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RESUMO

Esta pesquisa buscou indícios das representações sociais de sexualidade de professores
e alunos do ensino médio a luz da teoria moscoviciana de 1961, e a partir do
pressuposto que as representações são distintas em relação ao gênero, atentou-se para as
representações construídas a cerca do objeto de pesquisa sexualidade centradas na
divergência dos papéis de gênero que são formuladas com base nos valores, crenças e
conceitos construídos individual e/ou coletivamente, influenciadas por fatores sóciohistóricos e culturais. Para conhecer o núcleo central das representações de sexo,
transar, opção sexual e orientação sexual na escola, foi realizado uma Associação Livre
de Palavras (ALP) com 131 meninas e 100 meninos de uma instituição pública de
ensino, localizada no município de Duque de Caxias, RJ. Os resultados foram
submetidos ao software EVOC. Quatro sessões de grupo focal foram realizadas, duas
com 11 meninas, cada, e duas para um grupo de 11 e outro de oito meninos. Os dados
foram categorizados segundo proposta de Lawrence Bardin. Com base nas análises dos
instrumentos acima, foram entrevistados quatro professores e nove professoras. Os
resultados apontam que professores e professoras possivelmente reproduzem em suas
práticas as representações sobre sexualidade que receberam no âmbito familiar, e sendo
representações normativas e dicotômicas, as aulas de Orientação sexual são focadas na
biologia reprodutiva, na heteronormatividade, na prevenção de doenças e de uma
gravidez indesejada, nas diferenças de gênero e temas polêmicos são deixados de lado.
Assim, o trabalho de Orientação sexual em sala é insuficiente e desinteressante para os
alunos e alunas da Escola, pois temáticas de seus interesses não são abordadas devido à
postura de silenciamento dos docentes. Verificou-se também que sexualidade, para o
adolescente, está ligada às práticas sexuais e que, em decorrência da orientação
recebida, alunos e alunas reproduzem em suas falas representações atreladas aos papéis
masculinos e femininos, reforçando o preconceito e a intolerância. Conclui-se que
antigas representações sobre sexualidade construídas sobre as bases de preconceitos e
tabus sociais, culturais e históricos, ainda presente na família do adolescente e no corpo
docente da escola em questão, dificulta o trabalho com a Orientação sexual numa
perspectiva emancipatória.
Palavras chave: representações sociais, sexualidade, gênero, professores, alunos
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ABSTRACT
This research sought evidence of social representations of sexuality from teachers and
high school students in light of the theory Moscovician 1961, and assuming that the
representations are distinct in relation to gender, it was crucial to look up to the
representations constructed around the research object focused on sexuality divergence
of gender roles that are formulated based on the values, beliefs and concepts constructed
individually and / or collectively, influenced by socio-cultural and historical factors. To
know the central element of sex representations, sex, sexual orientation and sexual
orientation at school, was held a Free Word Association (ALP) with 131 girls and 100
boys from a public high school located in the municipality of Duque de Caxias, RJ. The
results were submitted to the software EVOC. Four focus group sessions were held, two
with 11 girls each, and two for a group of 11 and another of eight boys. The data were
categorized according to Lawrence Bardin proposal. Based on the instruments analysis
above, were interviewed four teachers and nine teachers. The results indicate that male
and female teachers in their practices possibly reproduce the representations of sexuality
that received into the family sphere, and being normative and dichotomous
representations, Sexual Orientation classes are focused on reproductive biology,
heteronormativity, disease prevention and unwanted pregnancy, the gender differences
and controversial issues are left aside. Thus, the work of Sexual Orientation in
classroom is inadequate and unattractive to boys and girls of the school because their
thematic concerns are not approached due to the teachers’ silence attitude. It was also
found that sexuality for adolescents is linked to sexual practices and, as a result of
received orientation, male and female students in their narratives reproduce
representations linked to male and female roles, reinforcing prejudice and bigotry. We
conclude that early representations of sexuality built on the foundations of social
cultural and historic prejudices and taboos, still present in the adolescent’s family and in
the school’s professional staff in question, complicate the work of Sexual Orientation
into an emancipatory perspective.
Keywords: social representations, sexuality, gender, teachers, students
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INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase de descobertas e modificações nas esferas biológica,
social e psicológica, sendo um período de construção de identidade, principalmente da
identificação sexual. A sexualidade do adolescente se constrói com raízes em sua
geração, raça, nacionalidade, religião, ou seja, é produzida no contexto em que o sujeito
está inserido, sendo, pois, historicizada e multideterminada (LOURO, 2000).
A construção dessa sexualidade, por sua vez, está firmada em representações de
sexo, ligadas à dimensão biológica, ora sendo vista como potencialidade de prazeres,
desejo e sensualidade; ora associada a doenças, morte, pecado, aquilo que deve ser
controlado, disciplinado, reprimido, dependendo da orientação que o adolescente recebe
em seu ambiente familiar e dos grupos sociais a que pertence.
Piscalho, Serafim e Leal (2000, p. 354) explicam que

