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RESUMO 

 

Esta pesquisa qualitativa teve como objetivo compreender as representações sociais de 

acadêmicos de pedagogia sobre sexualidade, além de identificar os scripts sexuais 

representados por estes estudantes, verificar a abordagem do conteúdo sexualidade no currículo 

de formação de pedagogos e conhecer as representações sociais dos estudantes sobre a educação 

em sexualidade no currículo escolar. Participaram do estudo 22 discentes do curso de 

pedagogia, do sexo feminino e masculino, com idade entre 19 anos e 54 anos. O estudo foi 

realizado no município de Guarulhos, sendo 11 discentes do curso de pedagogia da 

Universidade Federal de São Paulo e os outros 11, da Universidade de Guarulhos. Como aporte 

teórico-metodológico, utilizou-se a Teoria das Representações Sociais e a Teoria dos Scripts 

Sexuais. As narrativas foram organizadas em oito temas: Diversidades sexuais; Violências de 

gênero; Caminhos para o conhecimento; Desenvolvimento da sexualidade humana; Violência 

sexual infantil; Pais x educadores: no âmbito do medo; Formação continuada e Fluidez das 

gerações. O estudo conclui que, para os discentes, as representações sobre sexualidade estão 

baseadas, principalmente, na questão da orientação sexual, da diversidade sexual e do 

desenvolvimento da sexualidade, A sexualidade é representada, pela maioria, como processo 

de conhecimento, de saber quais são os seus íntimos desejos e como uma forma de 

empoderamento. Os/as discentes consomem, ainda, muito do que é dito pelo senso comum. 

Mesmo estando já inseridos no universo acadêmico, o conhecimento científico é pouco 

consumido por esse público. Identificamos os scripts sexuais representados pelos/as estudantes 

convenientes às expectativas sociais desejadas, ou seja, as práticas sexuais são conduzidas 

dentro da lógica da heteronormatividade. A principal representação que os/as estudantes têm 

sobre educação em sexualidade no currículo escolar foi marcada pelo medo e pela censura. A 

formação continuada é percebida como uma forma de obter conhecimento, mesmo que tardio, 

e de ter ferramentas para trabalhar educação em sexualidade nas escolas.  

Palavras-chave: Sexualidade; Representações Sociais; Educação Sexual; Comportamento 

Sexual.  

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This qualitative research aimed to understand the social representations of pedagogystudents 

about sexuality, to identify the sexual scripts represented by the students of the pedagogy 

course, to discover the students' understanding of the sexuality content in the pedagogy training 

curriculum and to know the social representations of the pedagogystudents. students about 

sexuality education in the school curriculum. Twenty-two male and female students of the 

pedagogy course participated in the study, aged between 19 and 54 years. The study location 

was carried out in the city of Guarulhos, 11 students were in the pedagogy course at the Federal 

University of São Paulo and the other 11 students were from the University of Guarulhos.As a 

theoretical-methodological contribution, the Theory of Social Representations and the Theory 

of Sexual Scripts were used. The narratives were organized into eight themes: Sexual diversity; 

Gender violence; Paths to knowledge; Development of human sexuality; Child sexual violence; 

Parents vs. educators: in the realm of fear; Continuing education and Fluidity of generations. 

The study concludes that for students, representations about sexuality are based mainly on the 

issue of sexual orientation, sexual diversity and development of sexuality. empowerment. 

Students still consume much of what is said by common sense. Even though they are already 

inserted in the academic universe, scientific knowledge is little consumed by this public. We 

identified the sexual scripts represented by the students in accordance with the desired social 

expectations, that is, sexual practices are conducted within the logic of heteronormativity. The 

main representation that students have about sexuality education in the school curriculum was 

marked by fear and censorship. Continuing education is perceived as a way to obtain 

knowledge, even if late, to have tools to work on sexuality education in schools. 

Keywords: Sexuality; Social Representations; Sex Education; Sexual Behavior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BNCC  Base Nacional Comum Curricular 

CID Código Internacional de Doenças 

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente 

ESP  Escola Sem Partido 

ES Educação em Sexualidade 

EIS   Educação Integral em Sexualidade 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IST  Infecções Sexualmente Transmissíveis 

LDB  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LGBTQIA+ Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersexo, 

Assexuais e mais 

MEC  Ministério da Educação 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

ONDN  Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos 

PAISM  Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

PCN  Parâmetros Curriculares Nacionais 

PeNSE  Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar 

PROSAD  Programa de Saúde do Adolescente 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNESCO  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNG  Universidade de Guarulhos 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

  



 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

Tabela 1 – Distribuição de participantes por sexo/gênero ........................................................ 65 

Tabela 2 – Distribuição de participantes por grupo etário........................................................ 65 

Tabela 3 – Distribuição de participantes por estado civil ......................................................... 66 

Tabela 4 – Distribuição de participantes por religião ............................................................... 66 

Tabela 5 – Distribuição dos participantes conforme geração ................................................. 123 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 13 
1.1 OBJETIVOS 23 
1.1.1 OBJETIVO GERAL 23 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 23 

2 ANCORAGEM 254 
2.1 O USO DO TERMO CORRETO: EDUCAÇÃO PARA SEXUALIDADE? EDUCAÇÃO 

EM SEXUALIDADE? ORIENTAÇÃO SEXUAL? EDUCAÇÃO SEXUAL? 25 
2.2 SEXUALIDADE: UM BREVE CONCEITO 28 

2.3 DIÁLOGOS HISTÓRICOS: MAPEANDO A TRAJETÓRIA DOS PARTICIPANTES 

DE PESQUISA 36 
2.4 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 419 

2.5 MARCO TEÓRICO: SCRIPTS SEXUAIS 44 

3 METODO 50 
3.1 TIPO DE ESTUDO 51 
3.2 O CENÁRIO DO ESTUDO E PARTICIPANTES 56 

3.3 INSTRUMENTO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 56 
3.3.1 A 1ª ETAPA 57 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 587 
3.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 599 

4 CONSIDERAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 60 
4.1 RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES 60 
4.1.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 60 

4.1.2 UNIVERSIDADE DE GUARULHOS - UNG 61 
4.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ENTREVISTAS 61 

5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO 677 
5.1 DIVERSIDADES SEXUAIS 70 
5.2 VIOLENCIAS DE GÊNERO 756 

5.3 CAMINHOS PARA O CONHECIMENTO 91 

5.4 DESENVOLVIMENTO DA SEXUALIDADE HUMANA 97 
5.5 VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL 104 
5.6 PAIS X EDUCADORES: NO ÂMBITO DO MEDO 109 
5.7 FORMAÇÃO CONTINUADA 118 
5.8 FLUIDEZ DAS GERAÇÕES 122 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 129 
REFERÊNCIAS 132 
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 139 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 140 
ANEXO A – APROVAÇÃO CEP UNIFESP 143 



 

APRESENTAÇÃO 

 

Estamos, meu orientador e eu, trabalhando juntos desde 2009. Já são doze anos de 

estudos sobre sexualidade. Desde 2009, eu já sabia o motivo e o porquê de meu interesse pela 

temática sexualidade. Mas, só depois de concluir esse trabalho, consigo entender o que me 

levou a gostar cada vez mais desse assunto. 

Essa história tem início, talvez, lá no ensino fundamental, em 2004, quando eu tinha 14 

anos de idade. Era uma adolescente comum que, provavelmente, dava um pouco de trabalho 

para os meus pais (mas nada muito exagerado). Tinha muitas curiosidades sobre a vida e sobre 

relacionamentos. Eu me lembro, até hoje, da primeira vez que tive contato com “sexualidade” 

dentro do ambiente escolar. Não foi com as professoras, e sim foi durante uma palestra. 

Sinceramente, naquela época, eu achei muito bom; mas, ao mesmo tempo, me senti bem 

desconfortável e envergonhada. 

Meus pais conversavam sobre o assunto comigo quando era criança e adolescente, mas 

sempre naquele mundinho fechado das infecções sexualmente transmissíveis, falando sobre a 

temida gravidez na adolescência e sobre o ciclo menstrual. Sempre tive muita liberdade com a 

minha mãe, mas já não queria mais falar sobre sexualidade quando virei adolescente. 

A sexualidade, na minha época - pelo menos para mim - era permeada pelo tabu e, 

dentro da escola, observava como os meninos da minha sala de aula praticavam 

o bullying homofóbico com aqueles meninos e meninas que não se “encaixavam” dentro do 

padrão.  Aquilo era uma coisa que me incomodava muito, pois não compactuava com aquele 

tipo de atitude.  Os que praticavam o bullying homofóbico eram meus amigos. Atualmente, 

esses mesmos “ex amigos” - que, hoje, estão mais para “colegas ou conhecidos” - relatam sentir 

vergonha e desprezo pelas suas atitudes. Sinto-me aliviada de ouvir isso.   

Entre as minhas amigas, a gente pouco conversava sobre sexualidade. Como disse 

anteriormente, era algo permeado pelo tabu e, naquela época, moça deveria "se dar respeito". 

Tudo o que a gente fazia com os nossos “paquerinhas”, então, ficava guardado para nós.   

Vamos passar agora para a faculdade. Que época boa (!). Principalmente lembrando 

que, nessa época, não existia crise sanitária nem uma forte crise política.  Optei por fazer 

enfermagem, provavelmente influenciada pela minha mãe, que era enfermeira. Já sabia o que 

queria desde o começo, mas meus pais foram contra minha escolha por este curso. Estava no 

primeiro ano da faculdade e, em 2009, durante a aula de psicologia aplicada à enfermagem, 

conheci meu futuro orientador, o Dr. José Roberto da Silva Brêtas. No segundo semestre de 

2009, iniciei minha participação no Grupo de Estudos e no Projeto de Extensão liderado pelo 



 

meu orientador (GECOPROS, promovido pela UNIFESP), cujo objetivo era promover a 

educação sexual para adolescentes. Em 2010, tornei-me monitora do projeto e participei de 

oficinas voltadas à educação em sexualidade com adolescentes e jovens no município de Embu 

das Artes. Ainda em 2010 me foi concedida uma bolsa PIBIC e, assim, dei início à minha 

primeira pesquisa quantitativa: “A prática do sexo seguro no cotidiano de adolescentes”. Obtive 

outra bolsa PIBIC em 2011, para desenvolver o projeto de caráter qualitativo intitulado: “O 

comportamento preventivo entre adolescentes e jovens em relação à vulnerabilidade sexual”, 

escolhido, posteriormente, para ser meu trabalho de conclusão de curso em 2012. Em 2017, 

também sob orientação do Dr. José Roberto Brêtas, apresentei minha dissertação de mestrado, 

intitulada: “O que é sexualidade? Representações Sociais de Jovens e Adultos”. 

Ao entrar na UNIFESP, em 2009, sentia estar em uma instituição muito promissora. No 

entanto, ao final da minha pesquisa de mestrado, em 2015/2016, comecei a perceber o 

“desmonte” progressivo da instituição. Já naquela época, sentia que estava cada vez mais difícil 

a realização de pesquisas sobre essa temática no ambiente acadêmico. E eu não estava 

enganada: a atual pesquisa de doutorado percorreu um caminho cada vez mais complicado.   

Iniciei o doutorado em 2018 e, ao final desse ano, me sentia sozinha e com medo. O 

medo vinha do fato de que estávamos vivendo, naquela época, uma onda conservadora e, cada 

vez mais, falar sobre sexualidade no ambiente escolar gerava polêmica na sociedade. O segundo 

semestre de 2018 foi um pouco pior, pois estavam ocorrendo as eleições presidenciais. Acredito 

que esse sentimento tenha me paralisado durante algum tempo. 

Desde 2018, pude vivenciar um retrocesso e, em 2020, houve a pandemia do COVID-

19, que golpeou todos os países, gerou uma crise econômica global e levou o governo a decretar 

quarentena. A crise sanitária me obrigou a me reinventar perante a minha pesquisa. Fui obrigada 

a realizar a coleta de dados por meio virtual, e não foi uma tarefa fácil achar participantes. Já 

não era fácil achar participantes quando ainda podíamos ter contato presencial, mas depois que 

fui obrigada a fazer tudo online/virtualmente, tudo se tornou ainda mais complicado, pois ficou 

bem difícil de achar pessoas que quisessem participar da pesquisa. 

Os/as que participaram, durante as entrevistas, fizeram-me relembrar a minha 

adolescência e a minha formação. Foi muito bom, pois tive alguns insights perante a formação 

inicial de pedagogia deles e delas. Percebo que conhecimento é poder. Pude notar que o mesmo 

sentimento de medo, angústia e frustração que eu experimentei, com relação à crise global e 

política que estamos vivendo nesses últimos quatro anos, também foi relatado pelos 

participantes.   



 

Chega a ser incoerente que, em pleno 2022, a sexualidade ainda seja tida como um tabu 

para a sociedade. Essa pesquisa mostra como a sexualidade se insere no tempo, na política, nas 

relações de poder e desigualdade. Abre caminhos e gera debates para o desenvolvimento de 

ações no campo da educação em sexualidade. Essa pesquisa nos mostra (novamente) que, em 

pleno século XXI, ainda não se aborda educação em sexualidade nas escolas; ainda vivemos 

em um dos países onde mais se mata pessoas LGBTQIA+; onde somos bombardeados por 

notícias de violência contra a mulher e há pessoas que, ainda, acreditam existir “ideologia de 

gênero”. Percebe-se, por fim, tanto nos currículos de formação em pedagogia quanto na 

comunidade escolar, a ausência do conteúdo sobre sexualidade de forma integral.  
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1 INTRODUÇÃO 

Para dar início ao projeto sobre educação em sexualidade, é preciso entender alguns 

conceitos, começando por: o que é sexualidade? Existe uma certa dificuldade em entender as 

diferenças entre sexo e sexualidade, pois ambos os elementos apresentam certa proximidade 

conceitual, porém, detêm particularidades que devem ser explicadas. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2002), a sexualidade é compreendida como um aspecto central do ser 

humano durante toda a vida e que abrange não apenas o sexo, mas a identidade de gênero, os 

papéis, a orientação sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade e a reprodução. A sexualidade, 

como foi apresentada pela OMS (2002), é influenciada pela interação de fatores biológicos, 

psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e 

espirituais. No entanto, em alguns trabalhos, verifica-se a confusão de conceitos entre 

sexualidade e sexo. Brêtas (2011) também confirma que a sexualidade é um aspecto central do 

ser humano durante toda a vida, abrange todas as faixas etárias e uma gama de atributos. O sexo 

é a conotação de qualidade masculina ou feminina, são os processos fisiológicos e psicológicos 

de um sujeito que determina um relacionamento físico que é destinado à procriação; sexo é, 

também, o que diferencia o macho da fêmea, aos quais são conferidas certas características 

distintivas; é, também, a parte física da relação sexual. A sociedade representa a sexualidade de 

diversas formas, porém, há duas formas de representações que ficam mais evidentes: a 

reprodução de seres e a satisfação sexual do indivíduo em relação as suas práticas. De acordo 

com Figueiró (2014): 

Sexualidade é uma dimensão ontológica essencialmente humana, cujas 

significações e vivências são determinadas pela natureza, pela subjetividade 

de cada ser humano e, sobretudo, pela cultura, num processo histórico e 

dialético. A sexualidade não pode, pois, ser restringida à sua dimensão 

biológica, nem à noção de genitalidade, ou de instinto, ou mesmo de libido. 

Também não pode ser percebida como uma “parte” do corpo. Ela é, pelo 

contrário, uma energia vital da subjetividade e da cultura, que deve ser 

compreendida, em sua totalidade e globalidade, como uma construção social 

que é condicionada pelos diferentes momentos históricos, econômicos, 

políticos e sociais (FIGUEIRÓ, p. 48, 2014) 

Para Laqueur (2001), o sexo é uma criação. O modelo de dois sexos, que prevalece 

atualmente data do século XVIII. Antes disso, o discurso científico que dominava era o do 

modelo grego do sexo único, em que se considerava que homens e mulheres compartilhavam 

um mesmo tipo de aparelho sexual, com capacidades funcionais diferentes. A partir do século 

XVIII, a diferenciação sexual ancorada na biologia dos corpos ocorre por dois motivos: os 

avanços científicos e, também, os acontecimentos políticos e sociais, nos quais há um 
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reposicionamento da mulher na situação social. Compreende-se a sexualidade como um 

dispositivo datado e não uma prática humano-histórica, coerente e auto evidente (FOUCAULT, 

2005). A sexualidade compõe a subjetividade e se conecta com vários elementos como o prazer, 

a afetividade, a autonomia e a liberdade (e a sexualidade não é somente para fins reprodutivos). 

Logo, a sexualidade faz parte da vida humana e é construída culturalmente. 

Os resultados de um estudo envolvendo professoras de Creche, Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I sobre a sexualidade no ambiente escolar desvelou a dificuldade das 

professoras em relação à temática (FREITAS, 2018). Os resultados demonstraram que as 

participantes da pesquisa fizeram confusão com relação ao conceito de sexualidade, destacando 

somente o sexo. Foi constatado que a falta de conhecimento acaba reproduzindo informações e 

crenças estereotipadas, representadas no cotidiano da escola em forma de preconceito e 

indiferença com o tema. Freitas e Brêtas (2018) concluíram que o desconhecimento ocorre pelo 

processo de três fatores, que é a formação deficiente sobre o tema, construções sócio-históricas 

e visão da sexualidade centrada no ponto de vista adulto. O estudo sinaliza questões importantes 

a serem incluídas na formação inicial e continuada de professores. Esse não foi o único trabalho 

a verificar tais fatores: em outro estudo, foi constatado que não há informação voltada à 

sexualidade nos currículos escolares, e que o assunto não é discutido com frequência no espaço 

universitário (BRÊTAS et al, 2008). 

Neste estudo, adotamos o conceito de educação em sexualidade que é proposto pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura de 2014 (UNESCO, 

2014). No passado, utilizava-se o termo “Orientação Sexual”, proposto pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Porém, esse termo não deve ser mais usado, uma vez que ele 

poderá gerar uma confusão etimológica frente à sua proposição. A educação em sexualidade 

deve ser compreendida como um processo de intervenção pedagógica que sempre estará no 

ambiente escolar. Os objetivos da educação em sexualidade são transmitir informações e 

problematizar as mais diversas questões que abrangem a sexualidade humana, como saúde 

sexual, diversidade sexual, direitos sexuais e as relações de gênero entre as múltiplas questões 

que são fundamentais. Assim: 

A educação em sexualidade pode ser entendida como toda e qualquer 

experiência de socialização vivida pelo indivíduo ao longo de seu ciclo vital, 

que lhe permita posicionar-se na esfera social da sexualidade. A educação em 

sexualidade está presente em todos os espaços de socialização – família, 

escola, igreja, pares, trabalho, mídia –, mas ocorre de forma pulverizada, 

fragmentada e desassociada de um plano de sociedade inclusiva baseada nos 

direitos humanos. Portanto, torna-se relevante a atuação do sistema 

educacional na tarefa de reunir, organizar, sistematizar e ministrar essa 

dimensão da formação humana (UNESCO, 2014, p 11). 
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Levantando um breve histórico da educação em sexualidade no Brasil, é constatado que, 

desde as primeiras décadas do século XX, médicos, psicólogos, educadores e até sacerdotes se 

dedicaram ao estudo de obras sobre sexualidade, sexologia e educação sexual (ZANATTA et 

al, 2016a). Já no início do século XX, a educação em sexualidade estava presente nos currículos 

nas escolas, porém, com o objetivo de controle epidemiológico. Os discursos eram ancorados 

na moral religiosa, sendo, muitas vezes, de cunho repressivo e reforçados pelo caráter higiênico 

das estratégias de saúde pública (FIGUEIRÓ, 2010). A preocupação com a sexualidade começa 

em meados de 1920 a 1930, com a pauta do medo das “doenças venéreas” e, também, sobre a 

repressão da sexualidade (SAYÃO, 1997). Na década de 1960, deu-se início às primeiras 

experiências formais e sistematizadas de Educação Sexual dentro do ambiente escolar, nos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, porém, foram interrompidas após o golpe 

militar. Na década de 1970, a saúde sexual se manifesta através da influência das reivindicações 

do movimento feminista. Amparada pela Lei 5692/71, a inclusão de programas de saúde torna-

se obrigatória, em 1971, favorecendo as escolas a tratarem de assuntos ligados à sexualidade 

humana, o que antes não era permitido (SILVA, NETO, 2006). 

Na década de 1980, surgem programas na área de saúde da mulher com o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e, em seguida, também surgem o Programa 

Nacional de DST/AIDS e o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD). A década de 1990 

é marcada pela Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada em 

1994 no Cairo, e pela Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, Desenvolvimento e Paz, 

realizada em 1995, caraterizadas por grandes mudanças no tratamento dado à sexualidade e 

reprodução. Os direitos sexuais e reprodutivos são reconhecidos e compõem os Direitos 

Humanos. A partir dessas conferências, os países participantes promoveram políticas públicas 

para adequar as legislações no âmbito de cada sistema judiciário interno. Durante a Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, os termos saúde sexual 

e direitos reprodutivos ganharam uma definição mais política. Segundo Moraes e Vitalle 

(2021), ainda não há uma visão única sobre os direitos sexuais e reprodutivos, e esses direitos 

ainda não estão consolidados na maioria dos países. No âmbito do Direito Internacional, a 

terminologia ainda não é absoluta, porém, no Brasil, as publicações governamentais já utilizam 

o termo ‘Direitos Sexuais e Reprodutivos’, fortalecendo o status conceitual positivo em torno 

dos Direitos Humanos:  

 

Os direitos reprodutivos podem ser organizados em três grandes eixos: 1. 

Assegurar informação completa e segura sobre direitos reprodutivos 

envolvendo o conhecimento sobre métodos e técnicas para ter ou não filhos; 
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2. O direito à livre decisão sobre querer ou não ter filhos, quantos e em que 

momento da vida e; 3. O direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre 

de discriminação, imposição e violência. Aos direitos sexuais os grandes eixos 

podem assegurar: 1. A livre escolha de parceria afetivo-sexual; 2. O exercício 

da sexualidade livre de quaisquer discriminação e violência; 3. O direito ao 

prazer sexual; 4. A livre expressão de sua orientação sexual e identidade de 

gênero; 5. O acesso às informações seguras sobre sexualidade, prevenção de 

gravidez e IST/HIV/AIDS (MORAES, VITALLE, 2021, p.15). 

 

Em 1988, o Artigo 227 da Constituição Federal determina que é responsabilidade e dever 

do Estado, da família e da sociedade a proteção integral da criança e do adolescente e, após dois 

anos, se dá a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que apresenta os 

direitos das crianças e dos adolescentes na construção de uma sociedade democrática. Mesmo 

que o ECA tenha sido um marco histórico com relação à defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, ele não promove tantas questões relacionadas à sexualidade, não traz nada de novo 

e até inviabiliza a sexualidade das crianças e dos adolescentes, o que pode colocá-los em 

situação de vulnerabilidade com relação à saúde sexual e reprodutiva. 

A educação em sexualidade na escola foi uma prática defendida e orientada pelo 

Ministério da Educação (MEC), sendo instituída nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN)com o termo “orientação sexual” em 1998, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de 1996, como eixo transversal ao currículo educacional. Os PCNs 

são divididos em dez cadernos, sendo um de orientação sexual, com o objetivo de contribuir 

para que os/as estudantes possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer, saúde e 

responsabilidade. A sexualidade deveria ser trabalhada transversalmente, abarcando todas as 

disciplinas para, assim, construir uma visão mais ampla da sexualidade, incluído caráter 

cultural, social e histórico. O PCN considerava a escola como parceira da família e da sociedade 

na promoção da saúde de crianças e de adolescentes, e atribui às escolas a corresponsabilidade 

da educação em sexualidade. Assim, a educação em sexualidade na escola deveria ser um 

processo sistemático e continuado de intervenção instrumental. Conforme o PCN (BRASIL, 

1997), “no diálogo entre a escola e as famílias, pretende-se que a sexualidade deixe de ser tabu 

e, ao ser objeto de discussão na escola, possibilite a troca de ideias entre esta e as famílias”. 

Essa política estabeleceu a criação de currículos e conteúdos mínimos para a educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio. 

Atualmente, a temática da educação em sexualidade não tem sido pauta comum nas 

esferas governamentais e sociais. Nos últimos anos, o governo está cada vez mais caracterizado 

por uma forte onda conservadora, a qual se deu início por volta de 2014, quando Dilma Rousseff 
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fez alianças com partidos conservadores para a sua reeleição, a fim de garantir a 

governabilidade de seu segundo mandato: 

Tais medidas ampliaram o leque de “aliados”, mas não se considerou a 

avalanche de concessões e direções nas quais as conduções das políticas 

públicas, principalmente relacionadas à saúde afetivo-sexual, reprodutiva, de 

gênero e diversidade sexual poderiam ser lançadas (ZANATTA et al, 2016b, 

p. 2). 

Após o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, o governo regido por Michel Temer 

ganha ainda mais apoio dos grupos conservadores e representantes da “bancada religiosa”. 

Assim, o conservadorismo ganha mais espaço para a imposição de seus objetivos, que tem como 

proposito a defesa da família patriarcal e heterossexual. 

Em 2004, o governo brasileiro lançou o programa Brasil Sem Homofobia pela Secretaria 

de Direitos Humanos, na qual estavam inseridas políticas públicas para o combate à violência 

contra a população LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, 

intersexo, assexuais e mais). Em 2008 e 2011, foram realizadas apenas duas conferências 

nacionais dos direitos LGBT e, em umas dessas conferências, criou-se o programa “Escola Sem 

Homofobia” que também já estava sendo criado pelo MEC (Ministério da Educação). 

Desenvolveu-se um material didático-pedagógico direcionado aos professores, que fazia parte 

do programa do Governo Federal, com objetivo de dar subsídios para que eles abordassem 

temas relacionados à homossexualidade com alunos da rede pública de ensino. Houve um 

grande esforço, mas, em mais de dez anos, não houve um bom êxito. Aconteceram diversos 

protestos e críticas da bancada religiosa e, em 2011, deu-se início a retrocessos incalculáveis, 

quando a ex-presidente Dilma mandou suspender o “kit Escola Sem Homofobia”, atualmente 

denominado, de forma pejorativa, de “kit-gay” pelos setores conservadores, pois era 

responsável por “estimular o homossexualismo e a promiscuidade” (CÉSAR, DUARTE, 2017). 

Após 1997, com o advento do PCN, no qual o tema sexualidade se torna obrigatório, a 

ser tratado como um tema transversal em todas as disciplinas do currículo e não somente como 

um tema exclusivo das aulas de ciências e biologia, é observado que o tema educação em 

sexualidade se mantém adormecido nas escolas ou até, de certa forma, há uma censura, sobre a 

qual discutiremos mais à frente. Mesmo depois de duas décadas, o discurso em torno da 

sexualidade dentro das escolas recai em prevenção da gravidez precoce e prevenção das 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), cujo enfoque ainda é de cunho biologicista, 

higienista e tem, como propósito o controle e a coação da sexualidade dos adolescentes, 

apontando foco contrário ao que foi proposto em 1997. 
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A Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (PeNSE) é um inquérito realizado com 

escolares adolescentes que contou com 3 edições: 2009, 2012 e 2015. Teve parceria com o 

Ministério da Saúde (MS), o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população alvo da pesquisa constitui-

se, a princípio, de estudantes, de escolas públicas e privadas, do 9º ano do Ensino Fundamental. 

Em 2015, o PeNSE coletou informações a respeito do desenvolvimento, saúde e educação de 

102.072 adolescentes escolares brasileiros pertencentes ao 9º ano do ensino fundamental 

(IBGE, 2016). Os dados mostraram que 87,3% dos adolescentes relataram ter recebido 

informações sobre IST na escola. Essa pesquisa, porém, não menciona como vem ocorrendo a 

educação em sexualidade nas escolas. Ou seja, pode ser que essas informações repassadas aos 

adolescentes não estejam em conformidade como é orientado pelo PCN. 

A UNESCO lançou seu último documento sobre educação em sexualidade em 2018, 

ainda não adaptado para o Brasil. O documento da UNESCO de 2014 é uma publicação 

destinada a educadores e educadoras, que foi adaptado para a realidade brasileira com a 

intenção de orientar o desenvolvimento de currículos localmente adaptados. Os tópicos e 

objetivos de aprendizagem são baseados em evidências e em experiências práticas que retratam 

as experiências no Brasil sobre educação em sexualidade. 

A educação em sexualidade passou a ser promovida na esfera pública desde a metade do 

século XX, e observa-se, desde então, um incremento nas políticas públicas voltadas à temática 

da sexualidade com relação aos jovens. Mas, afinal, de quem é realmente a responsabilidade de 

realizar a educação em sexualidade da infância até a juventude? É nessa altura que temos muito 

a questionar. Jardim e Brêtas (2006) realizaram um estudo no município de Jandira – SP com 

100 professores de ensino fundamental e médio da rede pública. Foi verificado que 45% dos 

entrevistados consideravam que os pais são os maiores responsáveis pela tarefa de orientar seus 

filhos sobre sexualidade, e que 21% dos professores responderam não saber como abordar o 

tema com os alunos. E, novamente, o estudo demonstrou o cunho biologicista da sexualidade: 

ao perguntarem para os professores sobre os assuntos que deveriam ser abordados na escola, 

38% responderam que somente os temas gravidez na adolescência e métodos contraceptivos 

deveriam ser abordados, e 30% responderam sobre infecções sexualmente transmissíveis e sua 

prevenção. 

Para Figueiró (2011), o processo de educação em sexualidade se inicia dentro de casa a 

partir das relações com o ambiente, sendo essa de caráter informal, e a família é a primeira 

referência da criança ou do adolescente. Formalmente, a educação em sexualidade ocorre como 

prática pedagógica nas escolas e instituições sociais. É também de competência da família a 
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educação sexual, porém, é observado que a família não terá um diálogo aberto sobre 

sexualidade; pode ser que a família seja percebida como não preparada para esta tarefa, mas 

será envolvida no processo. Estudos (SAVEGNAGO; ARPINI, 2006) demonstram que a 

família tem seu papel complementar, mas, diferente da escola, uma não irá substituir a outra. A 

família é uma instituição que nem sempre conseguirá cumprir satisfatoriamente a função de 

abordar o tema sexualidade com seus filhos, e os pais acabam transferindo essa tarefa a uma 

outra instituição (FIGUEIRÓ, 2014). 

Estudo (SAVEGNAGO; ARPINI, 2006) demonstrou que o discurso dos familiares 

sempre é voltado às questões de prevenção, contendo, principalmente, as temáticas gravidez na 

adolescência e IST. Os responsáveis deixam de abordar outros assuntos que englobam a 

sexualidade, como erotismo, corpo, sentimentos, inter-relacionamentos e gênero, e assumem 

uma visão controladora e autoritária, a qual não deve ser desobedecida, pois o adolescente ou 

jovem poderá ter consequências permanentes (HYDE et al, 2013). 

Em 2004 surge, no âmbito político, pelos meios de comunicação e Internet, o movimento 

Escola Sem Partido (ESP), cuja visibilidade foi ampliada em 2014 com a tramitação de projetos 

de lei na Câmara dos Deputados. O ESP é um movimento conservador que tem como objetivo 

coibir a suposta “doutrinação ideológica” dos professores que, neste caso, inclui abordar temas 

como sexualidade e gênero dentro das escolas. Os “teóricos” do movimento defendem a 

neutralidade e se dizem apartidários. Porém, o movimento tem, como plano de fundo, a 

retroação dos avanços que a ciência e o campo dos direitos humanos tiveram nos últimos 

tempos. Ou seja, o movimento defende posições que, no campo da educação em sexualidade, 

acreditava-se estarem sepultadas e superadas historicamente. A primeira apresentação da 

proposta em forma de projeto foi realizada pelo deputado Flavio Bolsonaro no Estado do Rio 

de Janeiro; e a segunda, no Município do Rio de Janeiro pelo vereador Carlos Bolsonaro, ambos 

filhos do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. A todo momento, o movimento ESP 

prega que os professores realizam uma doutrinação “esquerdista” com os/as alunos/as. Porém, 

como podemos verificar, isso seria contraditório de fato pois, em relação aos últimos anos, há 

um avanço do conservadorismo. O exemplo concreto é ter um atual presidente totalmente 

favorável às ideias com pauta conservadora e que, a todo momento, ataca a educação em 

sexualidade nas escolas e banaliza o termo gênero usando a expressão “ideologia de gênero” 

(GUILHERME, PICOLI, 2018). 

Uma das partes mais grotescas dessa história é a afirmação de que os professores têm 

poder sobre os alunos, são doutrinadores e abusadores de crianças e adolescentes. Porém, essa 

imagem do aluno passivo não condiz com a realidade das escolas brasileiras. Basta relembrar 
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que, no final de 2015 e início de 2016, houve diversas ocupações políticas em escolas públicas 

de Ensino Médio que foram lideradas por estudantes. Os alunos são questionadores e não 

aceitam facilmente o que se diz (MORAES, XIMENES, 2016). 

Com todo esse movimento ganhando força, têm-se observado perseguições aos 

professores, tanto por parte dos responsáveis como dos alunos ou terceiros, e que essas 

perseguições são efetivas: professores estão sendo constrangidos sistematicamente. Diante de 

um ambiente conservador como este, o professor até pode, dentro do espaço escolar, se 

autocensurar inconscientemente. Outra reflexão a ser feita perante este terror que está sendo 

implantado pelo conservadorismo é que os professores sentem medo, inclusive, dentro da 

educação infantil ou educação básica: com relação aos estereótipos de gênero, por exemplo, há 

uma moral (principalmente dentro das Igrejas neopentecostais) que sugere haver brincadeiras 

para meninas e brincadeiras para meninos. Ou seja, o menino não pode brincar de “casinha”, 

boneca; já a menina não pode brincar de jogar bola porque, caso isto aconteça, o 

educador/professor estimulará o menino a querer virar menina, ou a menina querer virar 

menino. Por conta dessa tendência tão aceita e difundida atualmente, os educadores propiciarão 

um ambiente cheio de crenças generalizadas sobre determinados comportamentos e 

características do que é ser homem e do que é ser mulher. Com isso, o professor ou professora 

estabelecerá o sujeito do seu roteiro interpessoal, a sua porção do que é ser um professor 

moralmente aceito e irá se adaptar ao sujeito cultural. Pode ser que esses indivíduos estejam 

realizando um movimento oposto aos seus pensamentos, ideias, valores e busquem elementos 

do cenário cultural para, assim, construir seu nível intrapsíquico de roteirização como educador 

(CÉSAR, DUARTE, 2017). 

Considerando que a escola recebe uma diversidade cultural e é um dos principais agentes 

de formação e constituição do indivíduo, a escola passa a ser um cenário cativante para entender 

como a sexualidade vem influenciando a cultura e o comportamento desde a idade infantil até 

a idade adulta. A escola, também, faz parte de uma instância socializadora (como também a 

mídia, a religião, a família, entre outras) onde os scripts podem ser explicitados por meio de 

discursos proferidos ou prescritos por essas diferentes instituições. 

A sexualidade é aprendida a partir de mensagens culturalmente disponíveis nos cenários 

culturais em que são produzidas por agentes socializadores. No caso, aqui, estamos falando do 

ambiente escolar. As mensagens trazem consigo as “regras” do que é socialmente aprovado, 

permitido e valorizado ou do que é socialmente reprovado e desvalorizado nas relações sociais. 

Diante das várias manifestações de comportamento relacionadas à sexualidade (desde a idade 

pré-escolar até a juventude na escola ou na universidade) é verificado que ainda existe um tabu 
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onde o silêncio impera nesses espaços. É observado em pesquisas de educação sexual 

(SOARES; MONTEIRO, 2019) que professores e demais funcionários estão despreparados 

para abordar o tema sexualidade. Pode ser levantada a hipótese de que estes indivíduos 

vivenciaram uma educação sexual reprimida, bem como a de que a dificuldade em trabalhar 

essa temática na escola, ou até fora dela, tenha origem na educação familiar e, também, na 

escola, desde a infância. Também devemos enfatizar que, na formação acadêmica inicial, há 

pouca ou quase nenhuma discussão sobre a temática da sexualidade. Nessa perspectiva, os 

sujeitos aprendem a ser homens, mulheres, crianças, adultos, jovens e idosos e internalizam os 

códigos de relacionamento. Esses sujeitos roteirizam suas condutas a partir dos scripts culturais 

disponíveis no contexto da socialização. 

Estes alunos de Pedagogia, futuramente, lidarão com dois públicos: crianças e 

adolescentes. A sexualidade infantil, muitas vezes, é ignorada, velada e, também, é um tabu, 

como se as crianças fossem desprovidas de sexualidade. Isso é fruto de uma construção sócio-

histórica, onde este encontro entre infância e sexualidade foi objeto de análise de Foucault 

(2001). A sexualidade infantil é um tema difícil de ser abordado, mesmo após Freud (1996) ter 

incomodado a sociedade vienense no final do século XIX ao propor a ideia de uma infância que 

se afastava da tradicional noção de pureza e ingenuidade, revelando-se uma criança dotada de 

afetos, desejo e conflitos. Ainda hoje, a sociedade tem dificuldade em aceitar a sexualidade 

infantil proposta pela psicanálise e, simplesmente, muitos professores da educação básica 

fingem ainda não ver essa sexualidade. Vivendo em um Brasil tão conservador, é esperado que 

os familiares também tenham concepções conservadoras, e que eles acreditem na ideia de que 

a educação em sexualidade é um dever da família, não da escola. Novamente, caímos na 

discussão de “ideologia de gênero”, onde grupos e políticos religiosos fazem interpretações 

equivocadas sobre a educação em sexualidade e a discussão de gênero: para eles, trazer essas 

discussões em sala de aula acaba por agredir a liberdade da família em educar crianças e 

adolescentes conforme suas convicções. Diante desse cenário, não podemos ignorar os direitos 

sexuais de crianças e adolescentes. Em primeiro plano, devemos problematizar a educação em 

sexualidade como uma questão de educação dentro de sala de aula; porém ela é, também, uma 

questão de saúde. O que se percebe é que, de uma forma mais informal, a sexualidade deveria, 

também, ser vista como um determinante da saúde – já que o comportamento sexual, e não a 

sexualidade, é considerado como um determinante da saúde –e que profissionais da saúde ainda 

detém uma vantagem dentro deste cenário. Porém, sabemos que os adultos e as instituições que 

lidam com este público são, em sua maioria, os professores e a escola, que acabam discutindo 

apenas questões biológicas da sexualidade. Diante deste fato, cabem aos professores e à escola 
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não omitir os direitos sexuais de crianças e adolescentes, de forma que a autonomia sexual seja 

compreendida como um processo que ocorre no cotidiano, garantindo a proteção e a liberdade 

da criança e do adolescente. Deve ser aberto um caminho para a cidadania infanto-juvenil, pois 

a questão da qualidade de vida associa-se, quase de forma imediata, à saúde. Existe um elo entre 

educação e saúde, em que uma depende da outra na educação em sexualidade (BORGES, 

BORGES, 2018). 

A partir do ideário dos participantes construído acerca das sexualidades, há a 

oportunidade de identificar como as construções de scripts sexuais norteiam o comportamento 

e a concepção de valores e importância dos temas relacionados à sexualidade humana e sua 

abordagem no contexto escolar. Ao pensar nesse ambiente, devemos analisar que a escola é, 

também, um espaço disciplinador e normalizador. Não devemos ser superficiais e pensar que a 

escola é só um espaço que subsidia a formação de futuros cidadãos e cidadãs: a escola transmite 

e constrói conhecimento, porém, com uma série de reproduções de padrões sociais, perpetuando 

concepções, valores e clivagens sociais, fabricando sujeitos e legitimando relações de poder e 

hierarquias. A sociedade possui padrões de comportamento socialmente esperados e desejados. 

Assim, o discente de pedagogia será um futuro professor ou professora que, dentro da sala de 

aula ou coordenando a equipe docente, já está sendo formado e moldado para um determinado 

comportamento, geralmente o aceito pela sociedade. Foi verificado em professores e 

professoras (FREITAS, 2018) que existe preconceito de ordem sexual, assimetria de gênero e 

que docentes têm dificuldades em lidar com episódios vivenciados por crianças e pré-

adolescentes no campo da sexualidade. É impossível ignorar que existe todo um universo da 

sexualidade desde a infância, sendo que a instituição escola é um dos mecanismos sociais de 

grande impacto na vida dessas crianças e adolescentes. Desta forma, a escola deveria ampliar e 

exercitar debates referentes a relações de gênero, corpo e sexualidade. 

Encontram-se diversos estudos perpassando essa temática, mas tendo como foco principal 

a educação em sexualidade sobre as IST e a gravidez na adolescência. Não se pode negar que 

também são de extrema importância, sobretudo no campo da saúde pública. Mas são raros os 

estudos com discentes de pedagogia ou outras áreas que dão voz às questões subjetivas da 

sexualidade. É essencial refletir aqui essa temática que antecede o espaço escolar e, assim, nos 

auxiliará a compreender melhor as necessidades desses futuros profissionais da educação pois, 

na atualidade, ainda é uma temática cercada de preconceitos, estigmas e tabu (FREITAS, 2018). 

São escassos os estudos que trazem, como foco, a formação docente inicial e continuada 

de professores/professoras e a importância do tema sexualidade na graduação, para que sejam 

capacitados a lidarem com as discussões que surgirem no seu futuro ambiente de trabalho. Com 
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os estudos levantados, conclui-se que há a necessidade de um estudo mais aprofundado para 

compreendermos as questões de formação inicial dos futuros professores e professoras, pois 

esse discente de pedagogia será um multiplicador potencial de boas informações e poderá ser 

uma influência positiva na formação de conceitos e atitudes de seus futuros alunos. O professor 

tem potencial para ser a peça-chave nas discussões sobre o assunto sexualidade e pode, se bem 

capacitado desde o início de sua formação, se tornar uma referência extremamente positiva. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Compreender as representações sociais de acadêmicos de pedagogia sobre sexualidade. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar os scripts sexuais representados pelos estudantes do curso de pedagogia; 

b) Descobrir a compreensão dos estudantes sobre o conteúdo sexualidade no currículo de 

formação de pedagogos; 

c) Conhecer as representações sociais dos estudantes sobre a educação em sexualidade no 

currículo escolar; 
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3 ANCORAGEM 

3.1 O USO DO TERMO CORRETO: EDUCAÇÃO PARA SEXUALIDADE? EDUCAÇÃO 

EM SEXUALIDADE? ORIENTAÇÃO SEXUAL? EDUCAÇÃO SEXUAL? 

Já que um dos temas da presente pesquisa é o trabalho formal em sexualidade nas escolas, 

devemos saber qual o termo correto e qual iremos adotar na pesquisa. Como já dito 

anteriormente, usaremos o termo proposto pela UNESCO (2014), educação em sexualidade, 

que também se aproxima do termo usado por Figueiró (2011), educação sexual. Não se deve 

desconsiderar a distinção de cada termo, pois são expressões utilizadas em diversos trabalhos 

acadêmicos que tratam de intervenções da sexualidade e que podem ser mal interpretados como 

sinônimos, sendo que, de fato, não o são. Cada termo tem um conceito e uma linha de raciocínio 

diferente.  

Há autores que preferem usar o termo orientação sexual (RIBEIRO, 1990); outros, 

educação sexual (FIGUEIRÓ, 2011) e educação para sexualidade (HAMPEL, 2013). Figueiró 

(2014) expõe que falta uma padronização da nomenclatura nos textos sobre a diferenciação 

entre educação sexual e orientação sexual (que são os mais usados na literatura). A autora 

defende o uso do termo educação sexual por considerá-lo mais adequado, pois implica 

considerar o aluno como sujeito ativo no processo de aprendizagem, e não um mero receptor 

de orientações ou informações. Figueiró (2011) conceitua educação sexual em: 

[...] toda a ação ensino/aprendizagem sobre sexualidade humana, seja em nível 

de conhecimento e informações básicas, seja em nível de conhecimento e/ou 

discussões e reflexões sobre valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes 

relacionadas a vida sexual (FIGUEIRÓ, 2011, p.51). 

Para Figueiró (2011), uma aula de educação sexual não deve se fechar somente em 

questões da biologia. A autora argumenta que a sexualidade humana contempla muito mais do 

que noções de reprodução, sexo e doenças. Conclui-se que educação sexual é se aprofundar nas 

questões de sexualidade que gerem conhecimento científico, a partir de discussões e debates, e 

que ela não é uma norma, pois se deve respeitar os valores morais e religiosos de cada um.  

