer em toda a educação básica, pois, quanto antes for discutido com 

os(as)  adolescentes  sobre  ISTs,  mais  cedo  eles(elas)  estarão  conscientizados(as)  e 

preparados  para  se  prevenirem  corretamente  (BESERRA;  ARAÚJO;  BARROSO, 

2006).

Apesar de informar aos(às) jovens sobre os riscos das ISTs e como preveni-las, 

não  é  suficiente  para  garantir  que  eles(as)  vão  se  prevenir  corretamente.  É  preciso 

entender suas vulnerabilidades e contextos, para proporcionar uma ação de prevenção 

que vai atrair e conscientizar os(as) jovens (BRASIL, 2011; MACIEL et al, 2014). 

2.3.2. Gravidez na adolescência

Segundo dados do Ministério da Saúde, ocorreu uma diminuição de 17% no 

número de adolescentes (jovens entre 10 e 19 anos) com filhas(os) entre os anos de 

2004  e  2015.  Tal  diminuição  é  atribuída  a  políticas  de  alguns  programas 

governamentais, como o programa Saúde na Escola (BRASIL, 2017). Nesse programa, 

há um enfoque sobre os direitos  sexuais  e reprodutivos  dos(as) adolescentes,  o  que 

proporciona uma conscientização em relação à gravidez. 

A gravidez na adolescência pode trazer problemas na saúde, de âmbito social e 

psicológico na vida da jovem (DIAS et al,  2010). Por isso,  é importante  ressaltar  a 

importância da abordagem de prevenção nas instituições escolares. Quando se aborda 

sexualidade  nas  escolas,  a  gestação  é  uma  das  suas  principais  preocupações 

(ALTMANN,  2009),  o  que  seria  muito  relevante  se  a  abordagem trouxesse  ambos 

os(as) jovens,  do sexo masculino  e  feminino,  como responsáveis  e  protagonistas  da 

situação, já que os jovens do sexo masculino não costumam se preocupar com gravidez 

não planejada (BESERRA et al, 2011). 

Apesar de sexo estar entre alguns dos assuntos em que os(as) jovens mais se 

interessam, o tema de controle e natalidade dentro dele não desperta suas curiosidades, 

estando entre os assuntos mais indesejados dos adolescentes (GOUW, 2013). Algumas 

pesquisas, como as de Guimarães e Witter (2007), Dias et al (2010) e Carneiro et al 



(2015),  mostram que o método  contraceptivo  que  os(as)  estudantes  mais  costumam 

conhecer é a camisinha, porém há uma incongruência entre o conhecimento do método 

e seu uso. Para compensar esta diferença, é necessário que a abordagem com os(as) 

adolescentes inclua não só a apresentação de métodos contraceptivos, mas também a 

contextualização do assunto para o incentivo ao uso de preservativos (GUIMARÃES; 

WITTER, 2007; BRASIL, 2011).

 É importante ressaltar que há outros métodos, como pílulas anticoncepcionais, 

DIU, entre outros, para evitar a gravidez, que muitos(as) jovens, por vezes, não têm 

acesso.  Apesar  de  o  ideal  a  ser  mostrado  para  os(as)  adolescentes  é  que  o  melhor 

método  é  a  camisinha,  que  previne  além  da  gravidez,  ISTs  também  (ALTMANN, 

2009). 

2.3.3. Orientação sexual

A orientação  sexual  de  uma pessoa  refere-se  a  qual  gênero  ela  tem atração 

afetivo-sexual, ou seja, com qual ou quais gêneros a pessoa quer se relacionar afetiva e 

sexualmente (DENIS, 2007). Existem diversas variações de orientação sexual, sendo a 

orientação  heterossexual  a  mais  aceita  na  sociedade  (JESUS,  2012;  JUNQUEIRA, 

2013).  Por  conta  de  as  pessoas  heterossexuais  serem mais  aceitas,  indivíduos  com 

orientações  sexuais  consideradas  fora  deste  padrão,  como  aqueles  da  comunidade 

LGBTQI+ (Lésbicas,  Gays, Bissexuais,  Transexuais,  Travestis,  Transgêneros, Queer, 

intersexuais, etc.), acabam sofrendo com alto índice de violência e repressão. Tais tipos 

de agressões se enquadram na homofobia, que Junqueira (2013) classifica como sendo 

um fenômeno  social  atrelado  a  preconceitos,  discriminações  e  violência  a  qualquer 

indivíduo  que  não  se  enquadre  na  heteronormatividade.  Tavares  (2018)  aponta  a 

necessidade de a escola acolher todos os indivíduos e suas diversidades, incluindo as 

diversidades  relacionadas  à  orientação  sexual,  além de abrir  espaço para  se  discutir 

políticas relacionadas a essa problemática.

Junqueira (2013), por outro lado, aponta que na escola o que ocorre realmente é 

o que ele denomina de pedagogia do armário, que é um ambiente que executa práticas e 

valores heterossexistas que estimulam a homofobia, reproduzindo o que está presente na 

nossa sociedade e até mesmo no currículo escolar. Tais ações podem ser observadas nas 

“piadas”  e  “brincadeiras”  heterossexistas  e  homofóbicas,  que  podem  gerar  o 

silenciamento  do  sujeito,  dominação  simbólica  e  exclusão.  Portanto,  é  urgente  a 
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intervenção dos(as) educadores(as) na discussão destas questões, visto que a ausência de 

abordagem é equivalente ao apoio do modelo existente (FULAN; FURLAN, 2011). 

Muitos(as) estudantes que fazem parte do grupo LGBTQI+ não têm consciência 

de que possuem o direito de viver a sexualidade sem medo, culpa ou vergonha, e livre 

de discriminações ou violência (BRASIL, 2011), tendo sua sexualidade reprimida no 

ambiente escolar. Também acabam sofrendo preconceitos e discriminações que levam, 

por  vezes,  à  violência,  por  não  se  enquadrarem  nos  padrões  que  costumam  ser 

heterossexuais  e  cisgênero  (MADUREIRA;  BRANCO,  2015).  Nos  colégios,  os 

estereótipos ligados à heterossexualidade são reforçados, e outros tipos de orientações 

são estigmatizados ou nem sequer discutidos (ALTMANN, 2009; JUNQUEIRA, 2013; 

SILVA; GUERRA, 2013). Tal tipo de educação gera, entre os(as) jovens, classificações, 

hierarquizações, privilégios, marginalizações e desigualdades dentre todos os indivíduos 

(JUNQUEIRA, 2013).

Nos  livros  didáticos,  é  também  comum  encontrar  exemplos  relacionados  à 

heterossexualidade,  sendo difícil  ver  outros  tipos  de  orientações  sexuais  (VIANNA; 

RAMIRES, 2009). Caberia, então, ao docente, levar essas discussões à sala de aula de 

forma ética e respeitosa.

Na pesquisa de Madureira e Branco (2015), a maioria dos(as) professores(as) 

dizem que já presenciaram situações  de homofobia na sala  de aula  e que sabem da 

importância  de se ter  respeito  a diferentes  orientações  sexuais.  Porém, muitos  ainda 

usam  o  termo  “opção  sexual”  em  vez  de  “orientação  sexual”,  o  que  mostra  uma 

desatualização em relação ao tema. Além disso, como observado em alguns trabalhos, 

professores(as) se sentem desconfortáveis em abordar a homossexualidade durante as 

aulas ou quando há presença na sala de um(a) aluno(a) homossexual (AVILA; TONELI; 

ANDALÓ, 2011; SILVA; GUERRA, 2013; MADUREIRA; BRANCO, 2015).

 Segundo Borrillo (2009), o combate à homofobia vai além da propagação do 

respeito à diversidade, sendo também uma ação em favor da democracia, já que visa 

promover  a  igualdade  e  direito  a  todos  os  indivíduos,  além de  poder  proporcionar 

conhecimentos  para  a  vivência  de  sua  sexualidade  e  consequentemente  felicidade 

(FIGUEIRÓ,  2006  p.17).  Em  suma,  ressalta-se  a  importância  de  uma  educação 

acadêmica que atenda à liberdade e à expressão sexual de todos, e que proporcione a 

formação  de  indivíduos  respeitosos  com  todas  as  diversidades  dos  seres  humanos 

(JOCA, 2011).



2.3.4. Identidade de gênero

É comum o sexo biológico  ser  separado de forma binária,  entre  feminino  e 

masculino, e as pessoas serem condicionadas e direcionadas a agirem conforme o sexo 

biológico determinado em seu nascimento. O sexo biológico define o gênero esperado 

que  a  pessoa  seja  na  sociedade  (homem ou  mulher),  e  como  ela  deve  agir.  O  ser 

humano, porém, é mais complexo e diverso do que essa categorização binária, sendo 

comum encontrar pessoas que não se identificam com o sexo biológico (determinado 

em  seu  nascimento).  Essas  pessoas  são  denominadas  de  transgêneros.  Há  também 

pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros, ou, ainda, as que podem 

fluir entre os gêneros. Por isso, a identidade de gênero relaciona-se com o gênero que a 

pessoa se identifica e quer ser, independente do sexo biológico que foi determinado em 

seu nascimento (JESUS, 2012). Também é comum encontrar pessoas intersexo, que são 

aqueles(as) que nascem com as características dos dois sexos, feminino e masculino, 

sendo que, muito provavelmente, na hora do nascimento, o médico determinará apenas 

um sexo para a criança e ela será criada conforme com o gênero relacionado a esse sexo 

(SPINOLA-CASTRO, 2005).

Para Junqueira (2013), é comum encontrar atividades, objetos, saberes, cores, 

etc.,  separados  binariamente,  entre  masculinos  e  femininos.  Destarte,  a  criança  é 

incentivada desde cedo a utilizar só os objetos e as cores que sejam relacionadas com 

seu sexo biológico determinado ao nascimento, inibindo-a de executar as outras coisas, 

destinadas  a  outro  sexo.  Assim,  acaba-se  se  instituindo  normas  para  cada  gênero  e 

naturalizando o binarismo entre os seres humanos. Segundo Felipe (2008, p.3) quando 

ambos os gêneros binários da sociedade (homens ou mulheres, meninos ou meninas) 

não atendem as expectativas impostas a eles(as), geram-se vários tipos de violências.

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), é importante abordar as normas e padrões 

existentes de gênero e identidade de forma crítica, para promover o respeito e diminuir 

situações  de  preconceitos  e  discriminações,  além  de  se  debater  como  ocorre  a 

construção dos gêneros e seus papéis na sociedade, propondo reflexões para a formação 

das identidades de gêneros dos(as) discentes (FELIPE, 2008). Isso faz com que os(as) 

jovens entendam e respeitem o jeito de viver e de expressar a sexualidade de cada um, 

além de poderem formar sua própria identidade (FIGUEIRÓ, 2006; PALMAS et. al., 

2015). As escolas costumam apresentar discursos, seja pelos livros didáticos ou através 
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dos(as)  educadores(as),  que  fazem  com  que  a  identidade  de  gênero  binária  seja 

inquestionável e fixa, não abrindo espaço para discussões de outras possibilidades de 

expressão de gênero e de formas de ser menino ou menina (FURLANI, 2011; SILVA; 

GUERRA, 2013; JUNQUEIRA, 2013). Apesar disso, a maioria dos temas das pesquisas 

em educação em sexualidade é na área da saúde sexual e reprodutiva, e assuntos como 

identidade  de  gênero  e  problematizações  sobre  os  papéis  deles  não  são  abordados 

(FURLANETTO et al, 2018). Pessoa, Pereira e Toledo (2017) colocam que a discussão 

sobre gênero na escola é um tema urgente para ser abordado, já que está relacionado 

com a preservação da vida e aos direitos humanos,  sendo essencial  ser passado aos 

estudantes, já que envolvem ações relacionadas à cidadania, sendo um dos objetivos da 

escola brasileira.

É muito difícil serem discutidas, nas escolas, as ideias de que o masculino ou 

feminino  são  construções  culturais  e  sociais,  e  há  uma  grande  dificuldade  dos(as) 

professores(as)  ponderarem e  contemplarem tais  questões,  pois  estas  acabam  sendo 

muito complexas, fazendo com que o(a) docente não tenha propriedade para falar sobre 

(AVILA;  TONELI;  ANDALÓ,  2011;  SILVA;  GUERRA,  2013;  MADUREIRA; 

BRANCO, 2015).

No contexto atual, debater sobre gêneros na escola, assim como outros assuntos 

como orientação sexual,  é uma tarefa mais complicada,  já que tem que se enfrentar 

barreiras  como  a  “ideologia  de  gênero”.  Tal  termo  surgiu  de  grupos  políticos 

conservadores que defendem a “família tradicional” constituída por homem e mulher 

(VARGAS, CAVAGNOLI, CATTANI, 2016). Esse grupo tem o intuito de conter a 

abordagem e as transformações relacionadas ao gênero, sexo e sexualidade, já que eles 

defendem as visões tradicionalistas e princípios religiosos. Sendo assim, prega-se que as 

abordagens sobre assuntos relacionados à sexualidade e gênero devem ser discutidas 

pelas famílias dos(as) alunos(as), proibindo que tais sejam abordados na escola, pois só 

os membros da família saberão o que é “certo” para a criança aprender sobre o tema 

(VARGAS, CAVAGNOLI,  CATTANI, 2016;  JUNQUEIRA, 2018).  As pessoas que 

seguem a ideologia de gênero acreditam que conversar sobre sexualidade e gênero nas 

escolas incentiva as crianças a se tornarem homossexuais e transexuais, além de erotizar 

esses alunos(as).

2.3.5. Privilégio de gêneros



A sociedade separa ainda as pessoas em dois tipos: homens e mulheres. A partir 

dessa  separação,  cada  um(a)  é  estereotipado(a)  e  condicionado(a)  a  agir  como  é 

colocado ideal  para o seu gênero.  Este  padrão fez com que o gênero masculino,  ao 

longo  da  história  humana,  tivesse  privilégios  em  relação  ao  feminino,  o  que  é 

reconhecido como machismo. Tais privilégios fazem com que as mulheres, por vezes, 

sofram  com  desigualdade  salarial,  certas  categorias  de  violências,  entre  outras 

opressões. Os estereótipos que resultam nesses privilégios são comumente reforçados 

nas  escolas  através  de  falas  e  atitudes  de  funcionários(as)  e  professores(as)  (LINS; 

MACHADO; ESCOURA, 2016). 

Em uma sociedade machista,  a mulher é vista como propriedade do homem, 

tendo que ser controlada por este e submeter-se à razão masculina, já que a mesma não 

consegue conter seus impulsos. Por conta disso, mulheres e meninas neste ambiente 

devem aprender  regras  e  virtudes  para poderem se enquadrar  na sociedade presente 

(SANTOS, 2009). É possível observar o reflexo dessas aprendizagens nas instituições 

educacionais.

A pesquisa feita por Madureira e Branco (2015) mostrou que os(as) docentes 

investigados(as)  acreditam que ainda  existe  machismo na  sociedade,  e  alguns ainda 

consideram  que  não  ocorreu  uma  mudança  efetiva  a  favor  das  mulheres.  Em 

contrapartida,  também  perceberam  algumas  falas  machistas  vindas  de  alguns(as) 

entrevistados(as).  A  igualdade  que  os(as)  pesquisados(as)  citavam  era  apenas 

relacionada ao ambiente de trabalho, não sendo ressaltadas tarefas do lar. As autoras 

perceberam também que as mulheres possuem uma sexualidade mais reprimida do que 

os homens.

Tais  concepções  interferem  na  sala  de  aula,  sendo  possível  observar  uma 

diferenciação no tratamento da escola em relação a diferentes gêneros (BRASIL, 2011). 

A educação em sexualidade  costuma ser direcionada para as meninas  (ALTMANN, 

2009;  SILVA; GUERRA, 2013),  assim como é comum ser  dado conselhos  para  as 

alunas se valorizarem mais e mudarem de comportamento, dificultando a exploração da 

sexualidade nas meninas, enquanto para os meninos se dá mais liberdade (BESERRA et 

al, 2011; MADUREIRA; BRANCO, 2015). Apesar de não se observar a discussão ideal 

de  gênero  nas  escolas,  é  possível  observar  alguns(mas)  professores(as)  tentando 

desconstruir  os  estereótipos  de  gênero  através  das  aulas  (SOARES e  MONTEIRO, 

2019). Através deste tipo de ação, analisando junto aos estudantes os papéis de cada 

gênero  cobrado  pela  sociedade,  os  espaços  educativos  podem  contribuir  para  uma 
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mudança  significativa  no  atual  modelo  existente  de  divisão  de  sexos  (FURLAN; 

FURLAN, 2011).  Para  Giami  et  al,  a  escola  deve  ajudar  a  prevenir  preconceitos  e 

violência  de gênero.  A prevenção contra  a violência  doméstica dentro da instituição 

escolar está também prevista na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), artigo 8, inciso 

V, VIII e IX:

Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e 
familiar  contra  a  mulher  far-se-á  por  meio  de  um  conjunto 
articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos  Municípios  e  de  ações  não-governamentais,  tendo  por 
diretrizes: 
[...]

V  -  a  promoção  e  a  realização  de  campanhas  educativas  de 

prevenção  da  violência  doméstica  e  familiar  contra  a  mulher, 

voltadas ao público escolar e à sociedade em geral,  e a difusão 

desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das 

mulheres;

[...]

VIII  -  a  promoção de  programas  educacionais  que  disseminem 

valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana 

com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;

IX -  o destaque,  nos currículos escolares de todos os níveis de 

ensino,  para  os  conteúdos  relativos  aos  direitos  humanos,  à 

eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência 

doméstica e familiar contra a mulher [BRASIL, 2006].

A prevenção de violência doméstica e a promoção de equidade de gêneros se 

enquadram  nos  objetivos  para  transformar  o  mundo  até  2030,  estabelecidos  pelas 

Nações  Unidas,  que  fala  sobre  a  diminuição  da  desigualdade  de  gênero  e  o 

empoderamento de meninas e mulheres na educação (PNUD, 2015).

É  necessária  uma  discussão  crítica  em  relação  à  visão  essencialista  sobre 

homens e mulheres, que se restringem apenas às diferenças biológicas dos dois sexos, e 

não  reforçar  estereótipos  de  gênero  relacionados  ao  binarismo  que  costumamos 

encontrar na sociedade (BORRILLO, 2009; MADUREIRA; BRANCO, 2015). Também 

são relevantes as discussões de gênero no ambiente escolar para que se possa diminuir 

as diferenças entre os gêneros, promovendo igualdade e equidade para ambos, e propor 



que eles(as) tenham condições de expressar comportamentos saudáveis. O entendimento 

das relações de gênero permite uma melhor compreensão da realidade e das relações 

sociais e de poder que existem na sociedade (VARGAS, CAVAGNOLI, CATTANI, 

2016). Alguns estudos apontam que, muitas vezes, a menina deixa de usar preservativos 

por conta de uma relação de poder que existe entre ela e o menino com quem está se 

envolvendo,  já que em muitos casos os meninos se recusam a usá-lo (DIAS et.  al., 

2010).