na sexualidade existe todo um processo de aprendizagem quotidiana,
espontânea e ocasional, através da percepção de atitudes que os vários
intervenientes (pais, família, amigos, professores, meios de
comunicação social, etc.) produzem face aos acontecimentos e
atitudes sexuais. Esta aprendizagem não se restringe à infância e
adolescência, mas prolonga-se através de toda a vida do adulto, e tão
importante quanto este processo de transmissão de valores são as
próprias experiências de relacionamento íntimo que poderão ou não
promover uma atitude positiva e saudável face à própria sexualidade.

Entretanto, falar sobre sexo e sexualidade não é uma tarefa fácil para pais de
adolescentes, quer por falta de liberdade para se falar sobre o assunto, como se o falar
estimulasse excessivamente a curiosidade e a vivência dessa sexualidade, quer pelo
distanciamento entre pais e filhos por questões religiosas, culturais, carências ou
ausência de informação.
Nos espaços escolares, o tema sexualidade ganha centralidade em debates
travados entre alunos e professores devido às políticas públicas implementadas, com os
PCN, que elegem a escola como lócus para essa discussão, muitas vezes respondendo a
questionamentos de origem familiar. Esse deslocamento do privado para o público leva
a escola a assumir um papel social importante na orientação sexual dos alunos
(ROSISTOLATO, 2009), tornando-se necessária para autoconhecimento e para a
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realização psicológica e pessoal dos adolescentes, sendo considerada uma estratégia de
prevenção aos problemas relacionados ao desenvolvimento da sexualidade na
adolescência.
Aqueles que trabalham com Orientação sexual precisam estar atentos às
mudanças de representações sociais de sexualidade, pois ao longo do tempo mudanças
ocorrem nessas representações devido a fenômenos que exerceram grande influência no
comportamento de homens e de mulheres tais como a eclosão do movimento feminista,
o aumento de índices de gravidez precoce, a propagação da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e de outras doenças sexualmente transmissíveis
(DST).
A erotização da imagem infantil é um exemplo de fenômeno que provocou
mudanças na representação de sexualidade infantil e que tem provocado estudos sobre a
perda da infância (BORGES, 2007; FIGUEIREDO et al, 2009; FLORES, et al, 2011). A
expressão “perda da infância” está relacionada, de acordo com Flores et al (2011), a
uma mudança na forma como as crianças se relacionam com o mundo na
contemporaneidade e que ocorre por influência dos meios de comunicação de massa que
aproximam as crianças de conhecimentos destinados aos adultos e acabam por assumir
o papel de transmissores de conhecimento, educação comportamental e valores, função
que cabia aos pais e à escola.
Mudanças nos discursos sobre sexualidade também são evidências de outras
representações sociais de sexualidade. O cuidado com a sexualidade dos alunos no
ambiente escolar era direcionado para a produção de comportamentos identificados
como normais e a escola era percebida como interventora preventiva da medicina
higiênica (ALTMANN, 2001). Na atualidade, diversas questões relacionadas à
sexualidade passaram a ser classificados como doenças e puderam ser abordados na
escola. Temas como pílula anticoncepcional, prazer, gravidez, a fertilização in vitro,
"barriga de aluguel", mãe solteira, aborto, parto, exames de DNA para paternidade
duvidosa, organização política do movimento LGBTTT1 na busca por seus direitos
civis, sexuais e políticos, doenças venéreas, assédio, violação, prostituição, adultério,
amor livre também contribuíram para fomentar os discursos que se instalaram no
1

LGBTTT é o acrónimo de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. Embora
refira apenas seis orientações, é utilizado para identificar todas as orientações sexuais minoritárias e
manifestações de identidades de gênero divergentes do sexo designado no nascimento (Disponível em
http://pt.wikipedia.org/wiki/LGBT. Acesso em 28/05/11).
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âmbito social e escolar (FURLANI, 2008).
Na década de 1990, temas sobre a criança/infância relacionados à prostituição, à
pedofilia, ao abuso sexual, à violência doméstica, ao trabalho infantil ganharam
centralidade no panorama internacional e brasileiro, garantindo a aprovação da Lei n.
8.069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990), conhecida como Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA). Este documento torna-se importante para colaborar com o
trabalho de Orientação sexual, não somente a ser realizado na escola, mas na família de
cada jovem e adolescente.
Os adolescentes, conforme apontam Piscalho, Serafim e Leal (2000, p. 354):