O termo orientação sexual já é usado nos PCNs desde 1997. Porém, gera certa 

ambiguidade pois, atualmente, se usa esse termo para a diversidade sexual, ou seja, a expressão 

sexual de cada indivíduo, que pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Mesmo que 

apareça no PCN e em muitos trabalhos acadêmicos, não usaremos esse termo, pois acreditamos 

que ele poderá causar equívoco durante o decorrer do estudo. Para Ribeiro (1990), a orientação 

sexual é formal, sistematizada, organizada, com tempos e objetivos delimitados, visa debater a 
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sexualidade e, também, erradicar tabus e preconceitos. Ele também explica que a educação 

sexual é dada sem metodologia, pois se refere a processos culturais contínuos, que são 

transmitidos desde o nascimento do sujeito. Ou seja, os indivíduos que vivem em sociedade são 

submetidos à educação sexual desde a infância, pois ela é fornecida pela família, pela mídia e 

por outras pessoas no geral.  

Hampel (2013) traz o termo educação para sexualidade, semelhante a outras autoras que 

cita em sua tese. A ideia de educação para sexualidade é a de não ignorar a sua complexidade, 

discutindo apenas aspectos de ISTs, gravidez na adolescência e uso do preservativo. O conceito 

discute aspectos culturais, políticos, históricos e sociais. As autoras demonstram grande 

preocupação em falar de gênero, e afirmam que gênero e sexualidade são temas indissociáveis.  

Já que, neste estudo, estamos usando a teoria dos “Scripts Sexuais” e Representações 

Sociais, teremos que concordar com Ribeiro (1990) e, realmente, optar entre o uso dos termos 

educação sexual ou educação em sexualidade, pois são esses termos que chegarão mais 

próximos das nossas reflexões, onde a sexualidade é aprendida desde a infância. Até mesmo o 

PCN menciona a educação sexual e não a orientação sexual: “Pode-se afirmar que é no espaço 

privado, portanto, que a criança recebe com maior intensidade as noções a partir das quais 

construirá sua sexualidade na infância.” (BRASIL, 1997, p. 77).  

Os PCNs trazem o termo orientação sexual, porém, não negam que há uma educação 

sexual, pois afirmam que, desde a infância, a criança sofrerá diversas influências de muitas 

outras fontes, como os pais, a escola e a mídia. O senso comum irá exercer influência nas 

construções dos scripts sexuais desde a infância, sem qualquer metodologia, sistematização e 

ciência nessa educação sexual.  

Não há como negar a forte influência do universo consensual em um trabalho que 

discutirá os roteiros sexuais. Por isso, optou-se pela escolha do termo educação em sexualidade. 

O segundo documento da UNESCO, publicado em 2018, “Orientações técnicas internacionais 

de educação em sexualidade” (ainda não adaptado ao cenário brasileiro), introduz o conceito 

de Educação Integral em Sexualidade (EIS) ou Educação em sexualidade (ES), que é um 

processo educativo contínuo sobre o exercício saudável e responsável da sexualidade. A ES é 

um direito humano baseado na equidade de gênero, no respeito às diversidades e no 

conhecimento de informações e conceitos corretos e atualizados: 

A EIS é um processo de ensino e aprendizagem com base em um currículo 

sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. 

Tem por objetivo transmitir conhecimentos, habilidades, atitudes e valores a 

crianças, adolescentes e jovens de forma a fornecer-lhes autonomia para: 

garantir a própria saúde, bem-estar e dignidade; desenvolver relacionamentos 

sociais e sexuais de respeito; considerar como suas escolhas afetam o bem-
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estar próprio e o de outras pessoas; entender e garantir a proteção de seus 

direitos ao longo de toda vida (UNESCO, 2018, p.16).  

 

A EIS abrange algumas características, a saber:  

a) ela é cientificamente precisa e abrangente;  

b) os tópicos e conteúdo são apropriados para a idade e para o estágio de desenvolvimento 

juvenil;  

c) se baseia em um currículo;  

d) é integral e abrange todo o leque de tópicos acerca dos quais é importante que os estudantes 

tenham conhecimento tornando relevante culturalmente e apropriada ao contexto;  

e) promove um entendimento da universalidade dos direitos humanos;  

f) promove a igualdade de gênero;  

g) incorpora métodos de ensino participativos por meio de facilitadores/as capacitados/as, e; 

h) consegue desenvolver habilidades necessárias para que os estudantes tomem atitudes 

saudáveis (UNESCO, 2018).  

Há mais de uma década, a comunidade mundial vem trabalhando com a educação em 

sexualidade e a defende como um componente essencial da educação de boa qualidade, integral 

e baseada em habilidades para a vida. Já é perceptível que a educação em sexualidade 

desempenha um papel básico na preparação de jovens para uma vida segura. Os documentos 

mostram que a educação em sexualidade proporciona o empoderamento necessário para ter 

controle e tomar decisões conscientes sobre a sexualidade de maneira responsável. Mesmo com 

todos esses avanços, muitas crianças e jovens, ao se aproximarem da idade adulta, ainda se 

encontram em situação de vulnerabilidade, pois recebem mensagens conflitantes, negativas, 

confusas, carregadas de mitos e de juízos de valor sobre sexualidade, que incidem sobre seu 

desenvolvimento físico, social e emocional. Isso também reflete a falha de pessoas encarregadas 

de responsabilidades na sociedade em cumprir suas obrigações com uma geração (UNESCO, 

2018).  

A educação em sexualidade sempre esteve presente em todos os espaços de socialização 

e em muitas culturas. Mas será que a família, a escola, igreja, pares, colegas, trabalho, mídia e 

internet substituem os recursos e as informações confiáveis de atores capacitados e 

qualificados? Em seu estudo, Souza (2019) verificou que a fonte primária dos adolescentes para 

buscarem informações sobre sexualidade é, primeiramente, a internet, seguida pela família e, 

posteriormente, pela escola. Não se pode negar que a internet e as mídias sociais podem ser 

excelentes formas que os jovens encontram, de forma rápida e conveniente, para acessarem 
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informações e respostas às suas perguntas sobre sexualidade. No entanto, esses meios de 

informação podem apresentar dados incorretos. Podem, também, representar danos e não ser 

uma fonte tão segura, ao promover estereótipo de gênero, ser fonte de assédio sexual e ter 

conteúdos e imagens sexualmente explícitas e de fácil acesso, podendo resultar em expectativas 

falsas sobre comportamentos sexuais e aparências corporais.  Diferente da educação em 

sexualidade, a internet e as mídias sociais não oferecem um espaço para discutir, refletir e 

debater sobre as questões envolvendo sexualidade e nem para desenvolver habilidades 

relevantes, uma vez que, simplesmente, “lançam” informações.  

A educação em sexualidade segue toda uma estrutura que fornece orientações com base 

em evidências e em experiências práticas, sendo elaborada para cada faixa etária e estágio de 

desenvolvimento e adaptada ao contexto local para se tornar culturalmente adequada. No Brasil, 

essas políticas e estratégias já existem há um tempo, porém, a implementação desse programa 

tem sido bastante limitada. De acordo com a UNESCO (2018), existem fatores que são 

essenciais para o sucesso da prática da educação em sexualidade: forte liderança por parte do 

governo; parcerias entre o governo, organizações não governamentais e universidades com 

experiência. 

3.2 SEXUALIDADE: UM BREVE CONCEITO 

O uso do termo sexualidade é algo relativamente novo, mas que foi, principalmente, 

inserido a partir do final do século XIX e início do século XX. Houve a necessidade de uma 

busca por uma palavra que abarcasse não só o sexo ou ato sexual, mas todo o conjunto de atos 

e sentimentos que estivessem ligados ao sexo. Ou seja, sexualidade não é apenas algo 

exclusivamente físico e biológico, mas é, também, uma parcela psíquica e mental. Para Bozon 

(2004), o indivíduo tem que aprender como, quando e com quem ser sexual e necessita dar 

significado aos seus atos. Isso mostra que, para a elaboração da sexualidade, a construção social 

tem um papel fundamental, e que a sexualidade não é explicada pela biologia. Ainda segundo 

Bozon (2004), a sexualidade é uma construção social constante e devemos fazer relações entre 

o que é sexual e outros processos sexuais. Para Gagnon (2006), a sexualidade se ancora em dois 

patamares: a esfera privada, relacionada às sensações corporais, como o sexo e o prazer; e a 

esfera pública, onde se dão as normas ou proibições. Foucault (2015) afirma que as formas que 

estimulam a sexualidade são o corpo, os discursos ou normas e o poder.  

As normas fazem parte da sexualidade e elas nada mais são do que construções culturais 

que vão nos apontando quais são os signos e símbolos aceitos e desejáveis dentro do campo 
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sexual. Porém, cada norma é específica dentro de cada cultura e, também, de determinado 

tempo histórico. Assim, a sexualidade não é caracterizada como universal. Mesmo que essas 

normas ditem o que é aceito ou não, elas não são seguidas por todos e estão em contínua 

mutação. Na atualidade, temos diversos exemplos, como os pansexuais, os transgêneros, entre 

outros: 

No entanto, ainda que continuem a existir normas sociais reguladoras do 

exercício da sexualidade, a evolução dos costumes modificou profundamente 

suas funções. Cada vez menos, elas se apresentam com a força das injunções 

absolutas e intangíveis fundamentadas em regras de uma religião ou 

comunidade. Já não servem mais para controlar nem censurar a juventude, 

vigiar o casamento, nem proscrever os “atos contra a natureza”. As normas 

sociais fixam, ordenam e interpretam o sentido dos comportamentos com 

respeito à situação e às experiências vividas, mas também quanto à conjuntura 

social ou sanitária (BOZON, 2004, p. 57). 

Como a sexualidade sempre está se transformando, ela acaba sendo um tema extenso, que 

demanda diversas pesquisas durante qualquer tempo, por isso existem diversas pesquisas dentro 

deste campo. Como discutiremos sobre a conduta sexual, a própria pesquisa se torna uma 

conduta sexual, pois irá promover, aqui, novas descobertas que irão influenciar a cultura de 

uma sociedade e, a partir daí, vão se criando conceitos e padrões (GAGNON, 2006). 

Cada vez mais flexíveis e evolutivas, essas orientações normativas 

acompanham o processo de individualização dos comportamentos: os 

indivíduos se referem “àquilo que se faz”, àquilo que fazem seus conhecidos, 

às vulgarizações psicológicas, ao que veem na televisão ou no cinema, 

eventualmente até mesmo às pesquisas e estatísticas sobre comportamentos 

sexuais (BOZON, 2004, p. 57). 

Ao buscar um conceito de sexualidade, constata-se que, em alguns estudos, não têm 

apenas uma definição e, em outros, falta uma definição mais clara, pois fica tudo meio implícito. 

A grande dificuldade do presente estudo, diante do conceito “sexualidade”, é que este conceito 

pode ser definido de muitas formas diferentes. Gagnon (2006), por exemplo, discute várias 

ideias relacionadas ao debate sobre sexualidade que serão úteis para esse projeto, de forma que 

ter uma noção dos diversos conceitos desenvolvidos por esse autor será importante para 

ancoragem teórica da presente pesquisa. Em estudo anterior, Godoi (2017) procurou 

compreender as representações sociais de jovens e adultos sobre sexualidade e, para isso, foi 

realizado uma ancoragem sobre o conceito da palavra sexualidade e um levantamento histórico 

da sexualidade humana. Foi verificado que as primeiras teorias que circundam a sexualidade já 

existiam desde os gregos e romanos; no Oriente, o que há de mais tradicional da sexualidade, 

desde os anos 200 e 400 d.C., é o Kama Sutra, que traz explicações, desenhos sobre diversas 

posições sexuais e, também, sobre diversos atos que abrangem a sexualidade. É bom notar que, 
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aqui, iremos dar ênfase para o pensamento sexual ocidental que, em geral, é resultado das 

concepções e valores do século XIX, mas que, ainda, tais ideias podem permanecer no senso 

comum.  

Durante as épocas medieval e clássica, os teólogos realizavam recomendações aos seus 

fiéis: mulheres não deveriam ocupar posição superior durante o ato sexual e, assim, manter a 

boa ordem. O pensamento era de que mulheres deveriam ficar em seu verdadeiro lugar, tanto 

na posição sexual quanto na posição social: submissas. Um mundo social que fosse governado 

por mulheres era um mundo absurdo. Essa era a concepção da Igreja Católica (FOUCAULT, 

2015). A sociedade romana tinha predomínio masculino e as relações sociais seguiam regras 

rigorosas, onde o homem era o dominador ativo e os escravos e mulheres eram submissos aos 

homens, sendo, assim, indivíduos passivos. Este era um modelo social que, também, era 

aplicado nas relações sexuais. Bozon (2004) explica que ser ativo sexual significa penetrar, 

enquanto o ser passivo é o indivíduo que é penetrado. Nas sociedades clássicas, o homem 

poderia ter relações com escravos, porém não poderia quebrar a hierarquia e o papel ativo.  

Durante a Idade Média (LAQUEUR, 2001), havia o pensamento de que o sexo era 

somente o masculino e a mulher era caracterizada como um homem incompleto e não 

desenvolvido. Só no século XVIII surge uma visão dos dois sexos, cada um com seu respectivo 

gênero. Porém, neste mesmo momento, a Igreja estava controlando o tema e o discurso sexual 

se encontra no comando de poucos homens. Cada vez mais, com a consolidação da Igreja 

Católica, o sexo deveria acontecer somente dentro do casamento e com o único objetivo de 

procriação. Ao interpretar a Bíblia, a Igreja Católica produzia discursos de medo, de pecado e 

de sujeira em torno da sexualidade, o que gerava culpa nos fiéis e fazia com que eles fossem se 

confessar de seus pensamentos mais “impuros”. 

O puritanismo buscava moldar o comportamento dos indivíduos, e ele é importante para 

compreender as peculiaridades sexuais de homens e mulheres ocidentais nos dias de hoje. O 

puritanismo facilitou a ideologia médico social de controle dos corpos, a normatização e a 

classificação de comportamentos sexuais. E a ética moral na qual não existiam mais 

sensualidade e prazer sexual: o indivíduo estava condenado a conter e controlar as suas 

emoções. Nada muito diferente dos tempos atuais, onde a atual ministra da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos, Damares Alves, tenta impor uma doutrina, alegando ser uma política 

de prevenção de gravidez precoce, baseada na abstinência sexual. Seu discurso moral-sexual 

fica restrito a quem quer seguir os preceitos cristãos, sendo que ela impõe a cultura judaico-

cristã na sociedade. 
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É verificado que programas baseados em abstinência não funcionam por muito tempo. A 

saúde pública reconhece que quase todo mundo vai fazer sexo algum dia e, para ela, não importa 

a idade e/ou com quem irá fazer. Mas é importante assegurar que irá acontecer por vontade 

própria e com recursos, conhecimento e habilidade de negociar o sexo seguro (BERER, 2007). 

A trajetória dos EUA é, ainda hoje, gastar bilhões de dólares em políticas pela abstinência e, 

também, em ações de cooperação no exterior. Um grande exemplo da não eficácia de 

campanhas que preconizam a promoção da abstinência sexual até o casamento como método 

preventivo de gravidez e IST/AIDS foi marcado na campanha liderada pelo ex-presidente 

americano George W. Bush. Essa “educação” nega aos jovens a liberdade de informação, 

expressão e limita seu acesso aos serviços de saúde. Durante essa campanha do ex-presidente, 

dados mostraram que 52% dos adolescentes dos EUA entre 15 e 19 anos tinham relações 

sexuais antes da campanha de abstinência, e esse número não diminuiu mesmo com os 

investimentos milionários que foram feitos nesse tipo de educação, que é considerado por 

muitos “um ataque aos direitos sexuais e reprodutivos da população” (GIRARD, 2005).   

Além dos programas de abstinência até o casamento não se mostrarem eficazes nem nos 

EUA, a promoção da abstinência favorece a diminuição do uso dos preservativos e 

anticoncepcionais entre os adolescentes sexualmente ativos, expondo essas pessoas à gravidez 

indesejada e as IST. Por outro lado, existem evidências científicas de que, quando os jovens 

recebem uma educação em sexualidade integral, eles tendem a adiar a iniciação sexual e 

tornam-se mais predispostos a usar os anticoncepcionais quando iniciam um relacionamento 

(GIRARD, 2005).  

A abstinência está associada ao controle e tem implicações religiosas, como um slogan 

moral do “não cair em tentação” ou “não pecar”. Um dos propósitos dessas políticas é promover 

a heterossexualidade compulsória no casamento e, assim, reforçar os papéis tradicionais de 

gênero:  

Existem políticas que buscam reforçar as noções tradicionais da 

masculinidade e feminilidade, mas que não consideram um problema o fato 

que homens casados tenham relações extramaritais. Já as políticas mais 

conservadoras promovem ativamente as relações monogâmicas mútuas dentro 

do casamento, quer seja para as mulheres, quer seja para os homens. As 

políticas da Administração Bush combinam ambas as orientações (GIRARD, 

2005, p. 12) 

A Era Vitoriana se torna um momento crucial para a efervescente discussão sobre 

sexualidade. No século XIX, o ocidente se torna o palco ideal para a repressão sexual: 

educadores, médicos e religiosos baseavam a sexualidade em padrões e normas restritivas que 

tinham o poder de controlar. Até hoje, sofremos essa influência de uma pseudociência que, 
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quanto mais conhecimento sobre o assunto, mais controle o ocidente tem do sexo e dos corpos. 

Não é nosso objetivo descrever todo o percurso histórico sobre o tema, porém, iremos dar mais 

ênfase aos séculos XIX e XX, pois foram os períodos que mais contribuíram, e ainda 

contribuem, para uma discussão médico, política, acadêmica e educacional sobre sexualidade. 

Sexologia era o termo usado no final do século XIX para tratar do campo do saber sobre 

sexualidade, o qual se encontrava em discursos médicos para legitimar a orientação sexual dos 

indivíduos. As pesquisas sobre sexualidade vão se tornando cada vez mais presentes no 

universo científico, porém, a sexualidade era extremamente coibida: os estudiosos e suas obras 

eram perseguidas e criticadas. Ao realizar um levantamento histórico dos principais teóricos 

sobre sexualidade (a partir do século XIX até hoje), podemos identificar como todos foram e 

como são (na atualidade) extremamente criticados pela sociedade. No entanto, é bom indicar 

que todos esses estudos sobre sexualidade da modernidade são carregados de influência cristã, 

ou seja, casamentos monogâmicos entre casais heterossexuais, sempre com finalidade 

reprodutiva (BOZON, 2004).  

O discurso biológico era conduzido, em sua maioria, por homens médicos, alguns 

psiquiatras. Entre os séculos XIX e XX, podemos citar: Richard Von Krafft-Ebing, Havelock 

Ellis, Sigmund Freud e Magnus Hirschfeld. A partir do século XX, ainda o poder via discurso 

biológico se concentrava em médicos e biólogos como Wilhelm Reich, Alfred Kinsey, Willian 

Masters e Virginia Johnson. Ao final do século XX, vão aparecendo pesquisadores, já de 

humanidades, que também discutem sexualidade, como Michel Foucault, Shere Hite, Helen 

Kaplan e Judith Butler. É importante ressaltar que, se por um lado, esses pesquisadores 

detinham o conhecimento e o saber, por outro, seus trabalhos foram e são duramente criticados.  

Enquanto Ellis teve a sua obra proibida na Inglaterra, o que o obrigou a publicar em outro 

país, Krafft-Ebing já foi mais bem recebido e aceito. Seus estudos eram sobre comportamentos 

e fantasias sexuais, apresentou uma extensa lista sobre aberrações sexuais e deu início às 

discussões sobre homossexualidade. Porém, Krafft-Ebing caracterizava o sexo como uma 

doença repugnante. Já o pai da psicanálise, Freud, também foi duramente criticado e polêmico 

para a sua época (GIDDENS, 1993). Para Gagnon (2006), Freud teve forte influência intelectual 

no desenvolvimento das ideologias sexuais do século XX. A partir do século XIX, a psicanálise 

se apresenta como uma variante da medicina do sexo. Nos Três Ensaios Sobre a Teoria da 

Sexualidade, Freud afirma a existência de uma pulsão sexual, sendo a libido o termo científico 

da biologia, que são as necessidades sexuais dos indivíduos (ALFERES, 1997) 

Wilhelm Reich foi discípulo e influenciado pelas ideias de Freud e conseguiu publicar 

diversos livros. Foi o primeiro a pesquisar sobre o orgasmo e queria comprovar que sua teoria 



33 

tinha uma base biológica. Reich propôs que a origem da repressão sexual (teoria desenvolvida 

por Freud sobre a neurose) não se dava apenas na esfera psíquica, mas, também, na física: 

Alguns teóricos anteriores da sexualidade, particularmente Freud e Reich, 

haviam acreditado que o comportamento sexual fosse moldado pelo 

desenvolvimento conjunto de fatores biológicos e ambientais. Freud e Reich 

tinham frisado a importância dos impulsos biológicos, ao mesmo tempo em 

que analisaram o modo como essas energias biológicas eram canalizadas pela 

dinâmica familiar e pelas estruturas sociais (GAGNON, 2006, p. 20) 

A partir da década de 1940 e 1950, ocorreram modificações gerais na sociedade. Para 

Gagnon (2006), essas mudanças afetaram, na sociedade, a frequência e as direções da conduta 

sexual. Nessa época, no pós-guerra, Kinsey teve grande destaque no campo da sexualidade, a 

partir do seu trabalho sobre o comportamento sexual humano.  

Os comportamentos sexuais, para Santos (2021), são indicados por acontecimentos 

marcantes da história. Ou seja, a vivência da sexualidade é baseada pelos tabus que ocorrem 

nas sociedades mais primitivas desde a Pré-história. O autor afirma que os nossos discursos 

atuais ainda têm relação com acontecimentos do passado e que é necessário conhecer o 

momento histórico e suas influências que ainda perpassam os dias atuais.  

Também é importante diferenciar alguns conceitos básicos para discutir sexualidade no 

âmbito da subjetividade do indivíduo, que engloba sentimentos, valores, crenças e histórico de 

vida. Para continuarmos com as reflexões, é importante apresentar as delimitações de alguns 

conceitos básicos, como sexo biológico, gênero, identidade de gênero e orientação sexual.   

Para Santos (2021), há diferentes aspectos em que o sexo deve ser considerado: o sexo 

genético (cromossômico), sexo gonádico, sexo somático, sexo legal, de criação e sexo 

psicossocial. Mas, de uma forma mais habitual, iremos aqui abordar somente o sexo biológico, 

que é definido como as diferenças dos aspectos físicos, estruturais, orgânicos e celulares. O 

sexo biológico oferece a distinção entre macho e fêmea e tem relação comum à função 

específica de reprodução. Porém, com base na genitália - se tem vulva, logo, é mulher; se tem 

pênis, logo, é homem - é esperado um conjunto de papeis, de acordo com o gênero atribuído a 

partir do seu sexo:  

Diferentemente do sexo, o gênero é a identidade que é atribuída a nós, ou seja, 

a categoria que nos é dada, desde o ventre da nossa mãe quando é descoberto o 

“SEXO” com base na genitália do bebê, e isso vai indicar se é menino ou 

menina. Após esse momento, uma identidade é dada ao indivíduo e, 

posteriormente, um conjunto de papéis é esperado de acordo com o gênero 

atribuído a partir do seu sexo. Cabe ressaltar que os papéis atribuídos ao 

indivíduo em formação que acabou de nascer dependem do meio em que está 

inserido, da cultura, do ambiente, do momento histórico em que a sociedade 

está vivenciando, da comunidade e até da maneira subjetiva que a pessoa viverá 

o seu gênero/identidade (SANTOS, 2021, p. 20). 
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Outra questão fundamental é sobre o conceito de gênero, que surgiu dentro de estudos 

acadêmicos sobre a condição feminina e a origem das desigualdades entre homens e mulheres. 

Para as acadêmicas feministas americanas da década de 1970 a 1980, a palavra gênero sugere 

uma rejeição do determinismo biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença 

sexual”. Logo, o conceito nasce para problematizar a ideia de que o corpo, a genitália ou os 

hormônios determinariam totalmente o comportamento do indivíduo (SCOTT, 1995).Já 

identidade de gênero se refere a como a pessoa se vê, ou seja, o gênero com o qual ela se 

identifica e que pode estar, ou não, de acordo com o sexo biológico. A pessoa pode ser cisgênero 

quando se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu:  

Como por exemplo, pode-se citar um indivíduo que nasceu com a genitália 

masculina (pênis) e cresceu com aspectos físicos de “homem”, além disso, 

adotou padrões sociais ligados ao masculino, habitualmente demonstrados em 

comportamentos, maneira de se vestir, tom de voz, dentre outros (SANTOS, 

2021, p. 21).  

 

Transgêneros ou transexuais, por outro lado, são homens ou mulheres que nasceram em 

determinado sexo biológico, mas que se reconhecem identitariamente e psicologicamente com 

o sexo oposto, ou seja, são pessoas que se identificam com o gênero oposto. Algumas pessoas 

trans sentem como se tivessem nascido em um corpo errado. Historicamente, a medicina se 

apropriou de um discurso patologizante tanto para pessoas transexuais quanto para 

homossexuais. Ainda hoje, muitas pessoas utilizam termos errados, como transsexualismo e 

homossexualismo. Porém, esse não é o termo correto, pois o sufixo “ismo” é utilizado para 

significar doença: “o termo correto finaliza com “dade” quer dizer: um modo de ser”. 

(SANTOS, p. 24, 2021).  

Orientação sexual está ligada aos desejos humanos, ou seja, por qual sexo alguém se sente 

atraído. A orientação sexual pode ser homossexual, que são pessoas que sentem atração pelo 

mesmo sexo; heterossexual, que são pessoas que sentem atração pelo sexo oposto; bissexual, 

que são pessoas que sentem atração pelos dois sexos; pansexual, que são pessoas que sentem 

atração por outras pessoas, independente do sexo, gênero ou de como se apresentam para o 

mundo; e, por fim, assexual, que são pessoas que não sentem atração sexual ou não têm interesse 

na atividade sexual. A assexualidade ainda é pouco conhecida, tanto nos meios acadêmicos 

quanto no senso comum. Há poucos relatos sobre essa condição na história do desenvolvimento 

sexual da humanidade.  

O assexual pode gerar algumas discussões e quebrar alguns paradigmas de cientistas do 

século passado, como o casal Willian Masters e Virginia Johnson. O surgimento da terapia 

https://www.seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/viewFile/71721/40667
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sexual ocorreu, principalmente, com o casal, em meio aos avanços de pesquisas. Em 1960, eles 

lançaram um livro com o título A resposta sexual humana, que foi feito após 12 anos de 

pesquisas com mais de 600 participantes. Esse livro ainda é reconhecido como essencial para o 

tratamento das dificuldades da sexualidade humana, também conhecidas como disfunções 

sexuais: 

Alguns pesquisadores acreditavam que a assexualidade seria uma variação do 

extremo do desejo hipoativo (condição em que a libido simplesmente 

desaparece) relacionando essa situação como uma disfunção sexual. Todavia, 

estudos e pesquisas refutaram tal ideia (SANTOS, 2021, p. 26) 
 

Em 1980, foi publicada a terceira versão do DSM (sigla em inglês para Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais). Publicado pela Associação Americana de 

Psiquiatria, ele serve como um manual para profissionais da saúde mental. Atualmente há cinco 

versões, sendo o DSM V revisado e, oficialmente, publicado em 2013. Com relação à 

assexualidade, o manual traz o Desejo Sexual Hipoativo (HSDD, sigla em inglês) como 

“deficiência ou ausência de fantasias sexuais e desejo de ter atividade sexual”.  Para Oliveira 

(2014), essa definição do DSM, da década de 1980, sugere que a assexualidade se inscreve 

como transtorno sexual, apesar da palavra assexualidade não constar no Manual. Para a 

pesquisadora, o tema desinteresse sexual e amoroso não é um tema novo a ser abordado, mas é 

visto pelas ciências médicas como desvio à norma e incluído como disfunção sexual de origem 

fisiológica ou psicológica, que necessita de tratamento médico e psicológico:  

À medida que assistia aos depoimentos, ficava cada vez mais evidente a 

constatação - nunca antes percebida por mim – do pressuposto do interesse 

sexual e amoroso nas construções sociais de sexualidade, em todas as 

instituições sociais, de maneira ubíqua, inquestionável e completamente 

naturalizada. A heteronormatividade – conjunto dominante de normas que 

estabelecem a heterossexualidade como única possibilidade legítima de 

vivência da sexualidade – não parece suficiente para a compreensão da 

assexualidade, uma vez que está fundamentada no interesse sexual/amoroso 

universal (OLIVEIRA, 2014, p. 23).  

 

Somente em 1975, a Associação Americana de Psiquiatria alegou que a 

homossexualidade não constitui doença. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças (CID) e declarou que a 

homossexualidade não constitui doença, distúrbio ou perversão (MORAES, VITALLE, 2021).  
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3.3 DIÁLOGOS HISTÓRICOS: MAPEANDO A TRAJETÓRIA DOS PARTICIPANTES 

DE PESQUISA 

Antes de se concentrar ao universo macro, devemos refletir sobre a trajetória individual 

que esses estudantes estão inseridos na sua vida cotidiana. A experiência de se viver a 

sexualidade é contemplada a todos os indivíduos, pois ela envolve desde atos físicos a aspectos 

sociais, psíquicos, relacionais e constitui, também, a saúde do ser humano. Em nenhum 

momento se nega que a sexualidade abrange desde a infância, passa pela puberdade, idade 

adulta e, também, pela terceira idade. A sexualidade se manifesta tanto no corpo, que é a nossa 

morada, como nos nossos comportamentos.  

Qualquer discente, seja qual for a área, passou pelo sistema educacional. Muito 

provavelmente, passou pela educação infantil, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio 

até chegar à universidade. Estamos lidando com participantes que tem, no mínimo, 18 anos de 

idade. Isso quer dizer que a educação desses participantes se iniciou entre 2005 e 2006. Os 

discentes de pedagogia tiveram sua trajetória escolar até entrar na universidade, mas, pensando 

na sua individualidade, que tipo de educação em sexualidade eles vêm trazendo consigo, dentro 

de sua formação? Será que eles/as realmente tiveram uma educação em sexualidade, como era 

previsto no PCN?  

Se sim ou não, eles tiveram uma trajetória individual e pessoal em que a sexualidade 

esteve presente todo esse tempo, desde o início do seu nascimento. Isso não tem como negar. 

Neste capítulo, discutiremos, sob a ótica da importância da educação em sexualidade de 

crianças e adolescentes, a trajetória humana do sujeito jovem ou adulto que chega à 

universidade, e como ignorar a educação em sexualidade pode ser uma coisa negativa para 

qualquer ser humano.  

O conhecimento e as manifestações da sexualidade vêm mudando bastante nas últimas 

décadas, sempre em constante transformação, sempre com novidades que demandam sempre 

novos estudos e discussões. Como já discutido anteriormente, a sexualidade vai sempre se 

recriando: o que hoje é uma verdade, uma norma, amanhã poderá “cair por terra”. Com todas 

essas mudanças, os personagens necessitam de novas improvisações. Pode ocorrer que um 

script cultural seja algo mais evidente na vida das pessoas e os scripts intrapsíquicos vão se 

preservar, porém de forma mais “camuflada”.  

Se, para Gagnon, (2006) a conduta sexual é inteiramente determinada pela história e pela 

cultura, a sexualidade também. Mesmo depois de muitos anos, séculos, a sexualidade ainda é 

envolta por tabus e mitos, preconceitos e desconhecimentos. É verificado que tudo isso ocorra 
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por uma falta de educação sexual desde a infância, pela ausência de discussão dentro de casa e, 

principalmente, dentro da escola. No tópico “Formação dos professores”, será abordada a 

ausência da temática sexualidade durante a educação acadêmica dos(as) professores(as). Será 

que esses indivíduos percebem essa ausência em sua formação? Será que eles acham 

fundamental ter esse conhecimento para a sua prática educativa no futuro?   

Se o próprio PCN (BRASIL, 1997) diz: “[...] busca-se considerar a sexualidade como 

algo inerente à vida e à saúde, que se expressa desde cedo no ser humano. [...] As manifestações 

da sexualidade afloram em todas as faixas etárias”, não há como negar a sexualidade infantil. 

Ainda existe o tabu de trazer discussões de sexualidade para as crianças, baseado no mito de 

que a educação em sexualidade pode erotizar ou, até, incentivar a iniciação sexual em crianças 

e adolescentes. Porém, como já discutido, a sexualidade vai além do sexo e reprodução.  

Ao discutir sexualidade, temos a tendência de deixar a infância de lado, porém, para 

alguns estudiosos (NUNES, SILVA, 2006) a infância é um período importante para a aquisição 

subjetiva e sociocultural da identidade humana: 

Entendemos ser esta a característica mais particular desta fase de nossas vidas. 

Hoje sabemos que dessas relações estabelecidas com o mundo no período da 

infância dependerão, em grande parte, as muitas outras que acontecerão em 

etapas posteriores da vida de cada um de nós (NUNES, SILVA, 2006, p 11). 

Pensando que a sexualidade abrange diversos elementos, a discussão com crianças pode 

se iniciar com a discussão sobre o corpo, pois a ciência já mostrou que a sexualidade se 

manifesta na infância. A sexualidade na infância é um conceito relativamente novo, afinal, foi 

no final do século XIX e começo do século XX que o médico austríaco Sigmund Freud, no 

livro Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1996), trouxe a discussão de forma polêmica, 

afirmando a existência de sexualidade na infância com objetos e finalidades especificas, 

retirando a sexualidade do campo então restrito à vida adulta, com fins voltados exclusivamente 

ao sexo e genitalidade. Em seu estudo, Freud verifica que, desde a infância, a sexualidade já se 

encontra presente e atuante na vida do ser humano, sendo detectada na forma de impulsos 

sexuais nos recém-nascidos. Também é importante verificar que, para Freud, o significado de 

sexualidade era muito mais amplo e ia além do ato sexual restrito: 

A contribuição dos estudos de Sigmund Freud (1856-1939) foi decisiva para 

que hoje reconhecêssemos a existência da sexualidade infantil. [...]. Até a 

eclosão do fantástico pensamento de Freud não se admitia que existisse na 

criança o que ele chamou de “impulso sexual”. [...]. Freud foi o primeiro a 

considerar com naturalidade os atos e afetos sexuais das crianças como a 

ereção, masturbação e mesmo simulações sexuais (NUNES, SILVA, 2006, p 

46). 
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A polêmica e o tabu que está por detrás da sexualidade infantil é o medo e o receio de se 

falar sobre sexualidade infantil, pois há uma crença de que isso irá ocasionar ou contribuir para 

a perda da inocência da criança e, assim, despertar um comportamento sexual precoce. Para 

Freud (1996), essa negação da sexualidade infantil poderia trazer agravos na vida adulta dos 

indivíduos. Em suas obras, Freud trata justamente sobre a repressão histórica que a civilização 

impôs sobre a sexualidade humana. Mesmo depois de 200 anos, ainda constatamos essa 

repressão, seja na vida cotidiana ou dentro das salas de aula, no meio público ou privado. 

Gagnon (2006) afirma que as crianças são ensinadas, desde pequenas, sobre as formas de 

iniciação, controle e dominação que devem existir entre meninos e meninas, mulheres e 

homens:  

Elas aprendem roteiros sociais sobre gênero, sobre como meninos devem se 

comportar, como as meninas devem se comportar, como eles devem se portar 

juntos e quais são as motivações práticas comuns e diferentes da conduta 

(GAGNON, 2006, p. 131). 

Nos últimos dez anos, lidamos com alguns eventos polêmicos no que se refere a criança 

e sexualidade. Em 2017, na cidade de Porto Alegre, estava sendo realizada uma exposição 

artística chamada de Queermuseu – Cartografias da Diferença na arte brasileira, que foi 

encerrada por conta de manifestações de caráter conservador e político, que acusavam a mostra 

de fazer apologia à “pedofilia” e à “zoofilia”; nas redes sociais, parte da população conseguiu 

gerar movimentos de boicote à exposição e à instituição que a estava patrocinando e 

organizando. A grande polêmica que envolveu a exposição foi a interação de uma criança 

durante a performance de um homem nu. Não houve nada de erotizante, porém, não se pode 

negar que exista sexualidade nesse contexto, pois o corpo, também, faz parte desse universo. 

Mesmo não erotizando o corpo, só mostrando-o nu, a sociedade negou o corpo e a nudez. A 

criança tem contato com a nudez desde que nasce, seja no momento da amamentação no seio 

materno, na hora de brincar durante o banho ou nas trocas de fralda, que podem acontecer no 

ambiente privado, dentro de casa, ou na creche, com os educadores e educadoras. A nudez em 

si é uma realidade e uma averiguação na vida da criança, seja dos seus pares ou de adultos, para 

entender, assim, como funciona o próprio corpo. O ocorrido na exposição foi impulsionado por 

alarde e pânico moral, onde figuras políticas acusavam o artista e a exposição de promoção da 

pedofilia, onde haveria um objetivo implícito que visava o público infantil. O pânico moral 

levou o curador da exposição a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 

investigar maus tratos em Crianças e Adolescentes e, também, o artista a prestar depoimento na 

4ª Delegacia de Polícia de Repressão à Pedofilia (BALIEIRO, 2018). Episódios como estes só 

mostram e confirmam como as crianças são impedidas de falar sobre o seu corpo, sobre a 



39 

descoberta da sexualidade, sobre o desenvolvimento do seu corpo. Em nenhum momento a 

exposição estava promovendo a erotização infantil. A mostra reacendeu a discussão sobre 

educação sexual e sexualidade na infância.  

A sexualidade é um elemento que faz parte da condição humana e, portanto, do 

desenvolvimento humano, sendo que o comportamento sexual inicia na infância, nas atitudes e 

curiosidades resultantes das necessidades de satisfações instintivas, que exigem gratificações 

eróticas. Da infância à puberdade, são descritas quatro fases do desenvolvimento psicossexual, 

onde o indivíduo localiza, em determinadas regiões do corpo chamadas de “zonas erógenas”, o 

interesse libidinoso (COSTA et al, 2001) 

As crianças são curiosas, o que é uma característica saudável, pois possibilita a elas 

aprender sobre uma série de coisas. Desde muito cedo, as crianças vão questionar assuntos de 

sexualidade, que incluem reprodução e sexo e questões sobre o “mistério” do seu nascimento, 

mas, muito provavelmente, serão censuradas pelos pais ou educadores e educadoras. Porém, 

acredito que toda essa censura não tenha nada de bom, pois sem o mínimo de discussão sobre 

sexualidade com as crianças, elas irão ser crianças desinformadas e, pior que isso, podem ser 

alvos fáceis de exploradores sexuais.  A criança tem o direito de saber diferenciar o que são 

carinhos de amor de atos oportunistas. A violência/abuso1 sexual infantil ocorre quando uma 

criança é submetida à atividade sexual que não consegue compreender e não está consentindo 

com esses atos que, também, viola as leis da sociedade. A violência/abuso sexual infantil causa 

                                                 

 

1 Assim como em outros estudos, adotaremos o termo violência/abuso sexual. Conforme Felipe (2006), a expressão 

violência/abuso sexual é a mais correta. Usar apenas ‘abuso sexual’ supõe que, em alguma medida, é possível 

fazer uso de alguma coisa:  

Como no caso do álcool, que tem seu uso permitido, mas se o sujeito abusa, é porque 

extrapolou de sua cota, passando dos limites aceitáveis para o convívio social. No 

caso do termo corrente “abuso sexual”, me causa um certo desconforto, pois ele dá a 

impressão de que algum uso desse corpo infantil é aceitável, permitido. Portanto, 

utilizarei sempre a expressão violência/abuso sexual para enfatizar o primeiro termo, 

ou seja, abuso remete à violência, mesmo que tenha sido praticado de forma sedutora. 

O que está em jogo aqui, fundamentalmente é a desigualdade de poder entre adultos 

e crianças (FELIPE, 2006, p. 206). 

Já para Monge (2020) ao fazer o uso da palavra abuso, parece que estamos naturalizando este tipo de violência. 

Em sua tese, ela prioriza não utilizar o termo abuso, mesmo entendendo que ele ainda aparece nos mais diversos 

materiais sobre o tema. Em sua tese, declara que o embate ideológico dos termos é maior do que uma simples 

discussão gramatical:  

No contexto da violência doméstica, contra a mulher, abuso é um termo que sugere a 

ideia de que o homem exercer poder sobre a mulher, ou sobre a criança e o (a) 

adolescente, é algo natural. Sendo que o condenável na prática seria o abuso desse 

poder, e não sua própria existência (MONGE, 2020, p. 23) 
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traumas na criança que podem resultar em prejuízos e se prolongar durante a vida adulta. Para 

que isso não ocorra, a criança deve ser digna de possuir conhecimentos de sexualidade de forma 

a reconhecer atos de violência/abuso e recusar qualquer invasão do próprio corpo. Não é 

necessário englobar todos os assuntos sobre sexualidade para as crianças, mas é importante 

conversar com elas em uma linguagem que seja acessível e que elas possam entender. Será por 

meio da educação em sexualidade que as crianças irão ter noção do seu próprio corpo, do 

respeito ao corpo do outro e, assim, se tornarão indivíduos conscientes dos seus valores e 

direitos (NUNES, SILVA, 2006).  

O Brasil é bem contraditório: se, por um lado, a sociedade ainda nega a sexualidade das 

crianças e as colocam num patamar de seres assexuados, por outro lado, estudos sobre a 

sexualidade infantil vêm sendo foco das pesquisas em educação, levando em consideração a 

vivência dos educadores/as diante das manifestações da sexualidade das crianças e, também, 

dos adolescentes. E, claro, outros fatos que estão contribuindo para a discussão da sexualidade 

infantil são os escândalos sobre violência sexual infantil intrafamiliar e os conflitos discursivos 

social e político, como o da ideologia de gênero e da escola sem partido.  

A violência/abuso sexual infantil vem se tornando um fenômeno grave nos últimos anos. 

Infelizmente, há muita dificuldade na coleta de provas, devido à complexidade da situação. Só 

em 2017, o serviço eletrônico de denúncias da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos 

(ONDH) registrou em torno de 20.000 queixas relacionadas à violência sexual infantil 

(BRASIL, 2018). Estudos brasileiros (MACHADO et al, 2005), mostram que a maioria dos 

casos de violência/abuso sexual infantil ocorrem em meninas de 5 a 10 anos de idade, e que 

esse crime, na maioria das vezes, é praticado por homens na faixa etária de aproximadamente 

36 anos; a maioria desses crimes é cometida no seio familiar dessas crianças, pelos próprios 

pais ou padrastos.  

As consequências da violência/abuso sexual dependem da idade da vítima e de quem 

comete a agressão. Porém, além das sequelas imediatas ao abuso sexual, algumas sequelas são 

desencadeadas a longo prazo, e podem ser tanto físicas quanto psicológicas (PIMENTEL, 

ARAUJO, 2006). As sequelas aumentam a vulnerabilidade dessa vítima e aumentam a chance 

de exposição à prostituição, ao uso de drogas, a infecções sexualmente transmissíveis, 

depressão e até suicídios (GARCIA et al, 2017).  

A educação em sexualidade a partir da violência/abuso sexual infantil torna-se uma via 

de mão dupla, tanto para a criança que é a vítima quanto para o adulto - neste caso, pensando 

no professor. Assim, a educação em sexualidade é muito importante para a criança, pois faz 

com que os alunos e alunas reconheçam e saibam como se proteger em situações de abuso, além 
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de provocar, na criança, o conhecimento dos seus direitos e o entendimento de que são donos 

de seus corpos. Já para o professor, a educação em sexualidade trará suporte para o educador e 

criará um espaço para discutir esse tema, cultivando um ambiente afetuoso em que o aluno ou 

aluna se sinta confortável para conversar ou, até, tenha confiança de pedir ajuda ao professor/a, 

tornando-o um aliado na prevenção da violência sexual infantil. 

3.4 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

Segundo Figueiró (2014), para formar educadores sexuais, é necessário conhecer o que 

pensam os professores sobre Educação Sexual. Ainda é um desafio para os professores/as 

discutir sobre sexualidade nas escolas. Pode-se observar (BARCELOS; JACOBUCCI, 2011) 

que tanto alunos/as da graduação quanto professores/as apresentam essa dificuldade em sala de 

aula quando são questionados por seu público. Ao que tudo indica, a sexualidade ainda é 

colocada como uma temática de exclusividade das ciências biológicas. O/a professor/a se fecha 

em questões de IST, anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino e masculino e, assim, 

promove discursos já cristalizados com respostas rápidas e prontas que justificam a postura de 

insegurança do/a educador/a.  Porém, não se pode jogar toda a responsabilidade no/a educador/a 

por essa postura, uma vez que existe uma falha e omissão das próprias agências formadoras, 

onde não há subsídios para a formação desses profissionais com relação à sexualidade. 