2.3.6. Direitos sexuais e reprodutivos 

Todo  cidadão  também possui  Direitos  Sexuais  e  Direitos  Reprodutivos  que, 

segundo  o  volume  dois  do  caderno  da  série  Comunicação  e  Educação  em  Saúde, 

distribuída pelo Ministério da Saúde em 2011, incluem direitos como o de decidirem se 

vão  querer  ou  não  ter  filhos(as),  de  ter  acesso  a  informações  sobre  métodos 

anticoncepcionais, de ter relação independente da reprodução, de informações sobre os 

serviços  de saúde,  entre  outros (BRASIL, 2011).  Jovens necessitam de informações 

claras  e  orientações  sobre  os  serviços  de  saúde  sexual  e  reprodutiva  (ROSEN; 

MURRAY; MORELAND, 2004). Para que todos tenham acesso a esses direitos e seja 

suprida  essa necessidade,  é  preciso que tais  pontos  sejam discutidos  durante  a  vida 

escolar desses(as) adolescentes (BRASIL, 1998; BRASIL, 2011; MAIA e RIBEIRO, 

2011). 

Há  bastante  incômodo  dos(as)  professores(as)  em  abordar  questões  como 

prazeres sexuais, muitas vezes por conta do receio de serem reprimidos pelas famílias 

dos(as) alunos(as). Portanto, prazer e afetividade acabam não entrando nas discussões 

sobre  sexualidades  propostas  em  sala  de  aula  (LOURO,  2003;  BRASIL,  2011; 

MADUREIRA e BRANCO, 2015),  apesar  de ser recomendado que o(a)  docente se 

comporte de forma positiva em relação aos prazeres relacionados ao sexo (GIAMI et al, 

2006).  Nos livros didáticos,  tais  abordagens não são feitas,  sendo o foco sempre na 

reprodução biológica (VIANNA; RAMIRES, 2009). Segundo Kantor e Lindberg (2020) 

os(as) jovens devem ter acesso a todos os conteúdos na educação em sexualidade, sendo 

a não abordagem do prazer nas relações sexuais e de aspectos positivos da sexualidade 

uma insatisfação dos(as) estudantes.

A maioria das abordagens relacionadas à sexualidade é sobre ISTs e gravidez 

precoce, na maioria das vezes com enfoque biomédico e de controle epidemiológico, 
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fazendo com que se contemple uma visão restrita  sobre o assunto, que trará sempre 

consequências  negativas.  Tal  atitude  pode reprimir  a  sexualidade  dos(as)  futuros(as) 

adultos(as)  (FONSECA;  GOMES;  TEIXEIRA,  2010;  SILVA;  GUERRA,  2013; 

MADUREIRA; BRANCO, 2015).

Tratar apenas as questões de reprodução pode ser ruim, segundo Furlani (2011), 

pois enaltece a família constituída sempre por um pai e uma mãe, e traz a prática sexual 

apenas de uma forma, que seria a penetração, não sugerindo outras formas de prazer, 

além de limitar a vida sexual apenas no período reprodutivo do indivíduo.

Discutir os direitos sexuais e reprodutivos enaltece a sexualidade do(a) aluno(a), 

fazendo com que ele(a) saiba que é normal sentir prazer, além de fazer com que eles(as) 

conheçam seus direitos para poderem exigi-los. É dever de todo(as) o comprometimento 

para a construção de uma sexualidade saudável, livre e protegida (BRASIL, 2011).

2.4. Formação de professores(as) e a sexualidade

Sabendo da importância de se abordar sexualidade durante a vida escolar dos(as) 

jovens, espera-se que os(as) profissionais da educação que lidam com estes(as) jovens 

estejam preparados(as)  para  essa abordagem.  Para  ocorrer  uma inserção positiva  do 

tema na educação é  necessário,  nas palavras  de Figueiró (2001),  “um envolvimento 

sério e real dos(as) profissionais da educação”. Além de saber como discutir a temática 

em  sala  de  aula,  os(as)  docentes  devem  estar  preparados  para  lidar  com  as 

manifestações  da  sexualidade  no  cotidiano  dos(as)  alunos(as),  visto  que  esses(as) 

profissionais  são  considerados(as)  o  pilar  da  educação.  As  manifestações  podem 

aparecer  como atitudes,  brincadeiras  ou no currículo  oculto,  com muitas  vezes  o(a) 

professor(a) não sabendo lidar com estas (LEÃO; RIBEIRO; BEDIN, 2010). 

O despreparo de docentes em abordar sexualidade e de lidar com a presença do 

tema na sala de aula é decorrente, por vezes, da não contemplação do tema de forma 

adequada durante sua formação inicial   (FIGUEIRÓ, 2006). Tal despreparo interfere 

também na compreensão do(a) docente em reconhecer como esse conteúdo deve estar 

inserido no cotidiano na sala de aula. Para Leão, Ribeiro e Bedin (2010) tanto os cursos 

de formação inicial como os cursos de formação continuada para docentes devem ser 

revistos,  repensando  suas  grades  curriculares  e  a  forma  de  habilitar  os(as) 

educadores(as) para abordagem de sexualidade.



 Em relação à formação inicial do(a) docente, Pena e Gastal (2017) sugerem que 

nos cursos oferecidos se tenha relatos autobiográficos dos(as) profissionais, para que 

eles(as) possam refletir sobre situações que já passaram, ressignificando suas vivências.

Alguns estudos, como os de Madureira e Branco (2015) e Soares e Monteiro 

(2019),  relatam que a  maioria  dos(as)  docentes  participantes  de  suas  pesquisas  não 

tiveram  o  tema  (sexualidade)  abordado  em  suas  formações  iniciais,  o  que  traz 

consequências para a forma com que estes(as) profissionais se relacionam com o tema 

durante suas aulas. 

Outras  pesquisas  ainda  colocam  que,  mesmo  quando  o(a)  profissional  tem 

acesso ao conteúdo de sexualidade em sua formação inicial,  este acesso ocorre com 

apenas a transmissão de conceitos, sem a sua real compreensão, destarte, quando o(a) 

professor(a) discute o assunto em sala de aula,  ele(a) apenas repassa as informações 

recebidas, que por vezes são distorcidas, não proporcionando ao(à) discente o processo 

necessário de reflexão sobre o tema (PESSÔA; PEREIRA; TOLEDO, 2017). 

Isso ocorre também pois, segundo a pesquisa de Riza, Ribeiro e Mota (2018), o 

conteúdo trazido aos cursos de formação de educadores(as) não costuma trazer, em suas 

disciplinas que abordam sexualidade, uma discussão sobre o assunto na escola e suas 

aplicabilidades.

Para o aperfeiçoamento do(a) docente para atuar na sala de aula, é preciso incluir 

este(a)  como  sujeito  ativo  em  seu  processo  de  formação,  considerando  a  bagagem 

pessoal e profissional destes(as) formandos(as), para que estes profissionais tornem-se 

capazes de refletir sobre as possibilidades de desenvolvimento do tema sexualidade ao 

longo das aulas (PESSÔA; PEREIRA; TOLEDO, 2017). 

Considerar os conhecimentos já adquiridos dos(as) docentes é muito importante, 

visto que, como demostra o trabalho de Pena e Gastal (2017), muitos conceitos sobre 

sexualidade que o(a) docente carrega consigo é decorrente de diferentes espaços, como 

os  familiares,  sociais,  escolares  e  culturais  das  experiências  do(a)  educador(a).  Tais 

conceitos, por vezes, são negativos e associam sexo a impureza e vergonha.

Embora  se  encontre  lacunas  nos  cursos  de  formação  inicial  de  docentes,  é 

possível  observar  um  interesse  entre  estes(as)  profissionais  em  obter  uma  melhor 

capacitação para combater diversas formas de preconceitos e desrespeitos em relação à 

diversidade humana, que incluem as diversidades sexuais e de gênero (MADUREIRA; 

BRANCO, 2015).
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Para que o(a) profissional se forme e tenha a habilidade de propor uma educação 

em sexualidade  ideal  para  os(as)  discentes,  sendo ela  emancipatória  e  auxiliando  o 

desenvolvimento da autonomia do(a) educando(a), e fazendo com que este(a) consiga 

refletir em situações repressoras da sexualidade, Figueiró (2001) relata dois campos de 

ações em que o(a) profissional de educação deve agir:

- luta a favor da liberdade sexual: liberdade que consiste 

no  exercício  de  uma  sexualidade  liberada  (da  culpa,  no  plano 

pessoal) e libertada (da opressão, no plano social);

- luta contra o autoritarismo sexual, que compreende a luta 
contra  a  desigualdade,  a  violência  e  o  preconceito  sexuais. 
(FIGUEIRÓ, 2001, p. 38)

Para  isso  ocorrer,  a  autora  coloca  ser  necessário  que  o(a)  docente  deve  ser 

conivente com esses pontos de vista, para poder compreender a importância deles e se 

comprometer a realizar essas ações o melhor possível. Para o(a) professor(a) atingir esse 

nível  de  compreensão  e  comprometimento  e,  considerando  o  que  é  necessário,  por 

vezes, que o(a) profissional de educação passe por um processo de reeducação sexual 

(FIGUEIRÓ, 2006, p.22). 

O processo de reeducação sexual é necessário, pois, como mostra o trabalho de 

Silva (2010), o(a) docente tem que estar preparado(a) para viver sua sexualidade, sem 

negligenciar  seus  prazeres  e  sem  correr  riscos.  Visto  que  muitos(as)  ainda  não 

conseguem fazer isso,  com tabus presentes em suas vidas íntimas,  tais  profissionais 

seriam auxiliados(as)  neste  processo,  que consiste em propor ao(à) docente reflexão 

para repensar e se desprender de preconceitos e concepções errôneas que leva consigo, 

e, posteriormente, ensiná-lo(a) os conteúdos relacionados à sexualidade e como podem 

ser abordados na sala de aula (FIGUEIRÓ, 2001). 

Figueiró (2001, p.268) sugere que o processo de reeducação, que pode ocorrer 

na formação inicial, na formação continuada ou nas próprias vivências do(a) docente, 

deve incluir reflexões sobre gênero, tais como o processo de construção sócio-histórico-

cultural,  a  forma  que  se  constrói  as  desigualdades  entre  os  gêneros  femininos  e 

masculinos, os diversos jeitos de se assumir a masculinidade e a feminilidade, as redes 

que constituem as hierarquias entre os gêneros e como proceder como educador(a) para 

desconstruir a polarização entre os dois gêneros. Por serem questões que possuem certa 



complexidade, a autora aconselha que sejam propostas oficinas específicas sobre estes 

conteúdos aos(às) educandos(as), para se obter um tempo adequado em suas reflexões.

Para auxiliar os(as) professores(as) no processo de reeducação sexual, Figueiró 

(2001, p.270) também faz as seguintes sugestões para se implementar nos cursos de 

formação:

-  Envolver  os(as)   professores(as)   em reflexões  que levam ao 

crescimento pessoal;

- auxiliá-los (dentro do que é possível num espaço pedagógico) a 

vencer barreiras pessoais que dificultam o estudo da sexualidade;

- sensibilizá-los para reconhecer que a Educação Sexual é função 

da  escola,  é  importante  e  necessária,  assim  como também um 

direito dos alunos;

-  motivá-los  para  o  trabalho  de  ensino  da  sexualidade; 
(FIGUEIRÓ, 2001, P. 270).

Para o aperfeiçoamento da didática dos(as) professores(as) em relação a estes 

temas complexos, outros(as) autores(as) também apontam a necessidade de se investir 

em cursos de formação continuada para estes conteúdos, dando oportunidade aos(às) 

docentes  de  repensarem  suas  práticas,  pois,  com  o  melhor  preparo  dos(as) 

educadores(as),  maior  a  oportunidade  deles(as)  discutirem o  tema em sala  de  aula, 

ocorrendo um ganho significativo na atuação destes(as) profissionais e no aprendizado 

de  estudantes  (FIGUEIRÓ,  2006;  LEÃO;  RIBEIRO;  BEDIN,  2010;  FURLAN; 

FURLAN, 2011). 

Por meio dos trabalhos de Figueiró (2006), Rohden (2009) e Soares e Monteiro 

(2019), que analisam o impacto de cursos de formação continuada sobre sexualidade 

para docentes, é possível perceber que ocorrem algumas mudanças nas percepções de 

professores(as) sobre o tema, como, por exemplo,  alguns passarem a compreender  a 

sexualidade  humana  como  uma  construção  social,  além  de  sensibilizar  os(as) 

participantes  a  refletir  sobre  a  temática.  A  aproximação  dos(as)  profissionais  de 

educação  com  o  tema  possui,  portanto,  impacto,  não  apenas  na  didática  do(a) 

professor(a),  mas  também  em  reflexões  de  suas  vidas  pessoais,  como  é  possível 

observar no trecho de um dos trabalhos a seguir:

De um modo geral, o curso GDE provocou impactos e reflexões, 
de  maior  ou  menor  alcance,  na  vida  dos(as)  profissionais. 
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Todos(as)  admitem uma  mudança  de  perspectiva  em relação  à 
sexualidade  após  a  realização  do  curso,  exemplificada  pelos 
fragmentos das falas: “muda postura, a fala”, “aprende a olhar o 
ser humano de maneira diferente”, “a ter visão mais flexível”, “um 
outro olhar com relação aos alunos”, “Uma visão mais ampla da 
sexualidade” [...] (SOARES; MONTEIRO, 2019). 

No  trabalho  de  Rohden  (2009),  que  analisa  o  impacto  de  um  curso  na 

modalidade à distância, chamado “Gênero e Diversidade na Escola”, oferecido a vários 

profissionais da área de educação, é possível verificar algumas dificuldades que os(as) 

realizadores(as) do curso observaram entre os(as) educadores(as) atuantes, assim como 

a necessidade do(a) docente recorrer sempre a um especialista para discutir assuntos 

delicados, ou a dúvida de qual idade seria o momento correto em se abordar sexualidade 

na  vida  de um(a)  estudante.  É importante  saber  os  problemas enfrentados  pelos(as) 

educadores(as) para que se possa tentar mostrar alternativas em cursos de formações 

iniciais e continuadas e para docentes. 

Um melhor aproveitamento das oficinas propostas aos(às) docentes é encontrado 

em alguns estudos, quando se consegue associar a teoria sobre a temática com a prática 

do  dia  a  dia  dos(as)  docentes,  já  que,  assim,  o  participante  consegue  visualizar  as 

possibilidades  de aplicação da teoria,  fazendo com que tenham aprendizado sobre o 

conteúdo  mais  significativo  (FURLAN;  FURLAN,  2011).  Furlan  e  Furlan  (2011) 

também sugerem ser importante,  na elaboração do método de trabalho das oficinas, 

pensar-se  nas  singularidades  dos(as)  participantes,  conhecendo  suas  reais  demandas 

para serem discutidas durante o curso.

2.5. A percepção de professores(as) sobre sexualidade

Estudos de percepção pública são muito importantes para conhecer qual a visão 

geral de um público específico sobre determinado assunto, para assim identificar seus 

conhecimentos, dificuldades, crenças e atitudes perante algum tema ou situação. Tais 

estudos são necessários para estimar quais os impactos das produções científicas em 

várias demandas sociais, como educação e saúde (VOGT; POLINO, 2003). 

No  Brasil,  o  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  (MCTI)  1 e  a 

FAPESP  produzem  pesquisas  sobre  percepção  pública  da  ciência,  tais  como  os 

1 Disponível em <http://percepcaocti.cgee.org.br>, acesso em 12.01.2020



Indicadores  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  em  São  Paulo  20102.  Também  há 

periódicos internacionais específicos, como Public Understanding of Science3 (PUS).

No tema sexualidade, é possível encontrar vários estudos sobre a percepção do 

assunto,  como,  por  exemplo,  o  trabalho  de  Melo  et  al  (2012),  que  compara  as 

percepções de homens idosos e jovens sobre AIDS, o de Frugoli e Magalhães Júnior 

(2011), que relata a percepção de idosas sobre Educação Sexual, ou o de Lemos (2014) 

que  analisa  as  percepções  de  profissionais  de  saúde  sobre  direitos  sexuais  e 

reprodutivos. Tais estudos são importantes, pois, a partir de uma percepção geral sobre 

um tema, poderão ser elaboradas ou aperfeiçoadas políticas públicas que atendam as 

necessidades  da  população  (VOGT;  POLINO,  2003).  No  caso,  necessidades 

relacionadas  a  informações  sobre  sexualidade,  distribuição  de  preservativos  e 

disponibilidade de métodos contraceptivos.

No campo da educação as pesquisas de percepção também são relevantes para 

obter  um mapeamento  de  como  sucede  à  discussão  sobre  sexualidade  no  ambiente 

escolar, podendo pontuar como que ocorrem as ações educacionais preventivas, ações 

relacionadas a saúde e violência com os(as) integrantes da escola (FIGUEIREDO et al, 

2016). É possível encontrar pesquisas de percepção sobre sexualidade com estudantes 

(JARDIM  et  al,  2013),  com  docentes  (MADUREIRA;  BRANCO,  2015)  e  com 

diretores(as) (FIGUEIREDO et al, 2016). 

Segundo Pessôa, Pereira e Toledo (2017), para aperfeiçoar o curso de formação 

de professores(as), é necessário escutá-los(as), para que eles(as) criem vínculos maiores 

com o  curso  e  seus  temas.  Sendo  assim,  por  meio  das  pesquisas  de  percepções  e 

relações que um(a) profissional tem com determinado tema, é possível se atentar, por 

meio da visão dos(as) atuantes  em sala de aula ao que está  defasado nos cursos de 

formação destes(as).

Em relação às pesquisas realizadas com percepção de docentes, na maioria dos 

estudos  os(as)  profissionais  dizem  que  consideram  importante  a  abordagem  de 

sexualidade em sala de aula, por mais que não consigam realizá-la na prática (JARDIM; 

BRÊTAS,  2006;  QUIRINO;  ROCHA,  2012;  MADUREIRA;  BRANCO,  2015). 

Segundo  Figueiró  (2006),  os(as)  professores(as)  não  o  fazem  por  se  sentirem 

inseguros(as) para discussão do tema.