estão constantemente expostos a mensagens (explícitas ou
implícitas) alusivas ao sexo e sexualidade, sendo o acesso à
informação muito fácil. Contudo, embora esteja ao alcance de
qualquer jovem a informação sexual, ela por si só não faz a sua
Educação Sexual. Claramente, precisam de ajuda para
apreenderem a processar estas diferentes mensagens que
diariamente lhes são transmitidas (SANDERS; SWINDEN,
1995).
A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) pelo Ministério da
Educação (MEC), em 1995, foi uma resposta à preocupação dos educadores com a
emergência dessas diferentes mensagens. Com os PCN, atividades antes pensadas como
Educação Sexual, passaram a ser classificadas como Orientação sexual.
Esta não é uma simples alteração na terminologia, mas de alterações
metodológicas dos projetos, como descrito por Rosistolato (2009, p. 12):

Educar para a sexualidade foi considerado um ato agressivo e
delimitador de comportamentos, enquanto orientar tornou-se sinônimo
de oferecimento de noções amplas e impessoais acerca da sexualidade
humana. O objetivo era fazer com que os estudantes percebessem o
caráter plural das vivências sexuais, ampliando suas possibilidades de
reflexão. Trata-se de uma classificação brasileira para os debates sobre
sexualidade na escola que inclusive gera algumas polêmicas devido ao
uso do mesmo termo em outros contextos de pesquisa em sexualidade,
com significado mais próximo à “opção” sexual.

O autor pretende esclarecer que as atividades pedagógicas em Orientação sexual
na escola não buscam interferir nas escolhas dos alunos, mas objetivam ampliar a
reflexão dos adolescentes, dando a eles poder de decisão pelo tipo de vivência sexual
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que consideram mais adequadas para eles, sem que a atuação docente seja fator
indutivo. Durante os projetos de Orientação sexual, não podem ser desvalorizados
nenhum tipo de comportamento sexual, impedindo, assim, uma homogeneização do
debate em todas as salas de aula. Cada instituição escolar deve adaptar sua proposta à
realidade sociocultural em que estão inseridas, criando uma síntese entre a proposta
trazida pelos PCN e a realidade vivida por professores e alunos em suas atividades
sexuais.
Com o fim de atender aos objetivos previstos nos PCN, a escola ganha
legitimidade para desenvolver projetos para esta finalidade estruturados a partir de três
blocos de conteúdo: a) corpo, matriz da sexualidade; b) relações de gênero; e c)
prevenção a doenças sexualmente transmissíveis em todo o território nacional
(ROSISTOLATO, 2009).
O trabalho em Orientação sexual na escola sugerido pelos PCN se articula com a
promoção da saúde das crianças e dos adolescentes, prevenção às DST/AIDS, de
problemas graves como o abuso sexual e a gravidez indesejada na adolescência e
contribuição para o bem-estar das crianças e dos jovens na vivência de sua sexualidade
atual e futura.
Os PCN sugerem que a Orientação sexual seja trabalhada por meio dos
conteúdos já transversalizados nas diferentes áreas do currículo, sendo abordada sempre
que surgirem questões relacionadas ao tema e inserida na rotina escolar, dentro ou fora
da grade horária existente. Desta forma, as diversas áreas do saber contemplarão tanto
os objetivos como os conteúdos da temática sexualidade por meio de suas próprias
propostas de trabalho.
Conforme este documento, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o trabalho
de Orientação sexual gira em torno da curiosidade das crianças que buscam informações
para compreender o relacionamento sexual, como ele ocorre, as transformações no
corpo durante a puberdade e os mecanismos da concepção, gravidez e parto, de forma
clara e direta, possibilitando que todos reflitam quanto aos preconceitos ligados aos
comportamentos de meninas e meninos.
A partir do 6º ano (antiga 5ª série) do Ensino Fundamental, o professor deverá
estar apto a responder questões polêmicas como masturbação, virgindade, início do
relacionamento sexual, homossexualidade, aborto, prostituição, erotismo e pornografia,
desempenho sexual, disfunções sexuais, parafilias, gravidez na adolescência, obstáculos
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na prevenção das DST e, principalmente, da AIDS, entre outros assuntos, com o intuito
de promover reflexão e compreensão sobre o tema. Segundo os PCN, esses temas

refletem as preocupações e ansiedades dos jovens, dizem respeito ao
que eles vêem, lêem e ouvem, despertando curiosidade, ou ainda
temas que as novelas de TV colocam na ordem do dia. Questões como
mães de aluguel, hermafroditismo, transexualismo, novas tecnologias
reprodutivas, por exemplo, são trazidas por meio da veiculação pela
mídia, aparecendo então como demanda efetiva de conhecimento e
debate (PCN, 1998, p. 316).