A temática sexualidade vai muito além das bases biológicas: ela surge em cenas 

cotidianas, dentro da escola, em forma de discursos; ela se dá nas rodas de conversas entre os/as 

estudantes da escola e os demais atores sociais da instituição educacional. A sexualidade 

penetra num conjunto de aspectos biológicos, sociais, culturais, éticos e filosóficos que, em 

união, possibilitam desenvolver em sala de aula reflexões que tornarão a vivência de todos esses 

atores uma vivência responsável da sexualidade. As pesquisas demonstraram que é durante o 

estágio supervisionado, onde o/a futuro/a professor/a tem o primeiro contato com a profissão, 

que se verifica a dificuldade em discutir a temática e já se manifesta a necessidade de uma 

formação inicial e continuada para os professores/as. São as universidades que devem oferecer 

redes de apoio e espaços ao longo da formação inicial, para que esses estudantes desenvolvam 

segurança para lidar com o tema. 

Suponha-se que a maioria dos professores/as atuantes hoje nas escolas, de ensino infantil 

a ensino médio, não tenham tido, em sua formação acadêmica, a educação em sexualidade como 

disciplina. Fazendo um exercício de recapitulação, com o advento do PCN, em 1997, os 

professores foram obrigados a incluir temas transversais que incluíssem “orientação sexual”, 
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mesmo sem tê-la em sua formação. Para Ribeiro (2009) e Figueiró (2014), mesmo o surgimento 

do PCN sendo um grande progresso para a discussão de temas transversais, ele foi falho na 

questão da própria formação do professor, pois não houve preparo na formação destes sujeitos 

para trabalhar com sexualidade.  

Em seu estudo, Oliveira e Maio (2015), verificaram que os professores sinalizavam a 

importância de se discutir sexualidade durante a formação na graduação. Para as professoras 

entrevistadas, discutir sobre sexualidade é uma tarefa complexa que requer conhecimento 

teórico e prático. Por isso, a falta de informação e base causa estresse para os/as professores/as, 

o que interfere diretamente no aluno (quando este tema é discutido em sala de aula).  

O ensino escolar brasileiro reduz a sexualidade a uma visão médico-biologista e, também, 

normativo-institucional, e ignoram que a educação em sexualidade faz parte da educação 

integral da pessoa (FIGUEIRÓ, 2014). É verificado em outros estudos (ZANATTA et al, 

2016a) que, ao se abordar o tema sexualidade, o professor/a tende a tratar o assunto de forma 

rasa, só abordando temas como reprodução, gravidez na adolescência, IST, AIDS e prevenção. 

Como a sexualidade é historicamente tratada pela área médica, não é de se admirar que ela seja 

tratada, ainda, dessa forma, como se fosse uma ciência especifica da medicina.  

Observa-se que as escolas buscam a ajuda de profissionais da saúde- (médicos/as, 

enfermeiros/as e psicólogos/as), por meio de palestras (ALMEIDA et al, 2017).  Entretanto, 

essas palestras se tornam ineficazes, uma vez que esses profissionais não estão a todo o 

momento com os alunos e não há uma continuidade no trabalho. Maistro (2006) destaca que:  

São os professores ou orientadores que se constituem interlocutores confiáveis 

para as questões da sexualidade; pois o trabalho do dia a dia é realizado por 

eles, são eles que mantêm com os alunos uma relação de proximidade, são 

eles que podem contribuir para que seus alunos tenham uma visão positiva e 

responsável da sexualidade (MAISTRO, p.112). 

As ciências da saúde também têm papel fundamental para as discussões da educação em 

sexualidade, porém, não podem ser somente elas as detentoras desse conhecimento: precisa a 

saúde e a escola trabalharem juntas (NERY et al, 2015).  

Antes de continuar a reflexão sobre a ausência da formação docente e da escola, é 

importante mencionar que, desde 1997, com o advento do PCN, o Brasil estava caminhando 

para uma discussão em educação em sexualidade de qualidade e com diversidade, propondo 

progressos dentro desta temática. As discussões sobre sexualidade no âmbito acadêmico se 

mostravam promissoras. Porém, a partir de 2014 ocorreram muitas mudanças, e 2017 é o marco 

da educação brasileira onde se inicia uma onda de retrocessos. Em 2015, o Ministério da 

educação dá início à elaboração de um documento para a educação básica: Base Nacional 
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Comum Curricular (BNCC). A BNCC é o mais novo documento obrigatório que vem sendo 

introduzido para todos os níveis educacionais, e é o mais recente que está sendo discutido entre 

os/as pedagogos: 

O Conselho Nacional de Educação aprovou o documento referente ao Ensino 

Fundamental em 2017 e do Ensino Médio em 2018. No entanto, enquanto em 

1997 a Educação brasileira vislumbrava a possibilidade de se trabalhar 

questões de Sexualidade e Gênero na escola, vinte anos depois o quadro é 

outro (MONTEIRO, RIBEIRO, 2020 p. 4) 

As diferenças entre os documentos PCN e BNCC são bem claras e demonstram um 

regresso. Os PCNs favoreciam uma melhoria no ensino público do Brasil e estimulavam a 

inclusão dos temas sexualidade e gênero nos currículos escolares, que antes eram de 

responsabilidade das famílias. Ao trazer as discussões da educação em sexualidade, os PCNs 

queriam que fossem tratadas de forma transversal e para todas as séries, trabalhando em todas 

as disciplinas e em conjunto com os demais professores (as). Enquanto o BNCC fica restrito à 

discussão em uma única série, ele também retira os termos gênero e orientação sexual. Ainda 

vão existir discussões sobre sexualidade, mas de forma muito reducionista, onde se destacam 

apenas temas de aspectos biológicos, como fisiologia, anatomia e sistema reprodutor humano: 

Além disso, pressupostos médicos-higienistas também são apresentados nas 

habilidades, quando o documento trata de questões referentes às DST (Doenças 

Sexualmente Transmissíveis). Este é outro ponto em que se pode observar que as 

ações de Sexualidade, no documento, estão pouco atualizadas, uma vez que o 

Departamento de Vigilância, Controle e Prevenção das IST, do HIV/AIDS e das 

Hepatites Virais, vinculada ao Ministério da Saúde, adota a terminologia Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) em substituição à expressão Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) (MONTEIRO, RIBEIRO, 2020 p. 15) 

Mesmo com anos de retrocesso e com um documento que vem sendo imposto, não há 

como negar que a sexualidade está presente na existência humana, presente na vida de alunos/as 

e professores/as. E retornando à discussão sobre a ausência da formação dos/as professores, 

pode-se afirmar que a justificativa é porque ainda a sexualidade é tratada como um tabu e segue 

determinados padrões impostos pela sociedade, que são internalizados pelos sujeitos. Figueiró 

(2006) afirma que há um número significativo de professores que se sentem inseguros e com 

receio para discutir sexualidade. Não é somente a falta de informação que faz o professor se 

sentir inseguro, mas também questões caráter pessoal pois, provavelmente, esses sujeitos 

carregam preconceitos, tabu e estigmas sobre a sexualidade. Essa discussão acaba se tornando 

uma tarefa difícil, e não há como cobrá-la dos professores(as).  

Atualmente, com a crescente onda do conservadorismo, é verificado que pais carregam 

um discurso moralista, que levanta a bandeira do “não é papel da escola discutir sexualidade e 

gênero, essa é a função da família” e impõem aos professores o dever técnico como, por 
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exemplo, focar somente em português, matemática e ciências, ignorando as demais disciplinas. 

Figueiró (2014) faz um alerta sobre essa desaceitação: 

Quanto à história da sexualidade, sua compreensão nos tem feito ver que ela 

tem sido reprimida e controlada, ao longo dos séculos, pela Igreja, pela 

Medicina, pelo Estado, pela Escola e também pela família. O que é mais 

agravante ainda é que a própria pessoa tem internalizado essas forças 

negativas e vem exercendo sobre si própria a auto repressão, sem ter 

consciência disso (FIGUEIRÓ, 2014, p. 54) 

É levantada a hipótese de que o/a professor/a que carrega uma formação mais técnica 

acaba sendo um sujeito alienado e afasta-se de críticas e reflexões do cotidiano. Mas isso não é 

novidade, pois o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, escreveu em seu 

programa de governo sobre esse assunto em 2018: “Conteúdo e método de ensino precisam ser 

mudados. Mais matemática, ciências e português, sem doutrinação e sexualização precoce. 

Além disso, a prioridade inicial precisa ser a educação básica e o ensino médio e técnico” (BBC, 

2018). 

3.5 MARCO TEÓRICO: SCRIPTS SEXUAIS 

Dois marcos teórico-conceituais serão utilizados nesta pesquisa: o conceito de scripts 

sexuais e o de representações sociais. Pelas suas funções, o conceito de script tem semelhanças 

com o conceito de representação social. O conceito de Scripts Sexuais – ou Roteiros Sexuais, 

em português – foi criado por John H. Gagnon, em parceria com Willian Simon, e foi publicado 

no livro Sexual Conduct em 1973. Gagnon conheceu Willian Simon na Universidade de 

Chicago, onde fez o curso de ciências sociais. Logo que se formou, foi trabalhar em um presídio, 

onde teve experiências com populações proletárias e criminais. Wardell Pomeroy, um dos 

coautores dos relatórios Kinsey, buscava alguém com o perfil de Gagnon. À vista disso, Gagnon 

iniciou os estudos da sexualidade no instituto de pesquisa Kinsey onde, na década de 60, 

reencontrou Simon e, assim, começaram a desenvolver a teoria dos scripts sexuais (GAGNON, 

2006). 

Gagnon e Simon não negavam a biologia, porém, ao desenvolverem essa teoria, 

entendiam que os comportamentos sexuais são construídos socialmente e marcados pela 

cultura. Eles procuraram substituir as teorias biológicas ou as teorias psicanalíticas do 

comportamento sexual por uma teoria social dos roteiros sexuais. A teoria parte do pressuposto 

que: 

Os indivíduos usam sua habilidade interativa, bem como material da fantasia 

e mitos culturais, para desenvolver roteiros (com deixas e diálogos 
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apropriados), como um modo de organizar seu comportamento sexual. Eles 

distinguiram três níveis distintos de roteirização: os cenários culturais, que 

fornecem instruções sobre os requisitos narrativos dos papeis sociais gerais; 

os roteiros interpessoais, que são padrões institucionalizados de interação 

social cotidiana; e os roteiros intrapsíquicos, que são detalhes que o indivíduo 

utiliza em seu diálogo interno com as expectativas culturais e sociais de 

comportamento (GAGNON, 2006, p. 21). 

Conforme Paiva (2008), o período entre 1890 e 1980 é considerado o século da sexologia, 

nomeado “sexológico”. Nas primeiras décadas do século XX, a pesquisa em sexualidade era 

baseada em entrevistas clínicas e histórias de vida. Com o passar dos anos, cada década foi 

mudando sua forma e estrutura de pesquisar a sexualidade humana. A partir dos anos 1960 do 

século XX, é chamado de período construcionista. Uma vez que surge um impacto significativo 

dos movimentos feministas e gays, há essa ruptura da sexualidade que estava no domínio 

biológico e da reprodução: 

No final dos anos 60, o sexo inicia sua emancipação da essencialidade e da 

reprodução. A verdade sobre o sexo como vida instintiva ou impulsiva 

começou a ser questionada por teóricos dos movimentos feministas e 

homossexual que contribuíram definitivamente para a explosão de estudos no 

campo das ciências humanas e sociais, aprofundando a crise do paradigma 

sexológico. Essa perspectiva crítica tem sido chamada de construcionista 

(constructionism) (PAIVA, 2008, p. 644) 

Todo o discurso da biologia e da psicanálise sobre a ideia do sexo como vida instintiva e 

impulsiva, nos anos 60 no século XX, já não estava mais dando conta durante as discussões 

acadêmicas. O construcionismo julga que o desejo sexual é construído pela cultura e pela 

história, e afirma que não existe impulso, pulsão ou apetite sexual essencial. A teoria social dos 

roteiros sexuais veio para substituir as teorias biológicas e as teorias psicanalíticas do 

comportamento sexual. Situando de forma bem sucinta, Gagnon frequentou o curso de 

sociologia na mesma instituição em que Erving Goffman estudou. Logo, existe uma inclinação 

em relação ao trabalho de autores ligados à tradição interacionista e, principalmente, por Erving 

Goffman.  

É importante expor que a teoria se baseia em cinco concepções, que servirão de base: 

“(1) a conduta sexual é inteiramente determinada pela história e pela cultura”. 

Não podemos afirmar que a sexualidade vivida no Ocidente é vivida igual no 

Oriente, ou que a sexualidade vivida hoje é igual à da década de 1960. “A 

sexualidade não é fenômeno universal, não é idêntico em todas as épocas 

históricas e espaços culturais.” 

“(2) o significado na conduta sexual não se encontra numa interpretação da 

atividade corporal dos indivíduos, ou seja, um exemplo que Gagnon traz é “o 

recebimento do pênis ereto pela vagina não significa a mesma coisa para 

indivíduos adequadamente aculturados das Ilhas Trobriand, antes do contato 

com o Ocidente dos subúrbios de Edimburgo no século XIX, ou no sul da 

Califórnia no fim do século XX”. A conduta sexual também varia de 
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significado, dependendo dos atributos e relações sociais das pessoas. Um 

outro exemplo é um homem de 30 anos ter relações sexuais com uma menina 

de 15 anos não tem o mesmo significado que este homem manter as mesmas 

relações com uma mulher de 30 anos.  

“(3) a ciência da sexualidade é histórica e culturalmente determinada em igual 

medida”. Os pesquisadores que estudam a sexualidade já trazem consigo sua 

cultura, interesses e o modo como olham o mundo, fatores que não tem como 

mudar. Em vista disso, as pesquisas são baseadas em determinada cultura e 

momento histórico, criando fatos sociais.  

“(4) a sexualidade é adquirida, mantida e desaprendida em todos os seus 

aspectos, e é organizada pela estrutura social e pela cultura”. A sexualidade é 

aprendida dentro de uma cultura. Se temos uma cultura pequena e homogênea, 

é estabelecido um único padrão de conduta sexual que terá uma conformidade 

com os papéis sociais aceitos. Caso seja uma cultura maior e heterogênea e 

não for estabelecido um padrão, ela terá padrões variáveis de conduta sexual. 

“(5) o gênero e a sexualidade são formas aprendidas de conduta e se ligam de 

maneiras diferentes nas diferentes culturas”. No campo sexual, homens e 

mulheres têm condutas diferentes e as experiências e comportamentos são 

determinados pelo gênero. Essas diferenças de gênero são frequentemente 

tratadas como tendo origem biológica [...]. Os padrões apropriados de conduta 

reprodutiva, sexual e de gênero são produto, todos eles, de culturas específicas 

e todos podem ser vistos como exemplos de condutas socialmente roteirizadas 

(GAGNON, 2006, p. 218). 

Os scripts sexuais são criados como um conjunto de elementos simbólicos, verbais e não 

verbais, ligados à sexualidade. Roteiro são metáforas para conceituar a elaboração de 

comportamentos dentro de uma vida social, são esquemas cognitivos organizados que as 

pessoas precisam ter conhecimento para identificar uma determinada situação e saber como agir 

nela. Os scripts sexuais atuam como guias para significar situações, palavras, sensações e 

estados corporais como sexual e a como fazer para produzir uma nova situação da mesma 

natureza.  

Embora a teoria de Gagnon e Simon também seja uma teoria de produção discursiva, 

reduzir a sexualidade a textos e discursos foi um erro que Foucault tinha cometido, e a teoria 

dos Scripts Sexuais não foi corrente das teorias de Foucault (GAGNON, 2006). Enquanto 

Foucault concentrou a análise na manifestação da sexualidade no campo histórico, Simon e 

Gagnon concentraram a roteirização do comportamento sexual do indivíduo em três vias, que 

reuniu os sistemas simbólicos, culturais, a vida de fantasia do indivíduo e as normas da 

interação social. A vida social consiste em atuações, interações em que as pessoas vão atuando 

nos espaços sociais. Para a conduta sexual, os scripts são mais próximos do performativo.  

Para Gagnon e Simon, os roteiros acontecem em três níveis, que estão inter-relacionados 

e interdependentes. O primeiro nível é formado pelo cenário cultural, os scripts culturais, que 

formam diretrizes para a conduta social na vida coletiva (dimensão dos cenários e de prescrições 

culturais). O segundo nível são os scripts interpessoais, formados a partir do cenário cultural, 
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que são convenções construídas e compartilhadas pela coletividade, que tornam possíveis a 

atribuição de significados às condutas sociais (dimensão das interações sociossexuais). E o 

terceiro nível, os scripts intrapsíquicos, são a dimensão mais individual dos sujeitos sexuais 

(dimensão subjetiva). É neste nível que ocorrem as “roteirizações” das condutas aprendidas nos 

scripts culturais e significadas nos scripts interpessoais, que possibilitam a ação de cada 

indivíduo. 

Os cenários culturais são normas que dizem o que pode ou não fazer em matéria sexual. 

Eles funcionam como guias instrucionais da vida coletiva. As instruções referentes aos papéis 

estão inseridas nas narrativas e trazem o entendimento para atuação dos mesmos. As instruções 

culturais não existem apenas nas narrativas, mas, também, nas instituições: a família, a escola, 

a igreja, a medicina, o direito, as organizações empresariais e as forças armadas têm sistemas 

de instruções sobre a sexualidade que estão inseridas na vida cotidiana e estabelecem as normas 

que diz como são organizadas. Os indivíduos são tratados como um membro mais ou menos 

ativo da plateia: 

Similarmente, em sua prática cotidiana, outras instituições oferecem 

instruções formais e informais sobre os cenários sexuais: as escolas oferecem 

educação sexual e separam os meninos e meninas em várias trilhas pertinentes 

ao gênero; as Igrejas oferecem versões do que é sexualmente bom e ruim; as 

organizações empresariais reprimem ou toleram o assédio sexual; a medicina, 

instituição dominada pelos homens, lida com os problemas sexuais de homens 

e mulheres com um sexismo tecnologizado; e as universidades promovem 

disciplinas que proporcionam uma pesquisa e uma pedagogia convencionais 

sobre a sexualidade (GAGNON, 2006, p. 224) 

Os scripts interpessoais são definidos, para Simon e Gagnon (2006), como as 

representações do eu e das ‘imagens implícitas’ do(s) outro(s) que facilitam a ocorrência de 

trocas sexuais. Eles funcionam ocupando a lacuna existente entre o cultural abstrato e o 

comportamento real. Os roteiros interpessoais operam no nível da interação social, e a aceitação 

e utilização de tais roteiros constituem a base de padrões contínuos de comportamento social 

estruturado (GAGNON, 2006). O uso desse conceito de roteiro é o mais cognitivista, e demarca 

a conexão entre a vida de interação e a vida mental. Nesse caso, o indivíduo é um ator que 

norteia sua conduta em termos da conduta alheia e ele atende às expectativas de outras pessoas 

(BOZON, 2004). Esses scripts têm uma sequência ritualizada de atos que influenciam nos 

encontros:  

Num segundo nível – scripts interpessoais – a sexualidade é perspectivada em 

função das respostas concretas dos atores sociais às expectativas normativas 

decorrentes das encenações culturais. No quadro das interações sociais, os 

indivíduos procuram, reciprocamente, articular os seus desejos e planos 

sexuais. Essa tarefa é facilitada pela existência de scripts partilhados que 
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reduzem a incerteza relativa aos comportamentos a desenvolver numa 

situação concreta (ALFERES, 1997, p. 38) 

Os scripts intrapsíquicos conduzem a conduta sexual presente e/ou futura. Eles ajudam 

no entendimento do passado, pois vão coordenando o comportamento social e a vida mental, 

reconhecem situações sexuais e estados corporais. Eles representam o conteúdo da vida mental 

e utilizam elementos de diversas origens: elementos simbólicos fragmentários, cenários 

culturais mais amplamente compartilhados e elementos de experiência pessoal. Os scripts 

intrapsíquicos se organizam em esquemas cognitivos e tomam forma de sequências narrativas, 

planos e fantasias sexuais (GAGNON, 2006). Eles organizam as imagens e desejos que 

despertam e sustentam o desejo sexual dos indivíduos. Pode-se afirmar que os scripts 

intrapsíquicos são os atores invisíveis das relações sexuais entre os parceiros.  

Para Alferes (1997) existem similaridades na Teoria das Representações Sociais e dos 

Scripts Sexuais, inclusive o conceito de script, pelas suas funções integra-se ao conceito de 

Representação Social. Script é uma estrutura cognitiva, sendo que se referem a modalidade de 

conhecimento prático, socialmente elaborados e partilhados, constituindo, simultaneamente 

sistemas de interpretações e de categorização do real e modelos. Os scripts sexuais atuam por 

aprendizagem: 

Contudo, convém assinalar que não se trata propriamente da “aquisição” de 

repertórios comportamentais, mas de “estruturas cognitivas”: a diferença entre 

um script e um hábito é que o script é uma estrutura de conhecimento, não 

simplesmente um programa de resposta, e, por isso, é acessível, tanto 

simbolicamente, como através da experiência direta (ABELSON, 1981, p. 

722) 

 

Para entender as ligações entre ambas as teorias, é preciso entender a origem das duas 

teorias. A Teoria das Representações Sociais foi elaborada por Serge Moscovici a partir do 

conceito de Émile Durkheim de representações coletivas que identificava os objetos como 

produções mentais e sociais. A Teoria das Representações Sociais teve origem na França na 

psicologia social na década de 1960 sem muitos adeptos a ela. A teoria viveu um período de 

latência até 1980 que a partir daí começa a ganhar força. Mesmo se originando na psicologia 

social, a Teoria das Representações Sociais possui caráter interdisciplinar e é uma ferramenta 

para outros campos de pesquisa como saúde, educação, meio ambiente, política, dentre outros 

campos (MOSCOVICI, 2003).  

Durante esse período de latência, estavam surgindo movimentos sociais identitários, 

como por exemplo, o ativismo do movimento feminista. E paralelamente na década de 1970 

também estava surgindo em Chicago a Teoria dos Scripts Sexuais pelos sociólogos John 
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Gagnon e William Simon. Ambas as teorias praticamente surgem no mesmo cenário político 

de descongelamento de paradigmas científicos existentes em que muitas ideias eram 

consideradas fundamentais e verdades eram consideradas como absolutas (GAGNON, 2006). 

Para a antropóloga Gayle Rubin (2002), Gagnon e Simon praticamente reinventaram a pesquisa 

sobre sexualidade como ciência. As representações sociais são dinâmicas, estão em constante 

movimento e tem relação com vários processos sociais que vão influenciando estas mudanças: 

contextos políticos, produção acadêmica, redes de comunicação institucionais e informais. Já a 

sexualidade é uma construção histórica, cultural e social, que também se transforma conforme 

há mudanças das relações sociais.  

As investigações sobre Representações Sociais tornam-se claros a padronização do 

comportamento com base nos scripts sexuais. O princípio e funcionamento das Representações 

Sociais destinam-se para dois processos importantes e fundamentais: a objetivação e a 

ancoragem. A primeira fase, objetivação, consiste em reter, de maneira seletiva, parte da 

informação que circula na sociedade para produzir um corpo particular de conhecimentos em 

relação ao objeto. A objetivação é a ação imagética, que transforma o abstrato em concreto. A 

ancoragem, e assimilação dos objetos a esquemas cognitivos e representações sociais pré-

existentes. Posteriormente a ancoragem remete-nos explicitamente para o modo de 

agenciamento da representação no real, para os processos pelos quais este influencia o 

comportamento dos atores sociais (ALFERES, 1997).  

Os scripts são estruturas cognitivas que incluem normas que conduzem o comportamento, 

interpretações dos indivíduos das implicações das normas culturais para interações 

interpessoais e construções dos seus próprios desejos. Os scripts não são compostos 

principalmente de comportamentos, mas eles são pensados para orientar a conduta.  

Um script é uma estrutura cognitiva pressuposta que, quando ativada, organiza a 

compreensão das situações baseadas em acontecimentos. Em seu sentido fraco, é um feixe de 

inferências acerca do potencial ocorrência de um conjunto de acontecimentos e pode ser 

estruturalmente similar a outros esquemas que não lidam com acontecimentos. No seu sentido 

forte, envolve expectativa acerca da ordem, bem como da ocorrência dos acontecimentos 

(ABELSON, 1981). 

Os scripts sexuais especificam: (a) quem são os possíveis parceiros sexuais; (b) em que 

circunstâncias, onde e quando é apropriado comportarmo-nos sexualmente e que tipo de 

atividades – o que e como nos são permitidas; (c) quais os motivos ou razões – por que – que 

nos levam a comportar de modo sexual (GAGNON, 1977). Em outras palavras, enquanto 

significações partilhadas pelos sujeitos sociais, os scripts sexuais organizam os 
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comportamentos sexuais, definindo as situações de interação, gerando expectativas relacionais 

e sinalizando as respostas incongruentes. A importância dos scripts na regulação dos 

comportamentos sexuais pode ser apresentada em três níveis distintos:  

Por exemplo, os roteiros interpessoais ajudam os indivíduos a organizar sua 

própria autorrepresentação e a representação de terceiros para instaurar e 

exercer a atividade sexual, enquanto os roteiros intrapsíquicos organizam as 

imagens e os desejos que despertam e sustentam o desejo sexual dos 

indivíduos. Os cenários culturais moldam os roteiros interpessoais e 

intrapsíquicos no contexto de símbolos culturais e papéis sociais genéricos 

(como baseados na raça, gênero ou na classe) (GAGNON, 2006, p.21). 
 

 Quando Jodelet (2002) afirma que: “As representações sociais são uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”, pode ser tão próximo aos 

comportamentos e práticas sexuais que são estruturalmente determinados pelas instituições 

sociais: as encenações culturais é uma forma dramática de controle social da sexualidade. Os 

autores da teoria afirmam que toda representação se origina em um sujeito 

(individual/interpessoal ou coletivo/cultural) e se refere a um objeto. As Representações Sociais 

e os Scripts Sexuais se articulam em ação, comunicação e pensamentos nas suas funções 

primordiais de tornar o não familiar em familiar.  
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4 METODO 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Fomos motivados a buscar compreender como se dá a elaboração das representações dos 

estudantes do curso de pedagogia sobre sexualidade. O estudo terá como verbo principal o 

compreender, seguindo a descrição de Minayo (2007): 

Compreender relações, valores, atitudes, crenças, hábitos e representações, e 

a partir desse conjunto de fenômenos humanos gerados socialmente, 

compreender e interpretar a realidade. O pesquisador que trabalha com 

estratégias qualitativas atua com a matéria-prima das vivências, das 

experiências, da cotidianidade e analisa as estruturas e as instituições, mas 

entendem-nas como ação humana objetivada (MINAYO, 2007, p.17). 

O método qualitativo, se aplicado ao estudo da história das relações, das representações, 

das crenças, das percepções e das opiniões, produto das interpretações que os humanos fazem 

a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam, desvela 

processos sociais pouco conhecidos, propicia a construção de novas abordagens, revisa e cria 

novos conceitos e categorias durante a investigação (MINAYO, 2007).  

A investigação social, por ter características de registrar a historicidade humana com a 

especificidade da cultura, traz em si uma forma complexa. Traço de acontecimentos de curta, 

média e longa duração, expresso em bens materiais e simbólicos, desvela a realidade do próprio 

dinamismo da vida individual e coletiva, com os significados que trasbordam dela (MINAYO, 

2007). A pesquisa qualitativa busca descortinar esta realidade social subjetiva, a partir dos 

elementos que se mostram significativos para a compreensão do pesquisador/a focalizado no 

cotidiano dos participantes. 

A partir dessa perspectiva, optamos por realizar a pesquisa com a utilização da Teoria e 

Método das Representações Sociais, que se manifestam por palavras, sentimentos e condutas e 

se institucionalizam. Assim, podem e devem ser analisadas a partir da compreensão das 

estruturas e comportamentos sociais (MINAYO, 1995).  

Nesse estudo, busca-se caminhar com a Teoria e o Método das Representações Sociais, a 

fim de dar conta dos objetivos propostos. Com sua origem na psicologia social, as 

representações sociais são reconhecidas e trabalhadas em diversas disciplinas, embora 

abordadas de formas diversas (MOSCOVICI, 2007). Tem como importância considerar os 

comportamentos individuais e fatos sociais, concreta e singularmente na psicologia social, não 

devendo ser abstraídos de forma genérica (SÁ, 1995). 
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O conceito de Representação Social envolve uma das características da ciência, que é o 

fato de propor constantemente novos objetos de pensamento, que nos interpelam e 

desencadeiam todo um trabalho do pensamento e do grupo. Isso quer dizer que, entre as 

descobertas científicas que nos interpelam, estão as da área da Saúde, por exemplo, e o objeto 

de nosso estudo, que é a sexualidade, lança sobre as pessoas uma luz que espanta o choque. 

Assim, chegamos ao objeto da Representação Social que, muitas vezes, é desconhecido, 

lançado na corrente da comunicação pela ciência, característico do nosso tempo, não familiar 

(MOSCOVICI, 2003). 

As Representações Sociais possibilitam procedimento de pesquisa para detecção de dados 

e contribuição para mudanças a partir da elaboração reflexivo-vivencial dos próprios sujeitos 

da pesquisa. Wagner (1995) propõe a conceituação da Representação Social com referência às 

múltiplas faces dessa metodologia, atribuindo-a não só o caráter social que envolve 

comunicação e conteúdo discursivo, mas, também, sua operacionalização na individualidade 

de estruturas de conhecimento, símbolos e afetos. As Representações Sociais designam uma 

forma específica de conhecimento caracterizado pelo saber do senso comum, cujos conteúdos 

manifestam operação de processos generativos e funcionais socialmente marcados. Mais 

amplamente, designa uma forma de pensamento social. São modalidades de pensamento prático 

orientadas para a comunicação, a compreensão e o domínio do ambiente social, material e ideal. 

Enquanto tais, apresentam características específicas no plano da organização dos conteúdos, 

das operações mentais e da lógica. A marcação social dos conteúdos ou dos processos de 

representação refere-se às condições e aos contextos nos quais emergem as representações, às 

comunicações pelas quais elas circulam e às funções a que elas servem na interação com o 

mundo e com os outros. 

Todas as interações humanas, sejam entre duas pessoas ou entre dois grupos, pressupõem 

representações. Constituem-se como fato central sobre as relações humanas. Tem origem 

coletiva e se refere a um objeto coletivo. Entende-se como um conjunto de conceitos, 

preposições e explicações originadas na vida cotidiana e no curso de comunicações 

interpessoais; envolvendo saberes populares e senso comum, elaborados e partilhados 

coletivamente, com a finalidade de construir e interpretar o real (OLIVEIRA; WERBA, 1998). 

São o equivalente, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crença das sociedades 

tradicionais; podem também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum 

(MOSCOVICI, 1978). 

Para Jodelet (1989), as Representações Sociais são modalidades de conhecimento prático 

orientadas para a comunicação do contexto social, material e ideativo em que vivemos. São, 
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consequentemente, formas de conhecimento que se manifestam como elementos cognitivos: 

imagens, conceitos, categorias e teorias, que não se reduzem, jamais, aos componentes, mas 

também envolvem conteúdos emocionais e sociais. São socialmente elaboradas e 

compartilhadas, contribuindo para a construção de uma realidade comum, que possibilita a 

comunicação. 

Outro aspecto relacionado às Representações Sociais é o fato de atuar em dois universos 

distintos presentes na sociedade, os quais Moscovici chama, respectivamente, de universo 

consensual e universo reificado, e que partem da ideia de que existem formas diferentes de 

conhecer e de se comunicar: 

Em um universo consensual, a sociedade é vista como um grupo de pessoas 

que são iguais e livres [...]. Sob este aspecto, cada um age como um “amador” 

responsável, ou como um “observador” curioso nas “frases feitas” e chavões 

do último século. [...]. Num universo reificado, a sociedade é vista como um 

sistema de diferentes papéis e classes, cujos membros são desiguais. [...]. É 

facilmente constatável que as ciências são os meios pelos quais nós 

compreendemos o universo reificado (MOSCOVICI, 2003, p. 51). 
 

Segundo Moscovici, o universo consensual, chamado de senso comum, encontra-se nas 

práticas interativas cotidianas; é o espaço de que nos é familiar, próximo. O reificado é o mundo 

das ciências sociais, das objetividades, das teorizações abstratas; esse espaço é o que, para nós, 

não é familiar. Para lidar com algo que não é familiar, precisamos torná-lo familiar, e esse 

movimento é decorrente de dois processos: ancoragem e objetivação (FERREIRA e BRUM, 

2000). Esses dois processos são citados como geradores de representações sociais. 

A estrutura das representações sociais possui uma dupla natureza. A representação ocorre 

pelo processo de interação entre um conceito e uma percepção, o qual possui caráter consensual 

e figurativo. Assim, a representação possui um conceito de um objeto ausente ou presente, mas 

que pode ser concebido, nomeado, simbolizado e possui uma imagem, partindo da percepção 

criativa desse objeto tangível de ser visualizado. Portanto, a estrutura da representação possui 

duas faces, figurativa e simbólica, sendo que a representação não é cópia do objeto, mas sim 

um objeto real. Dessa forma, todo sentido pressupõe uma figura e toda figura pressupõe um 

sentido. Compreende-se, assim, que a representação da figura gera um significado. 

As mudanças e transformações têm lugar em ambas as direções (tanto no senso comum 

como na ciência). As representações se comunicam entre si, se combinam e se separam, além 

de introduzir uma quantidade de novos termos e novas práticas no uso cotidiano e espontâneo. 

Moscovici (2003) refere que as Representações Sociais, diariamente e espontaneamente, se 

tornam senso comum, enquanto as representações do senso comum se transformam em 
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representações científicas e autônomas, pois acredita que todas as formas de crença, ideologias, 

conhecimento, e até mesmo a ciência são Representações Sociais. 

Dentro de uma dimensão social, a ciência e o senso comum (crenças em geral) são 

irredutíveis ao outro, pelo fato de serem modos de compreender o mundo e de se relacionar a 

ele. Embora o senso comum mude seu conteúdo e as maneiras de raciocinar, ele não é 

substituído pelas teorias cientificas e pela lógica. Ele continua a descrever as relações comuns 

entre os indivíduos, explicando as atividades, o comportamento normal e moldando seus 

intercâmbios no dia a dia. Nesse contexto, sempre existe resistência a qualquer tentativa de 

retificação, que transformaria os conceitos e imagens enraizados na linguagem em regras e 

procedimentos explícitos. 

O senso comum, dito conhecimento popular, nos oferece acesso direito às Representações 

Sociais. Segundo Moscovici (1978), até certo ponto, são as Representações Sociais que 

combinam nossa capacidade de perceber, inferir, compreender, e que vêm à nossa mente para 

dar sentido às coisas ou para explicar a situação de alguém. 

O vasto campo do senso comum das ciências populares nos permite registrar as 

representações ao vivo, compreender como elas são geradas, comunicadas e colocadas em ação 

na vida cotidiana. As Representações Sociais perdem, então, o caráter derivado e abstrato, 

associado com representações coletivas para se tornarem, de certo modo, um fenômeno 

concreto e observável. Desta forma, é o que faremos no presente estudo. 

As Representações Sociais são um fenômeno complexo situado na interface entre 

fenômenos sociais e cognitivos, comunicação e pensamento. Concebidas nas trocas cotidianas 

e nos intercursos dialógicos que originam os diversos saberes que compõem o senso comum, 

elas têm tanto uma função de orientação dos indivíduos no espaço social como, também, 

guardam um lugar de crucialidade na criação de informação e na familiarização com o estranho, 

de acordo com as categorias da cultura na qual os indivíduos se inserem (MOSCOVICI, 1988). 

Entende-se que toda Representação Social é a representação de alguma coisa, algo ou 

alguém, e tem a função de transformar algo não familiar, ou a própria não familiaridade, em 

familiar. Para representar o indivíduo, utiliza dois aspectos básicos: estrutura conceitual e a 

estrutura figurativo-simbólica (MOSCOVICI, 2003). 

Na estrutura conceitual, há ausência do objeto. Para o indivíduo transformar algo 

desconhecido em conhecido, necessita atribuir-lhe um significado ou sentido e, ao tentar 

reinterpretá-los, o faz através de símbolos e signos anteriormente introjetados. Já a construção 

figurativa implica a presença do objeto, pois se refere a uma produção ou expressão do próprio 
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sujeito, que busca transformar algo abstrato em algo tangível e concreto, a fim de recuperar seu 

sentido. 

Dessa maneira, a representação se dá numa relação de oposição entre essas duas 

construções (conceitual x figurativa), uma vez que, ao apresentar algo ausente, a consciência 

irá reformulá-lo e requalificá-lo e, ao mesmo tempo, ao distanciar-se da presença do objeto, 

permitirá que o conceito intervenha sobre o objeto e o ajuste à sua realidade. A efetivação deste 

processo envolve duas fases distintas: ancoragem e objetivação. 

O objeto dessa pesquisa será exposto em relação associativa com os elementos e 

significados oriundos da experiência do sujeito, por meio da operação de um processo 

denominado ancoragem e, dessa forma, será transformado de “não familiar” a “familiar”, 

eliminando assim o elemento que representa o desconhecido. Em outras palavras, para tornar 

as ideias, conceitos e palavras num contexto familiar, reduzindo-as em categorias e imagens 

comuns, utilizaremos o mecanismo da ancoragem. A ancoragem é um processo que transforma 

algo estranho e inquietante, que nos intriga, no nosso sistema particular de categorias e o 

compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. Este é um 

processo em que há uma integração cognitiva do objeto representado, seja ideia, imagem, 

pessoas ou relações, com um sistema de pensamento social preexistente e as transformações 

nele implicadas (MOSCOVICI, 2003). Enfim, ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa. 

Em outro momento de nosso percurso metodológico, utilizaremos a objetivação, que é 

duplicar o sentido por uma figura (tarefa de materialização); é descobrir a qualidade simbólica 

de uma ideia; é reproduzir um conceito em uma imagem. É transformar em conceitos concretos 

e/ou dar materialidade ao que antes eram noções, ideias e imagens abstratas (MOSCOVICI, 

2003). Consiste numa operação imaginante e estruturante, pela qual se dá uma forma ou figura 

específica ao conhecimento acerca do objeto, e descreve as três fases envolvidas neste processo:  

a) Seleção;  

b) Descontextualização de elementos da teoria, em função de critérios culturais;  

c) Formação de um núcleo figurativo, em que a figura antes presente no pensamento torna-se 

elemento da realidade e faz menção ao conceito, facilitando assim novas associações. 

Enfim, as Representações Sociais devem ser vistas como forma de compreender e 

comunicar aquilo que já sabíamos, tendo o objetivo de abstrair o sentido do mundo e introduzir 

nele ordem e percepções que reproduzam de forma significativa (MOSCOVICI, 2003). 

Envolvem uma relação entre sujeito e objeto-mundo. É atividade de reinterpretação emergindo 

do processo de elaboração das representações, com sua história social e pessoal, no espaço de 
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interação, compreendido como o objeto das representações na perspectiva psicossocial (SPINK, 

1995).  

Desta forma, exige do pesquisador um esforço para atingir quatro níveis da pesquisa: 

a) Organização dos indivíduos, a partir de suas experiências;  

b) Atitude individual perante uma dinâmica de grupo; 

c) Situacional, ao inserir-se nas diferenças sociais;  

d) Ideológico, quando advém de análises sobre as concepções de mundo em diferentes 

contextos. 

Assim, compreende-se a possibilidade de descortinar as representações sociais de 

estudantes do curso de Pedagogia acerca da sexualidade, a construção dos scripts sexuais que 

a determinam e as subjetividades emergentes desse contexto.   

4.2 O CENÁRIO DO ESTUDO E PARTICIPANTES 

O campo de pesquisa na Representação Social ocorre por meio da imaginação cultural, 

que dá realidade às coisas que habitam o mundo social. O estudo está sendo desenvolvido junto 

ao curso de Pedagogia em universidades, uma pública e uma particular, situadas em Guarulhos, 

município da Região Metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo. É a segunda cidade 

mais populosa do estado e a 13ª mais populosa do Brasil com 1.392.121 habitantes, segundo 

estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 1.º de julho de 2020.  

Foram incluídas duas universidades no estudo: a Universidade de Guarulhos (UNG) e a 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A UNG é uma universidade privada em que o 

curso de pedagogia se localiza no Campus do bairro Bonsucesso e no Centro da cidade, 

localizado ao norte do município. A UNIFESP é uma universidade pública federal em que o 

curso de pedagogia se localiza no Campus de Guarulhos, bairro de Pimentas, classificado como 

distrito e região administrativa (Região 4), segundo divisão da Prefeitura Municipal de 

Guarulhos. A região possui mais de sessenta bairros menores em seu interior, sendo que o 

campus da UNIFESP se localiza no Jardim Nova Cidade, centro do distrito. É considerado o 

centro comercial de Pimentas. Segundo o censo de 2010, Pimentas é o bairro mais populoso da 

cidade de Guarulhos, com maior índice de violência contra a mulher. Outro dado interessante 

é que as universidades estão a menos de um quilômetro de distância uma da outra.  

Os/as participantes deste estudo são indivíduos do sexo masculino e feminino, maiores 

de 18 anos e categorizados como graduandos do curso de pedagogia. Critérios de inclusão: ser 

aluno do curso de graduação em pedagogia de uma das universidades citadas; aceitação e 
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preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B); ter idade 

mínima de 18 anos e concordância em responder adequadamente aos instrumentos aplicados 

nas entrevistas. Os participantes serão recrutados por abordagem direta nas próprias 

universidades, por solicitação direta via e-mail e/ou WhatsApp™. Os critérios de exclusão 

foram: menores de 18 anos e graduandos do 1º e 2º semestre do curso de pedagogia.  

4.3 INSTRUMENTO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

As representações sociais surgem pelas mediações sociais e, ao mesmo tempo, tornam-se 

mediações sociais, transcendendo a individualidade dos sujeitos e possibilitando que esses 

sujeitos apreendam, interpretem e construam o mundo, num contínuo processo de representar 

o mundo. 

Tendo como base a pesquisa qualitativa, percebe-se a necessidade de elaborar a coleta de 

dados por etapas, sendo que cada etapa será desenvolvida por momentos. Destaca-se que, antes 

de iniciar as etapas da coleta de dados, foram percorridos todos os passos éticos de pesquisa 

com seres humanos preconizados pela Resolução 466/12 (BRASIL, 2013), e que esses passos 

estão descritos no item Aspectos éticos da pesquisa.  

Para a construção da epistemologia do estudo, é necessário que o participante estudado 

vivencie os momentos na 1ª etapa de coleta de dados. Esses são importantes para alcançarmos 

os objetivos do estudo, pois acreditamos que, para desenvolvê-lo, precisamos estabelecer uma 

assimilação e acomodação do participante, possibilitando que possa adaptar-se a esses 

momentos de forma harmoniosa a fim de que o pesquisador encontre a natureza e essência do 

conhecimento. A 1ª etapa da coleta de dados é necessária para a construção e a elaboração das 

questões norteadoras para, então, passarmos para a 2ª etapa da coleta. É importante informar 

que, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Coronavirus Disease – COVID-19), 

muitas atividades se tornaram remotas, incluindo as pesquisas científicas. Logo, o presente 

estudo precisará se adaptar às novas condições. Para tanto, a 1ª e a 2ª etapa do estudo serão 

realizadas em plataforma online, como o Google Meet™. 

4.3.1 A 1ª ETAPA 

A primeira etapa da coleta de dados constitui-se de uma trajetória distribuída em dois 

momentos. No primeiro, será utilizado um inventário (Apêndice A) que permitirá elaborar um 

perfil individual dos participantes e apresentá-lo ao leitor. A finalidade é poder conhecer a 
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história de cada um dos participantes. No segundo momento, utilizaremos o método de 

entrevista individual, norteada por um roteiro formado por questões não estruturadas, como: 

a) Qual a sua compreensão sobre sexualidade? 

b) Você busca informação sobre sexualidade? 

c) Você sabe o que é Educação em Sexualidade? 

d) Você acha importante ter o conteúdo sexualidade na formação em pedagogia? 

e) O que você pensa sobre Educação em Sexualidade no currículo escolar? 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Para análise dos dados coletados, optamos por utilizar a técnica de análise de conteúdo, 

especificamente o tipo de análise categorial do material segundo Bardin (2011). Para a autora, 

a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens (BARDIN, 2011). A análise de conteúdo parte do pressuposto de que, por trás do 

discurso aparente, esconde-se outro sentido que convém descobrir, o que permite ao 

pesquisador o entendimento das representações que o indivíduo apresenta, em relação à sua 

realidade e à interpretação que faz dos significados a sua volta. Para nós, permitiu que fosse 

feita a busca dos sentidos das narrativas coletadas e possibilitou atingir uma compreensão dos 

significados num nível que vai além de uma leitura comum. 