2Disponível em: <http://www.fapesp.br/6479  >,   acesso em 12.01.2020.
3 Periódico internacional disponível em:<https://journals.sagepub.com/description/PUS  >.   Acesso 

em 11.1.2020 
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No estudo de Quirino e Rocha (2012), realizado com os(as) professores(as) de 

Juazeiro  do  Norte  -  Ceará,  aponta-se  que  os(as)  educadores(as)  acham  importante 

contemplar  sexualidade  em sala  de  aula,  pois  trata-se de um tema que gera  muitas 

dúvidas.  Os(as) pesquisados(as) separam o tema em duas categorias,  apenas: sexo e 

orientação  sexual.  Aspectos  relacionados  ao  gênero  são  pouco  expressados,  e  os 

históricos  e  socioculturais  não  são  citados.  No  contexto  da  sala  de  aula,  os(as) 

educadores(as)  entendem  que  a  educação  sexual  serve  apenas  para  preparar  o(a) 

aluno(a) para o ato sexual. Para isso, devem ser apresentados temas como prevenção de 

infecções e de gravidez. O estudo ressalta ainda que é muito fragilizada a formação de 

professores(as)  em  relação  a  essa  temática,  o  que  pode  prejudicar  as  concepções 

destes(as) profissionais.

Madureira e Branco (2015) também constataram que os(as) docentes possuem 

dificuldades nas questões de gênero e que há falta investimento na formação destes(as) 

profissionais.  A  pesquisa,  sendo  realizada  com  professores(as)  da  rede  pública  do 

Distrito Federal, relata que a maioria dos(as) educadores(as) sabe da importância de se 

combater  na  escola  os  preconceitos  e  discriminações  que  ocorrem  em  relação  às 

diversas formas de se vivenciar e expressar a sexualidade, respeitando individualidades, 

apesar de muitos(as) não se mostrarem eficientes nesse combate. 

Já  o  artigo  de  Jardins  e  Brêtas  (2006),  que  analisa  as  percepções  de 

professores(as) da rede estadual de Jandira – SP, mostra que os(as) professores(as) são 

inseguros(as) para abordar os conteúdos relacionados à orientação sexual, assim como o 

estudo de Quirino e Rocha (2012), restringindo-se à prevenção de infecções e gravidez. 

Os(as)  autores(as)  também  consideram  que  há  uma  defasagem  na  formação  de 

professores(as).

Assim como as pesquisas citadas, esse trabalho visa analisar as percepções de 

professores(as) em relação ao tema sexualidade do município de Diadema – SP. A partir 

da pesquisa de Figueiredo et al (2016), realizada com os(as) diretores(as) das escolas 

municipais de Diadema, percebeu-se que, das escolas de Ensino Fundamental II, 68,5% 

não se preocupam com ocorrências envolvendo sexualidade e 11,1% não sabem lidar 

com esses  casos;  100% das  escolas  possuem no conteúdo pedagógico  o assunto de 

prevenção sexual  e reprodutiva e em 77,8% esse assunto faz parte  do planejamento 

interdisciplinar; 77,8% orienta a busca de preservativos para os adolescentes e 55,6% 

encaminha  os  adolescentes  para  o  tratamento  de  ISTs.  A  pesquisa  concluiu  que  as 

escolas  públicas  de  Diadema  não  têm  tratado  corretamente  a  sexualidade  com  as 



crianças e adolescentes. O estudo, porém, mostra apenas a visão de diretores(as) sobre o 

assunto. 

Considerando  a  importância  dos  estudos  de  percepções  na  educação,  que 

possibilita  o  conhecimento  sobre  como  um  público  interage  com  um  tema  e  a 

identificação de possíveis defasagens ou opiniões de seus representantes, na presente 

pesquisa  pretende-se  analisar  a  percepção  de  professores(as)  de  Diadema,  sendo 

aqueles(as) que atuam em sala de aula e diretamente com os(as) estudantes,  sobre o 

tema sexualidade.
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3. METODOLOGIA

Nesta pesquisa, investigou-se a opinião e os conhecimentos de professores(as) 

em relação ao tema sexualidade,  suas ramificações,  e como eles(as) lidam com esse 

tema em sala de aula.

Inicialmente, foi verificada a abordagem do tema sexualidade na sala de aula, 

para saber se os(as) estudantes das escolas estaduais de Diadema estão tendo contato 

com o tema durante suas formações escolares e com quais conteúdos dentro da temática. 

A  compreensão  que  os(as)  docentes  possuem sobre  determinados  conteúdos 

também foi analisada para entender como estes(as) profissionais debatem os assuntos 

com os(as) estudantes e o que podem estar reproduzindo na sala de aula. 

Por fim, foi investigado se haveria alguma relação entre a abordagem dos(as) 

professores(as) sobre o tema e suas formações iniciais,  a fim de conhecer  se os(as) 

docentes precisam ser melhores preparados(as) para a discussão do tema.

3.1. Etapas da pesquisa

A presente pesquisa está organizada a partir das etapas a seguir:

1. Construção e validação do questionário de pesquisa.

2. Aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP.

3. Aplicação dos questionários e coleta de dados.

4. Análise e tabulação dos dados do questionário.

5. Interpretação e discussão dos dados obtidos.

3.2. Estudo quantitativo

Estudos  de  caráter  quantitativo  em  educação  permitem  a  coleta  de  dados 

diversificados e concretos para auxiliar no entendimento de alguns fenômenos (GATTI, 

2004). Esse tipo de pesquisa permite estudar amostras grandes com mais facilidade, 

disponibilizando  uma  maior  quantidade  de  dados  sobre  opinião  e  concepções 

compreensíveis através de variáveis (MINAYO; SANCHES, 1993; FONSECA, 2002; 

OLIVEIRA; PIETRI; BIZZO, 2019).



Os(as) autores(as) Oliveira, Pietri e Bizzo (2019) acreditam que, no Brasil, há 

uma escassez de pesquisas quantitativas na área da educação, situação que persiste há 

longo tempo, como colocado pela autora Gatti (2004). Segundo ela, a combinação de 

dados  provenientes  da  pesquisa  quantitativa  pode  trazer  a  compreensão  de  vários 

problemas educacionais, além de desmistificar alguns sensos comuns do cotidiano por 

meio de dados concretos. 

Alguns problemas encontrados nas pesquisas precisam ser quantificados para 

poderem ser avaliados,  como, por exemplo,  o índice de analfabetismo de alunos(as) 

(GATTI,  2004),  já  que  é  através  da  pesquisa  quantitativa  que  se  tem  atributos 

mensuráveis dos dados (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009).

Os dados obtidos por meio das questões fechadas dos questionários trazem um 

levantamento das percepções de professores(as) acerca do tema sexualidade. Segundo 

Gil  (2008),  a análise  destas questões é  essencialmente quantitativa.  Com a pesquisa 

quantitativa,  pode-se  traduzir  aspectos  mensuráveis  de  uma  amostra  através  da 

linguagem matemática, trazendo dados de indicadores e tendências, que nem sempre 

são possíveis de observar em pesquisas qualitativas (MINAYO; SANCHES, 1993). 

 

3.3. Público-alvo e amostra do estudo

O público-alvo desta pesquisa foram os(as) docentes dos anos finais do Ensino 

Fundamental  e  do  Ensino  Médio  da  cidade  de  Diadema,  onde  está  localizada  a 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Foram convidados(as) a participar da 

pesquisa professores(as) das escolas estaduais do município.

Segundo  Corrêa (2003,  p.28),  é  praticamente  impossível  examinar  todos(as) 

os(as) representantes da população que será estudada, o que faz com que tenhamos que 

trabalhar apenas com uma amostra do grupo pesquisado. A autora classifica dois tipos 

de amostras: as probabilísticas e as não probabilísticas:

O método de amostragem probabilística exige que cada elemento 
da  população  possua  determinada  probabilidade  de  ser 
selecionado.  Normalmente,  possuem  a  mesma  probabilidade. 
Assim, se N for o tamanho da população, a probabilidade de cada 
elemento  será  1/N.  Somente  com  base  em  amostragens 
probabilísticas pode-se realizar inferências sobre a população,  a 
partir dos parâmetros estudados na amostra. (...)
(...) Os métodos não probabilísticos são amostragens em que há 
uma escolha deliberada dos elementos que compõem a amostra. 
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Não  se  podem  generalizar  os  resultados  das  pesquisas  para  a 
população,  uma  vez  que  as  amostras  não  probabilísticas  não 
garantem  a  representatividade  da  população.  (CORREA,  2003, 
p.29)

 Neste trabalho, utilizou-se da amostragem não-probabilística, pois a escolha da 

amostra foi feita de modo deliberado. Marotti (2008) apresenta classificações para as 

amostragens  não-probabilísticas.  A  do  presente  trabalho  é  a  “amostragem  por 

acessibilidade ou por conveniência”,  já que a análise foi feita  nas escolas em que a 

pesquisadora obteve acesso. 

3.4. Aspectos éticos e legais da pesquisa educacional

O estudo seguiu as  orientações  legais  recomendadas  pelo Comitê  de Ética  e 

Pesquisa  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo,  sendo  o  projeto  aprovado  em 

10/11/2019 – Projeto CEP/UNIFESP n° 1027/2019.

A participação dos(as) docentes foi voluntária, e todos(as) os(as) participantes 

envolvidos(as) aceitaram participar da pesquisa por meio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Segundo a Resolução N° 510 do Conselho Nacional de Saúde, de 7 

de abril de 2016, o(a) participante deve consentir em participar da pesquisa por meio de 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), em que ele(a) concorda 

com a  utilização  dos  dados  obtidos  para  o  estudo.  Os(as)  diretores(as)  das  escolas 

também tiveram que autorizar a realização da pesquisa em suas instituições por meio de 

Termo de Autorização do Diretor da Unidade Escolar (Apêndice B).

Nesse estudo, obtiveram-se dados a partir  de uma consulta  escrita e pontual, 

sobre  o  sentido  que  os(as)  professores(as)  atribuem  ao  tema  sexualidade,  além  de 

analisar  suas  compreensões  sobre  o  tema,  valores  culturais,  opiniões  e  as  relações 

deles(as) com as instituições em que trabalham.

3.5. Coleta de dados

Foram  distribuídos  questionários  impressos  para  seis  escolas  diferentes,  por 

meio de professores(as) e coordenadores(as)  pedagógicos(as)  parceiros (as), que fazem 

parte da rede estadual de Diadema. Tais profissionais levaram o questionário impresso 

para  os(as)  docentes  responderem  e  depois  retornaram  com  os  questionários 



preenchidos. Além disso, entrou-se em contato com as escolas via telefone e levaram-se 

os  questionários  até  essas  instituições.  Além  do  questionário  impresso,  foi 

disponibilizado um link que continha o questionário online, divulgado também pelos(as) 

professores(as)  e  coordenadores(as)  parceiros(as)  e  pelo  programa Articulações,  que 

visa  a  aproximação  entre  as  universidades,  escolas  e  sociedade.  Os  dados  do 

questionário online foram coletados do dia 24/11/2019 até o dia 20/05/2020.

Além dos questionários  impressos,  também foram entregues  dois  Termos  de 

Consentimento Livre e Esclarecido, um para ficar com o(a) participante da pesquisa, e 

outro para a pesquisadora, que continham informações de como decorreria a pesquisa 

para que o(a) professor(a) pudesse optar por concordar, ou não, em participar. No caso 

da  participação  mediante  questionário  online,  antes  de  ser  direcionado  para  o 

questionário,  o(a) participante deveria  consentir  que seus dados fossem utilizados,  a 

partir do mesmo termo. Ao final da pesquisa, uma cópia do termo e das suas respostas 

no questionário foi encaminhada para seu e-mail. 

O questionário não foi anônimo, porém todos(as) foram informados(as) que não 

seriam  divulgadas  informações  que  pudessem  identificar  os(as)  participantes  da 

pesquisa no local de trabalho.

3.6. Instrumento de coleta de dados

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um questionário (Apêndice C), 

que é uma técnica que consiste em um conjunto de questões que visam à obtenção de 

informações sobre os conhecimentos e valores dos(as) professores(as) participantes da 

pesquisa (GIL, 2008). 

As vantagens da utilização do questionário como instrumento de coleta de dados 

são:  possibilidade  de  atingir  mais  pessoas;  os(as)  pesquisados(as)  não  serem 

influenciados(as) pelas opiniões ou presença do(a) pesquisador(a); e os(as) participantes 

terem a liberdade de responder em um momento que acharem mais convenientes (GIL, 

2008). 

3.6.1. Construção do questionário

O questionário de pesquisa foi elaborado com intuito de obter-se informações 

sobre os conhecimentos e percepções que os(as) professores(as) têm em relação ao tema 
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sexualidade: se eles(as) abordam o tema na sala de aula, quais os conteúdos que mais 

costumam abordar, quais suas opiniões e conhecimentos em relação a temas que foram 

pré-determinados na pesquisa e se a formação inicial deles(as) influencia na forma em 

que lidam com o tema. A elaboração do questionário foi feita a partir das orientações da 

literatura de Hill e Hill (1998) e Gil (2008).

No  início  do  questionário,  é  possível  encontrar  uma  breve  apresentação 

explicando  o  objetivo  da  pesquisa,  o  nome  do  programa  de  pós-graduação  que  a 

pesquisadora faz parte e o esclarecimento aos participantes de que não existem respostas 

certas ou erradas. A apresentação do questionário é importante, pois é a primeira parte 

que o(a) participante irá ler para tirar suas conclusões da pesquisa, sendo mais fácil de 

cooperar se entender suas intenções (HILL; HILL, 1998).

Um  questionário  pode  ter  questões  abertas,  fechadas  ou  dependentes.  As 

questões abertas são aquelas em que se tem uma resposta de forma dissertativa, a partir 

das  próprias  palavras  dos(as)  participantes.  As  respostas  para  esse  tipo  de  questão 

necessitam de  tratamento  analítico  específico,  porém não  se  tem certeza  de  que  as 

respostas serão relevantes para as intenções da pesquisa. Nas questões fechadas, não se 

tem esse impeditivo, pois as respostas são sugeridas pelo(a) pesquisador(a), e a pessoa 

deve marcar a que considerar mais adequada, obtendo mais informações quantitativas, 

já  que  será  possível  contabilizar  a  quantidade  de  respostas  iguais  de  determinada 

questão. As questões dependentes são aquelas que dependem da pergunta anterior para 

serem respondidas (HILL; HILL, 1998; GIL, 2008).

As  questões  formuladas  são  classificadas,  segundo  Gil  (2008,  p.125)  como 

“questões sobre fatos” (dados concretos que podem se encaixar na descrição do perfil 

do(a)  participante),  “questões  sobre  atitudes  e  crenças”  (questões  sobre  as  opiniões 

do(a)  participante)  e  “questões  sobre  comportamentos”  (questões  de  como  o(a) 

participante lida com determinadas situações).

Considerando estes diferentes tipos de questões, o questionário aqui aplicado foi 

organizado  em três  blocos.  O primeiro  bloco (quadro  1)  foi  nomeado como “perfil 

dos(as) docentes participantes”, e consiste em 10 questões (6 abertas e 4 fechadas) que 

tinham o objetivo de levantar dados para descrever o(a) docente que estava participando 

da pesquisa. Tal etapa é importante para ter as características da amostra (HILL; HILL, 

1998). 



Quadro 1 - Perfil dos(as) docentes participantes.

Nome: Idade:
Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino
(  ) Prefiro não informar

Nome da escola em que trabalha:

Disciplina(s) lecionada(s):

Curso de formação inicial: Ano de formação:

Tipo de escola que leciona: (  ) Estadual   (  ) Municipal   (  ) Federal

Período que leciona: (  ) Manhã     (  ) Tarde     (  )Noite

Turma que leciona: (  ) Ensino Fundamental II   (  ) Ensino Médio

 Fonte: Questionário de pesquisa (Apêndice A). Elaborado pela autora.

O segundo bloco (quadro – 2) era composto por 6 questões (3 fechadas, 1 aberta 

e 2 dependentes), nomeado de “Relação do(a) professor(a) com o tema”. O Bloco 2 

tinha o objetivo de conhecer as percepções gerais do(a) professor(a) em relação ao tema 

sexualidade, contendo informações sobre se o(a) participante abordava o tema durante 

suas aulas e se ele(a) teve contato com o tema durante seu curso de formação inicial.

Quadro 2 - Relação do(a) professor(a) com o tema.

1) A partir do termo “sexualidade”, cite três palavras que você relaciona com o tema.

2)  Você acha importante trabalhar o tema sexualidade na escola? (   ) Sim (   ) Não

3)  Você costuma trabalhar o tema sexualidade nas suas aulas? (   ) Sim (   ) Não

4)  Caso tenha respondido sim na questão 3, quais conteúdos você aborda?

5) Você teve algum contato com esse tema durante a graduação? (   ) Sim (   ) Não

6) Você se mantém informado sobre o tema sexualidade? (   ) Sim  (  ) Não  Caso a resposta 
seja positiva, cite suas principais fontes de informação.

Fonte: Questionário de pesquisa (Apêndice A). Elaborado pela autora.
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Por  fim,  o  terceiro  bloco  (quadro  –  3),  nomeado  de  “Percepção  sobre 

sexualidade”, consistia em 24 questões organizadas em 2 partes, ambas com questões 

fechadas. Na primeira parte do bloco 3, nomeada “Conhecimentos sobre sexualidade”, 

estavam apresentadas diversas afirmações onde o(a) docente deveria classificar como 

verdadeira ou falsa. Esta parte pretendia verificar se o(a) docente tinha conhecimento 

sobre alguns assuntos relacionados à sexualidade. É possível identificar as questões dos 

conhecimentos sobre sexualidade a partir  das letras (A a H) dispostas antes de cada 

questão.  Na  segunda  parte  do  bloco  3,  nomeada  de  “Opiniões  sobre  aspectos  da 

sexualidade”,  o(a)  participante  deveria  indicar  se  concordava ou discordava com as 

afirmações, no intuito de verificar suas opiniões em relação  a elas. As questões dessa 

segunda parte são identificadas no quadro 3, por meio dos números (1 a 16) situados 

antes de cada questão.

As questões de percepções estão dispostas em seções, que consistiam em um 

tema homogêneo dentro dos assuntos relacionados à sexualidade (HILL; HILL, 1998). 

Foram seis seções preestabelecidas, que determinou os eixos temáticos: os cadernos da 

série Saúde e Prevenção nas Escolas, do Ministério da Saúde, distribuídos em 2011, 

(BRASIL, 2011) e os eixos estruturantes  da orientação sexual,  propostos por Sayão 

(1997). 

Desta forma, foram selecionadas as seguintes seções: “Prevenção de ISTs, HIV 

e  AIDS”;  “Identidade  de  gênero”;  “Privilégios  de  gênero”;  “Direitos  sexuais  e 

reprodutivos”;  “Gravidez na adolescência”  e “Orientação sexual”,  com 4 afirmações 

para  cada  seção.  No  quadro  abaixo,  estão  apresentadas  as  seções  e  as  respectivas 

afirmações. 