Esse trabalho na escola não substitui nem concorre, mas complementa a função
familiar, ao problematizar, levantando questionamentos e ampliando o leque de
conhecimentos e de opções para que o próprio aluno escolha seu caminho, “buscando
não a isenção total, o que é impossível, mas um maior distanciamento das opiniões e
aspectos pessoais dos professores para empreender essa tarefa” (PCN, 1998, p. 287).
Observa-se, porém, que embora esses sejam temas transversais propostos pelos
PCN a serem trabalhados nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, essas temáticas
ainda encontram resistências para serem abordadas (RODRIGUES; SCHEID, 2008). A
instituição escolar apresenta dificuldades em cumprir seu papel, pois muitos docentes se
consideram incapacitados para desenvolver o tema. Tais dificuldades aumentam quando
o próprio docente enfrenta preconceitos socialmente construídos durante suas vivências
sócio-culturais que precisam ser desconstruídos (JARDIM; BRÊTAS, 2006; RIBEIRO
et al, 2004).
A grande maioria das escolas públicas e particulares não trabalha o tema
Orientação sexual com seu alunado, como revelado nas pesquisas realizadas por Biscoli
et al (2005), Barreto (2009) e França (2008). As que trabalham, apresentam um
desenvolvimento inferior ao proposto por vários programas, sobretudo pelos PCN.
Essa insuficiência no trabalho de Orientação sexual se refere a fatores ligados à
própria temática, equipe, série/ano em que se inicia o programa, avaliação e medição de
resultados. Os temas retratados se referem estritamente aos métodos contraceptivos e à
conceituação biológica, o que contribui para que o adolescente não desenvolva
competências e habilidades para a resolução de problemas (PECORARI et al, 2005).
Conseqüentemente, a construção da sexualidade e sua vivência de forma consciente,
responsável, sadia, torna-se prejudicada, visto que um dos espaços possíveis para a
construção de identidade sexual mantém uma postura de silenciamento.
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Tal afirmativa é confirmada com o projeto “PCN em Ação” (BRASIL, 1999)
criado como uma tentativa de validar as propostas de Orientação sexual apresentadas
pelos PCN e que procurou instrumentalizar professoras e professores para o uso dos
PCN em sala de aula, ou seja, colocá-los em ação (VIANA; UNBEHAUM, 2006). O
projeto foi amplamente rejeitado e/ou camuflado nas ações dos docentes. Aponta-se,
inclusive, o distanciamento entre a orientação proposta e a realidade escolar como
fatores da não incorporação do “PCN em Ação na prática”.
Louro (2000, p. 88) considera que a sexualidade deve estar na escola, pois “se a
escola é uma instituição social ela está, obviamente, envolvida com as formas culturais
e sociais de vivermos e constituirmos nossas identidades de gênero e nossas identidades
sexuais”. A autora propõe o uso de filmes, leitura de poesias, discussões sobre temas
que despertem a imaginação dos alunos e propiciem questões para refletir sobre o tema
nas escolas. Entretanto, muitos professores têm dificuldade em trabalhar questões
relacionadas à sexualidade devido às suas próprias representações sociais de
sexualidade, “que se apóiam em referências dos grupos sociais de onde partem
significações, valores ideológicos e culturais, conhecimentos científicos, experiências
particulares e afetivas do individuo” (MOKWA, 2006, p. 2).
A maneira como os professores lidam com as manifestações da sexualidade em
sala de aula foi foco da pesquisa empreendida por Biscoli et al (2005). Esse estudo
mostrou que, muitas vezes, os professores se encontram despreparados para lidar com a
sexualidade em sala de aula e não sabem como agir frente às manifestações de
sexualidade de seus alunos, visto que a teoria se revela de forma perfeita, assim como os
pontos a serem trabalhados e os discursos a ser declarados, mas, na prática, os modelos
que oferecem parecem não condizer com aquela mesma teoria.
Em um estudo com professores do 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental, França
(2008) revelou que a maioria dos professores, para trabalhar a sexualidade na escola,
mantêm uma visão restrita, coerente com a concepção médico-higienista e biológica da
sexualidade, o que aponta para as normas sociais. As dificuldades, os tabus, o
preconceito, o constrangimento e a desinformação colocam barreiras na abordagem do
tema. O autor verificou ainda que a hipocrisia da família ocasiona o receio de trabalhar
a temática em sala de aula e impede o desenvolvimento de projetos em Orientação
sexual.
Muitos trabalhos têm buscado no fenômeno das representações sociais respostas