Nesse contexto, Bardin (2011) apresenta, como critérios de organização de uma análise, 

a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Após a realização da 

“leitura flutuante”, a autora recomenda a escolha de um índice organizado em indicadores. Ao 

final, no momento da exploração do material, codificam-se os dados, processo pelo qual os 

dados são transformados sistematicamente e agregados em unidades. 

O processo de codificação dos dados restringe-se à escolha de unidades de registro, ou 

seja, é o recorte que se dará na pesquisa. Para Bardin (2011), uma unidade de registro significa 

uma unidade a se codificar, podendo esta ser um tema, uma palavra ou uma frase. 

A análise é feita em três fases, explicadas individualmente a seguir: 

a) A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado, com objetivo de torná-

lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da organização propriamente dita, 

por meio de quatro etapas:  

 leitura flutuante, que é o estabelecimento de contato com os documentos da coleta de 

dados, momento em que se começa a conhecer o texto;  
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 escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que será analisado;  

 formulação das hipóteses e dos objetivos;  

 referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação de 

indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de análise (BARDIN, 2011). 

b) A exploração do material constitui a segunda fase, que consiste na exploração do material 

com a definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades de 

registro (unidade de significação a codificar correspondente ao segmento de conteúdo a 

considerar como unidade base, visando à categorização e à contagem da frequência) e das 

unidades de contexto nos documentos (unidade de compreensão para codificar a unidade de 

registro, que corresponde ao segmento da mensagem, a fim de compreender a significação 

exata da unidade de registro). A exploração do material consiste numa etapa importante 

porque vai possibilitar, ou não, a riqueza das interpretações e inferências. Esta é a fase da 

descrição analítica, a qual diz respeito ao corpus (qualquer material textual coletado) 

submetido a um estudo aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa 

forma, a codificação, a classificação e a categorização são básicas nesta fase (BARDIN, 

2011). 

c) A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Esta 

etapa é destinada ao tratamento dos resultados: nela ocorre a condensação e o destaque das 

informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais. É o momento da 

intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2011). 

No que tange à codificação, “corresponde a uma transformação – efetuada (sic) segundo 

regras precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e 

enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão” (BARDIN, 

2011, p. 103). 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

O projeto deste estudo foi enviado ao Comitê de Ética da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) e registrado sob o protocolo nº 1391/2019 na Plataforma Brasil para 

avaliação, como forma de atender a todos os procedimentos metodológicos norteados pelos 

padrões estabelecidos na Resolução 466/12, que trata das normas de pesquisa envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2013). É importante ressaltar que o termo de consentimento será 

devidamente esclarecido e assinado pelos(as) participantes do estudo (Apêndice B). 



60 

5 CONSIDERAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Como já mencionado anteriormente, a crise sanitária atrapalhou a fase de coleta de dados. 

A coleta de dados deveria ter ocorrido no primeiro e segundo semestre de 2020, porém, por 

questões da pandemia do coronavírus, não foi possível.  

No ano de 2021, no segundo semestre, foram iniciadas as coletas de dados. Houve uma 

dificuldade de encontrar participantes que quisessem participar da pesquisa, pois não tinha um 

local para recrutamento. Inicialmente, iríamos recrutar de forma presencial, frequentando os 

locais onde os discentes estariam presentes, como as próprias universidades.  

5.1 RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES 

Fomos atrás dos participantes por meios virtuais, através das redes sociais. A primeira 

etapa consistiu em entrar em redes sociais, como Facebook™ e Instagram™, e buscar por 

páginas e/ou grupos dos discentes de pedagogia das universidades escolhidas. 

5.1.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

Entramos nos grupos do Facebook™ intitulados UNIFESP Pedagogia e UNIFESP – 

Campus Guarulhos – EFLCH. Criamos uma mensagem – ou post, como é denominado nessas 

redes – falando sobre a pesquisa, explicando e convidando os alunos a participar. Dessa forma, 

não tivemos retorno de nenhum aluno ou aluna.  

Após a dificuldade encontrada no Facebook™, optamos pela segunda rede social online 

com maior abrangência de usuários na internet, o Instagram™. Fizemos uma busca com as 

seguintes palavras chaves: UNIFESP Campus Guarulhos e UNIFESP Pedagogia. Foi 

encontrada a página “Atlética Unifesp Guarulhos”. Foi iniciada uma conversa, através de 

mensagem, questionando sobre algum grupo dos discentes de pedagogia. O moderador da 

página nos respondeu quase que de imediato e nos passou os links dos grupos de pedagogia no 

aplicativo WhatsApp™, uma multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz 

por meio de conexão com a internet. Foram enviados, no total, nove links de grupos referentes 

somente aos alunos de pedagogia da UNIFESP.  

Adotamos a mesma abordagem usada no Facebook™: enviar uma mensagem, curta e 

objetiva, explicando sobre a pesquisa, o tema, e convidando os alunos e alunas a entrarem em 

contato com a pesquisadora por mensagem no próprio WhatsApp™. Poucos foram os alunos e 



61 

alunas que entraram em contato. Após inúmeras tentativas de reenviar a mensagem, optou-se 

por convidar os estudantes de forma individual. Muitos responderam que gostaram do tema e 

concordaram em participar da pesquisa. Após o esclarecimento das dúvidas, eram marcados 

data e horário da coleta de dados. Muitos desistiram por questões pessoais, sem maiores 

explicações; outros estudantes não apareciam e, depois, ignoravam as mensagens da 

pesquisadora.   

5.1.2 UNIVERSIDADE DE GUARULHOS - UNG 

O caminho para recrutar alunos e alunas da UNG foi mais acessível, pois a coorientadora 

desta pesquisa dá aulas a estudantes da pedagogia dentro desta Universidade. A pesquisadora, 

então, usou uma abordagem semelhante à anterior: criou um grupo no WhatsApp™ com alguns 

estudantes do curso de pedagogia da UNG, cujo contato a coorientadora já tinha, e os convidou 

a participar da pesquisa. Inicialmente, todos concordaram em participar. Porém, após o 

agendamento de data e hora para a coleta dos dados, a mesma cena ocorrida com os 

alunos/alunas da UNIFESP se repetia: alguns desistiam por motivos pessoais, como vergonha 

de falar sobre o assunto e/ou tabu; outros/outras não apareciam na data e horário agendados e, 

depois, ignoravam as mensagens de retorno da pesquisadora.  

Após muito empenho, esforço e inúmeras tentativas de convites, optou-se por finalizar a 

coleta de dados com 22 participantes no total, sendo 11 da UNIFESP e 11 da UNG. Havia 

abertura para ampliação desse número, caso necessário. Porém, pela riqueza do material 

coletado, optou-se por manter esta quantidade.  

5.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ENTREVISTAS 

Após o contato inicial com os/as possíveis entrevistados/as, era enviado um e-mail 

agradecendo pelo interesse em participar e explicando sobre a exigência, pelo comitê de ética 

em pesquisa, da assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 

encaminhado anexo. A entrevista só era marcada após a devolução à pesquisadora, por e-mail 

ou WhatsApp™, do TCLE digitalizado, com a assinatura dos participantes. Foi oferecida a 

opção de envio do TCLE pelos correios aos participantes que não dispusessem de impressora, 

scanner ou câmera digital.  

Todas as entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora durante os meses de 

agosto e setembro de 2021.As entrevistas tiveram, em média, 30 minutos. Porém, antes de 
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iniciar propriamente a gravação, a pesquisadora criou um vínculo com os/as participantes, mas 

este material não foi utilizado por se tratar de conversas que fugiam do objeto da pesquisa e não 

seguiam um rigor metodológico. As entrevistas foram realizadas por meio de uma plataforma 

de videoconferência do Google™, o Google Meet™. A pesquisadora criava uma sala de reunião 

e era enviado o link para o/a participante no dia e horário combinado.  

A entrevista presencial, face a face, é um dos tipos de coleta de dados mais tradicionais 

em estudos qualitativos. Mas uma das vantagens do tipo de entrevista que optamos, no formato 

online, é a possibilidade de sua realização em ambiente acolhedor tanto para o/a entrevistado/a 

quanto para o/a pesquisador. Estudos citam algumas vantagens da entrevista online, como, por 

exemplo, a possibilidade de estudar temas mais sensíveis, já que os entrevistados/as não estarão 

face a face com o/a pesquisador/a (GRAY et al, 2020).  

Na condução das entrevistas, levantamos as seguintes problemáticas: 

a) Qual a sua compreensão sobre sexualidade? 

b) Você busca informação sobre sexualidade? 

c) Você sabe o que é Educação em Sexualidade? 

d) Você acha importante ter o conteúdo sexualidade na formação em pedagogia? 

e) O que você pensa sobre Educação em Sexualidade no currículo escolar? 

As entrevistas foram ouvidas e transcritas na íntegra, com exceção de poucos trechos que 

fugiam completamente do nosso objeto de estudo. Permitimos o desenvolvimento do discurso 

livremente, apenas fazendo intervenções quanto o assunto se distanciava demais do objeto de 

estudo. As transcrições das 22 entrevistas somam 222 páginas. Houve um roteiro a ser seguido, 

porém, se os participantes ficavam mais travados para responder a determinadas perguntas, 

seguíamos em frente e, depois, retornávamos novamente à pergunta não respondida. Um ponto 

importante observado nas entrevistas é que as alunas da UNG se mostraram mais objetivas em 

suas respostas e, assim, se mantinham dentro dos limites das perguntas. Com relação aos alunos 

e alunas da UNIFESP, os relatos eram mais elaborados e as entrevistas demoravam mais tempo, 

pois eles se aprofundavam mais em suas narrativas. Muitos entrevistados relataram estar com 

receio de participar da pesquisa, porém, após serem entrevistados, identificaram que as 

entrevistas tiveram um significado terapêutico e de reflexão sobre ser professor e como tratar 

de assuntos discutidos nas entrevistas.  

Nesta pesquisa, uma das características das entrevistas é que os/as entrevistados/as 

trouxeram um discurso das experiências de vida que foram vividas desde a infância até a idade 

jovem/adulta. Todos os/as entrevistadas/as da UNIFESP trouxeram, em seus relatos, detalhes 
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sobre a sua sexualidade vivida ao longo de suas vidas. Durante a análise dos dados, foi possível 

organizar as entrevistas como forma de biografia dos/as entrevistados/as.  

Como as entrevistas online possuem vantagens e desvantagens, uma das desvantagens, 

que ocorreu diversas vezes durante a coleta de dados, é com relação aos imprevistos e 

problemas técnicos. Entre eles, podemos listar: conexão com a internet instável e delay, com 

atrasos dos discursos e congelamento da videochamada. Tivemos problemas, também, com os 

áudios, por vezes muito baixo e com qualidade ruim. E, por fim, fatores ambientais que 

interferiram nas entrevistas -como também é observado nas entrevistas presenciais. No nosso 

caso, foram sons do ambiente, tanto por parte da pesquisadora como do/a entrevistado/a, como 

ruídos de carros, avião, crianças chorando ou solicitando atenção da entrevistada, cachorros 

latindo, gatos miando e vizinhos.  

Muitos participantes relataram que as entrevistas tiveram um significado terapêutico. Em 

alguns casos, foi necessário interromper a entrevista para realizar algum tipo de intervenção, 

quando o assunto em questão mobilizava muitas emoções, como fúria, raiva e insatisfação com 

o tema conversado. Em nenhum momento, nenhum entrevistado solicitou para parar a 

entrevista; pelo contrário: foram surgindo novas possibilidades de reflexão sobre o tema. 

A seguir, serão apresentadas as tabelas que detalham o perfil dos/as 22 entrevistados da 

pesquisa. Consolidamos os dados sociodemográficos a partir do Quadro 1. É importante 

ressaltar que não trabalhamos com os dados no sentido de traçar um perfil dos entrevistados. 

Mas, inevitavelmente, os dados sociodemográficos acabaram sendo correlacionados às suas 

histórias de vida, o que influenciou em seus discursos. Conforme garantia de sigilo nominal 

firmado com os depoentes, todos os entrevistados foram identificados com pseudônimos. 
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Quadro 1 - Dados sócio-demográficos dos/as participantes entrevistados/as 

 

Instituição Pseudônimo Sexo Idade Estado 
Civil 

Religião Formação 
pedagogia 

Semestre 
Pedagogia 

Horário 

UNIFESP 

Kaira F 19 Solteira Não tem  Primeira  3º Noturno 

Keva F 38 Solteira 
Evangélica - 
Assembleia de 
Deus 

Primeira  3º Vespertino 

Anton M 21 Solteiro Católico Primeira  7º  Vespertino 

Eros M 21 Solteiro Não tem  Primeira  3º Vespertino 

Valência F 32 Divorciada Não tem Primeira  7º  Noturno 

Electra F 25 Solteira Não tem  Primeira  9º Vespertino 

Nilo M 23 Solteiro Não tem  Primeira  9º Noturno 

Yan M 22 Solteiro Católico Primeira  8ª Noturno 

Corina F 20 Solteira Católico Primeira  6º Noturno 

Aurora F 33 Solteira Não tem  Primeira  5º Noturno 

Paco M 49 Divorciado Não tem  Segunda 4º Noturno 

UNG 

Elis F 37 Casada Evangélica Primeira 7º Noturno 

Celeste F 39 Casada Católica Primeira 8º Noturno 

Nora F 36 Casada Católica Primeira 7º Noturno 

Eva F 46 Casada 
Evangélica - Vida 
Plena 

Primeira 7º Noturno 

Rute F 50 Solteira Católica Primeira 8º Noturno 

Areta F 30 Casada 
Evangélica - 
Assembleia de 
Deus 

Primeira 7º Noturno 

Farah F 37 Casada Católica Primeira 8º Noturno 

Alina F 19 Solteira Católica Primeira 5º Noturno 

Yandra F 54 Casada Evangélica Primeira 7º Noturno 

Imara F 27 Casada Evangélica Primeira 7º Noturno 

Brianna F 21 Casada Não tem Primeira 8º Noturno 

 

A Tabela 1 mostra a distribuição dos/as participantes por sexo/gênero, conforme sua 

autoidentificação, quando questionado/a. Verifica-se que entrevistadas que se 
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autoidentificaram como do sexo feminino constituem mais da metade do total de 

entrevistados/as, enquanto apenas 23% do total se autoidentificaram como sendo do sexo 

masculino. Também é possível verificar que não houve nenhum participante do sexo masculino 

na Universidade de Guarulhos. É importante afirmar que houve o convite para participantes do 

sexo masculino de ambas as faculdades, porém na UNG, o único participante do sexo masculino 

não quis participar da pesquisa e também não quis dizer o motivo. Tornou-se evidente que, em 

relação à UNG, o curso de pedagogia da UNIFESP demonstrou ter mais alunos do sexo 

masculino.  

Destacamos que foram os/as próprios/as participantes que se colocaram em caixas da 

identificação sexual masculino-feminino, ou seja, não questionamos a cada participante se 

eles/elas eram do sexo feminino ou masculino. Ao invés de categorias ortodoxas, em que o ser 

homem ou ser mulher é acompanhado da genitália, foi questionando: “qual é o seu sexo?” 

(CONNELL, PEARSE, 2015) 

 

Tabela 1 – Distribuição de participantes por sexo/gênero 

SEXO/GÊNERO QUANTIDADE % 

Feminino 17 77 

Masculino 5 23 

Total 22 100% 

 

A Tabela 2mostra a distribuição dos/as entrevistados/as por grupos etários. Nesse 

momento, optamos por dividir apenas em jovens e adultos. Adotamos o Estatuto da Juventude 

de 2013 onde se considera jovem, no Brasil, todo cidadão com idade entre 15 e 29 anos. Já os/as 

participantes maiores de 29 anos foram considerados adultos. A maioria dos entrevistados/as 

(55%) encontra-se na fase adulta. Também podemos verificar que há apenas três jovens 

entrevistadas (28%) na UNG, ou seja, a maioria das entrevistadas da UNG é adulta (72%). Já 

na UNIFESP, o perfil é oposto ao da UNG: a maioria dos/as entrevistados é jovem (63%). 

 

Tabela 2 – Distribuição de participantes por grupo etário 

GRUPO ETÁRIO  QUANTIDADE % 

Jovem 10 45 

Adulto 12 55 

Total 22 100% 
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Já na Tabela 3, podemos observar o perfil dos/as participantes sobre o estado civil. Os/as 

entrevistados/as na pesquisa são, em sua maioria, solteiros/as (50%). Também podemos 

verificar que as alunas da UNG, em sua maioria, são casadas. E apenas dois alunos, no total, 

são divorciados (9%).  

 

Tabela 3 – Distribuição de participantes por estado civil 

ESTADO CIVIL QUANTIDADE % 

Solteiro/a 11 50 

Casado/a 9 41 

Divorciado/a 2 9 

Total 22 100 

 

Por fim, a Tabela 4apresenta as crenças apontadas pelos/as entrevistados/as.  Mais da 

metade dos/as entrevistado/as tem alguma religião, sendo ou católico ou evangélico. Apenas 

36% dos/as entrevistados não têm religião. É importante destacar que apenas 2 participantes, 

do total de 8 (36% não tem religião), se autodeclararam ateus. Apenas uma aluna da UNIFESP 

se autodeclarou evangélica; na UNG, este número foi sete. Verificou-se que a maioria dos 

alunos/as da UNIFESP se autodeclaram não tendo religião, enquanto apenas uma aluna da UNG 

se autodeclara neste grupo.  

 

Tabela 4 – Distribuição de participantes por religião 

RELIGIÃO QUANTIDADE % 

Não tem/ ateísta 8 36 

Católica  8 36 

Evangélica 6 28 

Total 22 100 

 

Com relação à população estudada, verifica-se que alunos/as da UNIFESP são, em sua maioria, 

jovens, solteiros/as e sem religião; já na UNG, em sua maioria, são alunas adultas, casadas e 

com alguma religião. 
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6 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO 

As narrativas foram organizadas dentro dos seguintes temas: 

a) diversidades sexuais: as narrativas deste tema mostram como os participantes encaram a 

própria sexualidade e, também, como a sociedade encara as diversas sexualidades. Trazem 

questões sobre desejo, orientação sexual e comportamento sexual. Também trazem 

elementos que fazem parte desse universo, como a discriminação por homofobia, com que 

estes atores se deparam em seu dia a dia. As narrativas desse tema apareceram em somente 

dois objetivos do estudo, que é sobre a compreensão de sexualidade e a representação sobre 

educação em sexualidade no currículo escolar;  

b) violências de gênero: as narrativas deste tema têm a violência, que está relacionada à 

categoria analítica gênero, como eixo principal. Foi priorizada a palavra violência e não 

somente gênero, pois as narrativas expõem questões de machismo, patriarcado, estereótipos 

de gênero, misoginia e masculinidade tóxica. As violências que os/as discentes relatam estão 

ligadas não somente a grupos em situação de vulnerabilidade (as tão chamadas minorias: 

LGBTQIA+ e mulheres), mas também aos homens que estão inseridos no campo da 

pedagogia, homens na educação infantil. A violência é entendida como agressão física, 

psicológica e simbólica; 

c) caminhos para o conhecimento: neste tema, os/as participantes descrevem como fazem para 

adquirir conhecimento sobre sexualidade. Descrevem, como se verá, que buscam 

informações de forma mais tradicional e formal - como em formato científico- e, também, 

na informalidade - como na troca de experiências com amigos, em vídeos e na internet, por 

meio das redes sociais; 

d) desenvolvimento da sexualidade humana: as narrativas deste tema mostram como se 

desenvolve a sexualidade humana, que é iniciada desde a infância e está em constante 

transformação até a idade adulta. As narrativas trazem questões sobre o ser humano, ser 

biopsicossocial cujos atores e atrizes possuem um corpo marcado por aspectos culturais, 

sociais e psicológicos.   

e) Violência sexual infantil: neste tema, os participantes relatam sobre a importância de ter 

educação em sexualidade, tanto nas universidades quanto na escola, para proteção dos seus 

alunos que, em sua maioria, são crianças. Relatam que a violência sexual infantil é um 

assunto difícil e que os educadores têm um papel importante em seu combate, devendo estar 

atentos toda vez que percebem algo diferente com a criança. Os/as discentes levantaram a 

importância de ter o conteúdo de educação em sexualidade pelo fato de, na ausência de uma 
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formação adequada a esse respeito, ficarem inseguros, não saberem lidar e nem saberem o 

que fazer caso ocorra, em sua sala, mudanças de comportamento infantil que apontem para 

a possibilidade de a criança estar sendo vítima de algum tipo de violência sexual; 

f) pais x educadores – no âmbito do medo: as narrativas deste tema apresentam as dificuldades 

que os/as discentes encaram ao abordar o tema da sexualidade nas escolas, pois existe um 

medo. Os/as discentes relatam que existe uma espécie de censura ao se discutir o tema da 

sexualidade nas escolas, posto que, na visão de muitos pais, não é algo de responsabilidade 

da escola por se tratar de valores e não de conteúdo, como o das aulas de português ou 

matemática; 

g) formação continuada: as narrativas deste tema mostram que a educação em sexualidade não 

deve ser transmitida apenas dentro da universidade durante a formação acadêmica. Por ser 

um tema que sempre está em constante transformação, deveria ser abordado de forma 

continuada, também, dentro da escola, para todos que se inserem dentro da instituição. Caso 

o conteúdo de sexualidade não seja desenvolvido dentro das universidades, ele deverá, 

obrigatoriamente, fazer parte da educação continuada dos discentes durante seu processo 

laboral, já como educador/a; 

h) fluidez das gerações: neste tema, os/as participantes da geração Z (nascidos entre 1995 e 

2010) trazem questões de nível pessoal acerca do modo como vivenciam a sexualidade. Em 

seus discursos, há a quebra de paradigmas, rótulos, crenças e ideologias do passado. Já as 

demais gerações que também fazem parte desse estudo, como a geração X (nascidos entre 

1960 e 1980) e geração Y (nascidos entre 1980 e 1995), reconhecem que a geração Z 

vivencia a sexualidade de forma livre, sem ter uma orientação sexual fixa e que muitos dos 

preconceitos existentes no passado foram, de alguma forma, superados por ela.   

Antes de iniciar a discussão específica de cada um dos temas enumerados acima, devemos 

ter um cuidado especial ao considerar as respostas às perguntas do roteiro da entrevista. 

Inicialmente, com relação à primeira pergunta, onde se questiona os/as participantes sobre o 

que eles consideram ser sexualidade, tem-se, nas respostas, a repetição de duas ideias gerais 

principais, que remetem a dois temas. A primeira ideia, citada por muitos dos/as participantes, 

é que sexualidade é orientação sexual (tema diversidades sexuais); a outra ideia é que 

sexualidade é o descobrimento do corpo (tema desenvolvimento da sexualidade humana). Mais 

adiante, retomaremos esses pontos.  

Um segundo ponto relevante a ser considerado é se os/as discentes acham importante 

haver educação em sexualidade, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente da universidade, 

durante sua formação acadêmica/profissional. De um modo amplo, a maioria dos/as 
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participantes respondeu que sim, o conteúdo de educação em sexualidade é importante tanto na 

escola quanto na universidade. Apenas uma entrevistada respondeu negativamente, ponto que 

será discutido mais adiante. Considerando a análise da pesquisadora, que foi feita por um ser 

humano falível e que pode cometer equívocos na interpretação de fatos, foi possível identificar 

diversas diferenças nas avaliações da população estudada. A maioria dos discentes da 

UNIFESP, diferentemente das alunas da UNG, trazia, em seus discursos, uma reflexão mais 

profunda sobre a importância e a necessidade de uma disciplina sobre sexualidade nas escolas 

e faculdade. 

Essa observação importante foi considerada e, inclusive, virou um subcapitulo dos pontos 

de convergência e de divergência entre discentes de faculdade pública e de faculdade privada. 

Embora este assunto em análise não tenha relação com os objetivos desse estudo, torna-se algo 

muito evidente nas narrativas. Existe uma clara diferença entre as narrativas dos/as discentes 

da universidade pública e da universidade privada. Com relação às discentes da UNG, foi 

verificado que apenas duas alunas – Areta, 30 anos, e Alina, 19 anos –tinham uma narrativa 

rica, sem filtros e que agregava mais conhecimentos sobre o objeto do estudo. Já entre os/as 

alunos/as da UNIFESP, foi identificada apenas uma aluna – Keva, 38 anos – que não agregava 

muitos conhecimentos sobre sexualidade em suas narrativas. Nota-se que os/as discentes da 

universidade pública conhecem com mais profundidade o debate sobre sexualidade, trazendo 

conceitos, classificações e definições que retomam elementos da literatura existente sobre o 

assunto. 

Entrevista é sempre troca; [...] ao mesmo tempo em que coleta informações, o 

pesquisador oferece ao seu interlocutor a oportunidade de refletir sobre si 

mesmo, de refazer seu percurso biográfico, pensar sobre sua cultura, seus 

valores, a história e as marcas que constituem o grupo social ao qual pertence, 

as tradições de sua comunidade e de seu povo. Quando realizamos uma 

entrevista, atuamos como mediadores para o sujeito apreender sua própria 

situação de outro ângulo, conduzimos o outro a se voltar sobre si próprio; 

incitamo-lo a procurar relações e a organizá-las. (DUARTE, 2004, p. 220) 

 

Do ponto de vista da pesquisadora, também foi considerado que os/as entrevistados 

ofereceram um panorama geral da sua vida individual. Cada participante trouxe elementos que 

se inclinam mais para determinados assuntos, de modo que os discursos continham dados das 

suas próprias vivências.  
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6.1  DIVERSIDADES SEXUAIS 

Escolhemos empregar Diversidades Sexuais no plural, não no singular. O tema concilia 

as narrativas que constituem questões de orientação sexual, identidade de gênero e práticas 

sexuais, ou seja, todas as pluralidades que compõem a sexualidade humana de forma ampla. A 

questão da orientação sexual é o item que mais se manifestou nas narrativas dos/as 

participantes, e é pertinente expor que os/as participantes perceberam sua autoidentificação e o 

desejo sexual/amoroso durante a adolescência. Em nenhuma entrevista foi questionado aos 

participantes qual era sua orientação sexual. Porém, para tentar formar a compreensão de 

sexualidade, alguns participantes partem da sua própria trajetória, de quando descobrem a sua 

atração amorosa e sexual e encontram, assim a sua orientação sexual. 

Bom pela minha experiência quando eu estava tentado me entender como 

sexualidade, a minha sexualidade, eu tentei entender pelo tipo da questão 

do ato ali do sexual por quem eu me atraia e tals. E aí eu entendi isso. Mas 

também tem pessoas que se identificam como não românticas ou assexual. 

Então aí tipo eu já não sei se esse jeito que eu usei para mim serviria nesse 

contexto sabe. Porque eu usei mais tipo: ah eu gosto de meninas, vou beijar 

meninos. Aí eu descobri que não. Então eu gostava de meninas, eu vou 

beijar meninas. Então para essas pessoas eu acho que o jeito que eu entendi 

minha sexualidade não funcionaria tanto. [...]. Mas eu acho que é por quem 

você se atrai. Enfim acho que é por alguém que você pretende construir uma 

relação. (Kaira, 19 anos, UNIFESP) 

 

Uma ideia de que a sexualidade tem que ser uma e única. Se o seu sexo 

biológico é masculino, você tem que se atrair por pessoas do gênero 

feminino; e se você nasceu com sexo biológico feminino, você tem que se 

atrair por pessoas do gênero masculino. E não sai disso. [...]. Eu, pelo menos, 

sou bissexual. Mas para eu me descobrir bissexual, demorou muito tempo, 

porque é uma norma que é posta. Então eu só comecei a pensar sobre esses 

assuntos quando eu cheguei ao nono ano da escola - que eu repeti o nono - 

no meu segundo nono ano, em 2016 [...]. (Eros, 21 anos, UNIFESP) 
 

 

Foi verificado, nos relatos, que é no espaço escolar onde ocorre a percepção, pelos 

participantes, da diversidade. Observa-se que a autoidentificação ocorreu na época da 

adolescência e que os/as participantes percebem a ausência da instituição escolar no 

reconhecimento da diversidade sexual pois não existe um acolhimento das demandas das 

sexualidades não heteronormativas.  

 

Sim, quando eu tinha 16 anos, eu fiquei a fim do meu melhor amigo. Mas eu 

sempre gostei de mulheres. E aí foi um negócio meio assim estranho. Mas eu 

tinha amigos, que já estavam inseridos nesse mundo LGBTQIA+, que 

falaram: "Não, cara. Está tudo bem." E aí comecei a pesquisar mais sobre o 

assunto e desenvolvendo. (Eros, 21 anos, UNIFESP) 
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Então, naquela época, eu não via muito sentido. Sabe quando a gente não tem 

uma cabeça muito bem formada? Mas hoje, eu olho para trás e vejo que eu, 

enquanto homem gay, teria feito total diferença. Tanto para mim, como a 

forma das outras pessoas lidarem com os seus próprios corpos, com as 

maneiras que as pessoas falam sobre diversidade sexual, sobre eu me 

apropriar do meu corpo, sobre o que eu posso ou não fazer. Enfim, todo esse 

debate, eu acho que, na época eu não via, hoje eu vejo a importância e a falta 

dele. Eu acabei buscando em outros lugares que não a escola. (Yan, 22 anos, 

UNIFESP) 
 

  

 Como sexualidade tem uma definição ampla - e isso é narrado pelos/as entrevistados/as - 

ela também diz respeito à subjetividade do indivíduo, como cada pessoa se conecta e lida 

consigo, com seu corpo e com suas questões internas. Esse tema nos traz não somente questões 

ligadas à orientação do desejo, mas também à forma como os sujeitos encaram o universo a sua 

volta, como eles veem a si mesmos ou a sua identidade sexual.  

Então está muito ligada a quem eu me sinto sexualmente e amorosamente 

atraído: se eu sou heterossexual ou homossexual, bissexual. Eu acho que, 

às vezes, o debate sobre sexualidade perpassa também a questão do gênero: 

se eu sou uma pessoa cisgênero, se eu sou uma pessoa transexual, enfim, eu 

acho que isso está ligado mais à sexualidade em si, eu acho que diz respeito, 

realmente, a esse estar atraído por outra pessoa. [...]pelo que eu acredito e 

entendo também, cientificamente falando mesmo, eu entendo que a 

sexualidade é construída socialmente, ela não é dada de forma inata, não é 

dada diretamente de acordo com o nosso gênero - então, como eu sou 

homem, não necessariamente minha sexualidade vai estar voltada para uma 

mulher.  (Yan, 22 anos, UNIFESP) 

  

Na nossa cultura, acredita-se que se você nasce com determinado corpo, sexo biológico, 

você deverá associar seus desejos e práticas sexuais a esse corpo. Ou seja, se você nasceu com 

uma vulva, automaticamente você se comportará como uma mulher e irá sentir atração somente 

por homens. Porém, as pessoas não são iguais entre si: nem todos os homens são iguais e nem 

todas as mulheres são iguais. Mas a nossa cultura ignora as infinitas possibilidades de existência 

e as diversas formas de sermos humanos, e faz com que alguns tipos de existência sejam vistos 

como mais certos do que os outros. 

No contexto da heteronormatividade, existe a busca constante pela estrutura dos scripts 

que valorizam o interesse amoroso e sexual entre pessoas de diferentes sexo e gênero, ou seja, 

homens só podem ter relações amorosa e sexual com mulher e vice-versa. Mesmo com todas 

as mudanças históricas e geracionais, ainda são muito determinadas as formas padronizadas de 

condutas femininas e masculinas, dentro do contexto da sexualidade, que são aceitáveis 

socialmente. É importante verificar, nas narrativas dos/as participantes, que tais scripts geram 

ansiedade, preocupação e angústia nessas pessoas que são diferentes do padrão social: 
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O sexo com o mesmo gênero era um crime definido pelo ato (sodomia) e pelo 

objeto do desejo, no direito canônico e no direito penal, mas só em caráter 

intermitente tem sido agressivamente perseguido nos últimos cem anos. A 

medicina transformou a sodomia em homossexualidade e se interessou tanto 

pela personalidade quanto pelo ato. Na década de 1920, havia-se construído 

uma teoria completa da homossexualidade. A terapia da fala introduzida para 

a classe média, enquanto os menos afortunados iam para a cadeia ou eram 

publicamente degradados (Katz, 1983). Durante a década de 1950, foram 

evidenciados esforços preliminares para descriminalizar e desmedicalizar a 

“homossexualidade”, enquanto os terapeutas do comportamento tentavam 

curá-la por meio do condicionamento aversivo (GAGNON, 2006, p. 259) 

  

Há uma relação muito próxima quando se discute as diversidades sexuais e o gênero. É 

também corroborado com narrativas dos/as participantes que existe certa dificuldade em separar 

sexualidade e diversidade sexual de gênero. Porém, ambos os conceitos se agregam. 

Algumas participantes, no decorrer da pesquisa, foram capazes de citar diversas 

orientações sexuais e identidades sexuais. Não chegaram a falar nome por nome, mas fica claro 

que têm o conhecimento de que existem inúmeras. Inclusive, citam que o movimento 

LGBTQIA+ está sempre em processo de mudança. Refazendo um breve histórico no Brasil, a 

sigla utilizada na década de 1990 era GLS – Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Depois, por volta 

de 2008, chegamos à sigla LGBT, que se referia à comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais. No momento da publicação desta pesquisa, boa parte dos movimentos 

sociais assume a sigla LGBTQIA+, sendo que essa sigla já está em uma versão reduzida.  

Mas até onde eu sei, a sexualidade, apesar das pessoas relacionarem muito 

com o conceito de gênero, não necessariamente tem relação. E eu sei que são 

múltiplas: a última vez que eu conversava com uma amiga sobre isso, sei 

que existem mais de trinta e dois tipos, de acordo com o programa americano 

de pesquisa. Então eu não entendo muito, mas eu sei que é um conceito bem 

amplo, e ele está relacionado, querendo ou não, à questão da atração sexual. 

A pessoa pela qual você se atrai sexualmente - todos os conceitos biológicos 

que envolvem, para além da questão psicológica. (Electra, 25 anos, 

UNIFESP) 

 

Ah...múltiplas. Ainda mais hoje em dia. No meu tempo, era muito mais fácil. 

Eu sou de 71. Era aquela coisa tradicional, muitas vezes hipócrita. Mas eu 

batia um papo com a minha bisavó, perguntava para ela se tinha, na época, 

veado. E ela: "Sempre teve. Sempre." Ela nasceu em 1896. Né...era a forma 

que tu queria expressar, que tu quer curtir o sexo, do jeito que tu quer. E todas 

são válidas, se forem com consentimento e tudo mais. Cada um faz o que quer. 

E quem se incomodar, que vá à merda. Tem coisa que eu já me surpreendo 

bastante. Tipo, antes era GLS; depois, LGBT, e agora está aumentando. Eu 

li que, em Nova Iorque, em vez de, sei lá, 8 letras, são 17. Acredito que são, 

não sei se é assexuado o nome correto, mas elas não têm o desejo de transar. 

Eu acho que está tudo bem, cada um na sua. Enfim, está tudo certo. Para mim 

é mais complicado, que eu tive que me desconstruir - não tive, sempre tenho 
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que me desconstruir dessas coisas que vem da infância, que vem da família. 
(Paco, 49 anos, UNIFESP) 

 

O respeito às diferenças foi o argumento que alguns discentes da UNIFESP levantaram 

para justificar a importância de haver o conteúdo de sexualidade nas escolas. Também podemos 

perceber, durante a entrevista, o relato sobre a intolerância com o qual a população LGBTQIA+ 

convive diariamente, com base em conhecimentos prévios e inclusive, citando dados 

importantes, como o fato de o Brasil ser um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+ no 

mundo. Segundo relatório do Grupo Gay da Bahia, em 2021, o Brasil registrou 224 homicídios 

contra essa população. Os discentes da UNIFESP, com base nesses dados, entendem que trazer 

o conteúdo de sexualidade, abrangendo questões da diversidade sexual é algo fundamental para 

a construção de uma sociedade mais igualitária, onde essas pessoas possam andar na rua sem 

medo de apanhar ou serem assassinadas. 

Eu diria que tem a ver sobre conversar com as crianças sobre diversos tipos 

de sexualidade, como quando a gente vai conversar, por exemplo, as questões 

de gênero. A gente explica para as crianças várias situações, inclusive 

historicamente, o porquê de haver preconceito, o porquê de haver 

diferenças. [...]. Conversar com as crianças, explicando que há diferentes 

sexualidades no mundo. Principalmente hoje em dia, com a família que já não 

é mais aquela família de imagem tradicional, as crianças precisam entender 

que sim, tem crianças com mãe e mãe, tem crianças com pai e pai, todas as 

outras configurações que a gente tem hoje em dia. (Electra, 25 anos, 

UNIFESP) 

 

[...] eu vejo que tem bastante debate porque as pessoas confundem. Falar 

sobre sexualidade na educação não é, necessariamente, falar sobre questões 

LGBT, por exemplo. Eu acho que, também, perpassa a questão do cuidado 

com o próprio corpo, do aprendizado, da apropriação do que a gente pode 

fazer enquanto sujeito, enquanto corpo, dos cuidados que a gente tem que ter, 

inclusive, na hora de ter relações sexuais. Mas, também, eu acho que 

perpassa essa questão da sexualidade, do respeito às diferenças. Eu acho 

que tem esses dois campos. Não sei se engloba só isso porque eu nunca 

cheguei a estudar bastante sobre isso, em nível de matéria, em nível 

curricular, numa escola. Mas eu acho que tem esses dois campos: de respeito 

às diferenças, pensando as questões LGBTQIA+, e do ‘aprendimento’ dos 

cuidados com o nosso próprio corpo. (Yan, 22 anos, UNIFESP) 

 

Acho. Muito importante. Eu acho muito importante porque se a gente trata, 

por exemplo, de maneira muito válida, muito legítima, enfim, muito 

importante das relações de gênero, das relações de raça, é também 

importante tratar das relações de sexualidade no contexto dos cursos de 

formação de professores, porque os professores lidarão com as identidades 

sexuais que podem ser desviantes, entre aspas, e essas questões fazem-se 

importantes. E até mesmo para colocar em perspectiva aquilo que é 

normatizado: as identidades heterossexuais, em que todo mundo nasce 

heterossexual. Enfim, é importante para ser colocado em causa. Eu acho 

muito importante. [...]. Eu acho muito necessário que a gente trate da 

sexualidade sem tabus, como parte da dimensão da identidade humana 
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mesmo, descolada também dessa questão dos discursos normativos, da 

normalização. Por isso eu acho muito importante que se tenha. Numa 

sociedade como a sociedade brasileira, que tem altos índices de transfobia, 

de homofobia, isso ainda é mais importante.  (Anton, 21 anos, UNIFESP) 

 

 Também podemos verificar que existem pessoas que não se reconhecem nem mesmo 

dentro do “movimento das diversidades sexuais”, e relatam a discriminação dentro do próprio 

movimento quando se autoidentificam como bissexuais, pois há padrões pré-estabelecidos. 

Observa-se que, apesar de existir uma angústia dessas pessoas, esse sentimento, aparentemente, 

seria ainda pior se elas se autoidentificassem como sendo lésbicas - no caso das discentes do 

sexo feminino. 

[...] as pessoas sempre estão demonizando a bissexualidade. Acha que é 

pura promiscuidade, e não é isso. A pessoa acha que bissexualidade é pura 

farra. E não é isso. A pessoa não é em cima do muro. Ela gosta tanto de 

homem como ela, também, gosta de mulher. Ela não tem uma porcentagem 

- eu gosto mais de homem ou mais de mulher "Hoje eu vou ficar com mulher. 

Amanhã eu vou ficar com homem". Não. Mesmo namorando um homem, ela 

ainda gosta de mulher, ou vice-versa. (Alina, 19 anos, UNG) 

 

Principalmente agora, na pandemia, foi algo que eu passei por algumas crises 

em questão à minha orientação sexual e tudo mais. Na verdade, venho num 

processo há muito tempo, que eu me identifico como uma pessoa bissexual. 
Só que, durante a pandemia, eu entrei numa crise de: "Será que eu sou bi? 

Ou será que eu sou lésbica?" Então eu passei a consumir muito conteúdo, tipo 

leitura, para ver se eu encontrava. Enfim, cheguei à conclusão nenhuma, 

ainda continuo nessa possível dúvida. Mas sim, eu passei a consumir esse 

conteúdo por causa de uma dúvida pessoal. Eu acho que isso tem até a ver 

com a questão de eu ter falado que eu não sei mais se eu sou tão católica 

assim, e que é o Júlio (padre) que me segura à religião. (Corina, 20 anos, 

UNIFESP) 

 

Devido às diferenças geracionais entre os/as entrevistados/as, podemos perceber que há, 

também, diferenças nas narrativas, que se percebe, por exemplo, no uso incorreto de 

determinados termos. Talvez pela idade e, também, por sua experiência, uma das entrevistadas 

fez uso do termo “opção sexual” e não orientação sexual, que é o correto. Durante a entrevista, 

nota-se que o uso da palavra opção sexual foi fundamentado na ideia de a pessoa “escolher” ser 

homossexual, lésbica ou bissexual. Aqui, novamente, verificamos o script heteronormativo, 

uma vez que, em nossa sociedade, o desejo por pessoas do gênero oposto, é a única 

possibilidade de expressão da sexualidade. O emprego do termo opção sexual pode ser 

carregado de fins políticos e usado para desqualificar as orientações sexuais dos indivíduos, ao 

declarar que essas pessoas fizeram a “escolha” errada. Assim, concretizam, novamente, a ideia 

de que a heterossexualidade é o único modelo ideal para as relações amorosas e sexuais (LINS 

et al, 2016). Ao utilizar o termo opção, podemos falar, então, que o/a sujeito optou por não ser 
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heterossexual, ignorando, dessa forma, que a construção do desejo não é um processo simples, 

totalmente consciente e um terreno operado por escolhas.  

Eu acho, na minha concepção, a sexualidade cada um tem a sua. Não sei 

se.... A opção de escolha, também, é de cada um. Então, para mim, isso é uma 

coisa bem natural. [...]. Às vezes, em conversa, é coisa mínima. Às vezes, em 

questão do preconceito, entendeu? Aí, às vezes, eu falo que a gente tem que 

aceitar os fatos do jeito que eles são, e aceitar as pessoas da forma que elas 

são. Porque, às vezes, existe um pouquinho de preconceito entre as pessoas, 

principalmente na parte do meu esposo. Então eu vejo que ele tem um pouco 

de preconceito. Mas eu converso com ele mais coisa minha. (Yandra, 54 anos, 

UNG) 

 

Diante desses achados, percebemos que as participantes precisam fazer um resgate com 

relação aos conceitos e, assim, compreender que as pessoas não escolhem, simplesmente, por 

quem vão se apaixonar ou sentir desejo. A partir do desejo é que os scripts intrapsíquicos atuam, 

“como um mundo privado de desejos e desejos que são experimentados como originários dos 

profundos processos do eu, devem estar ligados à vida social; ligação dos desejos individuais 

aos significados sociais” (SIMON, GAGNON, 1986, p. 99). Qual indivíduo “escolheria” ser 

gay, lésbica ou transexual em um país onde mais se matam pessoas que se identificam assim? 

Seria muito mais fácil, em uma sociedade tão conservadora como o Brasil, “escolher” ser 

heterossexual e cissexual. Em 2019, acompanhamos um notável retrocesso referente aos 

direitos humanos. A cura gay entra em debate, mesmo coma homossexualidade já tendo sido 

retirada, desde o final século passado, da lista de doenças mentais da OMS. Vivemos, a todo 

momento, bombardeados por informações que retornam com grande força, com a própria 

ministra da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, trazendo esse retorno através de 

debates públicos a favor da cura gay.  

Com tantas polêmicas e retrocessos que vemos, no dia a dia, seria muito mais fácil e 

cômodo optar por se heterossexual. Afinal, quem gostaria de ser exposto a tanto sofrimento que 

é imposto pelo próprio governo de seu país? Fica claro, portanto, que o termo correto a ser 

empregado é o de orientação sexual - e não, como quer o discurso do retrocesso, o de uma opção 

sexual. 

6.2 VIOLENCIAS DE GÊNERO 

Há uma enorme confusão sobre os tipos de violência existentes. O termo violência contra 

as mulheres é usado, muitas vezes, como sinônimo de violência de gênero. Neste tema, 

decidimos usar o termo violências, no plural, pois discutiremos, também, questões da 
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masculinidade. Não podemos ignorar questões levantadas pelo fato de homens serem, desde 

criança, preparados para se envolver em situações violentas. Há, ainda, nas diversas culturas, 

um padrão onde crianças (meninos) são ensinadas, desde pequenas, a serem competitivas e a 

praticar determinados esportes. Persiste um culto da dominação física do ser homem.  