Quadro 3 - Seções do bloco percepções sobre sexualidade do questionário e seus 
conteúdos.

Seção Questão Conteúdo

Prevenção 
de ISTs, 

HIV e Aids

A
Pessoas portadoras de HIV/ AIDS não podem ter relações 

sexuais.

E
Não se pode beber no mesmo copo de alguém que possui 

o vírus HIV.
H HIV e aids são sinônimos da mesma doença.

1
A prevenção de ISTs (infecções sexualmente 

transmissíveis) é um assunto adequado para ser abordado 
no Ensino Fundamental II.



Identidade 
de gênero

B Toda travesti é homossexual.

D Gênero e sexo biológico são sinônimos.

2
Se a pessoa nasceu com um pênis, ela definitivamente é 

um homem.

13 Meninos não devem pintar as unhas.

Privilégios 
de gênero

C
Trabalhar em uma oficina mecânica é profissão para 

homens.

3 Não ocorre estupro entre marido e esposa.

9 Não existe machismo na sociedade atual.

16 Meninas não devem ir de shorts para não chamar atenção.

Direitos 
sexuais e 

reprodutivos

F
Indivíduos menores de idade tem direito à preservativos 

disponibilizados pelo governo.

8
É importante explicar aos jovens como funcionam os 

órgãos de saúde pública.

11
Meninas devem ser incentivadas desde os 11 anos a 

procurarem orientação de ginecologistas.

15
É necessário falar sobre sexualidade com uma criança de 

12 anos.

Gravidez na 
adolescência

G O objetivo do ato sexual é a reprodução.

5 Aborto é um assunto que deve ser abordado na escola.

7
O ideal é falar sobre métodos contraceptivos com 

adolescentes a partir dos 14 anos.

14
É necessário abordar as consequências de uma gravidez 

na adolescência com os alunos.

Orientação 
sexual

4
Crianças de 10 anos, iniciando o Ensino Fundamental II, 

devem ter conhecimento sobre o termo “homofobia” 
(discriminação de pessoas homossexuais ou bissexuais).

6
 A presença de um aluno homossexual inibe a discussão 

sobre orientação sexual na sala de aula.

10
A expressão da orientação sexual, seja ela qual for, é um 

direito de cada indivíduo.

12 A pessoa bissexual é indecisa.

Fonte: questionário de pesquisa (Apêndice A). Elaborado pela autora.

As afirmações de cada seção foram expostas de forma aleatória, para evitar a 

tendência  de  respostas  semelhantes  no  mesmo  bloco,  o  que  pode  ocorrer  em 

questionários que tratam de levantamentos de opiniões ou atitudes (HILL; HILL, 1998).
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Nas questões  7,  11  e  12,  em que se  tem citado  a  idade  do  adolescente,  foi 

considerado o jovem que inicia o Ensino Fundamental – Anos Finais, com no mínimo 

10 anos, e encerra este ciclo com 14 anos (BRASIL, 1996). 

3.6.2. Validação do questionário e pré-teste 

A validação do questionário é importante para verificar se o instrumento está 

adequado e se o conteúdo teórico é condizente com o tema da pesquisa, de forma a não 

prejudicar  os  dados  coletados  (HILL;  HILL,  1998;  CUNHA, 2008).  O questionário 

desta  pesquisa  foi  validado  pelo  grupo  de  pesquisa  “Perspectiva  para  o  Ensino  do 

Conhecimento  Biológico”,  composto  por  docentes,  pós-graduandos(as)  e 

graduandos(as) da Universidade Federal de São Paulo (campus Diadema). Durante suas 

reuniões,  que  ocorreram  quinzenalmente  durante  2  meses  entre  agosto/2019  e 

setembro/2019,  a pesquisadora apresentou o questionário e foram sugeridas algumas 

alterações.

Parte da validação também é realizada mediante aplicação do pré-teste, que é a 

aplicação do questionário em um grupo menor (10 a 20 pessoas) com o mesmo perfil da 

amostra principal,  e é indagado aos participantes quais foram suas dificuldades para 

responder  às  perguntas  (GIL,  2008;  SILVA  et  al,  2012).  Isso  permite  que  a 

pesquisadora revise as questões e verifique se as respostas estão adequadas ao que ela 

deseja investigar. Caso seja necessário, são realizados ajustes no questionário (SILVA 

et al, 2012; SEVERINO, 2017). Os(as) respondentes do pré-teste responderam que não 

tiveram dificuldades ou incômodos em responder ao questionário. O pré-teste impresso 

foi respondido por 12 professores(as) e o online por 5 professores(as), que não faziam 

parte da amostra principal. Após a análise do pré-teste, foram feitas algumas alterações 

no questionário, tais como a estrutura em que ele se apresentava, até chegar a sua versão 

final (Apêndice A).

 

3.6.3. Objetivos das questões 

O bloco  perfil  dos(as)  docentes  participantes  (quadro  1)  tinha  o  objetivo  de 

obter dados para saber qual era o perfil e quais as características dos(as) professores(as) 

que estavam participando da pesquisa.



A questão 1 do bloco “Relação do(a) docente com o tema” (quadro 2) estava 

expressa da seguinte forma:  A partir do termo “sexualidade”, cite três palavras que 

você relaciona com o tema. Esta questão tinha como objetivo verificar quais as ideias e 

impressões que o(a) profissional tem em relação ao tema. Essa questão foi embasada na 

Técnica  de  Evocação  Livre  de  Palavras,  em  que  o(a)  participante  deve  colocar  as 

primeiras palavras que lembrar a partir de um termo indutor, para elas serem analisadas 

(SALES et al, 2007 apud CASTRO; SOUZA, 2011). 

As  questões  2,  3,  5  e  6  eram fechadas,  sendo que  o(a)  participante  deveria 

responder sim ou não. A questão 2, Você acha importante trabalhar o tema sexualidade 

na  escola?,  pretendia  saber  se  o(a)  professor(a)  vê  alguma  relevância  em  discutir 

sexualidade nas escolas. A questão 3, Você costuma trabalhar o tema sexualidade nas 

suas aulas?, pretendia analisar quantos(as) professores(as) abordam o tema em sala de 

aula.  A questão 4,  Caso tenha respondido sim na questão 3,  quais  conteúdos  você 

aborda?, era uma questão dependente das 3, e pretendia analisar quais os principais 

assuntos relacionados à sexualidade que são abordados pelo(a) docente. A questão 5, 

Você  teve  algum contato  com esse tema durante  a  graduação?, tinha  como intuito 

verificar se a formação do(a) docente influencia em suas percepções sobre o tema. Por 

fim,  a  questão  6,  Você  se  mantém  informado  sobre  o  tema  sexualidade?,  Caso  a 

resposta seja positiva, cite suas principais fontes de informação,  tinha o objetivo de 

verificar  se o(a) educador(a)  se mantém informado sobre o tema,  e  onde que ele(a) 

busca tais informações.

O  bloco  “Percepções  sobre  sexualidade”  (quadro  3)  continha  24  questões 

fechadas.  Para  este  bloco,  tinha-se  um  gabarito  do  que  era  esperado  que  o(a) 

participante  respondesse.  A partir  desse gabarito,  foram conferidas  as  respostas  dos 

questionários, obtendo-se uma pontuação, que variava de 1 a 24 no questionário todo e 

de 1 a 4 para cada seção. As pontuações foram comparadas e analisadas para obterem-se 

as informações das respostas deste bloco.

O  bloco  era  constituído  por  8  afirmações,  onde  os  participantes  deveriam 

classificar como “verdadeiro”, “falso” ou “não sei”. Tais questões tinham como objetivo 

averiguar se os conhecimentos que os(as) professores(as) possuem em relação a alguns 

conceitos da sexualidade estão corretos. Nas outras 16 afirmações, era preciso marcar 

“discordo”,  “concordo” ou “não sei”,  e tinha como intuito conhecer as opiniões que 

os(as) docentes possuem diante de alguns aspectos da sexualidade. 
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As  respostas  fechadas  deste  bloco  são  “escalas  nominais”,  por  possuírem 

alternativas de resposta de caráter qualitativamente diferentes e mutuamente exclusivas. 

É  importante  incluir  a  alternativa  “não  sei”,  pois  algumas  frases  demandavam 

conhecimentos específicos (HILL; HILL, 1998; GIL, 2008).

3.7. Análise dos resultados

Para fazer a análise descritiva e os testes estatísticos da amostra, foi usado o 

pacote  estatístico  SPSS  (Statistical  Package  for  Social  Science),  versão  26.0  e  a 

Microsoft Excel.

3.7.1. Perfil dos (as) docentes participantes

Nas  questões  do  primeiro  bloco,  se  fez  uma  análise  quantitativa  de  caráter 

descritivo  (GIL,  2008),  para se  conhecer  o perfil  da amostra  estudada.  Esta  análise 

permitiu descrever alguns atributos dos(as) professores(as) de forma quantitativa.  Ou 

seja, quantos do grupo tinham determinada característica. Para a variável idade também 

foi calculada a média, o desvio padrão, o intervalo de confiança, mediana e os números 

mínimos e máximos das idades dos(as) docentes. 

3.7.2. Relação do(a) professor(a) com o tema 

O  bloco  relação  do(a)  professor(a)  com  o  tema  continha  questões  abertas, 

fechadas e dependentes. Para facilitar a análise, as questões fechadas foram analisadas 

todas juntas e as questões abertas ou dependentes, isoladamente.

Na  primeira  questão  do  bloco  “Relação  do(a)  professor(a)  com o tema”,  se 

utilizou a técnica de evocação livre das palavras para análise das respostas obtidas. Essa 

técnica permite que se obtenham quais as representações que um determinado grupo 

atribui  a  um tema,  através  da frequência  das  palavras  evocadas  após o estímulo  de 

leitura de um termo indutor, que no caso foi “sexualidade” (SALES et al, 2007  apud 

CASTRO; SOUZA, 2011). Para isso foi utilizado o software4 “Contador de Palavras e 

Processador Linguístico de Corpus”, do Grupo de Linguística e Computação Cognitiva 

4 Software livre disponí�vel em: < http://linguistica.insite.com.br/corpus.php>  



da  Insite.  Os  termos  DST  e  DSTs  foram  substituídos  por  ISTs,  já  que  possuem 

significados semelhantes. As palavras evocadas podem ser encontradas no Apêndice D. 

Para as questões fechadas (2, 3, 5 e 6) foi feita uma análise quantitativa (GATTI, 

2004),  contabilizando  quantas  pessoas  marcaram  a  alternativa  “sim”  e  quantas 

marcaram “não” em cada questão. Posteriormente, foi calculada a frequência de cada 

alternativa para essas questões. 

Para a questão 4 foram organizados, por meio de uma planilha, os conteúdos que 

eram contemplados e quantos(as) professores(as) o abordavam. Tais informações estão 

disponíveis no Apêndice E. Para essa questão, foram agrupados alguns temas que falam 

sobre os mesmos conteúdos, e a sigla “DSTs”, colocada por muitos(as) professores(as), 

foi substituída por “ISTs”.

Na  segunda  parte  da  questão  6,  também  foi  organizada  uma  planilha  para 

averiguar quais as principais fontes que os(as) professores(as) usam para se informar 

sobre sexualidade, que pode ser encontrada no Apêndice F. A fonte denominada de “S. 

R.” significa “sem resposta”,  que está se referindo aos professores(as) que deixaram 

essa parte da questão em branco, mesmo marcando “Sim” na primeira parte, dizendo 

que eles se mantêm atualizados sobre o tema.

3.7.3. Percepção sobre sexualidade

O  bloco  “Percepções  sobre  sexualidade”  foi  analisado  através  das  seções 

preestabelecidas, unindo as 4 questões de cada seção do questionário, independente se 

ela era da parte “Conhecimentos sobre sexualidade” ou “Opiniões sobre aspectos da 

sexualidade”. 

Todas as questões deste bloco foram analisadas de forma quantitativa, a partir de 

frequências, em forma de porcentagem das respostas válidas.

Foi estabelecido um gabarito para as questões desse bloco, e, a partir dele, foi 

calculada a pontuação geral e a pontuação por seção dos(as)  professores(as). Além 

disso, foram calculadas(os) média,  mediana,  desvio padrão,  intervalo de confiança e 

pontuação mínima e máxima das mesmas,  com a pontuação variando de 1 a 24 no 

escore geral e de 1 a 4 por seção.
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3.7.4. Análises estatísticas

Para  fazer  o  cruzamento  entre  as  questões  das  respostas  obtidas,  foram 

estabelecidas 2 variáveis do bloco perfil docente: sexo (feminino e masculino) e tempo 

de formação professores(as), com 31 a 21 anos de formados, 20 a 11 anos de formados e 

10  a  1 ano de  formados).  Optou-se  por  fazer  a  análise  separando os  sexos  dos(as) 

docentes  de  forma  binária,  pois  na  análise  dos  questionários  observaram-se  apenas 

pessoas que marcaram que eram do sexo feminino ou do sexo masculino, não tendo 

nenhuma resposta como “prefiro não informar”. Considerando o privilégio do gênero 

masculino  na  sociedade  (LINS;  MACHADO;  ESCOURA,  2016),  pretendeu-se 

identificar se haveria divergência nas respostas entre os dois sexos. Também foi feito o 

cruzamento das questões do bloco relação do(a) professor(a) com o tema, formando 

duas outras variáveis: os(as) docentes com contato na graduação sobre o tema e os(as) 

docentes que se mantém atualizados sobre sexualidade. Todos os testes foram feitos em 

cima das respostas válidas de cada questão.

Os  testes  estatísticos  aplicados  para  esses  cruzamentos  foram:  Shapiro-Wilk, 

Qui-quadrado de Pearson, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Nos testes foi, adotado o 

nível de significância de P < 0,05 (α = 5%) para indicar evidência significativa contra a 

hipótese  nula  (MORAIS,  2005),  que  em  todos  os  casos  era  de  que  não  haveria 

correlação entre as variáveis investigadas. 

O teste Shapiro-Wilk foi aplicado em todas as variáveis,  para verificar  se os 

dados possuíam uma distribuição normal, e, assim, optar por um teste paramétrico ou 

não-paramétrico, posteriormente.

O teste Qui-quadrado de Pearson foi utilizado para cruzar os dados categóricos, 

ou seja, aqueles pontuais, que seguem apenas uma classificação e possuem um número 

limitado de respostas, como o cruzamento das respostas do perfil docente com a relação 

do(a) professor(a) com o tema.

O teste Mann-Whitney foi utilizado quando não se constatou normalidade nos 

dados após o teste Shapiro-Wilk. Ele foi utilizado para comparar médias entre variáveis 

que só possuíam 2 grupos para serem observados como,  por exemplo,  a média dos 

grupos feminino e masculino.

Assim como no teste Mann-Whitney,  o teste  não-paramétrico  Kruskal-Wallis 

também foi utilizado quando não se constatou normalidade nos dados, porém este foi 



utilizado quando se tinha variáveis distribuídas em mais de dois grupos, por exemplo, a 

média dos grupos do tempo de formado dos(as) professores(as).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este  capítulo  apresenta  os  dados  obtidos  na  pesquisa  por  blocos  em  que  o 

questionário está organizado. Inicia-se com uma descrição dos(as) participantes obtidas 

mediante o bloco “Perfil dos(as) docentes participantes”, seguido das respostas do bloco 

“Relação do(a) professor(a) com o tema”, incluindo as respostas analisadas por grupos 

estabelecidos (sexo, tempo de formado, contato na graduação com o tema e docentes 

que  se  mantém  informado).  Por  fim,  serão  apresentadas  as  respostas  do  bloco 

“Percepções sobre sexualidade”, a partir das médias que os(as) participantes obtiveram 

no questionário. Para esse último bloco, também será apresentado as respostas conforme 

os grupos estabelecidos.

4.1. Perfil dos(as) docentes participantes

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE, 2018), a 

cidade de Diadema possui 2.542 docentes do Ensino Fundamental, considerando anos 

iniciais e finais, e 1.108 docentes no Ensino Médio, de escolas públicas e privadas. Na 

coleta de dados realizada, foram obtidos 92 questionários de docentes diferentes, 32 por 

meio  do  formulário  online  e  60  por  meio  de  questionários  impressos.  A  amostra 

abrangeu professores(as) de 20 escolas públicas estaduais diferentes, sendo que alguns 

profissionais trabalhavam em mais de uma escola. 

De  modo  a  caracterizar  os(as)  docentes  participantes,  serão  apresentadas,  a 

seguir, as respostas obtidas no bloco “Perfil dos(as) docentes participantes”.

O sexo dos(as) docentes investigados está disposto na Tabela 1.

Tabela 1- Distribuição da amostra por sexo.

Sexo Frequência Porcentagem (%)
Percentagem 

válida (%)
Feminino 61 66,3% 68,5%

Masculino 28 30,4% 31,5%

Total válido 89 96,7% 100,0%

Não respondentes 3 3,3 -

Total 92 100,0 -
Fonte: a autora



A  maioria  das  docentes  respondentes  é  do  sexo  feminino,  com  66,3%  de 

representantes,  distribuição  que  também  é  encontrada  no  país  (BÔAS;  SOUZA; 

LOMBARDI, 2012).

A idade dos(as) professores(as) respondentes está apresentada na Tabela 2. É 

possível  perceber  que  o  intervalo  de  idade  que  possui  a  maior  frequência  de 

representantes é o de 40-49 anos de idade. Apenas 3 professores(as) da amostra não 

responderam qual era sua idade.

Já a tabela 3 apresenta a média, o desvio padrão, o intervalo de confiança,  a 

mediana e as idades mínimas e máximas dos(as) docentes.

O desvio padrão apresentou-se alto, devido à alta variância das idades dos(as) 

professores(as), sendo o(a) professor(a) mais jovem com 22 anos, e o(a) mais velho(a) 

com 64 anos. Isso mostra que é possível encontrar professores(as) de várias gerações 

diferentes lecionando no município de Diadema.

Tabela 2 - Distribuição da amostra por idade.

Idade Frequência Porcentagem (%)
Percentagem 

válida (%)
20-29 anos 4 4,3 4,5
30-39 anos 21 22,8 23,6

40-49 anos 32 34,8 36,0
50-59 anos 28 30,4 31,5

60-69 anos 4 4,3 4,5

Total válido 89 96,7 100,0
Não respondentes 3 3,3 -

Total 92 100,0 -
Fonte: autora

Tabela 3 – Medidas calculadas a partir da idade dos(as) professores(as).