Para Connell (2015), o gênero é uma dimensão central da vida pessoal, das relações 

sociais e da cultura. Como uma das categorias que mais surgiu dentro das narrativas, ela jamais 

deveria ser dispensada, uma vez que as pesquisas sobre gênero estão cada vez mais 

intensificadas diante dos movimentos de mulheres por igualdade de gênero. Ainda existe o 

privilégio do homem cis2 e branco que impõe desvantagens às mulheres. A balança da 

desigualdade de gênero varia de lugar e cultura. Portanto, debater questões de gênero não diz 

mais respeito somente às mulheres, mas também aos próprios homens.   

Então, o que eu vejo, pela palavra, é de passar para as crianças, ou para o 

adolescente, o corpo. O corpo, falar de sexualidade referente ao próprio 

corpo. De conhecimento do corpo. Eu vejo como se fosse uma matéria assim, 

que você está ensinando dessa maneira. Não de entrar nesse tema todo de 

menino com menina. Não vejo trabalhando isso, eu vejo mais da criança se 

conhecer. (Elis, 37 anos, UNG) 

 

 Compreender que a sexualidade vai além da visão tradicional, sedimentada em torno do 

recurso enviesado a conceitos biológicos, ainda continua sendo um grande obstáculo, como 

verificado nas narrativas de muitas entrevistadas. Para muitas participantes da UNG, trazer o 

conteúdo de sexualidade está ligado a questões do corpo, higiene, a parte da biologia. Elas não 

negam a importância de passar o conteúdo de sexualidade nas escolas, reconhecem a 

necessidade de debater as questões em sala de aula. Porém, muitas se ancoram ainda na 

tradicional aula de “ciências” e ignoram totalmente as questões subjetivas e sociais que 

incorporam a temática da sexualidade.  

Eu imagino que seja... Quando eu tinha nove anos, por aí, dez anos, na escola 

onde eu estudei, pública, teve uns trechos dessas aulas assim. Então ensinou 

como que usava o absorvente, essas coisas assim. Como é que crescia isso, 

os pelos. Então acredito que seja mais uma orientação. (Nora, 36 anos, UNG) 
 

 A sexualidade não é apenas formada e moldada sobre aspectos da fisiologia, corpo e 

questões de higiene. Ela, a todo momento, interage com as relações de gênero, papeis sociais, 

relações de poder, sentimentos, emoções e, também, inclui questões da biologia. Se ainda as 

entrevistadas consideram que educação em sexualidade é abordar só temas dentro das ciências 

                                                 

 

2Cis ou cisgênero é o termo utilizado para se referir ao indivíduo que se identifica com o seu gênero de nascença.  
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biológicas, não é de se admirar que as suas narrativas sejam construídas, mesmo que de forma 

bem sutil, sobre questões de violência de gênero, como veremos mais adiante. Ainda estamos 

inseridos dentro de uma cultura patriarcal, os scripts culturais fornecem instruções sobre os 

requisitos narrativos dos papeis sociais. e é a partir desses scripts que vão se desenrolando as 

relações sociais no cotidiano dessas participantes. Para algumas dessas interlocutoras, 

verificamos que o discurso que elas constroem dita seus comportamentos. Não só das 

interlocutoras, mas também dos demais atores a sua volta.   

 Nesta pesquisa, a matriz teórica dos scripts será utilizada junto à definição do conceito 

de gênero de Joan Scott (2005). Gênero é um elemento constitutivo das relações sociais 

baseadas nas diferenças entre os sexos; um elemento constitutivo das relações de poder. Unindo 

a teoria dos scripts com a do conceito de gênero, ambos tornam visíveis que os scripts 

masculino e feminino contribuem para a delimitação da heteronormatividade.  

 

Assim, seja no ambiente do senso comum ou legitimada pela linguagem 

cientifica ou por diferentes matrizes religiosas, nos contextos mais 

conservadores a biologia e, fundamentalmente, o sexo anatômico foi (e ainda 

é) constantemente acionado para explicar e justificar essas oposições 

(MEYER, 2013, p. 16). 
 

 Nestas perspectivas, podemos verificar, nas narrativas a seguir, que crianças já têm uma 

base, a partir da construção social e dos papeis de gênero, de em quais situações sociais não é 

esperado que o homem dê carinho/afeto. Vemos que a cultura se inscreve no corpo sexuado, e 

ainda continuam a serem usados argumentos que implicam a subordinação feminina, posto que 

as relações afetivas e o cuidado com as crianças continuam a ser reafirmados como sendo um 

“destino natural da mulher” (MEYER, 2000). 

Ao iniciarmos a discussão sobre a participação dos homens na educação infantil, devemos 

destacar alguns pontos como, por exemplo, o fato de a presença de mulheres na educação básica 

brasileira ser extremamente abundante quando comparada à dos homens (JAEGER, JACQUES, 

2017). Cabe ressaltar que, nesta pesquisa, há somente 23% de participação masculina, e quando 

se separa as duas populações discentes (oriundas da UNESP e UNG), nota-se que não houve 

nenhuma participação masculina de discentes da Universidade de Guarulhos. Para Louro, a 

instituição escolar (ainda hoje) tem gênero, classe e raça, sendo que a escola é feminina porque 

é um lugar de atuação de mulheres:  

Além disso, os discursos pedagógicos (as teorias, a legislação, a 

normatização) buscam demonstrar que as relações e as práticas escolares 

devem se aproximar das relações familiares, devem ser embasadas em afeto e 

confiança, devem conquistar a adesão e o engajamento dos/as estudantes em 

seu próprio processo de formação (LOURO, 2014, p. 92). 
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No Brasil, é possível identificar algumas transformações ao longo do século XIX, em que 

mulheres ocuparam as salas de aula de forma predominante. O “magistério” se torna um 

trabalho de mulher e é indicado para mulheres. A representação social da profissão de 

professora é ancorada nas emoções, no afeto e na sensibilidade. Já os homens, estão ligados à 

representação de ocuparem profissões que exigem razão, inteligência e força.  

Essa é a questão porque, em todos os espaços, está tudo bem, elas se sentam 

no meu colo o tempo todo. E uma coisa de sexualidade, mas eu acho que tem 

mais a ver com afeto. É bizarro, porque professor - se não pegar da Idade 

Média, pegar mais recente - foi uma figura muito pautada para o sexo 

feminino, para a figura feminina. Então ter um professor homem, 

geralmente, está mais na escolarização mais para cima, e as mulheres mais 

para baixo. Super machista: educação infantil, mulheres e, cada vez mais, 

que vai subindo até o superior, vai aumentando a quantidade de homens. 

Então, como é uma profissão extremamente feminina, é muito difícil ter 

homens. [...]. E eu fui um dos primeiros professores homens que eles tiveram 

[...] quando eu cheguei, eles não sabiam que tinha afeto. Então eu tive que 

conquistá-los, eu tive que começar a mostrar que eu dava abraço. [...]. Mas 

foi uma discussão que eu tive com a minha namorada e com uma psicóloga 

que a gente é amiga. A gente estava falando: "É bizarro, é estranho para as 

crianças saber que um homem pode dar afeto". Porque tem muito essa 

figura do pai, que é fechado, que trabalha, chega e não faz nada. É bem 

bizarro. E é engraçado porque eu sou conhecido na escola como o cara que 

vai brincar com as crianças. Eu brinco com as crianças também.  (Eros, 21 

anos, UNIFESP) 

 

Durante essa entrevista com Eros, que já atua como estagiário em uma escola de educação 

básica no município de São Paulo, com crianças de 6 a 7 anos de idade, podemos perceber que 

as crianças com as quais ele trabalha já apresentam algumas representações de papeis de gênero. 

No caso de Eros, por ser um professor homem, subentende-se que ele “não” pode dar afeto. 

Nesse sentido, vemos que a Escola já produz, e as crianças e demais atores desse cenário 

também reproduzem, representações determinando, de modo diferenciado, os corpos de 

homens e mulheres, em aspectos como modo de se vestir e de como se apresentar em sociedade 

e, por fim, no modo de agir e posicionar. Assim, reproduzem noções estereotipadas do que é e 

do que pode ser homem e mulher.  

Os discursos vão construindo as representações, e se entende que a profissão de professor 

de ensino infantil é uma tarefa feminina, pois está ligada à maternidade e ao cuidado das 

crianças. Na esteira dessas ideias, percebemos que o casamento e a maternidade são vistos como 

tarefas fundamentais da mulher, de tal modo que o magistério reúne características que são 

tradicionalmente associadas ao feminino: amor, sensibilidade, zelo etc. e, assim, a profissão de 

professor de crianças pequenas é reconhecida como uma profissão socialmente admissível 

apenas para mulheres. Connell (2015) também discute que o cuidado doméstico, como limpar, 
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cozinhar, costurar e cuidar de bebês e crianças pequenas, é um tipo de trabalho que é, 

frequentemente, associado a uma definição cultural das mulheres, que são pessoas gentis, 

cuidadoras e diligentes. Em uma sociedade que dita regras normalizadoras a respeito das 

profissões, o caso de Eros se destaca justamente porque rompe barreiras e desconstrói esses 

estereótipos de gênero, uma vez que está inserido dentro de uma escola infantil, dando afeto e 

brincando com crianças (JAEGER, JACQUES, 2017).    

Eu vou te falar uma coisa bem pessoal. Eu, com o olhar de vó, eu não aceito. 

O meu genro toma banho junto com a minha neta. [...]. O errado é assim. 

Ele é pai? É pai. Mas ele é, atrás do pai, um homem. Por mais que ele tenha 

um respeito com a filha. [...]. Sinceramente, eu teria um pouco de medo. 

Porque a criança não sabe ainda o que está acontecendo. E nessa idade, é 

onde a criança começa o desfralde, então toda hora precisa estar indo levar 

ao banheiro, tem que pegar papel higiênico, falar: "Olha, tem que secar" Que 

nem eu lá, com o Miguel. Como ele não sabe fazer xixi, ele tem pânico de 

banheiro, eu tenho que pegar no pênis dele e falar: "Olha, vamos fazer xixi". 

Eu abro a torneira do banheiro e falo: "Olha, a água está caindo, e xixi. 

Vamos fazer?" E eu sou obrigada a segurar. (Rute, 50 anos, UNG) 

 

Já a entrevistada Rute, de 50 anos, discente da UNG, ainda carrega uma representação da 

profissão de professor infantil na qual o cuidado só pode ser realizado por mulheres. Rute narra 

um episódio ocorrido dentro do ambiente familiar, no qual ela não aceitou que seu genro 

tomasse banho com a sua neta. E quando questionada sobre homens na educação infantil, a 

mesma diz ter receio e justifica seu medo citando situações como os cuidados com a troca de 

fralda. É interessante perceber em seu discurso que, ao explicar por que prefere que o genro não 

tome banho com sua neta, ela afirma que antes de ele ser “pai”, ele é “homem”. Essa ideia é 

uma construção social em torno da masculinidade, que coloca os homens como sendo seres 

sexuados, ativos e perversos. Essa representação reforça a concepção de que homens são 

impróprios para cuidar de crianças (SAYAO, 2005). 

Porém, a mãe dela é mãe solteira e tem um namorado. Inclusive, eu ainda 

perguntei: "Por um acaso, o namorado da mamãe já te levou ao banheiro?" 

Ela falou: "Não!" Ela desceu os olhos e ela falou que não, que não podia. Eu 

falei: "Não mesmo. O namorado da mamãe não pode te levar ao banheiro, 

tá?" Mas aí eu parei o assunto para não dar o que falar, porque eu também... 

(Yandra, 54 anos, UNG) 

 

Sim, sim. É aquilo que eu falei. Se ela fez. No dia eu conversei com a 

coordenadora, que a coordenadora chamou o pai. Ele meio que... só de 

observar eu percebia que ele estava mentindo. A criança presenciava isso em 

casa. Na casa da avó, na casa dia tia, quem ela nem ficava todos os dias. Aí 

ele falava que ela nem usava o banheiro com ele. Aí a mãe falava que ela não 

gostava que o pai dava banho na filha. Mas a criança já relatou que o pai 

dá banho nela. E que já viu o pai tomando banho. Aí você via que o pai estava 

mentindo. E que ela via essas coisas em casa. (Farah, 37 anos, UNG) 
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E aí o meu maior medo é ser considerado pedófilo. Por quê? Porque eu sou 

um homem, que estou ali, tocando uma criança, nua, de 6 anos de idade. 

Mas o bizarro é porque todos os outros professores fazem isso, só eu que não. 

Eu falo: "Eu não faço, por favor, alguém me ajude”. (Eros, 21 anos, 

UNIFESP) 

 

Também é visto na pesquisa que duas alunas da UNG trouxeram relatos, que ocorreram 

em seus estágios, referentes a essa temática. Segundo as narrativas das discentes, nota-se que 

elas não aceitam que homens cuidem de crianças e, em especial, meninas. Destacamos que 

apenas alunas da UNG carregam, ainda, um discurso com estereótipos de gênero no que diz 

respeito a essa discussão, não aceitando como normal que homens cuidem de crianças. Durante 

a entrevista de Eros, foi verificado que ele sente muito medo de perder injustamente o emprego 

(estágio) por desconfiarem dele e por ser visto como um potencial pedófilo. Durante toda a 

entrevista, foi relatado esse medo e o temor de sofrer um processo injusto movido pelos pais 

das crianças e, também, perder o emprego. Para que não ocorram problemas, Eros segue alguns 

scripts para não ser confundido como um potencial pedófilo. Durante a entrevista, Eros relatou 

que evita ficar sozinho com as crianças menores, não entra no banheiro com elas e, também, 

não realiza as trocas de fralda, caso seja necessário. 

Não podemos deixar de criticar a postura dessas entrevistadas que negam os cuidados por 

homens, pois elas serão futuras professoras que, ainda, produzem discursos e representações 

que reafirmam os estereótipos culturais que determinam os papeis e funções de homens e 

mulheres. Estamos falando de futuras professoras que, ainda, ancoram suas justificativas nas 

relações de gênero, reafirmando estereótipos de gênero antiquados, segundo os quais apenas 

corpos femininos, por natureza, são mais delicados e aptos a cuidarem de crianças. Também 

podemos levantar desses discursos enviesados que, enquanto o homem é visto como um “ser 

animalesco”, tendo a sua sexualidade como algo incontrolável, a mulher é um ser assexuado e 

puro, perfeita para a docência.  

Os alunos da UNIFESP (homens) derrubam barreiras construídas pela representação da 

masculinidade padrão. É verificado, nas entrevistas e em suas narrativas, que eles se posicionam 

em favor do exercício de masculinidades plurais. Percebe-se, durante as entrevistas, que são 

homens delicados, que querem dar afeto e cuidado a essas crianças, rompendo, assim, com o 

normalizado para o sexo masculino. Eles rompem com a polarização existente e normatizada 

do que é naturalizado como sendo característico do homem e da mulher.   

Mas sexualidade, eu acredito que parte de uma perspectiva de uma criação, 

da descoberta da gente com todas as coisas em torno. Mas eu acho que essa 

descoberta, eu entendo essa descoberta só é verdadeira quando você [tem] 

um ambiente propício a viver isso. E eu sempre brinco, eu falo para os meus 
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amigos mais próximos: eu não sei quem eu seria se eu fosse quem eu gostaria 

de ser. A gente é criado em volta de tantos padrões, que aquilo priva você de 

viver várias experiências que são importantes para a transformação do que 

você vai se transformar. E eu acho que sexualidade é isso. Acho que até 

gênero é um pouco disso também. É descoberta. E, no meu entendimento, a 

masculinidade traz padrões perversos que me privaram, e privam as 

crianças, de descobrir coisas que elas nunca vão descobrir, porque ela já é 

um resultado daquela privação, daquela violência que ela sofreu. (Nilo, 23 

anos, UNIFESP) 

 

Uma coisa que eu vejo, que eu não entendo - acho que não tem que entender, 

tem só que respeitar - mas, por exemplo, tem muita mulher que se casa e tudo 

mais, tem filho, e depois casa com uma mulher porque, provavelmente, o 

homem era uma bosta, no sexo ou na vida. Então não sei dos mais jovens, 

mas eu acho que devia ter até um cursinho, uma educação para desconstruir 

o macho rei sabe. Tem muita gente com uma estreiteza de pensamento muito 

grande. Às vezes a gente tenta dar um toque para um ou outro amigo da 

mesma geração, mas nem sempre a pessoa entende. [...]. Acho que todo ser 

humano tem defeitos, mas o homem é muito mais escroto. Principalmente se 

ele não tiver uma educação em casa, de valores e outras coisas assim. Na 

verdade, muita coisa, a gente não é aquilo. A gente - porque pai ou porque 

mãe - a gente acaba aceitando aquilo como natural. Racismo, eu me lembro 

das piadinhas que eu fazia, racista, quando eu era criança. Porque eu ouvia 

do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. E imagina o 

quanto pode ser isso, também, no sexo e em outras partes. Carrega uma 

bagagem de coisas que ela nem sabe se é dela. (Paco, 49 anos, UNIFESP) 
 

 

Para ambos os entrevistados, impera ainda na sociedade uma masculinidade tóxica, que 

dita quais são as normas de como um homem deve se apresentar em sociedade. O conceito de 

masculinidade tóxica tem encontrado espaço tanto nas produções acadêmicas quanto do senso 

comum:   

Devido ao fato de o conceito de masculinidade hegemônica ser baseado na 

prática que permite a continuidade da dominação coletiva dos homens sobre 

as mulheres, não é surpreendente que em alguns contextos a masculinidade 

hegemônica realmente se refira ao engajamento dos homens a práticas tóxicas 

– incluindo a violência física – que estabilizam a dominação de gênero em um 

contexto particular. Entretanto, a violência e outras práticas nocivas não são 

sempre as características definidoras, uma vez que a hegemonia tem 

numerosas configurações. Para tal, como Wetherell e Edley112 ironicamente 

observam, uma das mais efetivas formas de “ser um homem” em certos 

contextos locais pode ser a demonstração da distância da masculinidade 

hegemônica regional (CONNELL, MESSERSCHMIDT, 2013, p. 255). 
 

Espera-se que homens não sejam carinhosos, cuidadosos, amorosos, sensíveis etc. é 

porque ainda há, nos discursos, esse pré-julgamento. O modo como os atores atuam dentro da 

sociedade dita as normas. É por isso que há, ainda, poucos homens na pedagogia e as crianças 

estranham um afeto dado por um homem.  

Mas como sexo, em pleno 2021, anda é um tabu. Tanto que eu fiquei sabendo 

que professores homens, na educação infantil, de creche, não são bem-
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vindos. Então eu acho que devia ser debatido. Eu não sei como, nem onde, 

nem a forma. Mas como é uma coisa... (Paco, 49 anos, UNIFESP) 

 

Quando questionado a Paco sobre o que ele pensa a respeito de haver, nos currículos 

escolares e de universidades, o conteúdo de sexualidade, ele afirma ser um elemento importante. 

Um dos argumentos que ele trouxe para justificar essa importância é, justamente, o preconceito 

sofrido por homens dentro da educação infantil. Analisando as narrativas expostas e unindo-as 

com essa argumentação de Paco, percebe-se que uma das possíveis explicações para a 

persistência dessa representação estereotipada é a de que não há, na formação inicial da 

pedagogia, temas que discutam as relações de gênero e sexualidade.  

É importante apontar aqui que foi questionado, a todos os entrevistados, se tinham tido 

aulas sobre sexualidade. Os/as alunos/as da UNIFESP responderam que não há uma matéria 

obrigatória que trate, especificamente, de sexualidade. Mas há optativas e uma delas é sobre 

gênero, matéria na qual são abordados tópicos de sexualidade. Já na UNG, as alunas relataram 

que não há uma matéria obrigatória sobre sexualidade. Porém, diferentemente da UNIFESP, 

não há, também, optativas que abordem o tema gênero. Assim como trazido pelos alunos nas 

UNIFESP em suas narrativas, percebemos a necessidade de mais discussões, tanto no âmbito 

na formação inicial quando da formação continuada a respeito do tema – aqui com o objetivo 

simples de desconstruir os estereótipos das masculinidades, principalmente sobre a docência 

masculina. Ao discutir sobre violência de gênero, na maioria das vezes, pensamos nas relações 

de poder e submissão da mulher. Porém, podemos perceber que os homens, também, sofrem 

certos tipos de violência, quando inseridos na instituição escolar para crianças menores. 

Para os entrevistados Valência e Nilo, crianças praticamente são seres assexuais3.Em seus 

discursos, eles afirmam: “são apenas crianças”, como se não fossem categorizados como sendo 

homem/menino ou mulher/menina. Nilo fala, por exemplo, sobre a indiferença de se ter 

banheiros separados na educação infantil e ensino fundamental. Já Valência nos trouxe um 

episódio que vivenciou durante o seu estágio, no qual uma criança do sexo masculino optou por 

usar uma fantasia de uma personagem feminina. Relata que houve desaprovação do pai da 

criança sobre seu filho estar usando uma fantasia “de menina”. Valência disse que, caso fosse 

a professora, deixaria a criança continuar usando a fantasia. Porém, como era estagiária, não 

pôde decidir nada, e a professora responsável apresentou certa dificuldade em manejar essa 

                                                 

 

3Assexuados são seres vivos que se reproduzem sem troca de gametas. Pessoas que não sentem atração sexual por outras são 

chamadas assexuais. 
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situação. Tal comportamento da criança pode ser visto, pela cultura em que estamos inseridos, 

como um comportamento fora dos padrões normativos de gênero. Nesse episódio, é verificado 

que a criança rompeu com os rígidos padrões de gênero que são estabelecidos pela cultura. Para 

Felipe (2016), as crianças provam outros scripts, não havendo uma “natureza” que as faça 

brincar de boneca por serem meninas ou brincar de bola ou carrinho por serem do sexo 

masculino. As crianças pequenas são livres, pois brincam de qualquer coisa. Elas ainda não 

“aprenderam” que certos comportamentos - que são impostos pela sociedade, cultura e tempo 

históricos -são separados conforme seu sexo biológico.  

 Os scripts culturais de gênero ainda dominam os comportamentos e as imagens dos atores 

das entrevistas, que são os pais dos alunos e professores. Para esses atores, ainda há concepções 

e construções do que é ser homem e ser mulher na sociedade brasileira. Ou seja, aprendemos 

que usar uma fantasia de Moana4 é algo feminino, somente meninas/mulheres podem usar esse 

tipo de traje, pois se trata de uma personagem do sexo feminino. É muito claro, nessa narrativa, 

que ainda há reproduções de estereótipos de gênero e, também, há uma masculinidade tóxica. 

Fica evidente que há uma violência (para essa criança) quando há a negação de uma atividade 

lúdica que é o brincar. Durante toda a entrevista com Valência e Nilo, foi verificado que ambos 

transgridem os scripts culturais de gênero: há uma forte crítica ao que ainda existe. No caso de 

Nilo, ele traz em seu discurso que preferiu abandonar o estágio a vivenciar comportamentos de 

seus superiores que insistem em classificar tudo em: “são coisas de menino e coisas de menina”.  

Isso porque a gente fez um bailezinho de carnaval e o filho dele quis brincar. 

A gente brincou de fantasia, estava livre. A gente levou uma caixa, jogou lá, 

e cada um podia pegar a sua - são crianças, entende? São crianças. Ele se 

fantasiou lá - a gente tinha muita fantasia na caixa, todos pegaram - e esse 

menino se fantasiou de Moana. Ele colocou, mas ele não sabia nem o que 

era aquilo, ele tinha três aninhos. E ele saiu brincando, pegou um negócio do 

Hulk, e saiu com aquela fantasia, porque ele achou bonito por conta da cor. 

Aí a professora filmou. E ele só mandou um áudio: "Tira isso do meu filho". 

Mas aí, na hora, a gente já deduziu. [...]. Você está entendendo? Então eu 

acho que rola esse medo. Eu acho que, na cabeça do pai, deve ter falado: 

"Nossa, os professores já estão ensinando o meu filho a ser gay". A gente 

está falando de uma criança. Criança não sabe definir o que é de menino e 

o que é de menina. Ele só quer brincar.  (Valência, 32 anos, UNIFESP) 

 

Mas também, todo dia, sempre que eu estou estudando, eu descubro algo ou 

perspectiva, um caminho novo que eu nunca tinha olhado. Eu já estava há 

três anos e uma coisa que me marcou foi quando eu estava em um congresso 

e entrou o questionamento de por que tem banheiro de menino e menina em escolas 

do Ensino Básico, Ensino Fundamental, se não faz... Entende? Existe, ali, uma 

barreira que não precisava existir, porque são crianças. Não faz diferença se 

                                                 

 

4 Personagem fictícia de filme de animação da Walt Disney 
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banheiro é para menina ou para menino se são crianças. São só crianças. [...] E se 

você impõe, você está tirando a oportunidade de ela construir. E a escola entra, 

também, seguindo essa agressão. (Nilo, 23 anos, UNIFESP) 

 

É porque eu acho que essas violências são sempre sutis. E ela é tão sutil que 

a gente não está preparada para ela. Então quando ela acontece, a gente não 

consegue identificar. E qualquer pequena coisa na formação de uma criança, 

pode ser uma violência muito grande. Eu trabalhava - não vou falar nome, 

obvio - mas eu trabalhava em um lugar muito legal, muito forte. E aí esse 

local é um local em que a assistente social virava para o menino e falava: 

"Não, Pedro. Você pega a bola, porque boneca é para as meninas". E que 

é uma coisa tão ultrapassada, tão ultrapassada. Mas também é muito, muito, 

muito violento. E a gente tem que entender a violência disso. A violência 

está nas pequenas coisas, nas coisas mais sutis. [...]. E hoje - óbvio que tem 

várias - mas hoje, uma das grandes barreiras é a violência de gênero mesmo, 

a violência de sexualidade, que a gente é o país que mais mata mulher, a 

gente é o país que mais mata LGBT. Os dados estão aí, estão expostos, são 

verdadeiros. Então a escola e o Estado têm um papel de fazer alguma política 

pública para tentar amenizar isso. Na verdade, acabar com isso. Mas a gente 

tem que começar a fazer alguma coisa, porque os dados estão aí, a gente sabe. 

E se está acontecendo, é porque várias crianças - crianças que nós fomos - 

crescem perpetuando a ideia de que o outro não tem direito de ser ele mesmo. 

Eu acho que essas violências de gênero, de sexualidade, é o que mais separam 

a gente, desde criança. (Nilo, 23 anos, UNIFESP) 

 

No dia a dia, tomamos o gênero como algo dado, e ainda há um esforço social que norteia 

os comportamentos das pessoas. Comportamentos estes que são adequados a cada gênero, 

sendo que esses eventos são produzidos tanto na esfera privada - por pais, mães, família - quanto 

na esfera pública - por legisladores, mídia, Igreja e, também, por professores. A sociedade, por 

inteiro, cria essas diferenças exemplares da masculinidade e da feminilidade (CONNEL, 2015).  

Para Beauvoir (2009), não se nasce mulher, mas torna-se. Ou seja, os/as personagens são 

ensinados a serem de determinado gênero através da socialização. Mas a famosa frase de 

Simone de Beauvoir é, também, válida para os homens: eles não nascem, mas tornam-se 

homens. Eles e elas são ensinados como devem se comportar em sociedade, o que são “coisas 

naturais” de mulher e “coisas naturais” de homem. Nessa pesquisa, não se acreditava que 

fossem surgir questões tão banais de gênero, como uso de determinada roupa, ou meninos que 

tenham que brincar de determinado brinquedo. Como o participante mesmo nos trouxe, é algo 

muito ultrapassado, antigo, mas ainda existe essa diferenciação do que é de homem e do que é 

de mulher.  
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 Outro fator apresentado pelos/as entrevistados/as foi a misoginia5. A misoginia é relatada 

pelos/as participantes, quando eles/elas eram estagiários de determinada escola, e percebida 

entre as crianças. A misoginia foi reproduzida por meninos na educação infantil e, também, no 

ensino fundamental. Para iniciar a discussão sobre misoginia, temos que entender alguns 

significados e conceitos, como violência e patriarcado. Para Saffioti (2015), qualquer brasileiro, 

ou turista que venha conhecer o Brasil, saberia definir o conceito de violência. A violência, em 

solo brasileiro, já é dada como algo natural, ou seja, o entendimento popular da violência é 

aceito como único e verdadeiro. No entanto, não estamos discutindo aqui apenas a violência 

física, mas também a integridade psíquica, sexual e moral. Já o patriarcado, de forma mais 

objetiva e simples, é o regime da dominação e exploração das mulheres pelos homens. A 

misoginia que os/as discentes descreveram vieram de crianças - no caso, de meninos tanto na 

educação infantil, de apenas 2 anos de idade, quanto do ensino fundamental, provavelmente, 

entre 7 ou 8 anos de idade.  

Podemos verificar que os scripts sexuais de gênero se dão, principalmente, entre os 

cenários cultural e interpessoal. Com relação aos scripts de nível interpessoal, há a atuação que 

ocorre pela interação com os demais atores ali em cena. Já nos scripts de nível cultural, o 

comportamento está atrelado aos aspectos produzidos pela cultura em que o ator está inserido 

(FELIPE, 2016). Nos cenários analisados, referidos pelos/as discentes, tais scripts já estão 

naturalizados para esses sujeitos (as crianças - meninos, no caso); porém os/as discentes ali 

presentes, como “professor/a” e mesmo como estagiário/a, querem descontruir esses scripts que 

já estão incutidos nessas crianças.  

Essa violência de gênero, que está intimamente ligada à misoginia, para algumas 

estudiosas como Saffioti (2015) e Felipe (2016), está relacionada às práticas de violência contra 

a mulher e violência doméstica. Neste ponto, fica impossível ignorar os números: as estatísticas 

trazem que ainda há, em todo o mundo, altos índices de violência/abuso contra meninas e 

mulheres. Basta abrir as páginas dos jornais na internet para nos depararmos, diariamente, com: 

                                                 

 

5O conceito de misoginia é um aspecto central do preconceito sexista. Ela se manifesta com atos de violência 

contra mulheres, em forma de piadas, pornografia, violência física. Ela está associada à desvalorização do 

feminino, ao ódio e ao desprezo ao feminino. Ela também é conceituada como ódio às mulheres simplesmente 

porque são mulheres/femininas. É uma base para a opressão das mulheres na sociedade dominada por homens. 

Até os padrões excessivos e inalcançáveis de beleza podem ser enquadrados como um aspecto da misoginia da 

nossa cultura ocidental moderna (BORGES et al, 2013)  

 

https://www.seer.ufal.br/index.php/latitude/article/view/1065/722
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“mulher tem rosto queimado por companheiro”, “mulher é espancada até a morte por ex-

companheiro”, “mulher é perseguida após término de relacionamento”, entre outros exemplos.  

A própria entrevistada narra que a criança estava tendo comportamento violento contra 

uma colega da creche porque via o pai batendo em sua mãe - um caso de violência doméstica. 

Nesses casos, a mulher está em uma situação de maior vulnerabilidade, pois está dentro de casa, 

o que causa uma invisibilidade do problema no meio público. A violência física contra a mulher 

é um sério problema de saúde pública e se coloca como a principal forma de violação dos 

direitos humanos. Isso porque ela interfere nos direitos à saúde, à liberdade, à saúde física e 

mental e à integridade. Conforme dados da OMS (2012), a violência contra a mulher é um fato 

mundial, que varia de 13% no Japão a 61% nas regiões da América Latina. Já no Brasil, em 

2018, 1,6 milhão de mulheres sofreram espancamento, o que representa três agressões por 

minuto. E um dos dados mais perturbadores é que 76,4% das mulheres revelaram que o agressor 

era um conhecido. No Brasil, várias legislações foram criadas com o objetivo de reprimir esse 

tipo de crime. Os estudos, porém, (e o dia a dia6) apontam para o aumento dos casos de violência 

contra mulher. As últimas informações apontam, em decisão inédita do Supremo Tribunal da 

Justiça (STJ), que a aplicação da Lei Maria da Penha também deve ser aplicada às mulheres 

transexuais. Já a Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou um projeto de lei que proíbe 

o uso da tese de legítima defesa da honra por acusados de feminicídio. Neste quesito, podemos 

                                                 

 

6 Dias antes do Dia Internacional da Mulher (08 de março de 2022) foi vazado um áudio do então deputado estadual 

de São Paulo, Arthur do Val conhecido como “Mamãe Falei”, eleito com o segundo maior número de votos. Uma 

breve contextualização, tal deputado fez uma viagem para Ucrânia após a invasão Russa, e fez um áudio para um 

grupo de amigos onde fez declarações de teor machista com relação às mulheres ucranianas. As gravações 

começam com o deputado tratando sobre a classe social das ucranianas: “...eu vou te dizer, são fáceis porque são 

pobres!”. Arthur continua narrando a beleza das ucranianas: “Eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais. 

Deusas. Que você casa, você faz tudo que ela quiser. Eu estou mal eu não tenho nem palavras pra expressar. Quatro 

dessas eram minas que assim, se ela cagar, você limpa o c* dela com a língua. Assim que essa guerra passar eu 

vou voltar pra cá”. Tal áudio (próximo do Dia Internacional da Mulher, pois ele foi vazado no dia 4 de março) foi 

de grande impacto e extremamente negativo para todos os lados, mas claro, principalmente, entre as feministas. O 

que causa tal estranhamento é que tal sujeito foi um dos políticos mais votados no Estado de São Paulo, ou seja, 

grande número de eleitores escolheu para ser o seu representa uma figura misógina, sexista e com a falta de empatia 

com outros seres humanos. Vale lembrar também que a mesma figura, antes de virar deputado, invadiu o 

departamento da Faculdade de Medicina da USP fantasiado de vulva, ou como ele mesmo falou “pepeca rosa” 

para ridicularizar um seminário sobre questões de gênero, sexualidade e, naquele exato momento, sobre 

masturbação feminina. São nessas situações que nos deparamos com a violência contra mulher de forma mais sutil, 

porém que interferem na integridade do ser humano. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/audios-de-arthur-do-val-sao-repudiados-por-diplomata-e-

comunidade-ucraniana.shtml 

 



87 

até discordar, em certo ponto, com Saffioti (2015), que afirma: “Durante longo período, usava-

se, com êxito, o argumento da legitima defesa da honra como se esta não fosse algo pessoal...”, 

pois, ainda hoje, no meio jurídico, alguns agressores podem sair ilesos dos processos de 

violência contra a mulher. Porém, podemos concordar com: 

Graças a muitos protestos feministas, tal tese, sem fundamento jurídico ou de 

qualquer outra espécie, deixou de ser utilizada. O percentual de condenações, 

contudo, situa-se aquém do desejável. O cumprimento da pena constitui 

assunto de pior implementação. O bom comportamento na prisão pode reduzir 

o cumprimento da pena a um terço, até a um sexto de estabelecido, o que não 

é admissível para quem deseja ver esta prática extirpada da sociedade ou, pelo 

menos, drasticamente reduzida (SAFFIOTI, 2015, p 48) 

  

Dados da OMS revelaram que a pandemia de COVID-19 repercutiu nos relacionamentos 

interpessoais, especialmente dentro do ambiente familiar, entre os parceiros íntimos. No Brasil, 

as denúncias efetuadas a partir do dia primeiro de março até junho de 2020, através do disque 

denúncia 180 do ministério da mulher, da família e dos direitos humanos, totalizaram 18.586 

casos, sendo 424 denúncias diárias de violência contra a mulher (SOUSA et al, 2021).  

É importante destacar que, durante a pandemia, houve o distanciamento social, que 

obrigou as pessoas a ficarem dentro de suas casas com o objetivo de não disseminar o vírus. 

Com isso, o mundo sofreu um grande impacto negativo nas atividades econômicas e em todos 

os níveis da sociedade. Podemos levantar a hipótese sugerida por Saffioti (2015), onde o 

homem, que, até então, era “provedor da casa”, diante do cenário da crise sanitária, já não é 

mais, tornando-se um desempregado. Infelizmente, os homens são mais afetados, pois sempre 

lhes coube prover as necessidades materiais da família - é esse o “papel” esperado de um 

homem que compõe o elemento de maior peso na definição da virilidade. Se o homem está 

desempregado, logo se cria o sentimento de impotência (econômica), que também pode 

desencadear impotência sexual:  

 
Há homens que verbalizam preferir morrer a ficar sexualmente impotentes. 

Nem neste caso se permite ao homem chorar. Isto consiste numa “amputação” 

pois há emoções e sentimentos capazes de se expressar somente pelo choro. 

Pesquisas já demonstram (Chombart de Lauwe, 1946) que glândulas lacrimais 

de homens sofrem o processo de atrofia por desuso (SAFFIOTI, 2015, p 38) 

 

 As narrativas dos/as participantes mostram que não dá mais para serem aceitas tais 

situações: é preciso desnaturalizar alguns scripts sexuais de gênero para, assim, existir uma 

sociedade livre de preconceitos e violência. Porém, eles/as percebem que não é algo tão fácil, 

uma vez que esses scripts já estão inseridos e construídos dentro de um ambiente privado, 
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dentro de casa, com os pais dessas crianças, entrelaçando os três cenários: cultural, interpessoal 

e intrapsíquico.  

Porque ali é que você vai observar o comportamento dela, e o ambiente 

familiar dela dentro de casa. É ali que ela vai te denunciar se ela sofre abuso, 

se ela sofre maus tratos. E eu falo isso porque eu já presenciei um menino 

batendo em uma menina - ele tinha dois aninhos. Ele batia mesmo, de bater 

nas meninas. Nas meninas. O ódio dele era por menina. Não era por menino, 

era por menina. Quando você foi buscar a fundo, a mãe dele sofria maus 

tratos dentro de casa, a mãe dele apanhava do marido. Então era a rotina da 

criança, ela só estava te trazendo o que ela estava vivendo dentro de casa. 

Então quando eu falo esse olhar, é isso. Não é ensinar a criança... não...é 

ficar atento a isso, observar esses pequenos detalhes que a criança te traz, e 

que passa despercebido. Ele era muito agressivo. Muito. E era com menina. 

Era uma coisa que você ficava: "Gente, ele odeia mulher". (Valência, 32 anos, 

UNIFESP) 

 

Isso. Porque a gente fez um bailezinho de carnaval e o filho dele quis brincar. 

A gente brincou de fantasia, estava livre. A gente levou uma caixa, jogou lá, 

e cada um podia pegar a sua - são crianças, entende? São crianças. Ele se 

fantasiou lá - a gente tinha muita fantasia na caixa, todos pegaram - e esse 

menino se fantasiou de Moana. Ele colocou, mas ele não sabia nem o que 

era aquilo, ele tinha três aninhos. E ele saiu brincando, pegou um negócio do 

Hulk, e saiu com aquela fantasia, porque ele achou bonito por conta da cor. 

Aí a professora filmou. E ele só mandou um áudio: "Tira isso do meu filho". 

Mas aí, na hora, a gente já deduziu. [...]. Você está entendendo? Então eu 

acho que rola esse medo. Eu acho que, na cabeça do pai, deve ter falado: 

"Nossa, os professores já estão ensinando o meu filho a ser gay". A gente 

está falando de uma criança. Criança não sabe definir o que é de menino e 

o que é de menina. Ele só quer brincar.  (Valência, 32 anos, UNIFESP) 

 

Mas um dia, em uma situação específica, eu ouvi uns alunos do quinto ano, 

que já são os maiores, chamando um dos meninos de veadinho. "Seu bicha, 

veadinho". Correndo na hora do intervalo. E eu não podia fazer nada. 

Porque é uma escola religiosa, só o rabino pode conversar com as crianças 

sobre sexualidade ou, até mesmo, questões de gênero. Então eu não tinha 

liberdade. Como eu posso educar uma criança, se eu vejo uma situação como 

essa e eu não posso resolver, eu não posso conversar sobre, eu não posso 

entender a origem daquilo, explicar o que é certo e o que é errado? Então foi 

uma das decisões, quando eu quis sair, apesar de ficar muito chateada por 

gostar da equipe, é horrível trabalhar em um lugar onde os preconceitos estão 

acima da educação. É uma coisa que me marcou bastante. Eu acho que é 

importante conhecer, pelo menos, o suficiente, para você poder trabalhar. 

Eu não trabalho com as pessoas mais velhas, então o assunto não chega ao 

nível complexo. Mas, às vezes, as crianças precisam de certas conversas, 

como essa situação. (Electra, 25 anos, UNIFESP) 

 

Uma vez que eu fiquei com um menino na escola e eu sofri muito com isso, 

que o pessoal ficou falando: "Ah, ela é menino homem. Você ficou com uma 

menina homem". Mas não tinha nada assim que, "Ai, ela parece um menino" 

Não. Um jeito mais grosseiro, andava como um menino, talvez, um jeito mais 

marrento. Então o pessoal falava. Esses dias, minha prima, em Campinas, 

encontrou um amigo nosso do colegial. Ele falou assim: "E a Areta? Ela está 

viva, ela se casou com a menina?" Ela falou: "Não, a Areta nunca ficou 

com menina. A Areta se casou com meu primo até, e tem uma filha, mora 
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em São Paulo, agora em Guarulhos." E ele falou assim: "Ah, que legal. Eu 

achava que ela ia ser lésbica." E é isso. Acho que eu sofri isso, mais nessa 

questão da minha sexualidade, esse preconceito, esse pré-julgamento das 

pessoas comigo. Na época, eu usava sempre cabelo preso, ser uma menina 

magrinha, usar calça jeans sempre, tênis, aquela coisa toda. (Areta, 30 anos, 

UNG) 

  

A misoginia e violência são verificadas nas falas, nas conversas entre os sujeitos, no 

discurso e no dia a dia. No país onde foi eleito um presidente abertamente homofóbico e 

misógino, não é de se estranhar ainda termos que passar por isso. Só não devemos tolerar tais 

preconceitos e manter-se em resistência a essa velha política. Antes mesmo de se tornar 

presidente, Jair Bolsonaro agrediu mulheres diversas vezes, figuras públicas em sua maioria. 

Em 1998, Bolsonaro esmurrou por trás a cabeça de uma mulher, admitindo ao jornal7ter 

cometido a violência. Em 2011, Bolsonaro ofendeu a cantora Preta Gil com comentários 

racistas e sexistas. Em 2014, no Plenário da Câmara (na época era deputado federal), atacou a 

deputada Maria do Rosário, também com comentários de caráter misógino: “Ela não merece 

ser estuprada porque é muito feia”. No mesmo ano, Bolsonaro comentou que achava justo que 

as mulheres ganhassem menos que os homens pelo simples fato de engravidarem. São tantos 

exemplos que poderiam ser colocados em ordem cronológica. Para finalizar, no ano da 

pandemia do COVID-19, no final de 2020, Bolsonaro, já presidente, realiza uma visita técnica 

ao estado do Maranhão e faz piada homofóbica ao provar o guaraná Jesus8: “Virei boiola”.  

Tais acontecimentos machistas, sexistas e misóginos, não surgem apenas no Brasil, mas 

também ocorrem em todo mundo. Somos expostos, a todo momento, a escândalos midiáticos 

que alguns sujeitos aceitam sem questionar, pois é algo naturalizado. Porém, para outra parcela, 

esses eventos são expressões intoleráveis. E a linguagem, algo tão comum e simples, pode ser, 

também, muito ofensiva: bicha; mulherzinha; boiola; mariquinha; entre tantos outros termos 

que reforçam a violência de gênero.  

Discutiremos sobre o ser mulher. Ser mulher é algo ofensivo? Por quê? É ruim ser 

mulher? Ser mulher é ser menos? Infelizmente, em uma sociedade conservadora, patriarcal, 

machista e misógina como a do Brasil, sim. Não concorda? Apenas leia as notícias diárias, as 

                                                 

 

7 Disponível em: https://oglobo.globo.com/politica/relembre-declaracoes-com-ofensas-as-mulheres-feitas-pelo-

presidente-a-familia-bolsonaro-25423642; https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/veja-nove-vezes-em-

que-bolsonaro-atacou-os-direitos-das-mulheres  

8Guaraná Jesus é um refrigerante que pertence à The Coca-Cola Company. É importante deixar claro que o 

Presidente fez a piada homofóbica pois o refrigerante é de coloração rosa. 

 

https://oglobo.globo.com/politica/relembre-declaracoes-com-ofensas-as-mulheres-feitas-pelo-presidente-a-familia-bolsonaro-25423642
https://oglobo.globo.com/politica/relembre-declaracoes-com-ofensas-as-mulheres-feitas-pelo-presidente-a-familia-bolsonaro-25423642
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/veja-nove-vezes-em-que-bolsonaro-atacou-os-direitos-das-mulheres
https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/veja-nove-vezes-em-que-bolsonaro-atacou-os-direitos-das-mulheres
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quais somos expostos. Ou melhor: lembre-se que as mulheres são as mais afetadas pelos baixos 

salários e pelo desemprego. Infelizmente, ser mulher ainda é isso: ser submissa e passiva ao 

homem.  