Fonte: a autora

A tabela 4 mostra a distribuição da amostra conforme a disciplina lecionada por 

professor(a).  Os  grupos  foram  criados  de  acordo  com  as  áreas  de  conhecimento 

estabelecidas  na  BNCC  (BRASIL,  2018).  O  grupo  “Linguagens”  abrange 
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Medida Valores
Média ±DP 44,63±8,9
IC (95%) [42.74;46.51]

Mediana 44

(Mín. – Max.) 22 - 64
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professores(as) das disciplinas de Português, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física. 

O grupo “Matemática”  abrange apenas  professores(as) que lecionam essa disciplina. 

“Ciências  da  Natureza”  são  as  matérias  de  Ciências,  Biologia,  Química  e  Física. 

“Ciências Humanas” abrange História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Foi feito um 

grupo  denominado  de  “Outras”  para  incluir  os  docentes  de  Eletivas  e  Educação 

Especial.  Por  fim,  havia  muitos(as)  professores(as)  que  lecionavam  Matemática  e 

alguma disciplina do grupo Ciências da Natureza, e por isso foi criado um grupo só para 

eles(as).  É  importante  ressaltar  que  alguns(mas)  docentes  lecionavam mais  de  uma 

disciplina do mesmo grupo. 

Tabela 4 – Distribuição da amostra por disciplina lecionada.

Fonte: a autora

O grupo com mais representantes foram os(as) docentes de Ciências Humanas.

O(s)  ciclo(s),  Anos  Finais  do  Ensino  Fundamental  ou  Ensino  Médio,  que  os  (as) 

professores(as) trabalhavam estão expostos na Tabela 5.

Tabela 5– Distribuição da amostra em relação ao ciclo que o(a) docente leciona.

Ciclo que o(a) professor(a) 
leciona N %

Anos Finais do Fundamental 27 29,35

Ensino Médio 22 23,91

Ambos 43 46,74

Total 92 100
Fonte: a autora

Grande parte dos (as) docentes trabalha nos dois ciclos do período escolar.

Disciplina N % % (válida)

Linguagens 23 25,0 25,3

Matemática 10 10,9 11,0

Ciências da Natureza 18 19,6 19,8

Ciências Humanas 25 27,2 27,5

Outras 2 2,2 2,2

Ciências da Natureza e Matemática 13 14,1 14,3

Total válido 91 98,9 100,0
Não respondentes 1 1,1 -

Total 92 100,0 -



O(s) período(s) que os(as) professores(as) lecionavam está na Tabela 6.

Tabela 6 – Distribuição da amostra de acordo com o período que o(a) professor(a) 
leciona.

Período  que  o(a)  professora(a) 
leciona N %

Manhã 18 19,56

Tarde 8 8,69

Noite 13 14,13

Manhã e tarde 31 33,69

Manhã e noite 10 10,87

Tarde e noite 4 4,35

3 períodos 8 8,69

Total 92 100
Fonte: a autora

Grande parte dos(as) professores(as) respondentes trabalha nos turnos da manhã 

e da tarde. 

O ano de formação dos(as) docentes variava entre 1991 e 2020. A quantidade de 

anos que estão formados é apresentada na tabela 7. 

Tabela 7 – Distribuição da amostra de acordo com o tempo de formado de cada 
docente.

Fonte: a autora

Os(as)  professores(as)  entre  11  e  20  anos  de  formado(a)  representam quase 

metade da amostra investigada.

4.2. A relação do(a) professor(a) com o tema sexualidade 
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Tempo de formado Frequência
Porcentagem 

(%)
Percentagem 

válida (%)
0-10 anos de formado 24 26,1 27,3
11-20 anos de formado 44 47,8 50,0

21 anos ou mais de formado 20 21,7 22,7

Total válido 88 95,7 100,0

Não respondentes 4 4,3 -

Total 92 100,0 -
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Foi  solicitado  ao(à)  professor(a)  que  citasse  três  palavras  relacionadas  com 

sexualidade,  com  o  intuito  de  conhecer  qual  a  percepção  geral  que  os(as) 

professores(as) têm a respeito do tema. Ao todo, foram citadas 112 palavras que estão 

dispostas na Nuvem de palavras (Figura 1) e no Apêndice D. As palavras “respeito” e 

“sexo” foram as  mais  citadas  entre  os(as)  pesquisados(as),  com 13 docentes  que as 

repetiram. Os termos mais frequentes estão descritos na tabela 8.

Figura 1- Nuvem das palavras que os(as) docente(s) associam com sexualidade

Fonte: A autora. Nuvem de palavras realizada através do programa Word Art.

Tabela 8 –Palavras evocadas com maior frequências relacionadas com o tema 
sexualidade.

Palavra Número de repetições Frequência (%)

respeito 13 5,24
sexo 13 5,24

gênero 11 4,44
prazer 9 3,63
corpo 8 3,23

prevenção 7 2,82
relacionamento 7 2,82

ISTs 7 2,82
identidade 6 2,42

Fonte: a autora



As palavras evocadas com mais frequência, de forma geral, mostram que os(as) 

professores(as)  possuem  ideias  positivas  sobre  sexualidade,  o  que  também  foi 

encontrado  no  estudo  de  Paula,  Barbosa  e  Carvalho  (2018),  que  investigava  as 

representações sociais de professores(as) da rede pública de Lins – SP sobre o tema 

“diversidade  sexual”.  Em  tal  pesquisa,  uma  das  palavras  mais  evocadas  pelos(as) 

professores(as)  quando  questionados(as)  sobre  o  que  é  sexualidade  também  foi 

“respeito”.  Tal  resultado  pode  ocorrer  pelo  fato  que  o  respeito  é  necessário  para 

fortalecer as convivências que temos cotidianamente (QUEIROZ et al, 2015).

Porém, vale ressaltar que o termo “respeito” também aparece em um contexto 

em que  movimentos  ultraconservadores  querem impedir  as  discussões  em torno  de 

gênero  e  sexualidade  nas  escolas,  com argumentos  de que  tais  instituições  ensinam 

sobre  “ideologia  de  gênero”,  indo  contra  os  valores  das  famílias  mais  tradicionais 

(VARGAS, CAVAGNOLI, CATTANI, 2016). A expressão da sexualidade sucede de 

acordo  com  o  momento  em  que  a  sociedade  vive  (TAVARES,  2018),  sendo  essa 

sociedade que  direciona  o discurso do sexo,  condenando ou promovendo (LOURO, 

2000).  Os(as) docentes respondentes podem ter sentido a necessidade de justificar  a 

abordagem do tema para salientar que ele está relacionado com respeito ao próximo e ao 

melhor convívio da população.

Sobre  a  relação geral  que o(a)  professor(a)  tem com o tema sexualidade  na 

educação, os(as) professores(as) responderam 4 questões fechadas, em que os resultados 

estão dispostos na tabela 9.

Tabela 9 – Respostas obtidas nas perguntas sobre a relação do professor com o 
tema sexualidade.
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Sim Não
Não 

respondentes
Pergunta

N %
% 

válida
N %

% 
válida

N %

Você acha 
importante 

trabalhar o tema 
sexualidade na 

escola?

90 97,8 97,8 2 2,2 2,2 - -

Você trabalha o 
tema em sala de 

aula?
52 56,5 56,5 40 43,5 43,5 - -

Você teve contato 
com esse tema na 

graduação?
43 46,7 47,8 47 51,1 52,2 2 2,2
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Sim Não
Não 

respondentes

Pergunta N %
% 

válida
N %

% 
válida

N %

Você se mantém 
informado sobre 

esse tema?
68 73,9 73,9 24 26,1 26,1 - -

Fonte: a autora

Das respostas obtidas, 90 (97,8%) docentes consideram importante a abordagem 

do tema sexualidade em sala de aula, o que corrobora com os resultados encontrados 

nos  trabalhos  de  Quirino  e  Rocha  (2012),  Madureira  e  Branco  (2015)  e  Biancon, 

Moreira  e  Moreira  (2017),  em que os(as)  professores(as)  relataram que  consideram 

importante abordar o tema sexualidade na escola. 

Embora os(as) participantes saibam da importância de se abordar a sexualidade 

na escola, 43,5 % dos(das) professores(as) não fazem isso. Esse resultado também foi 

observado na pesquisa de Biancon (2005), em que grande parte dos(das) profissionais 

investigados(as) não abordava o tema sexualidade em sala de aula,  já que a maioria 

dos(as) professores(as) atribui essa função ao(às) professores(as) de Ciências. Soares e 

Monteiro (2019) também relacionam a aproximação de docentes de Ciências  com a 

temática,  já que conteúdos como reprodução são abordados nesta  disciplina.  Porém, 

segundo Figueiró (2006b),  a educação em sexualidade é  muito mais do que ensinar 

apenas os aspectos biológicos de um corpo, sendo ideal que o(a) docente proporcione 

espaço para reflexões sobre o tema. Para tanto, sua abordagem não deve ser restrita 

apenas à disciplina de ciências, devendo todos os(as) professores(as) trazerem debates 

relacionados. 

É por meio de debates e reflexões que será possível que o(a) estudante aprenda a 

conviver e respeitar todos os tipos de pluralidades humanas, sendo passado para o(a) 

aluno(a)  uma  mistura  de  aspectos  fisiológicos  e  informações  relacionadas  a  outras 

dimensões da sexualidade, que é o que espera-se que a escola faça (BIANCON, 2005; 

BEAUMONT; MAGUIRE, 2013; PALMAS et al,  2015). Os(as) professores(as) que 

não abordam esse conteúdo também estão fazendo um tipo de educação em sexualidade, 

que é o de não falar sobre sexualidade, fazendo o(a) estudante entender que é incomum 

ou errado falar sobre esse assunto (FIGUEIRÓ, 2006).



Quando  se  oferece  informações  sobre  sexualidade  aos  alunos(as), 

complementam-se  os  serviços  de  saúde  reprodutiva  que  são  oferecidos  a  eles(as), 

estimulando  estes(as)  jovens  a  executarem  comportamentos  positivos  (ROSEN; 

MURRAY;  MORELAND,  2004).  Sendo  assim,  quando  o(a)  educando(a)  não  tem 

acesso a esses tipos de informações, também não tem esses estímulos para auxiliar nas 

escolhas de melhores atitudes.

Os conteúdos mais abordados pelos(as) professores(as) que discutem o tema em 

sala de aula estão apresentados na tabela 10 e no apêndice F, que demonstra todos os 

conteúdos que os(as) docentes citaram.

Tabela 10 – Frequência dos conteúdos mais abordados pelos(as) professores(as).

Fonte: a autora

Alguns autores indicam que, dentre os conteúdos de sexualidade que costumam 

ser abordados em sala de aula, estão a prevenção de ISTs e a gravidez precoce, com um 

enfoque  voltado  para  a  questão  biológica  e  não  social,  tratando  apenas  sobre  as 

consequências  negativas  relacionadas  ao ato sexual  (BIANCON, 2005;  ALTMANN, 

2009;  QUIRINO.  ROCHA,  2012;  MADUREIRA;  BRANCO,  2015;  BIANCON; 

MOREIRA;  MOREIRA,  2017;  FURLANETTO  et  al,  2018).  Assim  como  esses 

trabalhos,  os  temas  ISTs,  gravidez  e  sistema  reprodutor  foram  uns  dos  que  mais 

apareceram dentre os conteúdos abordados. Porém, diferente das outras investigações, 

na presente pesquisa os conteúdos de respeito e gênero também estavam dentre um dos 

mais citados.

Abordar  com os(as)  aluno(as)  respeito  e  gênero  atende  às  DCNs  (BRASIL, 

2013) e a BNCC (BRASIL, 2018), que evidenciam que a discussão desses assuntos 

promove a formação de indivíduos mais respeitosos com as diferenças da sociedade. 

Apesar  disso,  muitos  assuntos  como  feminismo,  diversidade  sexual,  identidade  de 

gênero e direitos sexuais e reprodutivos de um indivíduo aparecem pouco, ou não são 
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Conteúdo abordado Frequência (%)

Gravidez 10,43
ISTs 10,43

Gênero 7,83

Respeito 7,83

Sistema reprodutor 6,96
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citados, retratando a necessidade de se trazer tais temas para os(as) docentes, para que 

eles(as) tenham propriedade nos assuntos e os discutam em suas aulas.

Alguns(mas) professores(as) podem sentir  dificuldade em iniciar  um trabalho 

formal de educação sexual (FIGUEIRÓ, 1998). Isso sucede porque as atitudes em sala 

de aula e saberes dos(as) professores(as) estão, na maioria das vezes, relacionados com 

os  assuntos  contemplados  em sua  formação  inicial  (FIGUEIRÓ,  2006).  Da amostra 

desta pesquisa, 51,1% dos(as) professores(as) disseram que não tiveram contato com o 

tema sexualidade durante sua graduação, assim como encontrado em outras pesquisas 

como as de Gesser, Oltramari e Panisson (2015) e Soares e Monteiro (2019).

Apesar de não terem tido contato com a temática durante a graduação, a maioria 

dos(as)  professores(as)  (73,9%)  respondeu  que  se  mantém  atualizado  sobre  o  tema 

sexualidade. Ao todo, foram identificadas 46 fontes que os(as) professores(as) utilizam 

para se manterem informados. As principais estão descritas na tabela 11.

Tabela 11 – Principais fontes de informações dos(as) professores(as).

Fonte: a autora

A Internet, de forma geral, foi a fonte mais citada. Vale ressaltar que muitos(as) 

professores(as) colocaram a internet como fonte, mas enfatizaram que utilizavam sites 

confiáveis e seguros para se informar.

A internet é uma fonte de informação que nem sempre oferece dados verídicos, 

sendo importante assegurar que o(a) professor(a) atuante em sala de aula tenha acesso 

às informações também de outras fontes, o que pode ser conseguido através de palestras 

de  especialistas,  por  exemplo  (FIGUEIRÓ,  2006).  Vale  ressaltar  que  alguns(mas) 

professores(as) citaram que utilizam essas fontes, porém não foram muitos.

4.2.1. A relação com o tema sexualidade: professores vs professoras 

Foi realizada uma comparação entre as respostas do sexo masculino (Masc.) e 

feminino (Fem.), sendo que as análises foram feitas dentro do percentual válido dos(as) 

Fonte Frequência (%)

Internet 33,04
Livros 17,39

Artigos 6,95

Palestras 6,95

Cursos 6,09



respondentes.  Apesar  de ser  uma realidade  que vem mudando no Brasil,  é  possível 

perceber que a maioria das docentes respondentes é do sexo feminino, mostrando que 

ainda existe uma feminização da profissão docente, que pode ser enxergada como uma 

extensão  das  tarefas  domésticas,  sendo  uma  vocação  associada  ao  sexo  feminino 

(BÔAS;  SOUZA; LOMBARDI,  2012).  A comparação da  relação do(a)  professor(a) 

com o tema por sexo estão dispostos na tabela abaixo (12).

Tabela 12 - Respostas sobre a relação do(a) professor(a) com o tema de 
acordo com o sexo.

Questão

Masc. Fem. Total 
válido

P- 
ValorSim Não Sim Não

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

Você acha importante 
trabalhar o tema 

sexualidade na escola?

28 
(31,5%)

0 (0%)
59 

(66,3%)
2 

(2,2%)
89 

(100%)
0,332

Você costuma trabalhar 
o tema sexualidade nas 

suas aulas?

13 
(14,6%)

15 
(16,9%)

37 
(41,6%)

24 
(27,0%)

89 
(100%)

0,209

Você teve algum 
contato com esse tema 
durante a graduação?

15 
(17,2%)

12 
(13,8%)

26 
(29,9%)

34 
(39,1%)

87 
(100%)

0,291

Você se mantém 
informado sobre o tema 

sexualidade?

18 
(20,2%)

10 
(11,2%)

47 
(52,8%)

14 
(15,7%)

90 
(100%)

0,208

Fonte: a autora

As 2 únicas docentes que não consideram importante a abordagem do tema em 

sala  de  aula  são  do  sexo feminino.  Porém,  em contraste,  na  questão  sobre  se  o(a) 

docente  costuma  abordar  o  tema  em sala  de  aula,  mais  professores(as)  do  público 

feminino responderam que abordam (41,6%), enquanto no masculino mais responderam 

que não abordam (16,9%).  Todavia,  após  o teste  de Qui-quadrado de  Pearson,  não 

foram encontradas diferenças significativas entre professores e professoras em relação 

ao tema, já que foi obtido P-valor > 0,05 em todas as questões. 

A  maioria,  de  ambos  os  sexos  dos  (as)  docentes,  indicou  que  se  mantém 

informado sobre sexualidade.
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4.2.2. A relação com o tema sexualidade e o tempo de formado do(a) docente

Quando  analisado  se  quantidade  de  anos  que  o(a)  docente  está  formado(a) 

possui alguma associação com as perguntas do bloco relação do(a) professor(a) com o 

tema,  não  se  encontrou  um P-valor  significativo.  Os  valores  estão  apresentados  na 

tabela 13.

Tabela 13 - Respostas sobre a relação do(da) professor(a) com o tema de acordo 
com o tempo de formado

Questão

1-10 anos 11-20 anos 21 anos + Total 

válido P- 

Valor
Sim Não Sim Não Sim Não

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

Você acha 
importante 

trabalhar o tema 
sexualidade na 

escola?

23 

(26,1%)
1 (1,1%)

43 

(48,9%)
1 (1,1%)

20 

(22,7%)
0 (0%)

88 

(100%)
0,653

Você costuma 
trabalhar o tema 
sexualidade nas 

suas aulas?

10 

(11,4%)

14 

(15,9%)

30 

(34,1%)

14 

(15,9%)

11 

(12,5%)

9 

(10,2%)

88 

(100%)
0,102

Você teve 
algum contato 
com esse tema 

durante a 
graduação?

11 

(12,8%)

13 

(15,1%)

20 

(23,3%)

22 

(25,6%)

9 

(10,5%)

11 

(12,8%)

86 

(100%)
0,978

Você se 
mantém 

informado 
sobre o tema 
sexualidade?

15 

(17,0%)

9 

(10,2%)

35 

(39,8%)

9 

(10,2%)

15 

(17%)
5 (5,7%)

88 

(100%)
0,308

Fonte: autora

As duas docentes que não acham importante a abordagem da sexualidade em 

sala de aula possuem menos de 21 anos de formadas. O grupo de professores(as) com 

menos  tempo  de  formado  foi  o  único  que  apresentou  mais  profissionais  que  não 

abordam o tema do que os que abordam. Isso pode se dar pelo fato de que no início da 

carreira os(as) professores(as) ainda estão inseguros(as) sobre a abordagem de alguns 

temas em sala de aula. Conforme o(a) professor(a) ganha experiência em sala de aula e 

passa por  diversas  situações,  ele(a)  começa a  modificar  o  seu “trabalhar”  e  passa a 

compreender  melhor  as  necessidades  dos  alunos  e  como  deve  ser  a  abordagem  de 

determinados temas (TARDIF, 2002). Isso pode ter influência no fato de que os(as) 



docentes  que  possuem  mais  tempo  de  carreira  costumam  abordar  mais  o  tema 

sexualidade do que os(as) que estão no início dela.