Contudo, não se trata apenas de fronteiras, mas também de desigualdades. A 

maioria das igrejas e mesquitas é gerida exclusivamente por homens, o que é 

parte de um padrão mais amplo. A maioria da riqueza corporativa também 

está nas mãos de homens, as maiores instituições são lideradas por homens e 

a ciência e a tecnologia são, em sua maioria, controlada por homens. Em 

muitos países, incluindo alguns com população muito densa, as mulheres têm 

menos chances de aprenderem a ler e escrever (CONNELL, PEARSE, 2015, 

p. 41) 
 

Voltando à dicotomia do sexo biológico, onde estão disseminadas e consolidadas, na 

sociedade, as categorizações das “caixinhas” onde, se você tem um pênis, você é um homem e, 

se você tem uma vagina, você é uma mulher, entendemos que estas configurações estão 

enquadradas na lógica cishetornormativa de matriz hegemônica. Verificamos, nas narrativas, 

que as crianças com as quais os/as participantes lidam nos seus estágios já fazem a 

representação de um binarismo sexual, onde o corpo possui somente duas formas constitutivas 

únicas: feminino e masculino. Sendo assim, também representam papeis sociais que, também, 

são binários. Já os/as participantes da pesquisa sabem que isso é consolidado na sociedade, 

porém, criticam esse modo de ver, pensar e viver.  

Observa-se que os scripts interpessoais desempenham um roteiro definido pela sociedade. 

Desde muito cedo, o indivíduo é educado perante a sua condição sexual. Uma mulher deve ser 

cuidadosa, dócil, gentil, passiva, submissa e, no futuro, mãe. Já o homem deve ser forte, viril e 

trabalhador. Não dá para uma mulher ser forte, ficar com as pernas abertas, falar alto e grosso 

e não ser delicada. Mas é ainda mais inadmissível que um homem (no caso das narrativas, 

meninos entre 8 e 9 anos de idade) seja delicado, gentil ou “afeminado”. Em uma sociedade 

conservadora, somos ensinados a seguir um script interpessoal: mulheres são de um jeito e, 

homens, o oposto. Diante desses fatos, podemos também recorrer a Connell: 

No quarto ano, insultos homofóbicos – como chamar outro menino de “bicha” 

– já se tornaram comuns entre os meninos, que aprendem, em sua maioria, que 

essa palavra expressa hostilidade antes mesmo de aprenderem sua conotação 

sexual. Ao mesmo tempo, no entanto, o contato físico entre meninos se torna 

menos comum – eles aprendem a temer ou desconfiar de expressões de afeto. 

Em suma, nessa fase, as crianças estão começando a mostrar algo da 

diferenciação de padrões de gênero, e das hierarquias sexuais e de gênero, que 

são tão familiares aos adultos. (CONNELL, PEARSE, 2015, p 57) 
 

Quando se fala “mulher homem” ou “bichinha”, isso representa uma quebra de paradigma 

da lógica binária, negando as categorizações existentes; porém, marcada pelo preconceito. A 

identidade masculina é marcada pelo padrão hegemônico de macho, onde não há lugar para 



91 

particularidades do mundo feminino. Há um estereótipo predeterminado sobre uma relação de 

superioridade em relação a tudo o que envolve o universo feminino e a feminilidade. Um 

homem de verdade não pode ser feminino, pois a posição da mulher ainda é de um lugar 

marginalizado, carregada de sentimentos e fragilizada, subalternada diante do macho 

heteronormativo.  

A saída e a liberdade em relação a esses estereótipos podem ser produzidas a partir da 

educação inicial (ou formação continuada, para professores/as já atuantes) para esses futuros/as 

professores/as. Poderíamos propor uma pedagogia queer9ou, simplesmente, trazer novamente 

discussões sobre gênero para dentro da escola.  

6.3 CAMINHOS PARA O CONHECIMENTO 

Neste tema, analisamos as representações elaboradas pelos/as participantes da pesquisa 

sobre a construção do conhecimento sobre sexualidade. A principal intenção deste tema foi 

questioná-los/as sobre “aonde buscam o conhecimento sobre sexualidade?”. De forma mais 

objetiva e clara, existem dois caminhos para o conhecimento: o conhecimento científico e o 

conhecimento popular, também chamado de senso comum. Este tema está em consonância com 

a Teoria das Representações Sociais, quando Moscovici (2003) discute que a sociedade atua 

em dois universos distintos, o chamado universo consensual e universo reificado.  

Encontramos nas narrativas que a maioria dos/as participantes prefere percorrer no 

caminho do conhecimento do senso comum. Para Moscovici (2003), isso ocorre porque o senso 

comum se encontra nas práticas interativas cotidianas, sendo o espaço que é familiar e mais 

próximo. As mídias digitais são o principal meio de construir esse conhecimento sobre 

sexualidade. Os/as participantes relatam que procuram questões sobre sexualidade 

principalmente em redes sociais, como Instagram e vídeos no YouTube10. Também relatam que 

procuram informações sobre o tema em sites que sentem mais confiança. Outro meio de 

construir esse conhecimento é a partir de filmes e series que existem nas plataformas de 

                                                 

 

9Queer: a política queer nasceu durante a epidemia da AIDS nos EUA que refletem estudos culturais norte-

americanos, problematizou em estudos gays e lésbicos, as identidades sexuais que são ancoradas numa perspectiva 

de matriz binária. A teoria queer propõe críticas às identidades sexuais e assume que a heterossexualidade é 

instável e precisa ser problematizada e contestada. 
10 Plataforma de compartilhamento de vídeos.  
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streaming11. Também encontramos participantes que buscam conhecimento sobre sexualidade 

a partir das relações interpessoais, ou seja, em conversas com amigos, parentes e, também, na 

figura médica.  

Querendo ou não, as redes sociais são a maior parte das nossas informações 

hoje em dia, não é? Eu estaria mentindo se eu falasse: "Eu pesquiso artigos 

acadêmicos para me informar sobre sexualidade e tudo mais [....] Mesmo que 

haja pesquisa sobre, eu não acho - não acho, porque eu não sei mesmo - mas 

eu não acho que é um tema muito discutido, pensado, debatido. Porque eu 

acredito que está em uma evolução tão grande agora - de descobrir, do 

mundo ver - é tanta informação nova que eu acho que a academia não tem 

tempo, nem de pesquisar do método científico, do jeito que você está fazendo. 

Mas uma coisa que eu me informo bastante, principalmente como pedagogo 

e com professor - eu me informo bastante sobre - não ler textos, mas pegar 

referências, conversar com outros professores - sobre sexualidade na 

infância... (Eros, 21 anos, UNIFESP) 

 

Eu estava vendo uma matéria, esses dias - na verdade, eu estava vendo vídeo 

no YouTube, não vou mentir - da Rita von Hunty, não sei se você conhece. 

Ela é uma drag queen, ela ficou bem famosa na mídia, e ela tem um vídeo 

todo explicando como gênero binário - eu estou falando de gênero, mas é 

sexualidade o assunto. É porque ela estava falando de gênero. Que, em toda 

a América, não existia gênero binário. Tinham três: o Masculino, o Feminino 

e o Dois Espíritos, que eram pessoas que transitavam entre esses dois. E essas 

ideias de heteronormatividade, de gênero, é um padrão totalmente europeu. 

Aqui, nas Américas, era totalmente diferente. (Eros, 21 anos, UNIFESP) 

 

Também procuro em redes sociais. Dependendo da página, eu gosto muito 

de seguir. Tem umas páginas muito boas, que relatam sobre pedagogia, em 

como tratar essas questões de gênero, sexualidade. Então eu gosto muito, 

porque me dá um norte. (Valência, 32 anos, UNIFESP) 
 

Eu busco. Eu gosto até, bastante, de entender algumas coisas. Mas eu diria 

que é mais quando pula na tela, sabe? Eu já assisti muitos seriados que 

trabalham o tema, eu gosto. Quando aparece, eu leio várias das matérias, 

por exemplo, no BuzzFeed. Sempre que publica alguma coisa nova, eu gosto 

de ler sobre o assunto. Mas acho que é um assunto bastante complexo. Por 

isso que eu disse: eu não sei definir, eu não estudei teoricamente. Eu gosto 

mais desse conhecimento mais popular, essa coisa mais[...]. Redes sociais 

eu não uso. Então eu diria que mais BuzzFeed, site de notícia; às vezes entra 

no Google, lê alguma coisa. Curto mais filme, seriado sobre os assuntos[...]. 

Sim, sim. Converso bastante com os amigos sobre isso. Assim... do meu grupo 

é bem variado [...]. Como eu disse, teoricamente eu não estudei o assunto, 

eu gosto mais desse conhecimento popular. (Electra, 25 anos, UNIFESP) 

                                                 

 

11 Streaming é um tipo de serviço que transmite conteúdos pela internet. É um tipo de tecnologia que permite o 

consumo de filmes, séries, documentários e música. Atualmente, temos serviços de streaming como Netflix, HBO, 

Disney, Amazon Prime entre outros. Conforme relatado pela participante, ela busca conhecimento sobre 

sexualidade a partir de filmes e séries ofertados pelos serviços de streaming. Atualmente, temos diversas séries 

em que a sexualidade é explorada, como “Sex Education”, “Sexify”, “Euphoria” entre outros. Disponível em: 

https://guia.folha.uol.com.br/streaming/2021/09/no-clima-de-sex-education-conheca-10-series-que-falam-sobre-

sexo-sem-tabus-no-streaming.shtml 



93 

 

Geralmente, eu sou muito curioso. Então eu posso dizer que eu vejo de tudo, 

desde alguma curiosidade aleatória [que aparece na minha cabeça, então eu 

vou pesquisar, desde um artigo sobre algo que eu nunca ouvi falar, 

para entender aquilo. Eu faço isso para tudo, mas como gênero e sexualidade 

é algo que eu estou muito próximo, então geralmente eu fico vendo artigo, 

vendo conceito sabe [...]. Esses dias, eu estava vendo esse conceito de gênero 

e sexualidade. É uma construção ou ele é biológico? E é muito interessante 

que as duas, a perspectiva construtivista e a perspectiva biológica, está super 

a par, nos dias de hoje que a gente acaba deixando passar[...]. Na academia, 

a primeira coisa que a gente fala, a primeira crítica, é ao Wikipédia, 

que não é fonte segura, e aí as pessoas sempre julgam. Mas não. Às vezes eu 

acho que você pode dar um Google, acho que a informação não precisa 

estar só dentro daqueles padrões acadêmicos. Ela está na roda de amigos. 

Então eu converso, cotidianamente, com os amigos. Para abordar esse tema. 

Quando eu mesmo descubro algo novo eu: "Nossa, amigo. Olha só. Tem 

banheiro, box separado, mas não faz sentido." E aí, sim, eu busco outras 

fontes, a não ser só academicamente (Nilo, 23 anos, UNIFESP) 

 

...tem algumas pessoas youtubers que eu sigo, pessoas e figuras públicas que 

são assumidamente lésbicas e eu busco ver o que elas falam sobre o que elas 

estão comentando. Tem algumas coisas que o próprio movimento lésbico 

tem muitas vezes que tá tendo alguma pauta. Ainda mais esse mês né, de 

agosto que é o nosso mês. Então tá tendo muita coisa sendo falada e aí eu 

acabo consumindo. E, também, o meu grupo social tem bastante mulheres 

lésbicas. (Kaira, 19 anos, UNIFESP) 

 

Só assim conversando com amigas da mesma idade, aí a gente conversava 

alguma coisa, sobre namorado, alguma coisa assim. Porque também na 

minha época não tinha essa questão de celular. Eu também não tinha um 

computador, eu não tinha essa condição. Diferente de hoje. A informações 

na minha época, que não faz tanto tempo assim, é que eu não tinha aonde 

buscar. Ou era na biblioteca da escola, ou informações direto na escola 

mesmo. Hoje qualquer coisa a gente consegue pesquisar. Igual eu vou dar 

aula agora no celular, por exemplo. Mas antigamente não, não é? Então 

não... não era assim (Celeste, 39 anos, UNG) 

 

No Google. Às vezes eu tenho conhecimento com uma doutora, médica, e às 

vezes eu já peguei alguns livros dela também para olhar a questão da 

anatomia, essas coisas. Porque ela sempre tem aqueles livrinhos para 

adolescente, então eu já dei uma lida nesses livrinhos, como é passado para 

os adolescentes como é conhecer o corpo, essas coisas. (Nora, 36 anos, UNG) 

 

Geralmente em alguns portais em que a gente tem confiança, às vezes, a 

gente procura isso. Eu também converso bastante com a minha ginecologista 

e também, no momento, como eu estou passando por um processo onde eu 

estou sendo tentante, tentando engravidar, eu acabei me aproximando um 

pouco de algumas vertentes um pouco mais naturais. É uma amiga que está 

me acompanhando nessa parte de modo mais fitoterápico, então ela está me 

orientando. Ela também é doula, então ela acompanha tanto quando a mulher 

está na tentativa de ficar grávida quando ela já fica e quando tem o bebê. 

Então ela está me acompanhando, é muito importante para mim essa 

proximidade que eu estou tendo com ela, porque ela está me trazendo outras 

coisas, resgatando questões ancestrais até. Então eu acho que eu estou indo 

por esse caminho de pesquisa [...]. Mas no YouTube, por exemplo, é um 
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lugar que eu recorrentemente vou para me informar a respeito a respeito de 

algumas questões, a parte da sexualidade. (Aurora, 33 anos, UNIFESP) 

 

Se você pesquisar na internet, tem muitos vídeos da Turma da Mônica que 

fala alguma coisa. E depois você ir colocando algumas coisas em prática, dar 

uma atividade e falar: "Olha, o corpo da menina, o corpinho do menino". 

(Rute, 50 anos, UNG) 

 

Eu busco mais em relação a doenças [...]. Geralmente na internet. [...]. Senti 

porque, talvez, eu poderia ter uma resolução de algumas coisas mais claras. 

Não precisaria, às vezes, buscar informações erradas em internet. Porque 

muitas meninas, dessa idade entre 15 e 16 anos, engravidavam muito por falta 

de conhecimento. (Nora, 36 anos, UNG) 

 

Agora, que eu tenho um bebê, eu sigo alguns pediatras no Instagram e, 

geralmente, eles ensinam. Tem um que eu sigo, Pediatria Thiago, o nome 

dele. Ele fala que nós temos que ensinar os nomes corretos das partes íntimas, 

sempre ensinar para a criança o que é certo, o que é errado sobre a 

sexualidade. (Brianna, 21 anos, UNG) 
 

 

Percebemos um forte consumo de informação via internet e, durante as entrevistas, é 

verificado que os/as participantes estão se fechando em bolhas e consumindo determinados 

nichos de sua preferência. Durante a entrevista, Eros declarou ser bissexual e procurar fontes 

de informação via internet, mas, principalmente, em canais do YouTube e em redes sociais. 

Para Eros compreender a diversidade sexual, o caminho que escolheu percorrer foi pela internet, 

por meio de vídeos de uma figura pública drag queen, chamada pelo nome artístico de Rita von 

Hunty, que realiza vídeos na plataforma YouTube sobre sexualidade e gênero. Procurar por 

canais e vídeos no YouTube também foi um caminho percorrido pela participante Kaira, de 19 

anos. Durante a entrevista, Kaira declarou ser lésbica e, também, se ancorar em figuras públicas 

que têm canais e vídeos, também na plataforma YouTube.  

Diante dessa revolução do século XXI, a internet, verificamos que fica cada vez mais 

fácil adquirir conhecimento: seja no formato de conhecimento científico ou de conhecimento 

do senso comum. Porém, é necessário realizar um julgamento e verificar se esse conteúdo é de 

qualidade e se são informações precisas. Entretanto, a única forma de analisar se as informações 

são, de fato, verdadeiras e legítimas, é por meio do conhecimento científico. No período em 

que a desinformação se tornou uma epidemia que, diariamente, afronta a democracia12, há a 

necessidade de se verificar se o conhecimento que eles/elas elaboram sobre sexualidade é 

                                                 

 

12 Vide tema “Pais x Professores: no âmbito do medo” onde se discutirá mais sobre as fake news. Sobre a internet, 

as chamadas fake news, ou notícias falsas, ganharam força no Brasil a partir de 2018. Com a crise sanitária do 

Coronavírus, isso se agravou ainda mais. 
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verdadeiro e de qualidade. Os/as participantes relatam que existem perigos na internet, fazem 

críticas do conteúdo que possa existir, como as falsas notícias, a pornografia e os sites 

duvidosos. Porém, o discurso do participante Nilo, de 23 anos, apresenta contradição: ora faz 

duras críticas ao conteúdo que existe na internet e, ao mesmo tempo, acha que o site Wikipédia13 

é um site confiável.  

E acho que é bom, acho que qualquer educação não bancária ou não lunática 

ela é importante. É informação. Tem muita merda na internet hoje em dia, 

é tão fácil: tu põe alguma coisa ali, daqui a pouco é uma informação tão 

bosta, que a pessoa não sabe distinguir. (Paco, 49 anos, UNIFESP) 

 

Eu pesquiso fake news, das mídias digitais, e as atuais barreiras do trabalho 

docente. Que é interessante porque você aborda as barreiras que o professor 

tem dentro da sala de aula, e como a mídia também vem e faz um contorno 

disso, tipo: "Meu Deus, o brasileiro acreditou na mamadeira de piroca". 

Então é sério, realmente não dá para a gente falar - assim, dá também, dá de 

falar. Mas é muito difícil falar com pessoas que acreditam que tinha uma 

mamadeira de piroca na escola. Tipo: "O quê? Não" (Nilo, 23 anos, 

UNIFESP) 

 

Apenas dois participantes relataram o uso da pornografia para buscar conhecimento sobre 

sexualidade. Paco, de 49 anos, em sua juventude, lia contos eróticos e, na atualidade, consome 

pornografia. Durante a entrevista, observamos que, para o participante, a pornografia não 

condiz tanto com a realidade. Desse modo, o participante procurava consumir contos eróticos.  

Já a participante Corina, de 20 anos, faz duras críticas aos adolescentes que consomem 

pornografia, pois esse é um meio de busca de conhecimento incontestável.  As representações 

desveladas nas narrativas dos participantes corroboram com Rohden e Duarte (2016), que 

afirmam que, na atualidade, um dos tipos de conhecimento organizado sobre sexo mais 

acessível é a pornografia, sendo que, com o advento e popularização da internet, qualquer 

indivíduo que se propuser a pesquisar sobre pornografia consegue ter acesso. Mesmo que o 

conteúdo da pornografia tenha mudado, ela ainda é permeada pelos velhos perigos. A maioria, 

ainda, retrata um padrão hegemônico de representação da sexualidade em que predomina a 

ideologia heterossexista. Foram conteúdos, criados por homens heterossexuais, que conciliam 

o sexo e a exposição das genitais com o abuso e a depreciação das mulheres (PINTO et al, 

2010). 

                                                 

 

13 O site Wikipédia funciona como uma enciclopédia colaborativa e universal. Porém a Wikipédia é controlada 

por empresas de marketing que se dedicam a controlar a percepção pública dos consumidores. O próprio site da 

Wikipédia reconhece que não deve ser usada como fonte primaria de pesquisa. 
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Com relação ao universo reificado proposto por Moscovi (2003), percebe-se que os/as 

participantes também consideram e elaboram o conhecimento sobre sexualidade a partir das 

ideias da ciência.  

No meio acadêmico mesmo. Eu peço orientação da minha orientadora, peço 

indicação para a minha orientadora. Eu gosto de coisa bem estruturada da 

área, eu sou do ‘academiquês’, eu sou do científico, eu acho que esse é um 

meio bacana de se procurar [...] Eu acho que serve mais no sentido de 

organização política, através de grupos [mesmo], de comunidade LGBT (Yan, 

22 anos, UNIFESP) 

 

Então eu passei a consumir muito conteúdo, tipo leitura, para ver se eu 

encontrava [...]. Eu cheguei à parte acadêmica através da rede social. De 

procurar indicação, essas coisas. A indicação partiu da rede social, mas 

acabou que eu cheguei nesse lado também. Mas nada muito grande... (Corina, 

20 anos, UNIFESP) 

 

Eu ainda não consegui ler. Mas eu tenho uma amiga que ela me mandou 

um texto sobre professoras lésbicas em ambientes escolares, sobre essas 

questões. Mas fora isso, só o que o meu amigo apresentou mesmo. Que era 

sobre a comunidade LGBT na escola. Não me lembro se era na escola ou no 

ambiente universitário. Mas era no ambiente de educação. (Kaira, 19 anos, 

UNIFESP) 

 

Eu gosto, particularmente, dos estudos relacionados às relações entre 

sexualidade e educação. Eles são muito interessantes. Embora não seja, por 

exemplo, nenhum tema de pesquisa ou alguma coisa, eu busco essas 

informações. Eu leio, frequentemente, artigos que tratam disso. A Deborah 

Britzman, por exemplo. A Guacira Lopes Louro. São autoras que eu leio, às 

vezes, por simples interesse, sem nenhuma relação com essa questão. Mas 

também eu busco informações em outros locais, como YouTube, portais de 

notícias. (Anton, 21 anos, UNIFESP) 

 

Foram poucos relatos sobre a busca pelo conhecimento sobre sexualidade a partir da 

ciência. Poucos/as discentes relataram que realizam busca em artigos e livros acadêmicos sobre 

o assunto. Isso porque o conhecimento científico é totalmente contrário ao conhecimento 

popular, senso comum. Ele diferencia-se pelo embasamento teórico, lida com fatos e forma um 

sistema de ideias. O conhecimento científico necessita de um método, procedimentos 

intelectuais e técnicos, para chegar a um determinado fim. Conforme sugere Moscovici (2003), 

no universo consensual, do senso comum, as pessoas são vistas como iguais e livres. Já no 

universo reificado, as pessoas têm papeis diferentes e são desiguais.  

Apesar dos/as participantes já estarem inseridos dentro do ambiente acadêmico - alguns 

já no final do curso - e muitos já terem contato com universo acadêmico e artigos científicos, 

foi verificado que a maioria dos/as participantes construiu seu conhecimento a partir do senso 

comum. A partir desta constatação, concluímos que o conhecimento popular, do senso comum, 

continua sendo mais acessível e é baseado em valores de quem promove a investigação.  
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6.4 DESENVOLVIMENTO DA SEXUALIDADE HUMANA 

Quando questionados sobre a importância de se ter educação em sexualidade em nível 

escolar, as narrativas dos/as entrevistados/as demonstram que o reconhecimento do corpo, 

quando criança, é uma parte importante da experiência humana e faz parte da vida de qualquer 

ser humano. Todos os/as entrevistadas/os entraram no debate sobre as fases de desenvolvimento 

da criança. Alguns discentes discutiram, de forma breve, alguns teóricos, como Freud e Piaget.  

É importante destacar que os/as discentes, tanto da UNIFESP quanto da UNG, relataram 

ter, no início da formação de pedagogia, uma disciplina que discute os teóricos que abordam 

temas sobre o desenvolvimento infantil. As alunas da UNG se lembram de ter feito uma 

disciplina que tratava dessa temática, mas a maioria delas, por estar em um dos últimos anos da 

graduação, não lembrava mais sequer o nome da disciplina. Conseguiram, apesar disso, levantar 

nomes de teóricos, como Sigmund Freud (um dos teóricos mais citados), Jean Piaget e Lev 

Vygotsky.  

É importante relatar que as compreensões sobre o homem e o seu processo de 

desenvolvimento têm sido entendidas a partir de diversos pontos de vista e sob o olhar teórico 

tanto das disciplinas de biologia quanto das ciências humanas, como no caso da filosofia e 

psicologia. Esses diversos pontos de vista produzem discussões sobre as formas de 

compreender o desenvolvimento da sexualidade humana, que não está inserida apenas em uma 

disciplina, pois não devemos ignorar que o ser humano é um ser social e histórico.  

Diante das inúmeras mudanças ocorridas nos corpos de meninas e meninos ao longo de 

seu processo de amadurecimento, os/as entrevistados/as relataram que é importante trazer o 

conteúdo de sexualidade não só para a grade escolar, mas também para o currículo das 

universidades, pois, em um curto espaço de tempo, os atuais graduandos, em sua maioria, 

estarão lidando, principalmente com um público infantil em sua vida profissional, público que 

tem muita curiosidade sobre o corpo do outro e sobre o que é diferente. Todos os entrevistados 

têm a compreensão de que a sexualidade humana já se inicia logo na infância. Contudo, notou-

se que uma das entrevistadas construiu um discurso um pouco contraditório a esse respeito: 

Eva, a entrevistada em questão, afirmava que a criança se tocava e que existiam teóricos que 

traziam o debate sobre a sexualidade infantil; porém, em seguida, negava a existência dessa 

mesma sexualidade infantil. Percebe-se, em sua narrativa, que a entrevistada associa a 
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sexualidade da criança à vivência da sexualidade de um adulto, trazendo uma representação da 

sexualidade caracterizada por meio das práticas sexuais do adulto.  

Pra mim, sexualidade é esperar. Partindo da fase da infância, é uma coisa 

despretensiosa na infância. Porque tem o momento da criança se tocar, se 

mexer. Que muitos falam que é ali que começa, mas eu acredito que não. 

Eu acredito que não, mesmo com algumas teorias aí. Porque eu vejo pelo 

seguinte princípio a sexualidade, partindo do princípio das crianças. Eu 

tenho dois filhos. Eu acho que as crianças são inocentes. Inocentes. E a 

maldade, na verdade, está em nós, adultos. Porque quando elas começam a 

se tocar, tem muitos - eu já vi, já ouvi falar - muitos falando assim: "não pode 

fazer isso!". E aí desperta aquela curiosidade na criança, aquele interesse 

que ela não teria se não fosse despertado nela, porque não faz diferença pra 

ela. Porque aquilo é uma coisa natural, eu acho, do desenvolvimento, do 

crescimento. É natural. Você vê que todos, principalmente os meninos, eles 

se tocam normalmente, tem ereção. Eles acordam eretos. É normal. Então eu 

acho que a malícia e a maldade estão nos adultos. Eu acho, pra mim. A 

sexualidade infantil não tem, não. Não tem. (Eva, 46 anos, UNG) 
 

A aluna Eva, de 46 anos, da UNG, manteve, durante toda a entrevista, um discurso 

contraditório. Ela foi a única participante que afirmou não haver necessidade de inserir 

educação em sexualidade no curso de pedagogia e, quando questionada sobre o motivo da 

desnecessidade, a entrevistada justificou sua opinião dizendo que, ao prestar concursos 

públicos, o tema “sexualidade” não caía na prova. Apesar de a resposta ter qualquer coisa de 

desconcertante, vale ressaltar que, em sua entrevista, Eva foi muito sincera, aberta e sem filtro 

em suas narrativas, o que agrega enorme valor à sua contribuição para a presente pesquisa. 

Outro ponto importante é que, mesmo negando a sexualidade infantil e negando o tema 

sexualidade no currículo de pedagogia, Eva compreendia o tema e foi a única participante que 

afirmou que gostaria de trabalhar com adolescentes e que esse público, sim, precisava ser 

acolhido e ter conteúdo de educação em sexualidade específico para eles.  

Eu acredito que não precisa. [...]. Porque se fosse... Porque na graduação 

de pedagogia tem outras matérias. Por exemplo: nos concursos, cai?  [...]. 

Não cai. Não cai... entendeu? Mas é uma matéria interessante pra 

conhecimento. Por exemplo, poderia sim. Até porque não é... Poderia ter. Ou 

senão, entrar como lives, palestras. Mas uma disciplina inteira, não 

precisaria, sexualidade. Não precisaria, numa graduação. Você faz 

graduação? Você faz uma graduação de sexualidade? (Eva, 46 anos, UNG) 
 

 Retornando ao tema do desenvolvimento da sexualidade humana, os/as participantes que 

já atuam em escolas de educação infantil, com crianças de 0 a 5 anos de idade, relatam dados 

relevantes sobre os comportamentos deste grupo, explicando, em suas narrativas, que é a partir 

do corpo que a criança conhece o mundo. Corina, de 20 anos, estudante da UNIFESP, relata, 

em sua entrevista, que escolheu pedagogia por influência da mãe, que é pedagoga. Durante a 

entrevista, ela contou que sua mãe já tinha visto crianças da educação infantil se masturbar e 
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que era uma coisa comum e natural no ambiente da escola. Porém, para Corina, esse dado é 

visto como algo desconcertante, uma situação com a qual ela não saberia lidar. Por isso, em seu 

discurso, ela cita que uma das necessidades que justifica a existência da educação em 

sexualidade no curso de pedagogia é, justamente, a de ensinar professores e professoras a lidar 

com essas questões, que são tão banais na educação infantil, posto que é algo esperado, nada 

incomum. 

Com certeza, porque eu acho que, mesmo quem está com a cabeça aberta, 

por mais que esteja com a cabeça aberta, chegam muitas situações que a 

gente não sabe lidar. Eu nunca passei por isso, mas a minha mãe também é 

professora, e ela sempre relatou a questão de masturbação infantil dentro da 

sala de aula e tudo mais. Que são questões super comuns, mas que quando 

ela me contou, eu fiquei: "Caramba. É o tipo de situação que eu não sei 

lidar". E eu cheguei até a perguntar para uma professora, não lembro qual, 

eu acho que foi a de Psicologia. E aí ela conversou algumas coisas. Mas eu 

sinto que sim, a gente precisava de uma disciplina para isso. Porque são 

assuntos muito importantes. Tem a ver, também, com a segurança dessas 

crianças e tudo mais. Eu lembro que até a criança em questão, aluno da 

minha mãe, é porque estava dormindo no mesmo cômodo dos pais, então via. 

Os pais achavam que estava dormindo, mas a criança não estava e via as 

relações e tudo mais. E aí foi conversado e, enfim, foi resolvido. Mas foi muito 

uma situação que, quando minha mãe me passou, foi uma situação que eu 

fiquei: "Caramba, como eu lidaria com isso?". Então eu acho 

superimportante. (Corina, 20 anos, UNIFESP) 

 

 As marcas culturais da construção da sexualidade vão sendo construídas nas primeiras 

experiências afetivas da criança. Em vista disso, a criança tem uma curiosidade sexual, que é a 

principal responsável pela sua aprendizagem. Como estamos tratando de educação infantil, que 

envolve crianças de creche até o ensino fundamental, percebe-se que é um público que obriga 

os professores a lidar com todas as fases do desenvolvimento sexual. Os/as professores/as de 

creche podem presenciar as fases em que as crianças se tocam, o que pode levar a masturbação. 

A masturbação é uma atividade autoerótica em que se pode obter prazer sozinho. É comum que 

crianças menores fiquem se tocando, pois estão procurando sensações agradáveis (SILVA, 

2019).  

De acordo com os resultados apresentados, podemos verificar que, no senso comum, os/as 

participantes fazem confusão entre concepção de sexualidade e genitalidade. Para a psicanálise, 

Freud (1996) refere que, durante o desenvolvimento, a criança, até a adolescência, passa por 

desenvolvimento biológico que permite a sua exploração, também, céfalo-caudal, do que chama 

zonas erógenas (boca, ânus, reto, genital), o que gera prazer, conhecimento e memória corporal. 

A esse processo, Freud chamou desenvolvimento psicossexual. A maturação das células 

nervosas, com a mielinização e a possibilidade de novas sensações e prazeres, é evidenciada 
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pelas observações relatadas, quando a boca, o ânus, os genitais e o corpo, como um todo, 

possibilitam novas sensações e conhecimentos sobre o próprio corpo, como Winnicott relata – 

um fenômeno do desenvolvimento céfalo-caudal/próximo-distal que possibilita o fenômeno de 

integração e a formação do Self (1982). De acordo com a Teoria Freudiana, o corpo todo é 

erótico, logo, é pelo corpo que a criança irá experimentar o mundo. Freud criou a teoria do 

desenvolvimento psicossexual em várias fases, sendo que cada fase sucede a outra. É em meio 

ao processo evolutivo, que é nomeado de desenvolvimento, que muitas mudanças ocorrerão 

(1996). Para os/as entrevistados/as, o desenvolvimento ocorre, principalmente, no meio 

biológico, porém não podemos negar que o desenvolvimento corporal e sexual está 

relacionado aos scripts sexuais. Sendo assim, o desenvolvimento, ligado a uma teoria social, 

está baseado em três níveis: cultural, interpessoal e intrapsíquico.  

Apesar do desenvolvimento ser um processo de fundo biológico, ele acaba, também, 

sendo influenciado pela cultura, pelos scripts sexuais e pela família. A sexualidade é aprendida, 

o que influencia as fases do desenvolvimento. Portanto, pode-se concluir que o corpo é, em 

grande medida, socializado. 

Já para Le Breton (2017), o campo da medicina/biologia apresenta um discurso 

culturalmente legítimo. Porém, no início do século XX, com o desenvolvimento da psicanálise, 

vai se desfazendo o vínculo que o corpo mantinha sob o amparo do organicismo:  

Freud revela a maleabilidade do corpo, o jogo sutil do inconsciente na pele do 

homem; faz do corpo uma linha na qual, de modo secreto, são expressas as 

relações individuais e sociais, os protestos e os desejos. Freud edifica uma 

ruptura epistemológica que liberta a corporeidade humana da língua de pau 

dos positivistas do século XIX. Muito embora não sendo sociólogo, torna a 

corporeidade compreensível como matéria modelada, até certo ponto, pelas 

relações sociais e as inflexões da história pessoal do sujeito (LE BRETON, 

2017, p 18).  
 

Le Breton ancora seus estudos sobre o corpo em Mauss, onde se discute sobre as técnicas 

corporais14. Le Breton discute que o corpo é modelado conforme hábitos culturais. Mauss 

recomenda uma classificação das técnicas do corpo e, conforme o sexo, as definições sociais 

de homem e mulher demandam um conjunto de gestos codificados de diferentes maneiras. A 

aquisição das técnicas do corpo ocorre pelo meio da educação formalizada, que é, 

propositadamente, produzida pelo entorno da criança.  

                                                 

 

14 “O corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem” MAUSS, M. Les Techniques du corps. Sociologie 

et anthropologie. Paris: PUF, 1950, p. 363 – 386. 
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De um modo geral, todos do senso comum são “pseudo” psicanalistas. O nome Freud está 

muito associado a ideias sobre sexualidade, porém, na atualidade, são verificadas falhas quando 

resgatamos o sentido que Freud deu à sexualidade. Saffioti (2015) critica que os estudos de 

Freud se transformaram em uma “bíblia” e faz um parecer sobre o desenvolvimento da 

sexualidade na concepção psicanalítica15: 

Aliás, na obra de Freud, a inveja do pênis alimentada por mulheres, porque este 

órgão representa poder, assim como a inveja da maternidade, são conceitos que 

gozam do mesmo estatuto teórico. [...]. Se Freud foi o maior misógino da história 

da humanidade, e o foi, seus seguidores o imitaram/imitam, demonstrando 

fidelidade até neste ponto (SAFFIOTI, 2015, p. 34) 

 

Para a aluna Imara, por exemplo, de 27 anos, da UNG, sua representação sobre 

sexualidade é a própria descoberta da criança com relação ao seu corpo e os sentimentos. 

Quando questionada sobre aonde buscar conhecimento sobre sexualidade, Imara respondeu 

que, normalmente, não busca esse tipo de conhecimento. Porém, como tem um irmão de 8 anos 

de idade, teve que ir em busca de informações. Ela relatou um episódio, no qual seu irmão mais 

novo estava com um colega e esse colega colocou a mão nele. Para Imara não foi algo incomum, 

pois acha que o toque e o descobrimento do corpo do outro fazem parte do universo da criança, 

para se reconhecerem e conhecer as diferenças. Já Aurora, aluna de 33 anos da UNIFESP, relata 

que, antes de iniciar pedagogia, já atuava em uma escola, como professora de música. Essa 

entrevistada também vivenciou episódios nos quais seus alunos se tocavam ou tocavam o corpo 

dos demais colegas. Aurora relata que, antes de iniciar pedagogia, achava estranho esse 

comportamento das crianças, sendo esse um dos motivos que a fizeram procurar o curso de 

pedagogia: ela queria entender mais sobre questões do mundo infantil. Ela relata que, após a 

sua entrada na universidade, foram abordados temas sobre o desenvolvimento e as fases das 

crianças, e que isso foi algo essencial, visto que, quando se tem tópicos que abordam a questão 

da sexualidade infantil nas matérias, fica mais fácil compreender o comportamento das crianças 

e tabus são deixados de lado. O que é bom, pois esses professores/as saberão lidar e/ou proceder 

quando tal situação ocorrer no ambiente escolar.  

                                                 

 

15 Em minha dissertação de mestrado (GODOI, BRÊTAS, 2017) faço uma breve discussão sobre órgão clitóris, 

em que ele foi negado pela ciência durante séculos. Ele é o único órgão do corpo humano que tem como função o 

prazer e foge de todas as teorias “lógicas” da biologia do sexo, em que o sexo tem função de reprodução/procriação 

da espécie. Podemos considerar então que quem deveria ter inveja é o homem da mulher, e não a mulher do 

homem, como propôs Freud.  

GODOI, A.M.L. BRÊTAS, J. R. S. O que é sexualidade? Representações Sociais de Jovens e Adultos. Dissertação 

(mestrado). São Paulo: Universidade Federal de São Paulo: 2017. 
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Eu acho que a sexualidade é uma descoberta da criança. É algo que faz parte, 

que vai crescer na criança. Não sei explicar. Deixe-me ver se eu consigo 

elaborar para você. Eu acho que a sexualidade faz parte do descobrimento 

da criança. Faz parte do descobrimento dela, do sentimento, dela 

reconhecer corpo humano, reconhecer que tudo vai crescendo, tudo vai 

mudando. (Imara, 27 anos, UNG) 

 

[...]. Inclusive eu tenho um irmão. Meu irmão tem oito aninhos. E vem com 

alguns problemas com ele, que também é um dos fatos que faz a gente buscar 

informação. A professora chamou dizendo que ele e o amiguinho estavam no 

cantinho da sala, e aí viu, chamou, perguntou o que tinha acontecido, e ele 

falou que o amiguinho colocou a mão nele, nas partes íntimas dele. Então, 

por isso que eu falei para você que é uma coisa que a gente vem buscando 

agora saber. Porque, na minha concepção, eu acho que é algo normal, acho 

que eles estão se descobrindo. Descobrindo o corpo, descobrindo, enfim, 

uma infinidade de coisas. Mas acho, também, que muita coisa tem avançado. 

Então é uma coisa..., mas eu tenho visto muito mais esse assunto em redes 

sociais, uma grande discussão em relação a isso. Algumas pessoas acham um 

absurdo, outras acham supernormal, enfim. (Imara, 27 anos, UNG) 

 

Eu sei que eles tinham o hábito de, enfim, mexer na genitália em sala de aula, 

em horário de convivência com as outras crianças, de mostrar as partes 

íntimas, essas coisas. Então tiveram alguns casos que ocorreram. Ocorria em 

todas as matérias, mas acabou acontecendo comigo também já. [...]. Então, 

eu lembro que, na época, já tinha ouvido o relato de uma amiga. Ela já dava 

aula há mais tempo que eu, inclusive ela me orientou a entrar na pedagogia 

justamente por conta dessa questão. Ela me disse: "Olha, a pedagogia me 

ajudou muito, porque eu estava em sala de aula e uma criança começou a 

mexer nas partes íntimas. E se eu não tivesse feito pedagogia, eu não ia saber 

como abordar. E eu soube abordar, porque você não pode interromper 

bruscamente ali, a criança, e falar: 'Para de fazer isso!'". Então ela teve uma 

estratégia de falar: "Vamos levantar a mão agora. Todo mundo", para ver se 

essa criança parava de... E chamou a pessoa de canto, a criança de canto, e 

falou com ela no particular. E aí meu me lembrei desse relato e fiz a mesma 

coisa. (Aurora, 33 anos, UNIFESP) 

 
 

Diante de tais situações e relatos, é importante ressaltar para esses futuros professores/as, 

em sua formação, que é comum as crianças terem satisfação e sensações ao tocar em suas 

genitálias. Eles deverão ter o conhecimento de que não poderão repreender a criança, pois isso 

poderá desencadear um sentimento de culpa e uma experiência dolorosa em seu processo de 

autoconhecimento. A entrevistada Areta, por exemplo, de 30 anos, aluna da UNG, relatou que 

já tinha experiência como auxiliar de professor. Ela também nos trouxe alguns episódios dessa 

natureza e, no caso dela, mesmo com pouca experiência na época, já sabia que não podia 

reprovar o comportamento da criança durante aquele momento. Ela conta, inclusive, que criava 

algumas estratégias para afastar a criança da situação.   

Não sei se ela sofria, a gente não descobriu. Mas ela se masturbava pra 

dormir, na hora do soninho. E na hora em que a gente colocava os 

colchonetes, ela só conseguia se concentrar, pra entrar no sono, se 
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masturbando. Ela se deitava de bruços, colocava a mãozinha na vagina e 

ficava com o movimento de cima pra baixo. E a gente não interferia, 

indiretamente, tipo: "Mariana, tira a mãozinha daí", até porque é o corpo 

dela, e ela entende que isso é normal, ela está se descobrindo, e a gente 

falava: "Mariana, vamos se concentrar pra dormir", "Mari, se cobre, tá frio". 

A gente tirava a atenção dela daquele momento, para uma outra situação. 

Mas ela sempre fazia isso, então a gente... Até ela também entrou no grupo 

dos psicólogos lá da escola nessa questão. Até porque envolvia outros casos 

com ela também, familiar. Mas na parte da sexualidade, do corpo, a Mari 

apresentava isso sempre. (Areta, 30 anos, UNG) 

 

Algumas entrevistadas que já atuam nas escolas, como estagiarias ou auxiliares de classe, 

dispõem de algumas estratégias para tirar o foco da criança em se tocar. Porém, mesmo já tendo 

o conhecimento de que isso é comum, nenhuma entrevistada relatou nada sobre ter uma 

conversa com a criança, criando um espaço acolhedor para que não se sinta reprimida. É 

verificado, pelo discurso dos alunos, que eles têm conhecimento de que isso é algo comum. 

Mas é verificado, também, em todas as entrevistas, que conversar com a criança sobre a sua 

sexualidade ainda é uma tarefa muito difícil. Levantamos, por isso, a hipótese de que a 

dificuldade se ligue, provavelmente, à questão da falta do conteúdo “educação em sexualidade”, 

que não existe em ambas as universidades. É necessário ter uma conversa com essas crianças, 

falar abertamente que se tocar é algo prazeroso e gostoso, mas que, ali na escola, não é local de 

fazer isso, que pode fazer isso quando estiver em sua intimidade, em seu quarto sozinho/a, por 

exemplo. O educador/a precisa lidar com essa situação com tranquilidade, e não 

necessariamente ter condutas liberais ou repreensivas. Mas precisa ter habilidades, criatividade 

e lógica para lidar com tal situação e, para isso, encontrarão auxílio durante as aulas sobre 

sexualidade.  

Uma das entrevistadas, Rute, de 50 anos, aluna da UNG, relatou, no momento da 

entrevista que estava ansiosa para a conversa, pois tinha vivenciado um episódio no qual uma 

criança especial, com Transtorno do Espectro Autista, tinha se masturbado dentro da sala de 

aula. Rute, na época da entrevista, estava estagiando em uma escola e relatou que, quando 

presenciou tal ato, não sabia o que fazer. Ela também mencionou que nem mesmo a professora 

da sala sabia o que fazer. Rute nos trouxe que o episódio com a criança foi algo que a deixou 

muito surpresa, “horrorizada”. É importante dizer que, durante a entrevista, além de ter sido um 

local de escuta, esse momento foi, também, um local de intervenção, onde, após suas narrativas, 

foi explicado à entrevistada que é comum crianças a partir de 3 anos fazerem isso. 

Então, eu estava muito ansiosa por essa entrevista, porque eu acho que é um 

tema que já tem que ter sido esclarecido lá no ensino fundamental. Justamente 

na semana em que a professora falou dessa entrevista, aconteceu um negócio 

onde eu faço estágio. Uma criança de 7 anos. Ele é autista, não é verbal, ele 



104 

está começando a sair das fraldas agora. De repente, eu olhei, ele estava se 

tocando. Foi uma situação que, tanto eu como a professora, a gente não 

sabia o que fazer. Ainda ela questionou: "Vamos falar direto com a mãe?" 

Eu falei: "Eu não sei, porque você que é a responsável da sala." Aí 

perguntamos para a tia da perua. Ela falou, também, que tem vezes que ele 

fica fazendo isso na perua. Mas a mãe disse que está tudo bem em casa. [...]. 