Nos três grupos formados, se obteve maioria que não teve contato com o tema 

durante a graduação, mostrando que há mais de duas décadas não é muito abordada a 

sexualidade nos cursos de formação dos docentes. Em todos os grupos, houve maioria 

de professores(as) que se mantém informados(as)  sobre o tema.  Não foi  encontrada 

associação entre nenhuma das questões e o tempo de formado dos(as) professores(as), o 

que indica que o tempo de formado dos(das) professores(as) não interfere na relação 

que o(a) professor(a) tem com o tema sexualidade.

4.2.3. A relação com o tema sexualidade e a formação inicial 

Foi analisado se o contato  com o tema durante  a sua formação inicial  tinha 

influência na relação do(a) professor(a) com o tema. Para isso, foi feito o teste de Qui-

quadrado de Pearson entre a questão “Você teve algum contato com esse tema durante a 

graduação?” e as questões do mesmo bloco. A análise está disposta na tabela 14.

Tabela 14 – Respostas distribuídas de acordo com o contato com o tema durante a 
graduação

Questão

Você teve algum 
contato com esse 
tema durante a 

graduação?

Total 
válido

P- 
Valor

Sim Não

N (%) N (%) N (%)

Você acha 
importante 
trabalhar o 

tema 
sexualidade na 

escola?

Sim
43 

(47,8%)
45 

(50,0%) 90 
(100%)

0,376

Não 0 (0,0%)
2 

(2,2%)

Você costuma 
trabalhar o 

tema 
sexualidade 

nas suas aulas?

Sim
29 

(32,3%)
22 

(24,4%)
90 

(100%)
0,048

Não
14 

(15,6%)
25 

(27,8%)
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Questão

Você teve algum 
contato com esse 
tema durante a 

graduação? Total 
válido

P- 
Valor

Sim Não

N (%) N (%)

Você se 
mantém 

informado 
sobre o tema 
sexualidade?

Sim 36 (40,0%) 30 (33,3%)

90 
(100%)

0,033
Não 7 (7,8%)

17 
(18,9%)

Fonte: a autora

As duas docentes  que não consideram importante  a abordagem do tema não 

tiveram contato com o mesmo durante a sua graduação. Foi encontrada associação entre 

o contato da graduação e a abordagem do tema em sala de aula (P-valor = 0,048) e o 

contato  na graduação e  a  atualização sobre  o tema (P-valor  = 0,033),  ou seja,  o(a) 

docente ter contato com a temática sexualidade durante sua graduação influencia em se 

ele(a) abordará o tema e se ele(a) irá se manter informado(a) sobre o assunto. 

Os dados aqui obtidos reforçam os trabalhos de Furlan e Furlan (2011), Quirino 

e Rocha (2012), Gesser, Oltramari e Panisson (2015), Figueiredo et al (2016), Biancon, 

Moreira  e  Moreira  (2017),  Furlanetto  et  al  (2018) e  Soares  e  Monteiro (2019),  que 

indicam a necessidade de se investir em cursos e formações que abranjam sexualidade 

em seus currículos.  Rosen,  Murray e Moreland (2004) e  Silva (2010) relacionam o 

sucesso da implementação da educação em sexualidade com a introdução do tema na 

formação inicial dos(as) profissionais da educação. Já Pessôa, Pereira e Toledo (2017) 

acreditam que a forma como a sexualidade é abordada no curso de formação dos(as) 

professores(as)  deve  ser  repensada,  de  forma  a  abordar  não  apenas  os  conteúdos 

conceituais, mas também reflexões significativas acerca da temática.

Além  dos  trabalhos  que  abordam a  necessidade  da  implementação  do  tema 

sexualidade  na formação de professores(as),  é possível  encontrar  também pesquisas, 

como a de Silva (2010), que demonstram que os(as) docentes consideram importante a 

inclusão do tema nos cursos de formação, ou como a de Madureira e Branco (2015), que 

mostra que os(as) docentes querem ser capacitados(as) para esse tipo de abordagem.



Apenas o contato com o tema na formação inicial do(a) docente não é suficiente 

para  que  ele(a)  lecione  o  conteúdo  de  maneira  crítica.  Para  isso,  os  cursos  devem 

proporcionar também um estudo que inclua análises dos conteúdos polêmicos em torno 

do tema e poderem oferecer uma mudança de atitudes do(a) educador(a) como pessoa, 

em  processo  de  ressignificação,  já  que  ele(a)  não  ensinará  de  maneira  adequada 

assuntos  que  não  apresentam  concordância  (FIGUEIRÓ,  2006;  BARTASEVICIUS; 

MIRANDA, 2019).

Além dos cursos de formação inicial,  é importante ressaltar  a necessidade de 

cursos de formação continuada, oferecidos aos(às) educadores(as) atuantes em sala de 

aula que abranjam a temática sexualidade, que é a solução encontrada por muitos(as) 

professores(as)  para suprir  a  falta  de conhecimento  no assunto  (BARTASEVICIUS; 

MIRANDA, 2019). Figueiró (2001) considera que esse tipo de iniciativa favorece não 

só a formação profissional do(a) próprio(a) docente que faz o curso, mas também seus 

colegas, que podem compreender melhor sua identidade na carreira, já que presenciarão 

um(a) colega realizando uma ação que é normalmente feita por outros(as) profissionais 

externos à escola.

4.2.4. A relação com o tema sexualidade e a atualização sobre o tema

Foi  analisado  se  o  fato  do(a)  professor(a)  se  manter  atualizado(a)  no  tema 

sexualidade interferia em sua relação com este tema. Os resultados estão dispostos na 

tabela 15.

Tabela 15 – Distribuição das respostas de acordo com a atualização dos(das) 
professores(as) sobre o tema

Questão

Você se mantém 
informado sobre o 
tema sexualidade?

Total 
válido

P- 
Valor

Sim Não

N (%) N (%) N (%)

Você acha importante 
trabalhar o tema 

sexualidade na escola?

Sim
6 

(73,9%)
22 

(23,9%) 92 
(100%)

0,016

Não 0 (0,0%) 2 (2,2%)
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Questão

Você se mantém 
informado sobre o 
tema sexualidade?

Total 
válido

P- 
Valor

Sim Não

N (%) N (%) N (%)

Você costuma 
trabalhar o tema 

sexualidade nas suas 
aulas?

Sim
48 

(52,2%)
20 

(21,7%)
92 

(100%)
0,000

Não 4 (4,3%)
20 

(21,7%)

Fonte: a autora

O(a) professor(a) se manter atualizado(a) influencia na importância que dá ao 

tema  (P-valor  =  0,016),  sendo  possível  observar  que  as  duas  docentes  que  não 

consideram  importante  a  abordagem  do  tema,  também  não  procuram  se  manter 

informadas. E influencia se o(a) docente abordará ou não o conteúdo (P-valor = 0,000), 

com 52,2% do(as) professores(as) se mantendo informados e abordando o conteúdo na 

sala de aula. Para Felipe (2008), as instituições escolares possuem obrigação de ampliar 

as  informações  que  chegam,  não  só  aos  alunos(as),  mas  também  aos(às) 

funcionários(as) que trabalham nelas, incluindo o corpo docente. 

Iniciativas para manter todos os(as) docentes bem informados(as) são de grande 

valia, conforme afirma o estudo de Soares e Monteiro (2019). Tais iniciativas já vêm 

sendo retratadas,  e parece haver progresso nesse quesito (SILVA, 2001). Entretanto, 

ainda é necessário fazer investimentos em cursos de extensão e acesso à informação 

aos(às)  professores(as),  já  que  é  possível  perceber  real  impacto  em suas  atitudes  e 

saberes quando os(as) mesmos(as) tentam manter-se informados(as) sobre o assunto e 

passam a ter a oportunidade de compartilhar e construir juntos conteúdos relacionados à 

temática (FIGUEIRÓ, 2001).

4.3. A percepção dos professores(as) sobre sexualidade

Os  resultados  desse  bloco  serão  apresentados  de  acordo  com  as  seções 

preestabelecidas no questionário (Quadro 3). Primeiramente, será exposta a pontuação 

média do questionário (Tabela 16). Em outras palavras, a média atingida por todos(as) 

os(as)  respondentes  em  todo  o  questionário.  As  pontuações  dos(as)  participantes 

variavam de 0 (participante não colocou nenhuma questão de acordo com gabarito) a 24 

pontos (participante preencheu todas as questões de acordo com o gabarito) para todo o 



questionário.  Cada seção continha 4 frases, destarte a variação da pontuação dos(as) 

participantes variava de 0 a 4 em cada seção.

 Posteriormente,  serão  apresentadas  as  porcentagens  de  acertos  e  erros  por 

questão  e,  por  fim,  as  análises  estatísticas  das  variáveis  (sexo,  tempo  de  formado, 

contato na formação inicial  e atualização do(a)  docentes),  com as médias  por seção 

obtidas em cada grupo de variáveis. A tabela a seguir apresenta a média, mediana, o 

desvio padrão (DP), a pontuação máxima (P. Máx) e mínima (P. Min.) e os intervalos 

de confiança (IC 95%) das respostas obtidas neste bloco.

Tabela 16 – Pontuação média dos docentes participantes

Seção Média Mediana DP P. Máx. P. Mín. IC [95%]

Geral 19,83 20,0 3,004 24 11 [19.20; 20.45]

IST, HIV e AIDS 3,13 3,00 0,714 4 1 [2.98; 3.28]

Identidade de gênero 3,02 3,00 1,089 4 0 [2.80; 3.25]

Privilégios de gênero 3,40 4,00 0,757 4 0 [3.25; 3.56]

Direitos sexuais e 
reprodutivos 3,41 4,00 0,713 4 1 [3.27; 3.56]

Gravidez na adolescência 3,37 3,00 0,658 4 2 [3.23; 3.51]

Orientação sexual 3,49 4,00 0,719 4 1 [3.34; 3.64]
Fonte: a autora

A pontuação média do terceiro bloco do questionário dos(as) professores(as) foi 

19,83,  com um alto desvio padrão (3,004), o que mostra que as pontuações dos(as) 

professores(as) eram bem divergentes. A seção com maior média foi orientação sexual 

(3,49) e a menor identidade de gênero (3,02). Nenhuma seção obteve média menor do 

que 2 (metade da pontuação máxima). Logo, mais do que 50% dos(as) professores(as) 

responderam conforme o gabarito em todas as seções.

 De forma geral, os(as) docentes investigados(as) obtiveram uma alta pontuação 

relacionada com o gabarito esperado. Considerando que 51,1% dos(as) educandos(as) 

não  tiveram  contato  com  o  tema  na  graduação  (Tabela  9),  supõe-se  que  seus 

conhecimentos  e  opiniões  vieram de outras  fontes,  tais  como família  e experiências 

pessoais,  o  que  Tardif  (2002)  considera  como  saberes  experienciais.  Como  73,9% 

dos(as) docentes disseram que costumam se manter informados do tema, tais acertos 

podem ser provindos dessa ação. 
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4.3.1.  O  conhecimento  dos(das)  professores(as)  sobre  temas  específicos 

relacionados à sexualidade

A seguir,  será  mostrada  a  porcentagem  de  acertos  e  erros  obtidos  em cada 

questão  do  bloco  denominado  “Percepção  sobre  sexualidade”,  sendo  que  a  coluna 

denominada de “certa” seriam as respostas que estão de acordo com o gabarito.  Os 

dados foram organizados de acordo com as seções temáticas presentes neste bloco do 

questionário. 

ISTs, HIV e AIDS

A educação em sexualidade inclui os debates em torno da prevenção de ISTs e 

AIDS, sendo imprescindível o conhecimento sobre tais temas para se iniciar uma vida 

sexual segura e protegida (BRASIL, 1998b). ISTs foi um dos conteúdos mais abordados 

pelos(as) professores(as), conforme se verificou nas respostas da questão 4, do bloco 1 

do questionário  (Tabela-10), embora o termo precisou ser atualizado algumas vezes, 

pois muitos(as) professores(as) colocaram a sigla DSTs em vez de ISTs, o que mostra a 

desatualização dos docentes sobre esse conteúdo. Mesmo sendo um dos conteúdos mais 

abordados, a média dos(das) professores(as) nessa seção foi a segunda menor, com uma 

pontuação de 3,13 (Tabela 16). A tabela a seguir (17) mostra como as respostas foram 

distribuídas em cada questão.

Tabela 17 – Porcentagens obtidas nas questões da seção IST, HIV e Aids

Questão
Acertos Erros

Não soube 
responder

Não 
respondentes

N (%) N (%) N (%) N (%)
Pessoas portadoras de HIV/ AIDS não 

podem ter relações sexuais.
87 (94,6%) 5 (5,4%) - -

Não se pode beber no mesmo copo de 
alguém que possui o vírus HIV.

77 (83,7%) 7 (7,6%) 7 (7,6%) 1 (1,1%)

HIV e AIDS são sinônimos da mesma 
doença.

48 (52,2%) 37 (40,2%) 5 (5,4%) 2 (2,2%)

A prevenção de ISTs (infecções 
sexualmente transmissíveis) é um assunto 

adequado para ser abordado no Ensino 
Fundamental II.

87 (94,6%) - 4 (4,3%) 1 (1,1%)

Fonte: a autora



A  seção  de  ISTs,  HIV  e  AIDS,  abrange  um  dos  assuntos  que  os(as) 

professores(as)  relataram que mais  abordam em sala  de aula.  As questões  “Pessoas 

portadoras  de  HIV/AIDS não podem ter  relações  sexuais”,  “Não se  pode beber  no 

mesmo copo de alguém que possui o vírus HIV” e “A prevenção de ISTs é um assunto 

adequado  para  ser  abordado  no  Ensino  Fundamental  II”  foi  indicada  pela  maioria 

dos(das) professores(as) como falsas, o que correspondeu ao esperado. 

94,6%  da  amostra  acredita  que  a  prevenção  de  ISTs  é  um  assunto  que  é 

adequado para ser abordado nos anos finais do Ensino Fundamental, o que auxilia na 

orientação em relação a métodos preventivos de infecções e, consequentemente, pode 

promover boa saúde ao indivíduo. Figueiró (2006, p. 17) considera a boa saúde de uma 

pessoa um fator relevante para sua felicidade.

Quase metade  da amostra,  40,2%, marcou que a sentença “HIV e AIDS são 

sinônimos  da  mesma doença”,  demonstrando  que  muitos(as)  docentes  confundem o 

conceito de HIV (vírus que pode desenvolver a doença de imunodeficiência) com AIDS 

(a doença em si).

Gravidez na adolescência

A tabela 18 mostra as respostas obtidas na seção gravidez na adolescência.

Tabela 18 – Porcentagens obtidas nas questões da seção gravidez na adolescência

Questão
Acertos Erros

Não soube 
responder

Não 
respondentes

N (%) N (%) N (%) N (%)
O objetivo do ato sexual é a reprodução. 84 (91,3%) 4 (4,3%) 2 (2,2%) 2 (2,2%)

Aborto é um assunto que deve ser abordado na 
escola.

87 (94,6%) 2 (2,2%) 3 (3,3%) -

O ideal é falar sobre métodos contraceptivos 
com adolescentes a partir dos 14 anos.

47 (51,1%)
42 

(45,7%)
2 (2,2%) 1 (1,1%)

É necessário abordar as consequências de uma 
gravidez na adolescência com os alunos.

92 (100,0%) - - -

Fonte: a autora

Na seção  “gravidez  na  adolescência”,  esperava-se  que  os(as)  professores(as) 

respondessem que a afirmação que relacionava o objetivo do ato sexual à reprodução 

era falsa, já que, segundo BRASIL (2011), todo cidadão tem direito de vivenciar sua 

sexualidade,  e decidir  se quer ou não ter  filhos,  não necessariamente tendo relações 

apenas para se reproduzir. Lévi-Strauss (1983) diz que em épocas anteriores o sexo sem 

reprodução era considerado pecado, destarte, como apenas 4 professores(as)  marcaram 
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que  o  objetivo  do  ato  sexual  é  a  reprodução,  conclui-se  que  os(as)  docentes  não 

concordam com essa perspectiva que antes era pregada. 

Todos  os(as)  docentes  pesquisados(as)  acreditam  que  deve  ser  abordada a 

consequência de uma gravidez na adolescência e quase todos que aborto também tem 

que ser falado, corroborando com o que é encontrado nas sugestões do volume 1 da 

série  Saúde  e  Prevenção  nas  escolas  (BRASIL,  2011).  Porém,  45,7%  marcaram 

diferente  do  gabarito  esperado,  acreditando  que  o  ideal  é  falar  sobre  métodos 

contraceptivos a partir dos 14 anos, destarte, muitos(as) adolescentes com idade menor, 

que  por  vezes  já  iniciaram sua vida sexual,  não teriam acesso a  informações  sobre 

contraceptivos, o que vai contra um dos objetivos da educação em sexualidade, que é a 

orientação para adoção de métodos contraceptivos (BRASIL, 1998b).

Orientação sexual
A tabela 19 mostra as respostas obtidas na seção orientação sexual.

Tabela 19 – Porcentagens obtidas nas questões da seção orientação sexual

Questão
Acertos Erros

Não soube 
responder

Não 
respondentes

N (%) N (%) N (%) N (%)
Crianças de 10 anos, iniciando o Ensino 
Fundamental II, devem ter conhecimento 

sobre o termo “homofobia” (discriminação de 
pessoas homossexuais ou bissexuais).

83 (90,2%) 5 (5,4%) 2 (2,2%) 2 (2,2%)

A presença de um aluno homossexual inibe a 
discussão sobre orientação sexual na sala de 

aula.
83 (90,2%) 7 (7,6%) 1 (1,1%) 1 (1,1%)

A expressão da orientação sexual, seja ela 
qual for, é um direito de cada indivíduo.