Não, foi só essa. Que eu fiquei horrorizada, porque ele tirou para fora, ele 

rasgou a calça por baixo. Acho que a vontade dele estava tanta que ele rasgou 

a calça.  (Rute, 50 anos, UNG) 
 

Esse é um achado comum e, nesses casos, uma conversa particular com a criança que se 

masturba é importante. O/a professor/a deve ter uma abordagem clara e objetiva, explicando 

que é gostoso se masturbar, mas que aquele ambiente é de trabalho e público, e que alguns 

comportamentos íntimos, que dizem respeito apenas à própria pessoa, devem acontecer com 

privacidade. Porém, para que a/o professor/a tenha esse tipo de clareza, é necessário que tenham 

a possibilidade de revisão dos preconceitos e tabus. Há uma necessidade de abordar e refletir 

sobre educação em sexualidade e, assim, fazer uma reconstrução social dos valores e crenças 

sociais, históricas e culturalmente construídas.  

6.5 VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL 

Para os/as participantes, é importante que se tenha educação em sexualidade, tanto na 

formação inicial de pedagogia quanto nas escolas, para crianças e adolescentes, para se ter uma 

base de conhecimento e, assim, proteger as crianças e adolescentes. Para os/as participantes, 

um dos objetivos da educação em sexualidade é o de sensibilizar a comunidade (instituição 

escolar e alunos/alunas) quanto às possíveis violências sexuais que podem ser cometidas contra 

crianças e adolescentes.  

Para a maioria das participantes da UNG, o que torna importante o conteúdo de 

sexualidade para as crianças e adolescentes é, além de conhecer o corpo, a questão do 

consentimento. Em suas narrativas, relatam a questão de passar a educação em sexualidade com 

relação ao desenvolvimento do corpo e, a partir disso, trazer a discussão sobre consentimento.  

Enquanto a questão mais importante do conteúdo de sexualidade, para os discentes da 

UNIFESP, recai nas questões de diversidade sexual e desigualdade de gênero, o que torna a 

educação em sexualidade mais importante, para as participantes da UNG, é a questão da 

violência, onde a educação servirá para proteção dessa criança e/ou adolescente.  

A violência sexual infantil é considerada uma violação dos direitos humanos e uma 

questão de saúde pública, que causa sérias consequências individuais e sociais. Entende-se por 

violência sexual situações em que a vítima é forçada fisicamente a ter coito contra a sua vontade, 
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por ter medo das consequências de não ter (WHO, 2013). Violência sexual pode ser 

compreendida como:  

[...] qualquer conduta que constranja o indivíduo a presenciar, a manter ou a 

participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 

coação ou uso da força; que o induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer 

modo, a sua sexualidade, que o impeça de usar qualquer método contraceptivo 

ou que o force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule 

o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. (GARCIA-MORENO, 

2005, p. 56). 

 

 

O sexo feminino é o mais exposto à violência sexual, seja criança, adolescente, jovem ou 

mulher adulta (BRASIL, 2013). Estima-se que, a cada quinze segundos, uma mulher seja 

agredida fisicamente no mundo, e que uma a cada três mulheres foi ou será violentada 

sexualmente durante sua vida. Supõe-se que há a subnotificação de violência sexual contra 

meninos, visto que, temendo que sua orientação sexual seja questionada, os meninos tendem a 

revelar menos a violência. Há uma escassez, na literatura, sobre violência sexual contra meninos 

e é verificado, também, que muitos meninos não se percebem como vítimas de violência sexual. 

Admite-se, como hipótese, o fato de que a imagem social construída é a de que a vítima de 

violência sexual sempre é o feminino, a mulher, enquanto o estereótipo do homem é o de 

agressor (MONGE, 2020)  

A questão da violência sexual infantil é muito discutida, tanto no meio acadêmico quanto 

nas mídias. Porém, em nossa cultura, verificamos uma contradição: de um lado, temos a 

erotização de corpos de crianças e adolescentes; mas, do outro lado, existem discursos e 

campanhas de moralização, em que se condena qualquer tipo de relação sexual envolvendo um 

adulto e uma criança (FELIPE, 2006). Tal processo de erotização de corpos infantis é, também, 

discutida durante as entrevistas, em que as participantes da UNG fazem críticas aos conteúdos 

existentes nas mídias e, principalmente, nas músicas.  

Então acho que, se eu for o que eu estou pensando, é uma coisa muito 

importante nas escolas hoje em dia.... Acho que é uma das coisas mais 

importantes, porque as crianças precisam aprender. Por exemplo, lá na 

escola, a gente tem aula de corpo e movimento, que é uma aula que as 

crianças dançam, e elas aprendem a controlar o próprio corpo. E aí não é um 

controle, que nem Foucault, que é um controle mais [vigiar, poder], que é 

para controlar as crianças. É um controle para ela, por exemplo, ela sabe 

socar, mas ela sabe medir a força dela, ela sabe abraçar, ela sabe os limites 

do corpo dela, sabe quando uma pessoa está apertando ela demais, ou está 

segurando e ela não está gostando, ela aprender a falar que não é não. Então 

eu acho uma aula muito importante. Mas na escola não tem aula de 

sexualidade, que eu acho que é uma coisa muito importante, você ensinar 

para as crianças que elas têm órgãos genitais e que as pessoas não podem 

tocar ali, qualquer pessoa, só pode os pais ou os familiares que são 
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responsáveis por ela, não todos. E ensinar quais são os limites e tudo mais. 
(Eros, 21 anos, UNIFESP) 

 

Mas eu acho importante ter sexualidade para a gente ter embasamento, ter 

teoria e tudo mais, para poder dar aquelas aulas, que eu falei, para a criança 

poder, também, se proteger, se conhecer, saber o seu corpo, entender e se 

proteger de possíveis pedófilos e assediadores. (Eros, 21 anos, UNIFESP) 

 

A criança tem que saber que não é qualquer um; que, se ela disse não, é não, 

e acabou; e se acontecer dela dizer não e, ainda assim, ela for violada, ela 

tem que procurar um adulto que possa ajudar, ela tem que ter alguém para 

confiar. Mas ela só vai saber que ela precisa de alguém para confiar se ela 

entender que o corpo é dela e ponto. Então eu acho que é extremamente 

importante. É como eu falei: é um caminho. Nos pequenos, você vai trabalhar 

o meu corpo, como você cuida do seu corpo - ele é seu. Aí, quando ele for 

maior, entender tudo isso. (Electra, 25 anos, UNIFESP) 

 

Eu sei que, das muitas questões que entram ou que, pelo menos, eu busco com 

as minhas crianças é, quando a gente vai falar do corpo, falar devidamente 

quais são as partes do corpo, porque acontece muito daquilo dos nomes 

populares e, aí, muito aquele medo de que, talvez, sei lá, a criança esteja 

sendo abusada, mas ela não consegue externar isso, porque chamam a 

genitália de várias coisas diferentes. Então de sempre dizer o nome, para 

quando a criança, se precisar devolver a mensagem, ela saber: "Estão 

tocando aqui", sabe? E a gente também fala muito lá da questão de respeitar 

o corpo do amigo: quando o amigo pedir para parar de tocar, parar de tocar, 

sabe? Enfim, até esses dias eu policiei uma criança, que o jeito que ela estava 

segurando na outra era invasivo, e a outra criança se mostrou incomodada. 

Enfim, eu tive que interferir e tudo mais. Mais essa questão, também, de que 

tem partes do corpo que só você pode tocar, ou a mãe, ou enfim, pessoas que 

você confia e tudo mais. E mostrar o professor como uma figura que vai 

estar ali para acolher, se alguma coisa acontecer, que vai estar ali para 

escutar e que não vai estar ali para duvidar da criança. Então eu vejo como 

isso. (Corina, 20 anos, UNIFESP) 

 

E aí volta aquela questão, que nós precisamos fazer com que as crianças 

sintam que a escola é um lugar seguro, e elas precisam estar informadas do 

que é certo e do que não é certo. Porque, às vezes, tem aquilo: não denuncia 

por medo, às vezes não denuncia porque: "Mas será que está errado? Será 

que esse incômodo que eu estou sentindo é realmente alguma coisa?" Então 

eu acho super válido. Para mim, tinha que ter nesse processo, nessa vida 

escolar inteira, por segurança. Não é sobre isso, mas se cair, e mesmo se 

caísse, estudar a questão de orientação e identidade, para que as crianças 

não se sintam desamparadas. (Corina, 20 anos, UNIFESP) 

 

Na minha concepção. Apesar que a criança já tem uma concepção de mundo 

diferenciada. Mas eu acho importante, porque elas têm uns saberes. Às vezes, 

tem criança que sabe mais que um adulto. Parece - parece não, ela já nasce 

sabendo. Tem coisas que até assustam, porque a criança é muito esperta. 

Então eu acredito que seria muito importante. Falar não diretamente, mas um 

pouco, suave, contanto que elas tivessem esse conhecimento para evitar, 

como é que se diz.... Ficou difícil agora. Evitar um possível estupro entendeu? 

É isso que eu quero dizer. Isso, com crianças. Principalmente com as 

crianças. Tipo, não deixar o adulto tocar o seu corpo. Porque elas são muito 

inocentes nessa parte. Muito inocente mesmo, então elas se deixam levar a 
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troco de nada. Mais pela inocência. Eu acho que esse é um tema que teria 

que ser tratado dentro da escola, não só com uma criança, como com um 

adulto. E acho muito importante. É isso. (Yandra, 54 anos, UNG) 

 

Porque a minha filha, pelo menos a menor, não pergunta coisas assim muito 

diferentes. Outro dia eu estava até conversando com ela, que menina tem 

vagina e que menino tem pênis, eu falei a palavra mesmo, para ela saber o 

que que é. Eu falo para ela, “só mamãe que pode te limpar e você tem que 

aprender a fazer tudo sozinha”. Eu tenho muito medo dessas coisas. Eu 

também converso com a mais velha, “toma cuidado, não conversa com 

estranhos”. Não dá abertura para pessoas estranhas que você não conhece 

pela na internet. Porque isso está ali, não é? Não tem jeito. Então eu converso 

com elas. Não tenho vergonha de falar. (Celeste, 39 anos, UNG) 

  

Porque é um conhecimento, mesmo que você não consiga transmitir, digamos 

assim, porque tem gente que tem vergonha de falar. É importante porque você 

precisa saber. Até porque se, algum dia, algum aluno apresentar algum sinal 

de abuso, alguma coisa assim, você já vai saber identificar. Você vai: "Opa! 

Aprendi isso na faculdade." (Brianna, 21 anos, UNG) 

 

Eu acho importante. Justamente por causa disso, até para ajudar a criança a 

se conhecer mesmo, conhecer o seu corpo, de forma até a impedir mais que 

tenha abusos de adulto, que a criança vai saber "Opa, ele não pode fazer 

isso comigo, no meu corpo!". A criança vai começar a entender mais, então 

isso é importante. Por isso que eu falo que é importante na grade da 

faculdade, para a gente saber como passar, e para as crianças também terem 

essa disciplina. (Elis, 37 anos, UNG) 

 

Não que precisa, mas eu acho que as crianças menorzinhas assim têm a 

curiosidade, até pelo próprio corpo. Porque têm aquelas fases de 

desenvolvimento que a gente está estudando, que eles têm essa questão. Mas 

eu acho que a gente não consegue entrar muito a fundo: "isso daqui é assim, 

assim, assado". Mas talvez poderia, sim, ter uma importância, pela questão 

da violência hoje. Porque como tem muito abuso sexual hoje, então talvez 

poderia entrar nesse meio para eu poder falar assim: "olha, o amiguinho, 

ou o tio, ou algum homem ou algum adulto para não mexer aqui, não tocar 

ali". É para a gente ter esse tipo de orientação, não é? (Nora, 36 anos, UNG) 

 

Mas eu tive um período em que eu busquei muito, que foi na segunda escola, 

quando eu comecei a lecionar, a trabalhar na educação, e eu tive um caso - 

na verdade são quatro casos, da mesma família - que sofria abuso sexual, na 

minha sala. Eles tinham cinco anos, e a gente ficou assim, aquela coisa assim: 

"nossa, isso existe, meu Deus!". E aí eu fui buscar muita informação, fui mais 

porque me impactou muito. Por ser uma criança de cinco anos e o abusador, 

dezoito, da mesma família - o tio com o sobrinho. Então eu fiquei assim 

horrorizada porque, na verdade era uma comunidade, era uma família que 

mora no mesmo terreno. E aí são gêmeos e os dois primos que nasceram, 

tipo, a mãe a avó engravidaram juntas. E aí os quatro sofriam abusos do 

mesmo abusador, então. [...]. Então eles foram representando isso em sala, 

na roda de conversa, nas vivências, nas brincadeiras, nas partes lúdicas da 

escola. E a gente foi observando isso. Envolveu psicólogo, envolveu 

secretaria da educação, envolveu muita gente. Então foi muito impactante pra 

mim. (Areta, 30 anos, UNG) 
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O ponto alto das entrevistas foi o relato de uma das participantes sobre um episódio em 

que quase sofreu violência sexual. Na época, Areta, hoje com 30 anos, tinha 7 anos de idade, e 

sofreu assédio sexual de seu vizinho, na época com 13 anos. Essa participante relata, também, 

que já tinha presenciado um caso de violência sexual infantil no contexto escolar, sendo 

estagiária. Quando se realiza um perfil do agressor, Saffioti (1995) descontrói o mito do 

agressor socialmente reconhecido, cuja imagem corresponde ao homem pobre e, de preferência, 

negro. Os dados indicam que o perfil predominante do estuprador é o do homem branco.  

[...] E você vai saber porque vai algo anônimo, então eu estou tranquila 

quanto a isso. É mais preocupação da minha mãe saber. Quando eu tinha 7 

anos, o meu vizinho, da idade do meu mais velho, ele tinha os seus 10 anos. 

Não, eu tinha uns 10 anos, e ele tinha uns 12, 13 anos, já estava na fase de 

adolescência. E a gente jogava taco - não sei como você conhece bets, na rua, 

que é aquele tijolo na rua, bolinha e o taco de madeira. Não sei se você 

conhece como taco, como bets. E essa bolinha caiu na casa dele, eu fui buscar 

a bolinha. E ele estava lá dentro, ele me chamou e ele falou pra eu entrar 

no quarto dele. E ele abaixou as calças dele e falou para eu fazer um toque 

no pênis dele. E eu não tinha nada de experiência com isso, até então eu tinha 

10 anos. E aí ele pegou meu pulso e puxou até o pênis dele, e eu falei: "Não". 

Aí eu fechei a mão, com medo, [não tinha visto nada], falei: "Não. Não, me 

solta" E ele tentou me puxar, e eu falei: "Não, me solta.", e eu saí correndo 

pelos corredores do fundo da casa dele e continuei jogando bets. Eu não 

contei para ninguém. Eu sabia, eu sentia que aquilo era errado, pelo 

contexto todo. (Areta, 30 anos, UNG) 

 

Para a população, predomina a ideia de que o agressor seja uma pessoa desconhecida da 

família. Mas é verificado que os crimes são praticados por pessoas que a vítima pode facilmente 

reconhecer, ou seja, o agressor está dentro do convívio social da família, podendo ser um 

parente ou amigo. Com relação à idade, os dados também desmitificam o estereótipo do 

agressor (pessoa idosa e devassa) quando conferem que o maior número de casos envolve 

agressores na faixa etária entre 20 e 24 anos (DREZETT, 2002). Quando a violência acontece 

com adolescentes, as denúncias indicam um morador da vizinhança. Nesse cenário de 

violências e, também, do abuso incestuoso, as meninas/mulheres são, em sua maioria, as 

vítimas, e isso ocorre por conta das características da cultura patriarcal. O corpo da mulher tem 

a função de mero objeto de prazer sexual masculino: 

Dados indicam que o agressor não percebe a vítima como uma pessoa, mas 

como um objeto destituído de sentimentos e direitos. Pressionada por um ciclo 

de violência, a vítima sente-se impotente e está constantemente lutando por 

sua sobrevivência (FREITAS et al, 2011, p. 165) 
 

Há consequências da violência: sequelas de imediato ao abuso e as desencadeadas em 

longo prazo. Elas podem ser tanto físicas quanto psicológicas e aumentam a chance de 

exposição ao uso de substâncias ilícitas e lícitas, exposição às infecções sexualmente 
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transmissíveis, à depressão e ao suicídio. Saffioti (2015) também discute sobre a culpa que a 

vítima carrega para a vida:  

Ainda que, a rigor, não tenham culpa, tampouco responsabilidade, não se vê 

como vítima, que realmente é, mas como coparticipe. Disto deriva de uma 

profunda culpa. Embora não haja sido, em nenhum momento, cúmplice de seu 

pai, sente-se como tal e inimiga de sua mãe. Sua culpa é proporcional à 

delicadeza do processo de sedução utilizada por seu pai. Ele sente-se sedutora. 

Logo, seu pai foi vítima (SAFFIOTI, 2015, p. 26).  

 

Para os/as discentes, a violência sexual infantil não tem classe social, cultural e 

econômica. Isto posto, os/as participantes relatam já presenciar formas de violência sexual 

infantil dentro do campo de estágio, e os/as professores, junto aos coordenadores, estarem 

atuando no combate a essa violência. Tendo em vista que proteger crianças e adolescentes é, 

também, dever do/a professor/a, os/as discentes relatam que um dos objetivos principais da 

educação em sexualidade (no âmbito da formação inicial no curso de pedagogia), serve para 

capacitar esses futuros profissionais e identificar esse tipo de violência que causa tantos danos 

emocionais e cognitivos na vida da criança.  

6.6 PAIS X EDUCADORES: NO ÂMBITO DO MEDO 

Iremos iniciar esse tema lançando uma pergunta: a quem cabe a tarefa da educação em 

sexualidade para crianças e adolescentes? É responsabilidade da família ou da escola? 

As participantes (principalmente discentes da UNG) declararam que sentiam vergonha de 

abordar o tema sexualidade nas escolas. Uma das justificativas é que elas não foram ensinadas, 

desde crianças, a discutir esse assunto. Relataram que, dentro de casa, não se falava sobre o 

assunto e, dentro da escola, era abordado somente durante palestras. Nas palestras, as discentes 

relataram que os temas tratados eram: infecções sexualmente transmissíveis, ciclo menstrual e 

reprodução/gravidez na adolescência. Algo bem limitado e fechado somente nessas questões 

mais biológicas.  

Quando elas trazem essa vergonha de falar sobre o assunto, não é nenhuma novidade pois, 

dificilmente, esse assunto era abordado abertamente dentro de casa, já que a sexualidade é 

permeada por muitos tabus e, também, tem a questão da religião (que as participantes também 

trazem um pouco). Dentro de determinadas religiões, falar sobre sexualidade é algo proibido, e 

uma das participantes relata que a sua própria religião não permite que esse tema seja abordado 

para pessoas menores de 18 anos.  
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De forma geral, o mais comum é que a família seja o primeiro grupo de contato da criança. 

Sendo assim, a família terá um papel importante na formação ética, moral e social dessa criança. 

Dentro do contexto familiar, os pais são os principais educadores, mas abordar o tema 

sexualidade gera uma certa resistência, porque é um tema tabu. Também as próprias 

participantes citaram que, como os pais tiveram uma educação rígida, não foram educados, 

também, para falar sobre o assunto.  

Uma das participantes relatou que, quando teve o primeiro ciclo, menarca, fez tudo 

sozinha e sentiu-se sozinha. Como já tinha tido palestras na escola, ela não contou para os pais 

e “se virou”: pegou um absorvente da sua mãe e usou. Em seu relato, percebe-se que sentiu 

falta de ter uma conversa mais informal e acolhedora com a mãe, mas justificou que entende a 

posição da mãe, que teve uma educação rígida. Tais relatos corroboram achados de Brêtas et al 

(2011), quando consideram difícil abordar questões de sexualidade com seus filhos, sendo que 

a justificativa é que não é muito claro o que aconteceu com eles próprios e, assim, passam essa 

responsabilidade para a escola.  

Eu me lembro de aprender sobre corpo humano na parte de ciências, mas 

nada muito específico. E eu também não tive isso em casa. A minha mãe não 

conversava comigo sobre o assunto. Tudo o que eu descobri foi na rua, com 

amigos. (Imara, 27 anos, UNG) 

 

Faltou muito, muito, muito. Hoje eu faço psicóloga por conta desse assunto. 

Eu já sou casada e tudo mais, mas muita coisa eu acho que poderia ter sido 

diferente se alguém tivesse me direcionado, me explicado. A minha mãe, por 

exemplo, não falou nada, porque ela já teve essa criação. Ela não foi criada 

com a mãe dela, foi criada com a avó, que também não falava sobre o 

assunto. Então ela também nunca teve abertura para isso, liberdade, enfim. 

Hoje é algo que eu procuro ter com a Catarina, porque eu sei a falta que me 

fez.  [...]. Porque, por exemplo, eu casei primeiro e depois eu tive a Catarina. 

Eu só tive relação sexual com meu marido. Não dei problema para a minha 

mãe, quase não saía e tudo mais. Mas eu acho que foi um risco. Acho que foi 

um risco porque essa sou eu, mas eu sei de muitas outras meninas, enfim, que 

não tiveram essa conversa, esse cuidado, e acabaram - não que isso seja uma 

desculpa, porque informação, hoje, a gente têm e muito - mas eu acho que 

um direcionamento, de dentro de casa, faz muita diferença. (Imara, 27 anos, 

UNG) 

 

Na verdade, eu tento conversar porque eu tenho uma barreira, como se fosse 

uma vergonha de falar do assunto. Tanto é por isso que, hoje, eu passo na 

psicóloga, para tentar quebrar aquilo que não aconteceu comigo em casa. 
Para que eu tenha esse acesso a ela de conversar. Mas é algo que, pra mim, 

hoje está melhorando, mas era bem restrito. (Imara, 27 anos, UNG) 

 

[...] outra coisa também é que na igreja evangélica, sempre - eu cresci na 

igreja evangélica - lá também, dependendo da igreja que você participava, 

você não podia falar do assunto. Então vem um monte de coisa. Sexualidade 

não está resumida a você ficar falando sobre coisas explícitas. Não. 

Sexualidade é você falar outras coisas, detalhes que não têm nada a ver. Faz 



111 

parte da vida, faz parte do que vai acontecer. Mas não, as pessoas colocam 

como se fosse algo que você... Um exemplo: só os maiores de 18 anos podem 

falar sobre esse assunto, ou os casados. Eu acho que isso é um grande 

problema, e algo que eu tento evitar com a Catarina hoje. Por isso que eu 

vou buscar até ajuda para isso. Porque eu sei que muita coisa eu vou ter que 

adiantar para ela, explicar, enfim. (Imara, 27 anos, UNG) 

 

Não tive muitas informações quando era mais nova, da minha mãe mesmo 

não tinha. Então eu fui descobrindo as coisas sozinha. Então quanto eu 

menstruei, eu descobri sozinha, fiquei assustada e assim que foi. Mas eu não 

tive muito. A minha mãe não foi muito presente nessa parte. Nunca falou 

comigo sobre sexualidade, eu não tive. Hoje já tenho duas filhas, sou casada 

há quase vinte anos, mas não tive uma preparação lá atrás, não tive muita 

explicação não. (Celeste, 39 anos, UNG) 
 

 

Se essas participantes não tiveram educação em sexualidade nem dentro da família e nem 

na escola, pois a única fonte de informação foram algumas palestras, elas terão um padrão de 

comportamento que é representado por não abordar tal tema. Elas mesmas se sentem 

desconfortáveis em trazer o tema e se justificam pela falta de conversar sobre questões que 

envolvem a sexualidade humana. Para essas participantes, é verificado que elas seguiriam um 

script interpessoal, onde foram treinadas a assumir um padrão onde não se deve abordar o tema 

sexualidade, pois é já é definido como um tema tabu. Aparentemente, parece ser um padrão de 

comportamento de repetição: 

Outro fator importante que quero abordar é a imagem dos pais e, 

consequentemente, o que essa representa para os filhos. Neste parágrafo, 

quero lhe fazer uma pergunta: há algo dos seus pais ou algum comportamento 

que você repete ou algo que não repetiria? Pois é, isso está diretamente ligado 

à imagem que os seus pais registraram em sua vida, seja para coisas positivas, 

como para coisas negativas. É importante pensar que o fato de os pais serem 

as primeiras pessoas que os filhos têm contato, sendo esses presentes no dia a 

dia da criança, exercem a função de “espelho”, ou seja, de figuras que a 

criança seguirá, uma vez que o repertório comportamental da criança ainda é 

limitado e pequeno. Por meio da observação e conveniência com as figuras 

mais próximas, a criança aprenderá novos repertórios comportamentais, o que, 

consequentemente, por muitas vezes, serão repetidos. (SANTOS, 2021, p 83) 

 

   

A sexualidade deve ser abordada de forma transversal, como é discutido no PCN como 

uma das atribuições da escola. Isso não é nenhuma novidade. Até mesmo as participantes 

concordam que é responsabilidade do Estado passar tais conteúdos para crianças e adolescentes.  

A principal justificativa é a de que os pais não saberiam lidar com tal assunto, por conta 

de uma educação rígida que tiveram no passado. Vários autores têm refletido e debatido sobre 

não existir um diálogo de pais junto aos seus filhos adolescentes perante o tema da sexualidade. 

São vários os motivos para não existir esse diálogo, mas o principal ainda é o tabu que existe 
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sobre o assunto. Também relatam que trazer o assunto seria uma indução ao sexo, à atividade 

sexual e, por isso, protelam o diálogo. Relatam também que, se os/as filhos/as não tinham 

um/uma parceiro sexual naquele momento, isso significava que não era necessária essa 

abordagem. É verificado nos estudos e, também, nas narrativas das participantes, que falar sobre 

sexualidade é falar sobre o ato sexual em si (proteção, IST e gravidez). Percebe-se uma 

semelhança entre as narrativas das participantes e os estudos, onde eles/elas ancoram 

sexualidade com ato sexual e sexo.  

 Religião não foi um ponto muito discutido durante as entrevistas. Mas durante as coletas, 

do pouco que foi discutido, podemos perceber que, para os/as entrevistados/as, a religião é um 

fator que influencia na representação da sexualidade para esses sujeitos. Apenas uma das 

entrevistadas não concorda que a escola deva abordar o tema sexualidade, principalmente para 

crianças. Trata-se da participante Eva, a qual relata ser da religião evangélica. Quando 

questionada sobre o motivo de não se abordar sexualidade, Eva justifica-se falando que existem 

conteúdos mais importantes a serem abordados do que sexualidade. É importante destacar aqui 

que ela também foi a única participante que trouxe a questão do debate sobre “ideologia de 

gênero”. Para a participante, questões como diversidade sexual deveriam ser conversadas 

apenas dentro de casa, com os pais, e não na escola.  

Abordado de forma suave, não é? Porque a gente não pode esquecer que as 

crianças pequenininhas têm pais e, na maioria das vezes, os pais são 

religiosos, ou tem uma bagagem, uma carga de conhecimento que eles 

acham que a gente vai estar ensinando coisa que não pode para criança. 

Então sexualidade a gente deveria abordar como uma aula de ciências ou, 

quando uma criança menorzinha, uma aula sobre respeito entre um e o 

outro. Aí é uma forma de abordar sexualidade. (Alina, 19 anos, UNG) 

 

Ah, não precisa ir lá na escola ter uma disciplina pra falar assim: "olha, tem 

N gêneros". Milhares, que a gente já viu lá, mas eu até esqueci quais. Não 

precisa, não precisa. É explicar para criança que tem homossexual, que 

homem pode beijar homem, mulher pode beijar mulher. Não precisa. Não 

precisa. Porque eles sabem e quem tem que ensinar valores, ética - tanto que, 

na escola, a gente aprende valores e ética, com certeza. Mas isso aí é 

fundamentado em casa. Ainda que a escola vá falar isso daí, o que ele 

fundamentou em casa é o que ele vai levar pra vida dele. E, de fato, têm coisas 

que ele é transformado, através da educação, na escola. Mas o que ele trouxe 

enraizado lá, é o que ele vai levar. Então, não vejo sentido nisso. Criança 

pequena não precisa. Não precisa. E jovem também não precisa, até porque, 

também, eles já sabem. Eu acredito que a pessoa que queira se assumir 

homossexual ou não [...]. Eu acho que isso é um assunto que não é pra 

escola. O assunto de escola é outro e tem vários assuntos importantes pra 

trazer pra sala de aula. Vários assuntos importantíssimos para trazer pra sala 

de aula. Nós estamos no último lugar no Pisa. Mas ideologia de gênero a 

criança não precisa, a criança de seis anos. Ainda bem que o meu já tem 

oito anos.  (Eva, 46 anos, UNG) 
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 “Ideologia de gênero” é uma terminologia que vem sendo discutida desde o final da 

década de 1980 e que, até hoje, tem um grande impacto na sociedade de forma equivocada. 

Connell (2015) relembra que, em 1988, o papa João Paulo II divulgou um documento (uma 

encíclica) intitulado “Sobre a dignidade e a vocação da mulher”, lembrando a todos de que as 

mulheres foram criadas para a maternidade e que suas funções não deveriam se confundir com 

as dos homens. E no Natal de 2012, o papa Bento XVI criticou diretamente a teoria de gênero. 

Paralelo às ações do Vaticano, estava ocorrendo, em 1993, a II Conferência Mundial de Direitos 

Humanos, em Viena, onde foi introduzido o “sexual” e, também, “saúde sexual” na linguagem 

dos direitos humanos. Já no Brasil, “ideologia de gênero” apareceu em torno de 2013, nos 

debates do Plano Nacional de Educação. Isso porque, em 2011, foi criado o Projeto Escola sem 

Homofobia16, apelidado por conservadores17 de “kit gay”. Nos últimos anos, o Brasil tem 

passado por diferentes controvérsias públicas envolvendo gênero e sexualidade.  

Para a participante Eva, não é necessário abordar gênero - ou “N gêneros” como ela nos 

traz. Um dos objetivos do Projeto Escola sem homofobia era trazer a discussão sobre a 

diversidade sexual, pois há dados que mostram que jovens LGBTQIA+ são constantemente 

expostos a violências e assédios dentro da escola - incluídos, entre os agressores, colegas, 

professores e demais atores que fazem parte da instituição. Essas experiências, que também 

podem ser caracterizadas como bullying homofóbico, contribuem para a ociosidade, o 

absentismo e sujeitos que são, praticamente, forçados a abandonar a escola (MATTA et al, 

2021).  

Os principais achados mostram que são os/as alunos/as da UNIFESP que trazem e relatam 

esse medo dos pais. Apenas uma aluna da UNG trouxe um certo receio de abordar o tema 

sexualidade, também por conta de que os pais poderiam achar que o/a professor/a estaria 

incentivando o/a filho/a a praticar o ato sexual. O principal medo que eles trouxeram é, 

                                                 

 

16 O Projeto Escola sem Homofobia foi um projeto elaborado junto ao Ministério da Educação, com o movimento 

LGBTQIA+ e organizações da sociedade civil a partir de uma pesquisa intitulada “Estudo qualitativo sobre a 

homofobia na comunidade escolar em 11 capitais brasileiras”.  
17 Os conservadores em questão são em sua maioria religiosos, políticos parlamentares ligados às bancadas 

religiosas, em especial a Bancada Evangélica no Congresso, que foi criada em 2003. A Bancada Evangélica é 

composta por parlamentares que se declaram evangélicos ou que se alinham ao grupo. São constituídos de bispos, 

pastores, missionários, sacerdotes e cantores de música Gospel. Após as eleições de 2018, o grupo passou a contar 

com 91 congressistas, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
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principalmente, o de perder o emprego e não poder mais lecionar. Esse medo que eles/elas tanto 

trazem é verificado também no estudo de Figueiró (2015): 

Tendo em vista que um professor de Ciências da Rede Estadual, participante 

desse evento, foi acusado de aliciamento de menores por seis pais de alunos 

protestantes, porque trabalhava o assunto sexualidade em suas aulas, a Rede 

não permitiu que outros fossem desenvolvidos junto aos seus professores. O 

professor acusado recebeu ameaça de morte dos pais, sendo afastado da escola 

e designado para uma outra (Figueiró, 2015, p. 121) 
 

No decorrer das entrevistas, foi verificado que, para os/as alunos/as, abordar educação 

em sexualidade nas escolas era algo necessário. Porém, o medo era maior, o que poderia 

paralisá-los na ação para uma possível educação em sexualidade. Eles relatam principalmente 

que, por estarem vivenciando uma crise global (crise sanitária e humanitária)18, necessitam do 

emprego para sobrevivência, então preferem não trazer temas tidos como polêmicos (para 

sociedade, não para eles) para dentro da sala de aula. É verificado que isso se caracteriza como 

censura. Esses/as participantes que têm medo não negam, em nenhum momento durante a 

entrevista, a necessidade de abordar educação em sexualidade nas escolas e, também, na 

formação inicial do curso de pedagogia. Porém, o medo é tão grande que eles/elas preferem se 

resguardar, como forma de autoproteção. Neste momento, o silêncio é uma forma de 

sobrevivência nessa sociedade tão conservadora.  

Então é um banheirinho pequenininho, dá para ver por cima. Então eu fico 

longe do banheiro. É um corredor, um banheiro grande. Eu fico longe, antes 

do banheiro mesmo, e falo: "Tá tudo bem?". Eu fico bem longe, eu não chego 

perto. Muitas vezes, não vou porque é um medo real. E é uma pressão das 

outras pessoas, porque as pessoas também falam disso: "Toma cuidado, 

porque se um pai ou uma mãe ouvir alguma coisa errada, vai pegar para 

você." E é o meu maior medo perder o emprego por causa disso. [...]. Olha, 

isso eu estou fazendo para me proteger. Porque como os pais têm muito 

dinheiro, a maioria é advogado, qualquer coisa que façam com o filho dele, 

ele já vem reclamar da escola, processar, é um medo real. Porque eu não 

quero perder o emprego, eu adoro trabalhar onde eu estou. (Eros, 21 anos, 

UNIFESP) 

 

Mas o ponto é que, eu acho, a principal questão na escola privada é que não 

se percebe como os professores - os professores ganham a mais- mas os 

professores estão vulneráveis a todo momento. Você não pode dizer...  Assim, 

existe um negócio chamado projeto político pedagógico, que é um projeto 

pedagógico que a escola faz, toda vez, com a política da escola e com a 

política do mundo e tudo mais. Se você não está seguindo o projeto político-

pedagógico, eles te mandam embora. E se o professor está fugindo muito do 

assunto, do que eles acreditam e tudo mais, você é cortado. Se, por exemplo, 

você fala sobre sexualidade e um pai não gosta, você é o primeiro a ser 

                                                 

 

18 A pandemia de COVID-19 é uma crise sanitária mundial que desencadeou uma crise econômica que foi abordada 

pelos/as participantes da pesquisa durante as entrevistas.       
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mandado embora. Ninguém vai te defender, porque ninguém quer ser 

mandado embora. Você é trocado fácil. Porque não tem concurso. É 

entrevista e você já está lá dentro. (Eros, 21 anos, UNIFESP) 

 

No Fund1, acho que depois da.... Acho que uns 9 anos você já pode começar 

a conversar. Assim, não conversar, mas trazer materiais que apoiem a 

criança a entender um pouco mais. Porque tudo é lúdico na questão da 

educação infantil e do Fund1. Então, coisas lúdicas, para que a criança 

comece a entender, para também não levá-la para esse lado - que a gente, 

também, tem que ter certo cuidado com os pais, para não dizer que a gente 

está para um lado... Por isso que eu acho que um pouco mais lúdico, trazer 

um pouco mais suave. Não tão agressivo. Então acho que dos 8, 9 anos. [...]. 

Como eu faço estágio, eu observo muito as professoras. Isso é bom que a 

gente já começa a se preparar. Eu tinha uma certa resistência de ir para 

educação infantil, não por conta das crianças. Era por conta de pais. E, por 

conta do remoto, eu estou trabalhando com os pais. A gente voltou agora, e a 

gente está acompanhando. Realmente, os pais são um pouco difíceis de lidar. 

(Valência, 32 anos, UNIFESP) 

 

É porque são assuntos... Rola, hoje, um medo de falar sobre isso. E aí acho 

que a gente fica muito nesse medo, se retrai e fica com medo do que falar, e 

como falar, e para quem falar. Eu acho que é isso. Porque, por mais que a 

gente esteja no mundo acadêmico... A gente tem consciência do que é: eu 

tenho, você tem. Mas para falar, você fica... "O que eu falo? Como que eu 

abordo?". Então eu acho que é mais isso. [...]. Eu acredito que sempre 

aconteceu. Mas de um tempo para cá, vem pior. Vem sendo muito - não é 

nem banalizado, acho que já é logo quebrado. Aí rola esse medo. A gente que 

lê, que estuda, que está no piso escolar, piso da saúde e tudo mais, rola esse 

medo. Porque eu tenho filho adolescente, rola esse medo. Então é isso. Eu 

acho que não é que a gente não saiba, é que a gente não sabe como falar, nem 

para quem falar, nem como abordar. Acho que é mais isso. [...]. Porque 

dependendo com o pai que você vai falar: "Olha, vamos falar sobre a 

sexualidade da criança". "Tá querendo dizer o quê? Que o meu filho é isso? 

Que minha filha é aquilo?". Então é um pouco... (Valência, 32 anos, 

UNIFESP) 

 

Ultrapassar os muros, chegar na comunidade. Se a gente conseguir chegar 

lá no diretor, que é totalmente contra porque tem medo de ser censurado, de 

ser perseguido, mas se ele vir que não está sozinho, ele vai ser parte dela, 

ele não vai ser a parte opressora que vai estar lá. (Nilo, 23 anos, UNIFESP) 
 

Esse medo tem uma matriz histórica e remonta à retomada do processo de 

redemocratização vivido no país a partir do final da década de 1980. A ditadura militar durou 

um pouco mais de duas décadas, já a democracia está há três décadas e, mesmo assim, 

verificamos que há uma menor aceitação dos procedimentos democráticos, fazendo com que a 

agenda neoliberal se fortaleça no âmbito dos costumes tradicionais (LEITE, 2019). 

Desde 2004, ações governamentais têm trazido questões da diversidade sexual. Verifica-

se um marco onde, de um lado, observamos um progresso; porém, do outro lado, vemos um 

forte retrocesso que, cada dia mais, vem ganhando mais força e causando essa censura na 
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sociedade - o que aparece, também, nas respostas dos discentes, pois verificamos que a maioria 

dos/as participantes da presente pesquisa sabe a real importância do conteúdo de educação em 

sexualidade, mas prefere não abordar o tema.  

Outro momento histórico e simbólico é verificado no ano de 2016, quando ocorreu o 

Impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Simbólico, pois ela foi a primeira mulher eleita 

presidente do Brasil e, a partir daí, é verificado uma ascensão cada vez maior do 

conservadorismo. Logo, esse medo que os/as participantes relatam é totalmente fundamentado 

por conta desse cenário que estamos vivendo diariamente. O Escola sem Partido, sempre a partir 

de um discurso de “defesa da família” e se dizendo contra a “ideologia de gênero”, é um dos 

motivos que fazem com que professores/as silenciem. 

Já em 2018, fomos “atacados” pelas fake news19. Durante as entrevistas, os/as 

participantes também trouxeram a questão das fake news, posicionaram-se contra seu emprego 

político, fizeram críticas e relataram achar irracional a sociedade acreditar em tais mentiras. 

Mentiras criadas e difundidas através de redes sociais em favor do atual presidente eleito. Nessa 

corrida presidencial (em 2018), já se verifica um cenário bem difícil e tenso para grupos 

LGBTQIA+, quilombolas, índios, mulheres e, também, para aqueles que acreditam em 

progresso. Foi crescendo, principalmente nos meios evangélicos, a acusação infundada de que 

o principal adversário do atual presidente estaria tentando destruir a “família tradicional” e que 

o Partido dos Trabalhadores iria difundir o marxismo e a ideologia de gênero nas escolas: 

Em forte articulação com o movimento Escola sem Partido, o presidente eleito 

e seus apoiadores têm estimulado que estudantes gravem seus professores e 

os denunciem por “doutrinação esquerdista”. Um aspecto interessante a ser 

refletido é que as mesmas crianças e adolescentes que seriam incapazes de 

reagir a um processo de “sexualização precoce”, as mesmas “vítimas da 

ideologia de gênero” são aqueles e aquelas que estão sendo estimulados a 

serem agentes, protagonistas na denúncia de seus “professores doutrinadores” 

(LEITE, 2019, p. 134).  

 

                                                 

 

19  As chamadas fake news, são notícias falsas publicadas em veículos de comunicação como se fossem 

informações reais. As redes sociais e também aplicativos como whatsapp são os meios através dos quais são mais 

difundidas. Durante a campanha presidencial em 2018, por exemplo, foram difundidas várias fake news a favor do 

atual presidente. Elas traziam em seu conteúdo notícias falsas sobre o suposto “kit gay”, em que se dizia que as 

escolas iriam distribuir mamadeiras para crianças, com bico de borracha em formato de pênis. Esse foi o episódio 

da “mamadeira de piroca”, relembrado pelos/as participantes como totalmente irracional e ilógico. Outra fake news 

também bastante difundida, foi que a de que se o adversário do atual presidente chegasse ao poder, legalizaria a 

pedofilia. Há inúmeras matérias sobre os casos durante a campanha eleitoral: 

https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/mamadeiras-eroticas-nao-foram-distribuidas-em-creches-

pelo-pt/ 
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No decorrer da entrevista, podemos observar que, na verdade, a participante Eva tem uma 

ideia equivocada sobre gênero. Neste cenário, tal descoberta corrobora os achados de Leite 

(2019). Segundo esse autor, os conservadores, com bases fundamentalistas, criaram, na 

verdade, um pânico moral e distorceram ideias progressistas, que vinham sendo construídas 

desde o Governo Lula (2003 – 2011), atacando, de forma leviana, diversas ações 

governamentais que traziam ao debate questões de igualdade de gênero, diversidade sexual, 

homofobia e sexualidade. Os setores conservadores foram articulando esse pânico moral na 

sociedade e conseguiram construir uma ideia, segundo a qual essas ações causariam um 

“desvirtuamento das crianças”, e diversas figuras públicas conservadoras passaram a defender 

que tais ações levariam “a um incentivo à prática do homossexualismo”. Essa ideia errônea, 

que foi construída a partir de mentiras e deturpações grosseiras, encaixa-se exatamente com a 

representação que Eva tem sobre gênero, que para ela é “ideologia de gênero”, é ensinar sobre 

“ser gay”. Observa-se que, durante a entrevista, a participante traz um discurso de neutralidade 

sobre o que pensa sobre a diversidade, porém transparece, em sua fala, o pânico moral 

fomentado por um discurso contrário à chamada “ideologia de gênero”, que agrega uma massa 

de pessoas em defesa da família e da heterossexualidade. Diante de todo o exposto, podemos 

concluir que, no Brasil atual, os scripts culturais são resultado de uma cultura bem contraditória: 

como já dito anteriormente, de um lado, temos uma das maiores paradas gays do mundo; mas, 

do outro, estamos ainda em um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+. Por fim, conclui-

se que somos um país travestido de progresso: na verdade, o que domina ainda é o retrocesso, 

o patriarcado e a homofobia.  

Leite (2019) faz ainda uma reflexão muito importante sobre o quanto essas questões 

conservadoras conversam com questões de interesses econômicos e políticos. O 

conservadorismo moral no Brasil tem ligação com um projeto político de Estado mínimo. 

Atualmente, estamos vivenciando as perdas de direitos trabalhistas e a redução de outros 

direitos sociais, os ataques constantes ao Sistema Único de Saúde, o desmonte das 

universidades públicas e, também, da educação pública em todos os seus níveis. Fica evidente 

que políticos aventureiros têm usado, de forma oportunista, o conservadorismo nos costumes 

para agregar apoios de amplos setores da sociedade e impulsionar suas agendas neoliberais.  

6.7 FORMAÇÃO CONTINUADA 

Ser educador exige um aprendizado constante, pois a natureza do fazer pedagógico é 

histórico, incompleto e mutável. O desenvolvimento das ciências no ritmo acelerado também é 



118 

outro fator que faz com que profissionais pesquisem e busquem novos conhecimentos. Quando 

ensinar é configurado como uma profissão, impõe-se aos profissionais se envolver em um 

processo de formação contínua. O professor não é apenas uma figura que deve informar os seus 

alunos e alunas, ele é, também, um profissional que constrói conhecimentos e está inserido em 

um processo de crescimento pessoal e cultural (FIGUEIRO, 2014).  

Durante a coleta de dados, os/as participantes relataram que, caso fossem lecionar em sala 

de aula e surgissem temas sobre sexualidade, eles não se sentiriam seguros para abordar o 

assunto. Os/as participantes relataram que não se sentem preparados para tanto, e este é um 

entre os vários fatores apontados por eles/elas. Destacamos, aqui, que o principal fator é a falta 

do conteúdo, de forma consistente, em sua formação inicial. Fica claro que alguns ainda tiveram 

o tema, mesmo que de forma insuficiente; porém, outros afirmam não terem tido qualquer tipo 

de contato com educação em sexualidade em sua formação. Contudo, os/as participantes 

relatam que, mesmo que não tenham tido tal conteúdo, isso não seria um problema insuperável. 

Há uma luz no fim do túnel e, aqui, a nomearemos: formação continuada.  

Os/as discentes que já estavam atuando como professores auxiliares nos estágios 

confirmaram que os/as professores, dentro de sala de aula, não abordavam temas sobre 

sexualidade. Inclusive relatam certo descaso, por parte dos/as professores, com questões 

básicas, como o brincar (no caso da educação infantil). O paralelo feito aqui pelos entrevistados 

é que se o brincar, que é uma atividade tão importante para aquele público, não tem seu valor 

reconhecido pelo docente dentro da sala de aula, ficaria ainda mais difícil para o docente 

perceber a importância de se abordar sexualidade, tendo em mente que esse tema é muito mais 

polêmico e está envolto em tantas discussões sobre valores. Os/as participantes relataram que 

os/as professores, em sala de aula, já ignoram uma série de conteúdos e temas, e é possível que 

isso seja justificado pela falta de paixão, de interesse e se faz sentido ou não para aquele sujeito. 

Fica evidente que um tema tão polêmico como o da sexualidade corre o sério risco de entrar na 

lista dos conteúdos e temas ignorados pelos/as professores 

De acordo com Rubem Alves (1991), a paixão é o segredo do sentido da vida. 

Especialmente na atuação do educador, o êxito de sua obra depende, 

fundamentalmente, do amor e da paixão com que se envolve nela. Por isso, 

ele diz: é necessário “acordar o educador”. (FIGUEIRÓ, 2014, p.17) 

     

 Porém, para alguns participantes, isso pode ser mudado de forma muito simples, através 

da formação continuada dos professores que já são formados e atuantes nas escolas. Porém, 

devemos pontuar que trazer o tema sexualidade em sala de aula não é algo tão fácil, sendo uma 

das questões que mais tem trazido dificuldades, problemas e desafios aos educadores. De um 
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lado, temos alunos em sala de aula manifestando sua sexualidade no ambiente escolar, que 

necessitam de ajuda e desejam ouvir e falar sobre o assunto. Do outro lado, temos a figura do/a 

professor/a que, na maior parte das vezes, não aprendeu sobre o assunto e carrega consigo 

insegurança, dúvidas, desconhecimento, medos e tabus, que são o resultado da sua própria 

história e de sua fraca educação em sexualidade (FIGUEIRO, 2014). Os/as participantes 

verbalizaram que a dificuldade em trazer questões de sexualidade estava ligada não só à 

formação do pedagogo em seus anos iniciais, mas também à sua trajetória individual, à 

necessidade de ter e fazer uma autorreflexão individual sobre o seu papel naquele cenário. Uma 

das participantes levantou que, em sua concepção, o ensino básico é a formação mais importante 

do cidadão/cidadã, pois se trata de formação humana. De acordo com Figueiró (2014), a 

formação continuada dos professores deve ser encarada como uma prática social, assim como 

o ato de ensinar. Ou seja, o papel da escola é o de formação da pessoa para o exercício da 

cidadania.  

Se para os/as participantes fica claro que a única saída é a formação continuada para que, 

assim, os/as professores que já atuam sintam-se mais animados, preparados e menos inseguros 

ao dialogar sobre educação em sexualidade, é verificado que isso já ocorre em alguns 

municípios. A terminologia adotada deve ser escolhida de forma crítica, pois a formação 

continuada está relacionada a um processo que está sempre em contínuo desenvolvimento. Para 

Marin, existem três terminologias mais usadas, que são bem parecidas e se complementam. A 

educação permanente é a “educação como processo prolongado pela vida toda, em contínuo 

desenvolvimento”; a formação continuada “[...] guarda o significado fundamental de atividade 

conscientemente proposta, direcionada para a mudança”; e a educação continuada, que está 

fundamentada na ideia de que a proposição e a implementação desses processos ocorrem “[...] 

no locus do próprio trabalho cotidiano, de maneira continua, sem lapsos, sem interrupções, uma 

verdadeira prática social de educação mobilizadora de todas as possibilidades e de todos os 

saberes profissionais” (MARIN, 1995, p.18). 

Figueiró (2014), em seu estudo, conceituou formação continuada como sendo propostas 

e ações (cursos, estudos e reflexões) voltadas, em primeira instância, para aprimorar a prática 

profissional do professor. Uma das particularidades da formação continuada é que ela está 

ligada aos problemas que os professores encontram no dia a dia em sala de aula.  

Antes, eu acho que o professor que tem que se formar para isso. Eu acho que 

o professor tem que formar com esse olhar sensível, esse olhar mais crítico e 

atento de como trabalhar isso, sabe? Para a criança já ir construindo. Para 

oficializar, dos oito aos nove anos. [...]. Então quando eu entrei, muitos 

professores - não que hoje melhorou, mas a gente acabou conversando 

bastante sobre isso - de como eles não valorizam - muitos deles, não vou falar 
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no geral - não valoriza nem o brincar. Então, se não valoriza o brincar na 

educação infantil, é claro que a sexualidade, ou as questões de gênero, 

também não vão ser valorizadas. Então por isso que eu falo: a formação é 

importante, procurar como trabalhar, assistir palestra, procurar formações, 

procurar autores que pesem nisso. É importante. Então eu digo nesse quesito, 

eu acho que o professor também tem que procurar como abordar tudo isso. 

(Valência, 32 anos, UNIFESP) 

 

A gente está tratando de formação humana. Eu penso que a pedagogia e a 

formação e educação infantil é mais importante do que uma faculdade, no 

meu ver. Então eu acredito que precisa muito disso: formações, procurar 

saber, procurar autores, procurar pessoas que... procurar artigos. Se você 

jogar no Google Acadêmico, é o que mais tem. São poucas pesquisas? São, 

mas tem muito material bom ali, de como trabalhar gênero na educação 

infantil, de como trabalhar sexualidade a partir da educação infantil. Então 

isso é muito bom. Tem como procurar. Se você não tem como pagar uma 

formação, pelo menos leia pessoas que tratam sobre isso. Buscar nas redes 

sociais. Então acho que isso faria uma diferença. (Valência, 32 anos, 

UNIFESP) 

 

É porque tem muito professor - não desqualificando o magistério - mas tem 

muito professor, ainda, do magistério. Que não atualizou a pedagogia ou que 

fez a pedagogia em dois anos. A pedagogia é muito importante - eu estou 

fazendo cinco anos de pedagogia; praticamente uma advocacia eu estou me 

formando. Então olha como é diferente. Eu entrei na escolinha, e os 

professores: "Mas o brincar é normal da criança". O brincar não é o normal 

da criança, o brincar é tudo da criança. Quando você já traz nessas falas de 

como é importante essa mudança, e como está vindo melhor a pedagogia. 

(Valência, 32 anos, UNIFESP) 

 

[...] a Marina Mello, que é uma professora maravilhosa, ela dá. Ela dá uma 

disciplina de gênero, sexualidade e questões étnico-raciais. Mas eu acho que 

é indispensável ter. Até porque é amparado na lei. E quando a gente fala de 

assuntos transversais, que a gente vai ter esse poder de dar na escola e 

acontecer, não tem como você sair da universidade sem estar pronto para 

desempenhar esse papel. Mas também entende que a universidade não 

consegue passar tudo, e a gente tem que distribuir a responsabilidade. Porque 

a pedagogia, na Unifesp, já é cinco anos. É muito tempo, e a gente não 

consegue aprender tudo. Aí acho que parte da iniciativa do Estado, dos 

municípios, para a formação continuada dos profissionais da educação. 

Não só nessa área, como em tantas outras, que são tão carentes. (Nilo, 23 

anos, UNIFESP) 

 

Mas eu acho que para além dessa bolha. É como se existisse aquele conceito 

bem ultrapassado de uma elite intelectual. E a gente, estudante, se fecha nessa 

bolha, que a gente chama de outro nome para não ser tão ridículo. Mas acaba 

nisso, as nossas informações acabam morrendo entre nós. E aí eu super 

critico. Mas eu acho fundamental - não que é mais fundamental ou mais 

importante - eu acho que é, também, importante a gente saber quem são os 

professores que estão na sala de aula. E, se a gente está pensando assim, se 

a gente vai ter a capacidade de autonomia de fazer o que a gente quer. Porque 

eu tenho um discurso lindo, essa coisa toda. Mas chegar na escola, mesmo 

com a liberdade de cátedra que existe, se a direção da escola falar que não, 

vai ser não, e não tem nada que eu posso fazer. Então a gente tem que ir 

para além disso. E é por isso que eu acredito, que eu acho, que o ponto é a 
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formação continuada, para a gente conseguir alcançar quem está se 

formando mas, principalmente, quem já se formou. Porque a gente precisa, 

também, chegar no professor de 50 anos e fazer ele conversar com a gente, 

entender o que a gente quer falar. E a gente também tem muito que aprender 

com eles também porque, na teoria, é muito fácil - é muito difícil a teoria, mas 

na prática é muito, muito, muito mais difícil. E a gente tem que fazer essa 

troca com eles, eu acho. Eu acho que esse seria o caminho. Mas chegar, 

também, neles. Conseguir chegar nos professores que já estão lá dentro, 

nesses diretores que pensam, por algum motivo, por alguma razão, por 

alguma formação que não formou, de fato. (Nilo, 23 anos, UNIFESP) 

 

E até a percepção de você olhar uma criança e, mesmo no silêncio, você 

perceber que algo está errado, que os pais não veem em casa. E, em uma 

roda com 30 alunos de 5 anos conversando paralelamente, você notar aquela 

criança ali, um gesto ou um olhar. Você já sentir: tem alguma coisa diferente. 

E até a vivência. Até a Sara, que é irmã do Samuel, que sofreu abuso também, 

ela refletia muito na boneca, que ela sempre pegava na sala, e ela sempre 

fazia as mesmas coisas que a mãe, que o abusador fazia nela, na boneca. 

Então a gente nunca parou a brincadeira dela do imaginativo, da vivência 

dela. Mas depois a gente se sentava com ela e falava: "Sara, você estava 

brincando do quê?". "De boneca". E a gente perguntava, não aquelas 

perguntas que a gente queria respostas, mas aquelas perguntas que a gente 

ia colhendo as nossas próprias respostas. Então isso, com a parte teórica das 

capacitações que eu tinha - porque, até então, eu não frequentava 

faculdade, mas eu tinha capacitações na escola, que é uma coisa muito 

importante; e que nem todas as escolas têm, mas eu tinha nessa - eu fui 

aprendendo a ter esse olhar. (Areta, 30 anos, UNG) 

 

Ainda segundo Figueiró (2014), durante a formação inicial, o exercício de reflexão sobre 

a prática pedagógica fica limitado. Só após estarem inseridos dentro do ambiente escolar, já 

como profissionais, é que eles/elas poderão exercitar a reflexão, pois vão entrar em contato 

direto com as possibilidades e, também, com os limites (seus próprios, dos alunos e do contexto 

escolar). Para formar alunos que assumam um papel ativo em sua aprendizagem e com 

autonomia, o/a professor deve ser essa pessoa, ou seja, esse sujeito deve sempre buscar 

conhecimento, para conseguir despertar esse mesmo tipo de atitude em seu aluno/aluna. As/os 

participantes relataram quão difícil e complexa é a tarefa de ensinar, e isso é um dos motivos 

que deveriam impulsionar os professores na busca por novos conhecimentos.  

Para ter êxito na formação continuada, são necessários o apoio e a colaboração de órgãos 

oficiais, como as Secretarias de Educação e, também, algum incentivo para esse professor/a. 

Segundo Pereira (1994) e Celani (1988), algo que pode assegurar o incentivo e uma maior 

participação e motivação, durante a formação continuada, é a inclusão e o fornecimento de 

certificados. Um dos grandes desafios da solução proposta pelos entrevistados, qual seja, a 

implementação efetiva da educação continuada, é encontrar formas criativas de incentivar o 

professor a se engajar nesse processo e tornar a experiência da educação continuada uma 
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experiência, realmente, significativa para cada um, despertando a paixão do ensinar mesmo 

quando se adentra temas difíceis. 

6.8 FLUIDEZ DAS GERAÇÕES 

Nesse tema, se discutirá sobre as diferenças entre as gerações. Mas devemos 

compreender, primeiro, de qual geração são as pessoas que participaram dessa pesquisa.  

As gerações são comumente definidas da seguinte forma20: “baby boomers”, nascidos 

entre 1940 e 1964; Geração X, nascidos entre 1960 e 1980; Geração Y, nascidos entre 1980 e 

1995; Geração Z, nascidos entre 1995 e 2010; e, por fim, a geração Alpha, nascidos a partir de 

2010. Nesta pesquisa, temos participantes da geração X, Y e Z. 

Durante as entrevistas, quando questionadas sobre “o que é sexualidade?”, verificamos 

que, para cada geração, a sexualidade é percebida de forma diferente. Fazendo um apanhado 

geral, verificamos que, para a maioria dos participantes da geração X, sexualidade é tida como 

a diversidade sexual; já para a geração Y e Z sexualidade é tida como desejo e desenvolvimento 

do corpo.  

O que mais chama a atenção é ver como a geração Z se comporta perante o tema - 

lembrando que eles têm em torno de 20 anos de idade. Dizer que, em 2022, sexualidade é tabu 

causa estranhamento para as pessoas dessa geração, porque a questão da sexualidade já vem 

sendo desconstruída redefinida e ganhando novos significados há várias gerações. Porém, se 

fizermos um levantamento histórico, veremos que é uma grande batalha de cada geração 

reinventar a dimensão que a sexualidade tem em suas vidas. Se observarmos ao longo da 

história, notaremos que a sexualidade mudou, mas nós, como sociedade, também mudamos.  

Para contextualizar a população do nosso estudo, podemos observar a Tabela 5, onde os 

participantes estão classificados conforme sua geração: 

                                                 

 

20 Verifica-se que não existe um consenso sobre o ano em que começa e termina cada geração. Esse estudo fez um 

apanhado geral e optou por utilizar o que a maioria dos autores consideram ser cada geração. As comparações 

foram ancoradas nos estudos disponíveis a seguir: 

http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1JUIZDEFORA2&page=article&op=viewFile&path%5B%5D

=7220&path%5B%5D=3663; 

http://www.revistaopapel.org.br/noticia-

anexos/1532926821_48597840313f46138087ab7d2e493666_198495385.pdf; 

https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/bitstream/handle/123456789/661/Gustavo___TCC_formatado_por

_Michel_Net.Copy.pdf?sequence=1 

http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1532926821_48597840313f46138087ab7d2e493666_198495385.pdf
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1532926821_48597840313f46138087ab7d2e493666_198495385.pdf
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Tabela 5 – Distribuição dos participantes conforme geração 

GERAÇÃO 
QUANTIDADE 

TOTAL 
UNIFESP UNG 

Geração X (46 - 54 anos) 1 2 3 

Geração Y (27 - 39 anos) 3 6 9 

Geração Z (19 - 25 anos) 7 3 10 

 Total 11 11 22 

 

Observamos que temos mais alunos da geração Y e Z neste estudo. Em um primeiro 

momento, isso parece ser algo irrelevante, mas não é. Durante as entrevistas, podemos perceber 

que, quando cada entrevistado responde às questões do roteiro de entrevista, há uma 

determinada tendência de respostas de acordo com a geração, já que a forma como cada um irá 

representar a sexualidade irá mudar de geração para geração. Isso ocorre porque a sexualidade 

é uma construção sócio-histórica, logo, devemos olhar também para a cultura em que essa 

geração está inserida. Fazendo uma breve análise da sexualidade sob a ótica da geração Z, 

podemos verificar que, para essa geração, a sexualidade e o abordar a sexualidade no dia a dia 

tem outros significados, outros valores. A geração Z chegou ao mundo num contexto muito 

diferente das demais gerações: chegou com muita informação. 

Gagnon (2006) discorre sobre como foi, nos anos 1960, que ocorreram grandes mudanças 

relativas à sexualidade. As transformações da conduta sexual não chegaram a ser 

revolucionárias, mas a contracepção e o aborto influenciaram diretamente as práticas sociais. 

No que concerne às diferenças entre as gerações, Gagnon (2006) explica que um dos 

indicadores mais sensíveis da mudança social é a velocidade com que os membros de uma 

determinada cultura tornam-se estranhos ao seu passado e às formas históricas de experiência 

ocasionada por sua cultura. A teoria dos scripts sexuais nasce no fervor dos estudos sobre 

sexualidade, quase na virada do século XX. Neste contexto, Gagnon (2006) verifica que os 

jovens daquela época cresceram:  

[...] num mundo pós-freudiano, pós-kinseyano e quase pós-Masters e Johnson, no 

qual as descobertas da pesquisa sobre a sexualidade transmudaram-se em 

cultura popular, mediante a alquimia das revistas de grande circulação, das 

colunas de aconselhamento, dos livros de divulgação científica e dos manuais 

de psicologia das anormalidades, sociologia, fisiologia e economia doméstica 

(2006, p68).  

 

As mudanças ocorrem no dia a dia, o que, no passado, era uma verdade. Atualmente, por 

exemplo, pode não ser, como a transexualidade que, antigamente, era listada como doença 

mental e, hoje, já foi retirada da Classificação Internacional das Doenças. Logo, no cotidiano 
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dessas pessoas, a sexualidade vai sendo representada e não é imutável, ela vai sendo construída 

e desconstruída, gerando novos símbolos e significados. Podemos verificar isso em uma das 

narrativas sobre “casamento”. Para o participante, casamento não é uma coisa com a qual as 

pessoas precisam se preocupar e, dessa forma ele já produz essa representação para seus 

alunos/alunas de ensino infantil. Se na teoria os scripts culturais orientam que, em uma 

determinada sociedade, a mulher deve ser cuidadosa, zelosa, uma boa mulher e mãe, para esse 

participante não é assim. Para o discente, as crianças estão apenas reproduzindo falas dos 

adultos de que já existiriam roteiros preparados para elas, segundo os quais a função da menina 

é, no futuro, casar-se com um homem.  

Também, eu acho, que tem uma questão que eu friso bastante na escola - 

que não é do currículo, mas eu friso e as professoras que eu falo também 

acham importante - que é a questão do casamento. Parece estranho 

quando eu falo assim. Mas todas as histórias infantis, quase todos os 

livros que a gente trabalha, do nada, tem um cara - ele é um homem, a 

figura de um homem - e aí, do nada, ele chega numa menina - ele nem 

conhece a menina, a menina nem conhece ele - e ele já pede ela em 

casamento, e aí ele faz alguma coisa extraordinária e eles se casam. E aí, 

eu sempre viro para as crianças e falo assim: "Gente, não é muito 

estranho? Do nada, o cara vai lá, nem conheceu ela, e já pede em 

casamento. Não é estranho?" Elas ficam: "Ah, é estranho, né?" Eu falo 

assim: "Gente, não é mais estranho: ela conhece um desconhecido e 

aceita, do nada?" Aí falam: "É, não". Eu tento botar isso na cabeça deles, 

de: "Não é assim." (Eros, 21 anos, UNIFESP) 

 

[...]. De como as crianças reproduzem as falas dos adultos e como as 

profissões, também, são racistas. Depois dessa aula, a minha turma toda 

- pelo menos eu, também - a gente pensou e falou: "A gente tem que mudar 

como é o mundo agora. Porque não dá para uma criança estar sofrendo 

machismo, racismo, sendo assediada na educação infantil." Em nem um 

momento da vida. Mas um negócio que é tão na infância vai marcá-la para 

o resto da vida. (Eros, 21 anos, UNIFESP) 

 

Para os/as discentes da geração Z, o papel do/a professor/a é gerar uma mudança, quebrar 

paradigmas e dar um novo sentido às relações. Porém, eles/as reconhecem que essas mudanças 

só serão praticadas se eles obtiverem mais conhecimento. E, durante as entrevistas, é observado 

que a geração Z tem muito conhecimento sobre os conceitos que compreendem o acervo da 

sexualidade.  

É, eu gosto de falar sobre o assunto. Eu tenho amigas que se definem 

diversos tipos de questão de sexualidade. Então eu gosto bastante de 

entender, eu gosto de perguntar. Apesar de eu ser cishétero, eu gosto de 

saber, eu acho muito legal. Eu sempre converso, eu sou muito aberta 

nesse sentido. (Electra, 25 anos, UNIFESP) 
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A criação do título nos pode parecer confusa. Fluidez tem um significado muito próximo 

de macio, flácido e flexível. Durante as entrevistas, os/as entrevistados/as que já eram pais/mães 

relataram que seus/suas filhos/as adolescentes não se encaixam nas categorias “ser 

heterossexual”, “ser bissexual” ou “ser homossexual”. Esses/as entrevistados/as que já tem 

filho/filha são participantes da geração X e Y. Em sua maioria, são as participantes da UNG. 

Elas relatam que seus filhos/as tem uma concepção mais aberta e livre sobre a sexualidade. E 

que existe uma liberdade das definições que, também, engloba o universo da sexualidade: chega 

de rótulos e vamos ser livres! 

Durante as entrevistas, a participante Elis, de 37 anos, nos relatou a dificuldade que tem 

em compreender essa geração. Essa geração que enxerga o outro não como sendo homem ou 

mulher, mas como sendo uma pessoa livre do sexo feminino e/ou masculino, como afirma 

Connell (2015) sobre as “categorias ortodoxas”. A participante afirma que não aceita que o 

filho adolescente fique com pessoas do sexo feminino e masculino: para ela, o filho ou é gay 

ou é heterossexual. A bissexualidade seria uma forma de “promiscuidade” que ela não aceita. 

Mas, em seu discurso, ela percebe que existe um choque de gerações, que a geração dela é mais 

tradicional e a de seu filho adolescente, mais livre e com mais liberdade.  

Não tenho o costume. Já busquei bastante. Mas agora eu não posso falar 

que eu busco tanto. Eu tento entender bastante coisa agora porque eu 

tenho um filho adolescente. Então eu tenho visto que tem mudado muita 

coisa do meu tempo de adolescente para agora, o tempo em que ele está 

vivendo, agora nessa época. É muito diferente. Até das conversas, eu 

acho que eles têm mais liberdade. Para falar. Acho que os pais estão mais 

acessíveis para conversar sobre isso. Então eu acho que tem essa 

diferença agora, do meu tempo de adolescente. (Elis, 37 anos, UNG) 

 

O que eu vejo muito agora, e o que ele fala também que é supernatural, é 

ser bi. Principalmente as meninas. As meninas ficam com outras meninas. 

"Porque eu sou bi, não tenho aquele negócio de eu só gosto de menino. 

Não. Eu posso gostar de menina também". Então se está em uma festa, ela 

pode ficar tanto quanto com uma menina ou com um menino. E isso não 

tem nada de errado. Nada de errado do jeito que eles colocam para a 

gente. Agora eu, pensando, eu falo para ele: "Não tem problema 

nenhum se você quiser ser gay. Se você for gay, ok, para mim não tem 

problema nenhum. Só que não vamos ficar nessa palhaçada, nesse vuco-

vuco dos dois lados. Você tem que se conhecer." Mas aí eles falam que 

gostam da pessoa, não é o sexo. Eu entendo, entendo o modo que eles 

pensam, mas a minha cabeça ainda não concorda completamente com 

isso. (Elis, 37 anos, UNG) 

 

A gente teve uma live. Até eu sigo o rapaz. Mas depois eu não entrei mais. 

Ele estava explicando, justamente, de LGBT, agora que aumentou - Q A 

+. Foi muito interessante. Muito interessante mesmo. No entanto, eu fiz 

uma pergunta para ele, perguntando por que essa geração está com esse 

negócio de poder menina com menina, menino com menino, e depois 

casa, ou não casa, aquele negócio todo. E ele estava explicando 
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justamente que teve essa mudança mesmo, e eles se sentem mais livres 

para sentir e fazer. No nosso tempo a gente podia até sentir, mas não fazia, 

ou fazia escondido. Não era que todo mundo sabia. Podia até fazer, mas 

fazia ali escondidinho. Então eu peguei bastante com ele essas coisas, mas 

só foi uma live. É uma hora, rápido. (Elis, 37 anos, UNG) 

 

Optou-se por finalizar esse tema, que já dialoga com os temas: “diversidades sexuais”, 

“caminhos para o conhecimento” e “pais x educadores: no âmbito do medo”. Falar sobre 

geração é, também, falar sobre momentos históricos, em que percebemos mudanças que são 

ocorridas na nossa vida cotidiana e que, também, são acompanhadas de um avanço, 

desenvolvimento e até evolução. Nas gerações anteriores, como as do baby boomers ou as do 

início da geração X, observamos que a “revolução sexual” ou liberação sexual, no final da 

década de 1960, foi um fenômeno progressista em que ocorreram mudanças nos novos códigos 

das condutas sexuais: legalização do aborto, advento da pílula anticoncepcional e normalização 

da homossexualidade. Porém, já na década de 1980, observamos uma sociedade mais 

conservadora com o advento da AIDS21. Há um estigma dos/as portadores do vírus que foi 

associado, principalmente, aos homossexuais e à promiscuidade. Isso gerou uma sociedade 

mais preconceituosa e com atitudes homofóbicas. 

[...] e a gente está mudando. Mudando, mudando muito. E muito, muito, 

muito rápido. E rápido. É muito confuso, às vezes, porque a mudança é 

muito rápida. Eu fui uma criança em escola pública, no ensino 

fundamental, fazendo bullying por homofobia. [...]. Eu tinha uns oito, 

nove. Acho que entre oito e 10, 11 anos. Sim. E eu não entendo, porque... 

Hoje, para mim, é difícil entender, porque... Bullying em homofobia? Mas 

aquele momento, também - não que como as coisas eram, mas, também, 

era como elas eram: não tinha ninguém para me punir, acontecia, os 

professores olhavam e meio que quase davam risada e falavam: "Ai, para 

com isso”, mas nunca era de verdade, uma conversa mesmo. Era sempre 

uma repreensão que, sabe quando você concorda, mas aí você... O 

professor está lá, aí ele também poderia ser homofóbico, mas ele não pode 

dar razão para o agressor, mas ele também não vai, de fato, defender a 

vítima. E aí não vai ter uma punição. Mas aí pouco tempo depois, quando 

eu tinha já uns 15, 16 anos, eu já era a criança gay. E eu já tinha toda 

uma escola acolhedora. Então acho que já foi uma mudança muito 

grande, em muito pouco tempo. Só que vai mudando muito mais rápido. 

Então, graças a Deus, a gente está evoluindo muito. Acho que a gente 

está, em algum momento, próximo de uma sociedade em que todo mundo 

                                                 

 

21 A roteirização da conduta sexual ganhou uma nova importância com o surgimento do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV). Para Gagnon, compreender os roteiros sexuais permitiu identificar os riscos de infecções por HIV 

durante a atividade sexual “Em 1986, a Academia Nacional de Ciências divulgou um relatório sobre a epidemia 

de AIDS, concluindo que “[...] os homens bissexuais e os usuários de drogas intravenosas de ambos os sexos, 

quando infectados, podem transmitir o vírus à população heterossexual mais ampla, na qual pode disseminar, 

particularmente entre os indivíduos mais ativos sexualmente”. (GAGNON, 2006, p. 27) 



127 

é livre, que a gente consegue transformar a educação, num todo. E falar 

sobre isso abertamente, para todo mundo. (Nilo, 23 anos, UNIFESP) 

 

Porque estamos evoluindo, graças a Deus. Mas eu sinto que as gerações 

passadas apanharam muito para se entenderem, se validarem e tudo 

mais. Eu sei que a preocupação primeira é essa questão da proteção e 

tudo mais, mas mesmo que caísse no que a direita liberal não quer, a 

direita conservadora não quer - falar de identidade, falar de orientação, 

eu acho que é super necessário também, para que as crianças se 

entendam também, os jovens se entendam. (Corina, 20 anos, UNIFESP) 

 

Como também podemos ter analisado no tema “pais x educadores: no âmbito do medo”, 

estamos vivendo um período histórico com forte onda conservadora, ao mesmo tempo em que 

verificamos que, neste tema, há uma parcela da sociedade buscando novos sentidos da 

sexualidade, sendo livre de preconceitos e sem desigualdades de gênero. Corroboram com os 

achados de Freitas:  

Nessa perspectiva, o enfoque das análises se concentrou em categorias 

temporais que apontam as permanências e as possibilidades de mudança dos 

sistemas de valores de uma dada sociedade. A tese se estruturou em 

possibilidade de mudanças; permanências de atributos de homens e de 

mulheres e processos de socialização dos quais serão desvelados a partir das 

práticas discursivas dos adolescentes. Essa perspectiva apresentada tem em 

vista a constância em que os acontecimentos sociais tendem a se configurarem 

ciclos, como se estivéssemos vivenciando o enfraquecimento do patriarcado 

e repentinamente, ele se insurgisse, fazendo interconexões com o poder das 

instituições. Assim, os retrocessos dos quais vivenciamos dizem respeito 

também ao interesse da manutenção de agendas políticas de Estado que 

interferem diretamente nas áreas da educação e da saúde (FREITAS, 2017, p. 

143). 

 

 

Muita coisa foi mudando de uma geração para a outra, inclusive a informação. Hoje, 

estamos inseridos em uma era da digitalização, e a geração Z já nasceu nessa era, tendo, 

portanto, o conteúdo sobre sexualidade cada vez mais acessível. Antes da popularização da 

internet, a geração anterior buscava o conhecimento a partir de revistas “teen”, muitas delas 

ancoradas em padrões heteronormativos (SANTOS, SILVA, 2008).  

Olha, mas hoje, Ana, o grupo de adolescentes, hoje, eles estão mais 

avançados que o meu grupo de adolescente antes, é claro. Imagina, para a 

gente - não sei qual sua idade, talvez - mas também teve muito mais tabu de 

falar disso até com as amigas, até com os nossos amigos mais próximos, falar: 

"aí, perdi a virgindade", "aí, ele é uma pessoa legal e tal", "aí, eu não sei se 

eu gosto de menina ou menino". É difícil até para os adultos falar isso. Hoje 

está mais acessível o diálogo com os amigos. Até mesmo com os pais. Acho 

que a informação está aí, está bem evidente. (Areta, 30 anos, UNG) 
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Por fim, enfatizamos que, mesmo com o choque entre as gerações, tanto a geração X 

como a Y relatam certa dificuldade em entender essa nova geração. Também relatam, porém, 

que precisam de um trabalho de desconstrução dos padrões que lhes foram impostos. 

Concluímos que as representações desses atores e atrizes são passiveis de mudanças a partir da 

educação e do conhecimento. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das limitações deste estudo, realizado apenas com discentes do curso de pedagogia 

da UNIFESP e UNG, no município de Guarulhos e durante uma crise sanitária - a pandemia do 

COVID-19 - entendemos que essa tese contribuirá para o debate sobre o tema educação em 

sexualidade na formação inicial dos discentes de pedagogia. Neste estudo, percebemos que 

os/as entrevistados/as relatam diversos motivos que apontam para a necessidade de abordagem 

desse tema ao longo da formação no curso de pedagogia.  

Antes de apresentar as principais considerações deste estudo, retomo seu objetivo inicial. 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, buscou contribuir com a produção acadêmica sobre a 

inclusão do tema educação em sexualidade na formação do curso de pedagogia. A educação em 

sexualidade é entendida como um processo de intervenção pedagógica que tem, como objetivo, 

transmitir informações e problematizar as mais diversas questões que abrangem a sexualidade 

humana, como saúde sexual, diversidade sexual, direitos sexuais e as relações de gênero.  

Para tanto, foram entrevistados 22 discentes do curso de pedagogia, sendo 11 discentes 

da Universidade Federal de São Paulo, campus Guarulhos, e 11 da Universidade de Guarulhos, 

cujas contribuições trazidas ajudaram a melhor compreender como se dá a aprendizagem da 

educação em sexualidade no curso de pedagogia e iluminaram as representações sociais sobre 

sexualidade. Suas experiências foram examinadas pela ótica da literatura de base 

construcionista social, com ênfase para a Teoria dos Scripts Sexuais, de John Gagnon e William 

Simon, em articulação com a teoria e metodologia das Representações Sociais de Serge 

Moscovici.   

Uma das conclusões mais importantes deste estudo, a partir do que foi apresentado 

pelos/as discentes em seus discursos, foi a constatação da importância e da necessidade da 

educação em sexualidade na formação ao longo do curso de pedagogia. Porém, mesmo que 

eles/elas reconheçam sua importância, ela ainda é permeada por elementos que impedem o seu 

debate, seja no ambiente dentro das universidades ou na comunidade escolar. O tabu, o pudor 

e a censura são os principais motivos que impedem o desenvolvimento de uma discussão mais 

livre a respeito da sexualidade.  

O estudo desvelou oito temas, em que diversidade sexual, violências de gênero e fluidez 

das gerações se aproximam e são marcados pela temática gênero. Ainda o binarismo e as 

“caixinhas” heterossexualidade e homossexualidade prevalecem nas representações sociais de 

sexualidade. A bissexualidade é representada pelos discentes (da geração atual) como sendo a 

orientação mais apropriada, pois eles/elas discorrem sobre se apaixonar por pessoas e não por 
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determinado sexo. A reflexão sobre esses temas nos leva a concluir que a teoria dos scripts 

sexuais esclarece e ajuda a responder as questões levantadas pelos objetivos deste estudo. 

Esta pesquisa permitiu desvelar elementos importantes das representações sociais dos/as 

participantes sobre a sexualidade e de como são construídos seus scripts sexuais sobre 

sexualidade. Foi possível identificar diferentes representações sobre a sexualidade, ancoradas 

nas trajetórias de vida dos/as participantes. As representações sobre sexualidade estão baseadas, 

principalmente, na questão da orientação sexual, diversidade sexual e desenvolvimento da 

sexualidade, ou seja, no autoconhecimento. A sexualidade é representada pela maioria como 

processo de conhecimento, pois saber quais são os seus desejos é uma forma de 

empoderamento.   

Um dos achados que chamou atenção foi como são elaboradas as representações sociais 

sobre sexualidade. Os/as discentes ainda consomem muito do que é dito pelo senso comum, do 

conhecimento popular, e pelo meio informal, como em rodas de conversas com amigos/as. 

Mesmo estando já inseridos no universo acadêmico, o conhecimento científico é pouco 

consumido por esse público. Ainda assim, percebe-se que, apesar das pessoas buscarem fontes 

informais para entender questões ligadas à sexualidade, alguns conceitos do universo reificado 

aparecem nestes discursos. Pode-se imaginar que o senso comum filtra elementos desse debate, 

diluindo-os e adaptando-os a valores sociais e religiosos que acabam sendo modificados, 

ganhando novos significados.  

Os scripts sexuais são construídos através de padrões que seguem rígidas regras, 

determinadas pela nossa (contraditória) cultura patriarcal, misógina e machista que, ao mesmo 

tempo, se traveste de cultura progressista. Violência é o principal aspecto dos temas. No 

decorrer de todo o estudo, verificou-se a existência de dois grupos. Representados pelos/as 

estudantes, identificamos, de um lado, os scripts sexuais convenientes às expectativas sociais 

desejadas, ou seja, práticas sexuais conduzidas dentro da lógica da heteronormatividade e de 

uma prática relacionada à reprodução; de outro lado, porém, identificamos discentes que não 

seguem os padrões dos scripts sexuais e escrevem os seus próprios scripts sexuais, superando 

paradigmas existentes na sociedade. Com relação às violências de gênero, este estudo mostrou 

que, enquanto uma parcela dos/as discentes reproduz os rígidos padrões de gênero, outra parcela 

dos/as discentes rompe com esses padrões que são estabelecidos pela cultura.  

A escola – entre outras instâncias socializadoras – mostrou participar do processo de 

reprodução dos scripts dominantes e heteronormativos. Os/as discentes relataram, em suas 

experiências, que a escola acata questões sobre higiene, reprodução, gravidez na adolescência 

e IST. Porém, a escola se mostra ausente no acolhimento das dúvidas sobre relações de gênero 
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e diversidade sexual. De um modo geral, os/as entrevistados percebem a escola como sendo um 

espaço importante na sua formação para a vida em sociedade. No tema “pais x educadores: no 

âmbito do medo” nos foi revelado que a família participa do processo de reprodução dos scripts 

heteronormativos quando marginaliza as questões da diversidade sexual.  

A principal representação dos/as estudantes sobre educação em sexualidade no currículo 

escolar foi marcada pelo medo e pela censura. Enquanto os/as discentes admitem que é de 

grande importância existir educação em sexualidade no ambiente escolar, eles são tomados pelo 

medo da sociedade principalmente dos pais dos/as alunos/as (crianças e adolescentes).  

Mesmo que os/as discentes tenham discutido pouco sobre religião, verificou-se que a 

maioria dos/as participantes acredita em determinada religião. Os/as discentes são, em sua 

maioria, evangélicos e católicos. Podemos concluir que vivemos em uma cultura que é 

fortemente influenciada por questões tradicionais ancoradas na religião, e que os/as 

participantes são influenciados por essa instituição. Mas não podemos descartar que as ideias 

sobre educação em sexualidade dentro do ambiente escolar também são de caráter individual, 

pois refletem suas trajetórias de vida em uma cultura com desigualdades de gênero e onde há 

emergência em se abordar o tema na sociedade.  

A pesquisa demonstrou que os/as discentes sentem insegurança em trazer esse assunto 

em sala de aula, também, pelo motivo de a sexualidade ser permeada por tabus, mas desejam 

mudar esse cenário. Para a grande maioria dos/as participantes, abordar educação em 

sexualidade é ir muito além das questões de biologia, reprodução, gravidez e IST. É abordar 

temas da subjetividade, como prazer e desejo, além de temas do dia a dia, como questões de 

gênero.  

Os objetivos puderam ser respondidos e compreendidos sob as linhas teóricas e 

metodológicas definidas. Surgiram novas questões e uma questão ficou “em aberto”: Existem 

divergências e convergências nos discursos dos discentes da UNIFESP e da UNG pelo fato de 

uma faculdade ser pública e a outra, privada? 

Constatamos que alguns participantes, antes de serem discentes de pedagogia e futuros 

professores/as, já eram pais e mães. E verificamos, em seus relatos, que eles/elas apresentaram 

dificuldades em abordar questões de sexualidade com seus filhos, pois não tiveram esse tipo de 

conversa com os seus pais. Porém, os/as discentes demonstram ser pais/mães acolhedores com 

seus/suas filhos. Verificou-se que, por estarem lidando com uma geração mais nova, geração 

Z, relatam que seus/as filhos/as tem uma visão mais libertária da sexualidade. Podemos concluir 

que, nos temas “diversidades sexuais”, “violências de gênero” e “pais x educadores: no âmbito 

do medo” os scripts interpessoais se relacionam com os scripts intrapsíquicos. A violência com 
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a qual a sociedade lida com a diversidade sexual reflete o grau de violência com que o indivíduo 

lida com a sua própria sexualidade. Ao mesmo tempo em que relatam ser pais/mães acolhedores 

com seus/as filhos/as, demostram ter um discurso contraditório ao trazerem a questão do 

preconceito (disfarçado) que gera violências de forma sutil.  

Poucos foram os que relataram que “há uma luz no fim do túnel” para que essas mudanças 

possam ocorrer. A formação continuada foi o meio que apontaram como uma forma de mudar 

esse cenário, permitindo aos/às professores/as, assim, lidar melhor com a educação em 

sexualidade na comunidade escolar.  

Com relação aos futuros professores, percebemos que se encontram em uma situação 

complexa, pois suas próprias (futuras) colegas de trabalho relatam que não gostariam de homens 

na educação infantil. Neste estudo, podemos concluir que os homens pedagogos que atuam ou 

atuarão na educação infantil se encontram, também, em uma situação de violência, sofrendo 

preconceito por parte de sua própria classe. Neste estudo, não legitimamos nenhuma forma de 

preconceito de qualquer classe, etnia, orientação sexual e identidade de gênero. 

A tese em questão não é neutra, assim como o conhecimento que produz não é neutro: ele 

é operado a partir de valores e ideologias. Temos o desafio de resistir e continuar com ações 

que fortaleçam a educação em sexualidade. 
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APÊNDICE A – Questionário 

Dados Sócio Demográficos: 

Universidade: ____________________________________________________________________________ 

Sexo: 

A. (  ) Feminino B. (  ) Masculino 

Idade: 

A. (  ) 18 – 24 anos B. (  ) 25 – 30 anos C. (  ) 31 – 36 anos D. (  ) 37 – 42 anos 

E. (  )> 42 anos    

Estado civil: 

A. (  ) Solteiro/a B. (  ) Casado/a C. (  )  Divorciado/a D. (  ) Viúvo/a 

E. (  ) União Estável    

Religião: 

A. (  ) Católica B. (  ) Evangélica C. (  ) Espírita D. (  )Rel. matriz africana 

E. (  ) Não tem religião F. (  ) Outras   

Formação em Pedagogia: 

A. (  ) Primeira graduação B. (  ) Segunda graduação 

Semestre em Pedagogia: 

A. (  ) 1º ou 2º B. (  ) 3º ou 4º C. (  ) 5º ou 6º D. (  ) 7º ou 8º 

 

  



141 

APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título: REPRESENTAÇÕES DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA SOBRE 

SEXUALIDADE: CONSTRUINDO SCRIPTS SEXUAIS 

 

Pesquisadora: Ana Maria Limeira de Godoi  

Orientador: Professor Dr. José Roberto da Silva Brêtas 

Coorientadora: Professora Dra. Silvia Piedade de Moraes 

 

As informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária neste estudo, que tem 

por finalidade pesquisar, entre estudantes do curso de graduação em pedagogia, as 

representações sobre a educação em sexualidade em escolas. 

Para a execução deste estudo, será realizada uma entrevista individual, norteada por um roteiro 

formado por questões não estruturadas. O instrumento (Apêndice A) e a entrevista serão 

realizados em horário programado pela entrevistadora e pelo/a aluno/a, via online.  

Os voluntários, em caso de dúvida, terão acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa: 

o Prof. Dr. José Roberto da Silva Brêtas, no e-mail:jrsbretas@gmail.com; e a principal 

investigadora, Ana Maria Limeira de Godoi, no telefone (11) 99407-7844 e no e-mail: 

anamaria_godoi@yahoo.com. 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), localizado na Rua Botucatu, 740, Vila Clementino, 

São Paulo/SP - CEP: 04023-900, no e-mail: cep@unifesp.br e nos telefones: (11)-5571-1062 e 

(11)-5539-7162. Horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e 

Sextas, das 9 às 12hs.  

É garantida a liberdade de retirar o consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo. É garantido, também, que as informações obtidas nesta 

pesquisa serão analisadas, e sua divulgação será feita sem a identificação dos entrevistados. Os 

participantes envolvidos têm o direito de serem mantidos atualizados sobre os resultados 

parciais da pesquisa, tanto quanto estes forem de conhecimento do pesquisador. Os dados 

coletados serão utilizados somente para esta pesquisa. Não haverá despesa pessoal para os 

participantes em qualquer fase do estudo, bem como não haverá compensação financeira 

relacionada a esta participação. 

 

 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo pesquisador em relação a minha participação 

no projeto de pesquisa intitulado Representações de Estudantes de Pedagogia sobre 

sexualidade: construindo scripts sexuais. 

Serei convidado a responder algumas questões previamente estipuladas pelo pesquisador, de 

maneira livre com a maior autonomia de opinião. O pesquisador declarou que, por se tratar de 

pesquisa envolvendo seres humanos, sua execução, embora não implique em riscos do ponto 

de vista clínico, pode causar um risco mínimo de desconforto emocional. 

Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos dados 

originados deste procedimento para fins didáticos e de divulgação em revistas cientificas 

brasileiras ou estrangeiras, contando que sejam mantidas em sigilo informações relacionadas à 

minha privacidade, bem como garantindo meu direito de receber resposta a qualquer pergunta 

ou esclarecimento de dúvida acerca dos procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de dano. É possível retirar meu 

consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer 

prejuízo à minha pessoa. 
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O termo está sendo disponibilizado em 2 (duas) vias originais, uma para ficar com o 

participante, e outra para ficar com o pesquisador. 

 

Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter sido submetido a 

qualquer tipo de pressão ou coação. 

 

 

______________________, ______ de ______________________ de2021. 

 

 

Nome do participante: _________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do participante:________________________________ 

 

 

 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido do 

participante deste estudo. Declaro, ainda, que me comprometo a cumprir todos os termos aqui 

descritos. 

 

 

Nome do pesquisador:_________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do pesquisador:_________________________________ 
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ANEXO A – Aprovação CEP UNIFESP 
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