88 (95,7%) 2 (2,2%) 2 (2,2%) -

A pessoa bissexual é indecisa. 67 (72,8%) 5 (5,4%) 20 (21,7%) -
Fonte: a autora

Em relação à seção “orientação sexual”, as respostas, majoritariamente, foram 

conforme o esperado, sendo essa a seção que obteve maior pontuação média, quando 

comparada a  outras  (3,49).  É  importante  os(as)  professores(as)  possuírem  visões 

positivas  que  podem promover  respeito  à  orientação sexual  de cada um, pois  deste 

modo será possível  oferecer  um bom acolhimento  a  grupos chamados  por  Foucault 

(1999)  de  periféricos  (como  homossexuais),  que  historicamente  são  reprimidos  e 

marginalizados (SILVA, 2001). Os resultados encontrados vão contra a colocação de 

Junqueira (2013), que diz que no ambiente escolar se estimula a homofobia, já que a 

maioria dos(as) docentes se posicionaram dizendo que todos os indivíduos têm o direito 



de se expressar como quiserem e que, nos anos finais do ensino fundamental, os(as) 

estudantes já devem conhecer e saber o que significa o termo homofobia. Os resultados 

apontam que os(as) profissionais não praticam discriminação por orientação sexual.

Diferente  da  pesquisa  de  Madureira  e  Branco  (2015),  que  investigou  os(as) 

professores(as) da rede pública do Distrito Federal, 90,2% dos(as) docentes, da presente 

pesquisa, não se sentem desconfortáveis em abordar a sexualidade na presença de um(a) 

aluno(a) homossexual,  respondendo de acordo com o gabarito esperado. Já Soares e 

Monteiro  (2019),  que  investigaram  docentes  do  Rio  de  Janeiro,  encontraram  uma 

aceitação maior das diferenças sexuais existentes, destarte, como podemos observar, a 

maioria concorda que a expressão da orientação sexual é um direito do indivíduo. 

 A alternativa que afirmava que uma pessoa bissexual é indecisa foi a sentença 

que  mais  participantes  afirmaram  não  saber  responder.  Soares  e  Monteiro  (2019) 

relatam que os(as) docentes investigados em seu estudo possuíam estranhamento à ideia 

de fluidez das orientações sexuais, como, por exemplo, na bissexualidade, podendo ser 

este um dos motivos que levaram os(as) professores(as) da presente pesquisa marcar a 

alternativa “não sei” para esta questão. Esperava-se que os professores(as) discordassem 

dessa frase, pois uma pessoa pode sentir-se atraída por mais de um gênero. 

Identidade de gênero

As identidades de gênero estão relacionadas com contextos históricos e teóricos 

culturais  (LOURO, 2000),  sendo a escola  um difusor  desses  elementos,  que podem 

interferir  na  formação  dessas  identidades.  Destarte,  a  tabela  20  mostra  as  respostas 

obtidas na seção identidade de gênero.

Tabela 20 - Porcentagens obtidas nas questões da seção identidade de gênero

Questão
Acertos Erros

Não soube 
responder

Não 
respondentes

N (%) N (%) N (%) N (%)
Toda travesti é homossexual. 71 (77,2%) 11 (12%) 10 (10,9%) -

Gênero e sexo biológico são sinônimos. 72 (78,3%) 12 (13%) 7 (7,6%) 1 (1,1%)
Se a pessoa nasceu com um pênis, ela 

definitivamente é um homem.
63 (68,5%) 19 (20,7%) 7 (7,6%) 3 (3,3%)

Meninos não devem pintar as unhas. 72 (78,3%) 11 (12%) 9 (9,8%) -
Fonte: a autora

A seção identidade de gênero foi a que obteve menor média em relação às outras 

seções (3,02). Furlan e Furlan (2011) alegam que os conteúdos de identidade de gênero 
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muitas  vezes  não  estão  inseridos  dentre  os  temas  que  deveriam  ser  abordados  na 

formação de docentes. As autoras também relatam que os(as) docentes participantes de 

sua pesquisa mostraram-se reticentes em relação à teoria relacionada a gêneros, sendo 

este  um conteúdo incômodo a muitos(as)  deles(as).  Por ser um tema que não deixa 

os(as) professores(as) muito à vontade, pode-se supor que também que é um conteúdo 

em que estes(as) profissionais não costumam informar-se muito. Tal fato pode justificar 

porque os(as) professores(as) apresentaram menor compreensão deste assunto quando 

comparado a outras seções.

A frase que relaciona o órgão genital com a identidade da pessoa (Se a pessoa 

nasceu com um pênis, ela definitivamente é um homem), foi a que teve menos acertos, 

68,5% (em todas as outras se teve mais do que 75% de acertos). Isso pode ter ocorrido 

porque a ideia de que os gêneros humanos são construídos social e culturalmente, e não 

através de um órgão genital, é muito abstrata e de difícil compreensão (MADUREIRA; 

BRANCO, 2015).

A questão sobre a sexualidade de uma travesti foi a que teve mais participantes 

que não sabiam responder, com 10,9% da amostra indicando “não sei”. 

Dos(as) professores(as) investigados(as), 12% pensam que meninos não devem 

pintar as unhas. Isso contribui para o binarismo entre os gêneros presentes nas escolas, 

descrito  por  Junqueira  (2013).  9,8%  dos(as)  docentes  não  sabiam  responder  essa 

questão,  o  que  mostra  que  há  dúvidas  entre  os(as)  professores(as)  sobre  atitudes 

contrárias ao que é designado a determinado gênero. 

É importante os(as) educadores(as) terem domínio de tais conteúdos, pois assim 

eles(as)  podem  abordá-los  de  forma  que  se  conscientize  os(as)  estudantes  para  a 

inclusão de todas as diversidades sexuais, sendo obrigação da escola (BRASIL, 2013), e 

evitem que ocorra mais violência e discriminação contra grupos como os transgêneros 

ou travestis (BRASIL, 2017).

Privilégios de gênero

A tabela 21 mostra as respostas obtidas na seção privilégios de gênero.

Tabela 21 - Porcentagens obtidas nas questões da seção privilégios de gênero

Questão
Acertos Erros

Não soube 
responder

Não 
respondentes

N (%) N (%) N (%) N (%)
Trabalhar em uma oficina mecânica é 

profissão para homens.
88 (95,7%) 2 (2,2%) 1 (1,1%) 1 (1,1%)



Não ocorre estupro entre marido e esposa. 76 (82,6%) 12 (13%) 2 (2,2%) 2 (2,2%)

Questão
Acertos Erros

Não soube 
responder

Não 
respondentes

Não existe machismo na sociedade atual. 89 (96,7%) 2 (2,2%) 1 (1,1%) -
Meninas não devem ir de shorts para não 

chamar atenção.
60 (65,2%) 23 (25%) 8 (8,7%) 1 (1,1%)

Fonte: a autora

Quase todos(as) os(as) professores(as) não relacionam determinada profissão a 

apenas um sexo, indo contra a ideia de apenas um gênero poder cumprir um papel ou 

uma função na sociedade, o que aumentaria a hierarquização de um dos sexos (LOURO, 

2003). 96,7% da amostra julga que ainda existe machismo na sociedade, corroborando 

com os resultados encontrados na pesquisa de Madureira e Branco (2015). Apesar disso, 

alguns  estudos  apontam  que  o  ambiente  escolar  não  desenvolve  muitas  atividades 

relacionadas à questão de desigualdade de gênero (SOARES; MONTEIRO, 2019).

Porém, 25% dos(as) docentes pensam que meninas de shorts chamam a atenção 

e 13% supõem que não existe estupro entre marido e mulher, o que mostra que, apesar 

de acreditarem que ainda existe  machismo,  estes(as) profissionais  o  fortalecem com 

alguns  pensamentos  de  Dominação  masculina (BOURDIEU,  2002).  Professores(as) 

julgaram que meninas não podem usar shorts ou alguma outra roupa que deixe exposto 

parte de seus corpos. Assim, justifica o que é encontrado em outras pesquisas, as quais 

relatam que os conselhos sobre valorização própria e mudanças de comportamento são 

normalmente dados às meninas, inibindo a sexualidade delas  (BESERRA et al, 2011; 

MADUREIRA; BRANCO, 2015). 

A  escola  e  seus(as)  frequentadores(as)  continuam  reproduzindo  atitudes  e 

pensamentos sexistas, que influenciam para que não ocorra a erradicação da divisão de 

gêneros e privilégios entre eles. Destarte, é preciso que estas instituições proponham 

reflexões  aos  estudantes  sobre  as  limitações  de  cada  gênero  na  sociedade,  valores 

impostos a cada um e sobre atitudes necessárias para ocorrer mudança deste cenário 

(FURLAN; FURLAN, 2011).

Direitos sexuais e reprodutivos

A  seção  “direitos  sexuais  e  reprodutivos”  obteve  a  segunda  maior  média 

dos(das) professores(as), 3,41 (tabela 16). A tabela 22 mostra as respostas obtidas nesta 

seção.
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Tabela 22 - Porcentagens obtidas nas questões da seção direitos sexuais e 
reprodutivos

Questão
Acertos Erros

Não soube 
responder

Não 
respondentes

N (%) N (%) N (%) N (%)
Indivíduos menores de idade tem 

direito a preservativos disponibilizados 
pelo governo.

63 (68,5%) 15 (16,3%) 12 (13%) 2 (2,2%)

É importante explicar aos jovens como 
funcionam os órgãos de saúde pública.

89 (96,7%) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 1 (1,1%)

Meninas devem ser incentivadas desde 
os 11 anos a procurarem orientação de 

ginecologistas.
77 (83,7%) 7 (7,6%) 8 (8,7%) -

É necessário falar sobre sexualidade 
com uma criança de 12 anos.

85 (92,4%) 2 (2,2%) 5 (5,4%) -

Fonte: a autora

Em direitos sexuais e reprodutivos é possível perceber que a maioria dos(as) 

professores(as)  sabe  que  os  indivíduos  menores  de  idade  devem  ter  acesso  a 

preservativos distribuídos pelo governo (BRASIL, 1990; FIGUEIREDO et al,  2016). 

Todavia, 13% dos(as) docentes não sabiam responder se esta afirmativa era verdadeira 

ou falsa e 16,3% da amostra afirmou que essa frase é equivocada. Esses dados mostram 

que  ainda  muitos(as)  professores(as)  não  sabem  corretamente  que  as  crianças  e 

adolescentes devem ter acesso referente à proteção sexual. Logo, é uma informação que 

deve ser  mais  bem levada aos(às)  docentes,  para esses poderem divulgar  tal  direito 

aos(às) jovens (BRASIL, 2011; MAIA e RIBEIRO, 2011). 

Também  é  direito  dos  cidadãos  ter  informações  sobre  os  serviços  de  saúde 

disponíveis a eles (BRASIL, 2011), destarte, quase todos os(as) professores(as) (96,7%) 

concordam que os(as) jovens devem saber como funcionam os órgãos de saúde pública. 

Porém, 83,7% consideram que as jovens devem procurar orientações de ginecologistas, 

o qual se constitui um direito e é essencial para se manterem informadas. 

De forma geral, quase todos(as) os(as) professores(as), 92,4%, concordaram ser 

necessário falar sobre sexualidade com crianças de 12 anos, o que é muito relevante 

para manter as crianças e adolescentes informados (as).

4.3.2. As pontuações médias obtidas em cada grupo de docentes



Nas próximas tabelas serão apresentados os testes que verificam a relação entre 

as  médias  dos  grupos  formados  por  docentes  (sexo,  tempo  de  formado,  contato  na 

graduação e se manter atualizado).

A tabela abaixo (Tabela 23) mostra os dados obtidos nas análises por diferenças 

do sexo do(a) participante,  sendo que as associações das médias foram calculadas a 

partir do teste de Mann-Whitney.

Tabela 23 – Diferenças das médias por sexo

Fonte: a autora

Não foram encontradas  associações  entre  as médias  dos(as) participantes  e o 

sexo deles(as), porém, é possível reparar que em todas as seções as médias do sexo 

feminino foram mais altas do que a do masculino.

Na tabela 24, estão descritas as médias dos(as) professores(as) segundo o tempo 

em que se formaram e o resultado obtido no teste de Kruskal-Wallis.

Tabela 24 – Médias das seções do bloco percepções sobre sexualidade de acordo 
com o tempo de formado

Seção
Tempo de formado

P- Valor
0-10 anos 11-20 anos 21 anos +

Geral 20,42 19,98 19,25 0,328
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Seção
Sexo

F – M P Valor
F M

Geral 20,21 18,96 1,249 0,134

IST, HIV e Aids 3,16 3,04 0,128 0,622

Identidade de gênero 3,11 2,82 0,293 0,201

Privilégios de gênero 3,48 3,25 0,225 0,307

Direitos sexuais e reprodutivos 3,46 3,32 0,138 0,331

Gravidez na adolescência 3,44 3,18 0,264 0,101

Orientação sexual 3,56 3,36 0,200 0,219
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Seção
Tempo de formado

P Valor
0-10 anos 11-20 anos 21 anos +

IST, HIV e Aids 3,17 3,18 3,10 0,887

Identidade de gênero 3,13 3,00 2,90 0,763

Privilégios de gênero 3,58 3,43 3,30 0,324

Direitos sexuais e reprodutivos 3,54 3,48 3,25 0,390

Gravidez na adolescência 3,42 3,43 3,25 0,389

Orientação sexual 3,58 3,45 3,45 0,735

Fonte: a autora

Não  foram  encontradas  associações  entre  as  médias  dos(as)  docentes  e  seu 

tempo de formação, já que em todas as seções o P-valor foi maior que 0,05.

A tabela 25 mostra as médias e a diferença entre os grupos que tiveram contato com o 

tema na graduação (S – sim, o(a) professor(a) teve contato com o tema na graduação) e 

os que não tiveram (N – não, ele(a) não teve).

Tabela 25 - Diferenças de médias de acordo com a formação do(da) professor(a)

Seção

Você teve contato com esse 
tema durante sua 

graduação? S – N P - Valor

S N

Geral 20,07 19,66 0,41 0,553

IST, HIV e Aids 3,00 3,23 -0,23 0,146

Identidade de gênero 3,19 2,89 0,30 0,299

Privilégios de gênero 3,40 3,40 0,00 0,885

Direitos sexuais e reprodutivos 3,53 3,32 0,21 0,167

Gravidez na adolescência 3,33 3,38 -0,05 0,610

Orientação sexual 3,63 3,43 0,20 0,162

Fonte: a autora

Não  foi  encontrada  diferença  significativa  entre  as  pontuações  médias  dos 

grupos que tiveram contato e os que não tiveram contato na graduação, já que após o 

teste de Mann-Whitney o P-valor foi maior que 0,05 em todas as seções. Porém, na 

seção identidade de gênero, que foi a seção com menor pontuação em relação a todos 



os(as) docentes  (Tabela  16),  os(as) professores(as)  que tiveram contato com o tema 

obtiveram a maior diferença média (0,30) do que os que não tiveram contato.

É retratado em algumas pesquisas que o(a) professor(a) não está preparado(a) 

para debater assuntos relacionados a gênero e sexualidade na sala de aula (FIGUEIRÓ, 

2009; FURLANETTO et al, 2018). A partir dos resultados observados na Tabela 25, é 

possível observar que a média dos(as) docentes que tiveram contato com tema em suas 

graduações foi maior em metade das seções estabelecidas e na média geral das questões, 

evidenciando que os(as) professores(as) que tiveram contato com o tema estão mais 

preparados(as) para abordá-lo. Porém, o fato da metade das seções não observar essa 

diferença  (IST,  HIV  e  AIDS,  Privilégios  de  gênero  e  Gravidez  na  adolescência) 

corrobora com o que é dito por Dal’igna; Scherer e Cruz (2017) que, apesar de ocorrer 

uma evidente melhora na compreensão dos conteúdos quando estes são abordados na 

formação  inicial  do(a)  docente,  apenas  isso  não  será  garantia  de  mudança  de 

comportamento do(a) educador(a).

A tabela 26 mostra a diferença das pontuações entre os(as) professores(as) que 

se mantém informados(as) e os(as) que não se mantêm, sendo S correspondente aos 

professores(as) que se mantêm informados(as),  N os que não se mantêm e S – N a 

diferença das médias desses dois grupos. O P-valor é o resultado encontrado após o 

teste de Mann-Whitney. 

Tabela 26 – Diferenças de pontuações de acordo com as atualizações dos(as) 
docentes

Seção

Você se mantém informado 
no tema? S – N P Valor

S N

Geral 20,21 18,75 1,46 0,060

IST, HIV e Aids 3,13 3,13 0,00 0,838

Identidade de gênero 3,07 2,88 0,19 0,464

Privilégios de gênero 3,46 3,25 0,21 0,519
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Seção

Você se mantém informado 
no tema? S – N P- Valor

S N

Direitos sexuais e reprodutivos 3,50 3,17 0,33 0,043

Gravidez na adolescência 3,49 3,04 0,45 0,003

Orientação sexual 3,56 3,29 0,27 0,104

Fonte: a autora

Foi encontrada diferença significativa entre as médias das seções direitos sexuais e reprodutivos 

(P = 0,043) e gravidez na adolescência (P = 0,003), além de uma tendência em todas as seções juntas (P = 

0,060)  de  que  os(as)  professores(as)  que  se  mantêm  informados(as)  acertam  mais  estas  questões. 

Gravidez é um dos assuntos citados como os mais abordados pelos (as)  docentes  (Tabela – 10). Por  

conseguinte,  espera-se  que  se  mantenham informados  sobre  este  conteúdo,  para  sentirem segurança 

quando debaterem o conteúdo na sala de aula. 

Todavia,  direitos  sexuais  e  reprodutivos  não estão  dentre  os  conteúdos  mais 

abordados pelos(as) docentes. A média mais alta desta seção estar associada com os(as) 

professores(as)  que  se mantêm mais  informados  pode ser  por  conta  da necessidade 

encontrada na sala de aula. Buscar informações para suprir estas necessidades agrega os 

saberes experienciais carregados com o(a) profissional (TARDIF, 2002).

De forma geral,  observa-se que a formação inicial  dos(as) docentes e a ação 

destes  se  manterem  atualizados  influencia,  positivamente,  nas  ações,  opiniões  e 

conhecimentos que os(as) professores(as) possuem acerca do tema sexualidade.



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na presente pesquisa buscou-se investigar se o(a) docente da rede estadual de 

Diadema aborda o tema sexualidade em sala de aula, quais suas visões em determinados 

conteúdos relacionados à sexualidade e se eles(as) tiveram contato com o tema durante 

sua formação inicial.

A presente  pesquisa  demonstrou  que  os(as)  docentes  participantes,  de  forma 

geral, atribuem ideias positivas ao termo sexualidade, o que é ótimo para o contexto da 

sala  de  aula,  em que,  possivelmente,  esse(a)  docente  reproduzirá  estas  ideias.  Não 

negativar a sexualidade é crucial para os(as) jovens aprenderem a viver sua sexualidade 

de forma aberta e feliz (FIGUEIRÓ, 2009).

Em contraposição a aceitabilidade dos(as) docentes em relação à sexualidade, se 

averiguou que muitos(as) professores(as) participantes não abordam o tema em sala de 

aula. Tal fato é atribuído, na presente pesquisa, à falta de interação com o tema durante 

a formação inicial do(a) docente. Todavia, a autora desta pesquisa acredita que o avanço 

de  movimentos  ultraconservadores  (VARGAS;  CAVAGNOLI;  CATTANI,  2016), 

inseridos na política e na sociedade como um todo, também interfere na não abordagem 

do  tema.  Os(as)  educadores(as)  podem  ter  receio  de  propor  tais  debates  e, 

posteriormente,  ter  de confrontar  participantes  destes movimentos,  por  meio  de,  por 

exemplo, os(as) responsáveis pelos(as) alunos(as).

Os(as) professores(as) que apontaram que discutem sexualidade na sala de aula, 

indicaram os cinco conteúdos mais abordados. Dentre eles, estão “gênero” e “respeito”. 

Considera-se que a discussão destes assuntos é de extrema relevância para compreensão 

de como ocorre a construção de gênero na sociedade e de como nos é imposto seguir um 

padrão destinado para gêneros binários,  auxiliando no nosso autoconhecimento.  Já a 

discussão sobre respeito pode trazer reflexões sobre aceitar e respeitar as diferenças do 

próximo e, consequentemente, formar cidadãos mais conscientes. 

Alguns conteúdos que também são sugeridos a serem abordados na sala de aula, 

como pluralidade sexual, prazer sexual ou os direitos sexuais e reprodutivos, não foram 

citados  ou  apareceram poucas  vezes  nas  respostas  dos(as)  docentes  que  abordam o 

tema. Sabendo da importância da discussão desses conteúdos, fica evidente que estes 

precisam chegar de alguma forma ao estudante, por meio de profissionais externos ao 

ambiente escolar ou por meio do próprio docente da turma, de forma que tais discussões 

possam ser realizadas de forma produtiva com os(as) estudantes.
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Em  relação  ao  conhecimento  sobre  os  principais  temas  relacionados  à 

sexualidade (ISTs, HIV e AIDS, gravidez na adolescência, orientação sexual, identidade 

de gênero, privilégios de gênero e direitos sexuais e reprodutivos), verificou-se que a 

maioria  dos(as)  docentes  respondeu  de  acordo  com  o  esperado,  evidenciando  que 

possuem conhecimento e posicionando-se de acordo com a literatura da área. 

Poucos(as)  docentes  tiveram  acesso  ao  tema  sexualidade  em  sua  formação 

inicial, o que pode impactar na abordagem do tema em sala de aula ou na defasagem de 

conhecimentos  de  alguns(mas)  profissionais.  Tal  fato  evidencia  a  necessidade  de 

revisão  dos  cursos  de graduação  de  licenciandos,  de forma  a garantir  a  abordagem 

apropriada  do  tema,  contemplando  os  aspectos  necessários  para  a  compreensão  da 

sexualidade em todos os âmbitos: orientação sexual, construção de gênero, papéis de 

gênero,  discriminação etc.  A implementação da sexualidade nos cursos de formação 

inicial de professores já vem sendo ressaltada por vários(as) autores(as), como Figueiró 

(2009),  Gesser,  Oltramari  e  Panisson (2015),  Dal’igna;  Scherer  e  Cruz  (2017)  e 

Bartasevicius e Miranda (2019).

Para os(as) docentes atuantes em sala de aula, é importante participar de cursos 

de extensão e oficinas sobre sexualidade, conforme apontam Figueiró (2006) e Soares e 

Monteiro (2019). Tais propostas devem conter temas específicos sobre sexualidade e 

permitir que o(a) participante reflita sobre suas ações na escola, sobre o tema e sobre os 

preconceitos e tabus relacionados. 

Contudo, vale salientar que, neste estudo, não foi verificado se os(as) docentes 

possuíam ferramentas para fazer uma boa abordagem do tema na sala de aula, ou se 

estes(as) profissionais se sentiam coagidos(as) de alguma forma para debater o tema, 

como a não aprovação da direção da escola de projetos sobre sexualidade, restrição dos 

pais ou a postura conservadora de alguns(as) estudantes, que podem se negar a discutir 

o assunto, atributos estes que, segundo Soares e Monteiro (2019), podem levar à não 

discussão  da  sexualidade  no  ambiente  escolar.  É  importante  que  tais  pontos  sejam 

investigados em futuras pesquisas para obter-se o melhor  panorama dos fatores  que 

possam levar a essa não discussão e, assim, se propor melhores condições para que o(a) 

professor(a) consiga levar a temática para sala de aula de forma mais adequada.

A partir  dos  resultados  obtidos  neste  estudo espera-se  contribuir  e  estimular 

debates  sobre  o  tema  sexualidade  na  percepção  dos(as)  docentes  do  município  de 



Diadema.  A  intenção  é  que  o  tema  seja  mais  destacado  e  abordado  junto  aos 

professores(as) desta rede. 

Apesar  de  ser  um  trabalho  contemplando  apenas  docentes  de  Diadema, 

indicamos  a  importância  de  esse  debate  ser  feito  em âmbito  nacional,  de  forma  a 

garantir que a sexualidade seja assunto de livre reflexão, na qual os estudantes possam 

usufruir  de  um ambiente  escolar  de  convivência  saudável,  e  pautado  no  bem-estar 

sexual de todos(as).
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7. APÊNDICES

Apêndice A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto de Pesquisa:  A percepção dos professores das escolas públicas de 
diadema em relação ao tema sexualidade

Pesquisador Responsável: Leyla Krause Gerassi

Local onde será realizada a pesquisa: Escolas Públicas de Diadema

Você  está  sendo  convidado(a)  a  participar,  como  voluntário(a),  da  pesquisa  acima 
especificada. O convite está sendo feito a você porque leciona em uma das escolas públicas  
localizadas no município de Diadema. Sua contribuição é importante, porém, você não deve 
participar contra a sua vontade.

Antes de decidir se você quer participar, é importante que entenda porque esta pesquisa 
está  sendo  realizada,  todos  os  procedimentos  envolvidos,  os  possíveis  benefícios,  riscos  e 
desconfortos que serão descritos e explicados abaixo.

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores 

esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não 

será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

responsável Leyla Krause Gerassi, nos telefones (11) 5549-3067, celular (15) 98127-1555 e e-

mail  leylagerassi@gmail.com.  Se  você  tiver  alguma  dúvida  sobre  os  seus  direitos  como 

participante nesta pesquisa ou questões éticas, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 

04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, pelos telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-

7162,  às  segundas,  terças,  quintas  e  sextas,  das  09:00  às  12:00hs,  ou  pelo  e-mail  

<cep@unifesp.br>. 

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 
divulgado).  Somente  o  pesquisador  e/ou  equipe  de  pesquisa  terão  conhecimento  de  sua 
identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados 
apenas para esta pesquisa. 

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar 
fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste 
documento elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas e 
assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa 
consultá-la sempre que necessário.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 
PESQUISA

 Justificativa para realização da pesquisa: O tema sexualidade é um tema muito importante 
à ser trabalhado no contexto escolar, sendo assim, espera-se que os professores atuais estejam 
aptos  para  falar  sobre  o  assunto,  para  isso,  primeiro  precisa-se  saber  o  que  os  professores  
pensam a respeito do tema e se tiveram a formação necessária para trabalhá-lo;

 Objetivos da pesquisa: verificar as percepções que os professores do Ensino Fundamental 
II e Médio da cidade de Diadema tem sobre o tema “sexualidade”; identificar se há e como se 



dá a abordagem de tal tema nas escolas; analisar  qual a relevância que o professor dá para os 
temas relacionados à sexualidade; verificar  se há relação entre a abordagem dos professores 
sobre o tema e sua formação inicial;

 População  da  pesquisa: professores  de  todas  as  disciplinas  que  lecionem  nas  escolas 
públicas de Diadema;

 Procedimentos aos quais será submetido(a):  responder um questionário com 2 questões 
dissertativas,  3  questões  fechadas  e  marcar  se  concorda,  concorda  parcialmente,  discorda 
parcialmente ou discorda de 24 frases colocadas. A resposta do questionário será em uma vista e  
demorará em torno de 10 minutos;

 Riscos em participar da pesquisa: Existem riscos mínimos: há a possibilidade de quebra de 
sigilo das informações ou o desconforto emocional em participar de atividades em que você 
poderá se expor;

 Benefícios em participar da pesquisa: A partir dos resultados poderá se identificar se há 
lacunas nos conhecimentos dos professores para se propor novos conteúdos à serem trabalhados 
no curso de formação de professores;

 Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de 
forma anonimizada, com privacidade e confidencialidade; 

 Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: O participante poderá ter acesso à 
todos os resultados da pesquisa, assim que a mesma estiver concluída;

 Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve 
custos,  tampouco  compensações  financeiras.  Se  houver  gastos,  como  de  transporte  e 
alimentação, eles serão ressarcidos;

Danos e indenizações: Caso a pesquisa resulte comprovadamente em dano pessoal, 
ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser requeridos pelo participante 
(Resolução CNS nº 510 de 2016, artigo 17, II). 

Consentimento do participante 

Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como 
voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta 
pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação e esclareci  todas as minhas  
dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a  
qualquer momento, sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. 
Autorizo a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo minha identidade.  
Informo que recebi uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por 
mim e pelo Pesquisador Responsável.

Nome do(a) 
participante:_________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________
_
RG:_____________________; CPF: _________________ 
Assinatura: _______________________________________ local e 
data:__________________

Declaração do pesquisador
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me 
comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos. Nome do Pesquisador: 
Assinatura:________________________________________ 
Local/data:________________________
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Apêndice B

Termo de Autorização do Diretor da unidade escolar participante

Diadema, 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa – Unifesp

 

Venho por meio desta, autorizar a realização do projeto de pesquisa intitulado 
“A Percepção Dos Professores Das Escolas Públicas De Diadema Em Relação Ao Tema 
Sexualidade”, sob a supervisão da professora Dra. Ana Maria Santos Gouw, professora 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) campus Diadema. O citado projeto será 
realizado na escola _________________________________________ e conta com a 
minha anuência.

Atenciosamente, ________________________________________

.

Diretor da _________________________________



Apêndice C

Este questionário tem como objetivo analisar quais as percepções dos 

professores do Ensino Fundamental II e Médio em relação ao tema sexualidade, para 

que seus dados possam ser utilizados na elaboração de uma pesquisa de mestrado 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática.

      Não há respostas certas ou erradas, por tanto solicito-lhes que respondam de forma    

sincera e espontânea todas as questões.

       Muito obrigada pela colaboração!

Questionário

Nome: Idade: Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Prefiro não informar

Nome da escola em que trabalha:

Disciplina(s) lecionada(s):

Curso de formação inicial: Ano de formação:

Tipo de escola que leciona: ( ) Estadual ( ) Municipal ( ) Federal

Período que leciona: ( ) Manhã ( ) Tarde ( )Noite

Turma que leciona: ( ) Ensino Fundamental II ( ) Ensino Médio

1) A partir do termo “sexualidade”, cite três palavras que você relaciona com o tema.

2) Você acha importante trabalhar o tema sexualidade na escola? ( ) Sim ( ) Não

3) Você costuma trabalhar o tema sexualidade nas suas aulas? ( ) Sim ( ) Não

4) Caso tenha respondido sim na questão 3, quais conteúdos você aborda?

5) Você teve algum contato com esse tema durante a graduação? ( ) Sim ( ) Não

6) Você se mantém informado sobre o tema sexualidade? ( ) Sim ( ) Não Caso a resposta  

seja positiva, cite suas principais fontes de informação
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7) Marque com um X se as afirmações a seguir são verdadeiras (V), falsas (F) ou não sei (NS): 

V F NS

A Pessoas portadoras de HIV/ aids não podem ter relações sexuais.

B Toda travesti é homossexual.

C Trabalhar em uma oficina mecânica é profissão para homens.

D Gênero e sexo biológico são sinônimos.

E Não se pode beber no mesmo copo de alguém que possui o vírus HIV.

F Indivíduos menores de idade tem direito à preservativos disponibilizados pelo governo.

G O objetivo do ato sexual é a reprodução.

H HIV e aids são sinônimos da mesma doença.

8) Marque com um X se você concorda (C), discorda (D) ou não sabe (NS) com as 
afirmações a seguir:

C D NS

1. A prevenção de ISTs (infecções  sexualmente  transmissíveis)  é  um assunto adequado para  ser 
abordado no Ensino Fundamental II.

2. Se a pessoa nasceu com um pênis, ela definitivamente é um homem.

3. Não ocorre estupro entre marido e esposa.

4. Crianças de 10 anos, iniciando o Ensino Fundamental II, devem ter conhecimento sobre o termo 
“homofobia” (discriminação de pessoas homossexuais ou bissexuais).

5. Aborto é um assunto que deve ser abordado na escola.

6.  A presença de um aluno homossexual inibe a discussão sobre orientação sexual na sala de aula.

7. O ideal é falar sobre métodos contraceptivos com adolescentes a partir dos 14 anos.

8. É importante explicar aos jovens como funcionam os órgãos de saúde pública.

9. Não existe machismo na sociedade atual.

10. A expressão da orientação sexual, seja ela qual for, é um direito de cada indivíduo.

11. Meninas devem ser incentivadas desde os 11 anos à procurarem orientação de ginecologistas.

12. A pessoa bissexual é indecisa.

13. Meninos não devem pintar as unhas.

14. É necessário abordar as consequências de uma gravidez na adolescência com os alunos.

15. É necessário falar sobre sexualidade com uma criança de 12 anos.

16. Meninas não devem ir de shorts para não chamar atenção.



Apêndice D

Lista de palavras evocadas a partir do termo sexualidade 

RESPEITO SEXO GÊNERO

PRAZER CORPO

PREVENÇÃO RELACIONAMENTO IDENTIDADE

RESPONSABILIDADE CONHECIMENTO LIBERDADE

CONSCIENTIZAÇÃO DESCOBERTA PRECONCEITO

ACEITAÇÃO ADOLESCÊNCIA AFETIVIDADE

AMOR CONSCIÊNCIA EDUCAÇÃO

ESCOLHA ORIENTAÇÃO REPRODUÇÃO

AUTOCONHECIMENTO BALADA COMPANHEIRISMO

ENTENDIMENTO ENVOLVIMENTO ESCLARECIMENTO

FEMININO GRAVIDEZ INDIVIDUALIDADE

INFORMAÇÃO INTIMIDADE ISTs

LIBIDO MASCULINO MULHER

OPÇÃO ORIENTAÇÃO SEXUAL PROTEÇÃO

VIDAS AFIRMAÇÃO ALEGRIA

ATRAÇÃO BEIJAR CAMISINHA

CURIOSIDADE DESEJO EMPODERAMENTO

CARINHO COERÊNCIA COMPENSAÇÃO

COMPREENSÃO CONDIÇÃO CONTRACEPTIVOS

CUSTO DO BEBÊ CÉREBRO EMOCIONAL

FÍSICA DESINFORMAÇÃO DIMORFISMO

DIREITO DIVAS DIVERSIDADE

DOENÇAS ESCOLHAS FICAR

FIQUEI GENÉTICA GESTAÇÃO

GESTOS HOMEM IDADE

IDENTIFICAÇÃO IGUALDADE INCONSCIENTE

INDIVÍDUO MEDO NATURALIDADES

PALAVRAS PARCEIRO PEGUEI

PPL PREVENÇÃO DE PREVENÇÃO DE 
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DOENÇAS GRAVIDEZ INDESEJADA

PSCIOLOGIA RECIPROCIDADE RELAÇÃO

REPRESENTATIVIDADE RESTRIÇÃO SENSIBILIDADE

SENTIMENTO SEXO BIOLÓGICO SEXUAL

SOCIEDADE TER TRANSEI

UNIÃO VIOLÊNCIA ÓRGÃOS 
REPRODUTORES

DSTS COMPORTAMENTO IDENTIDADE DE 
GÊNERO

TABU APARELHO 
REPRODUTIVO

CARÃO

DST FELICIDADE HIGIENE

NECESSIDADE OPÇÃO SEXUAL PRECOCE

RELAÇÃO SEXUAL SATISFAÇÃO SENSUALIDADE

VIDA

 



Apêndice E

Lista de conteúdos abordados na sala de aula pelos(as) professores(as)

GRAVIDEZ SEXUALIDADE
REPRODUÇÃO 
SEXUADA

RESPEITO REPRODUÇÃO FILMES
GÊNERO FEMINISMO DOM CASMURRO

SISTEMA REPRODUTOR DEBATES CONTRACEPTIVOS

DIVERSIDADE TEMAS GERAIS ISTS

ANTICONCEPCIONAIS VIOLÊNCIA SOCIEDADE

CORPO SISTEMA REPRODUTOR SEXTHING

IDENTIDADE SEXO BIOLÓGICO
ROUPAS 
FEMININAS

IDENTIDADE DE 
GÊNERO

REDES SOCIAIS QUESTĀO

LIBERDADE PROTEÇÃO PREVENÇÃO

ADOLESCÊNCIA ORIENTAÇÃO MORAL

MÉTODOS 
CONTRACEPTIVOS

MODISMO LEGISLAÇÃO

PRAZER IDENTIDADES HORMÔNIOS

PRECONCEITO HISTÓRIA ESTATÍSTICAS

SENTIMENTOS EMPODERAMENTO DROGAS

SEXO DOENÇAS DIVERSIDADES

ABORTO
DIVERSIDADE DE 
SEXUAL

DESCOBERTA 
CORPO

BRANCO CUIDADOS
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Apêndice F

Lista das principais fontes de informações que os professores utilizam para 
se manter atualizado sobre sexualidade

INTERNET UNIVERSIDADE SITES
LIVROS SEMINÁRIOS REVISTAS DE SAÚDE
ARTIGOS PESQUISAS OUTROS

PALESTRAS
PESQUISAS 
BIOGRÁFICAS PERIÓDICOS

CURSOS POLÍTICAS PÚBLICAS PESQUISA
REVISTAS PORTAL DO PROFESSOR REVISTA
JORNAIS REDE SOCIAL TERAPEUTA

LEITURAS
FORMAÇÕES PARA 
PROFESSORES TEXTOS

REPORTAGENS JOVENS
GOOGLE 
ACADÊMICO

PROFESSORES
LITERATURAS 
CIENTÍFICAS SOCIAIS NOTICIAS

DOCUMENTOS NOTÍCIAS ALUNOS
JORNAL ENTREVISTAS BÍBLIA
MÍDIAS YOUTUBE ESPECIALISTAS
LIVROS DIDÁTICOS ARTIGOS CIENTÍFICOS CONVERSAS
TV MÉDICO
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