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para a permanência ao longo dos anos de um posicionamento de resistência por parte
dos pais, professores e demais envolvidos sobre a Orientação sexual promovida na
instituição escolar.
No estudo de Mokwa (2006), sobre as representações sociais de sexualidade
construídas por um diretor, uma coordenadora pedagógica e sete professores de 4ª a 7ª
série do Ensino Fundamental de uma escola estadual de Ribeirão Preto/SP, foi
observado que estas circunscrevem as manifestações corporais, relações interpessoais,
afetividade, prazer, procriação e prevenção. Embora abordadas várias dimensões da
sexualidade, percebeu-se uma nucleação da representação em torno da “insegurança
profissional”, que remete à imagem de “trabalho difícil” quando o professor lida com o
tema na escola.
O trabalho de Oliveira e colaboradores (2009) mostrou que os elementos
“responsabilidade”, “bom”, “camisinha” e “transar” configuram a centralidade da
representação dos adolescentes do Ensino Médio sobre sexualidade. Os adolescentes
estabeleceram associações positivas à sexualidade, englobando dimensões atitudinais
(responsabilidade e camisinha), valorativas (bom) e imagéticas e comportamentais
(transar). Os autores relacionaram a associação da sexualidade com o ato sexual pelos
adolescentes como não incorporação de uma diferenciação ampliada dos significados de
sexualidade e prática sexual e que este significado pode estar atrelado à exposição, cada
vez mais frequente na mídia, da sexualidade associada a relações sexuais, por meio de
campanhas preventivas para DST.
A presença dos termos camisinha e responsabilidade na centralidade da
representação social de sexualidade sugere que houve um processo de incorporação dos
conhecimentos relativos à prevenção em saúde reprodutiva, revelando possivelmente o
sucesso das campanhas de educação em saúde. Mas tais representações se associam a
uma segurança atrelada ao prazer, sugerindo que o adolescente, ao estar protegido com
alguma espécie de preservativo, fica mais tranquilo para realizar o ato sexual sem se
preocupar com suas possíveis consequências.
Os elementos periféricos “respeito”, “doenças” e “filhos” sugerem a presença de
uma dimensão de consequências negativas e refletem uma aproximação com o cotidiano
e um contato com as práticas desenvolvidas pelos jovens, evidenciando uma divergência
entre conhecimentos e práticas. Neste sentido, o aumento gradativo da gravidez na
adolescência e a presença cada vez mais constante de DST/AIDS entre os adolescentes
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são fatores que contribuem para esta configuração do sistema periférico. Este sistema
que permite integrar experiências e histórias individuais dos atores sociais, apresenta-se
sensível ao contexto social imediato, mas também se mostra flexível, permitindo
adaptação à realidade. Logo, o sistema periférico favorece a conexão entre a
representação da sexualidade e as condições práticas e cotidianas que a envolvem.
Nesse mesmo estudo também foi possível observar a presença do léxico gênero,
que também discrimina a constituição de representações da sexualidade por papéis
sociais. Oliveira e colaboradores (2009) verificaram a presença de termos mais voltados
ao prazer e ao ato sexual propriamente dito próximo à centralidade da representação do
grupo masculino. Estes resultados apontam a prevalência de uma cultura centrada no
homem e na sua afirmação, com características peculiares a ele. Em contrapartida, o
aparecimento da palavra “prazer” na centralidade da representação do grupo feminino
mostra mudanças na maneira de pensar e se posicionar frente a essa cultura resistente,
evidenciando tentativas de crescimento, afirmação e satisfação pessoal em um amplo
aspecto.
Com o levantamento de trabalhos sobre a temática “representação de
sexualidade” observou-se que em sua maioria estes buscavam as representações de
professores e alunos de forma isolada e poucos tinham a preocupação de relacioná-las
ao gênero. Um exemplo é a pesquisa desenvolvida por Silva e Carvalhaes (2010) onde
foram analisadas as representações sociais de sexualidade e gênero presentes no
discurso de professores, pedagogos, funcionários da secretaria e de serviços gerais de
três escolas da rede estadual do município de Arapongas, no Paraná. Quando
questionados sobre estudos relativos ao gênero e à sexualidade, a maioria desses
profissionais de educação admitiu não conhecer nada a respeito e os que declararam
conhecer alguma coisa, associaram esses estudos à homossexualidade e a distúrbios. Os
autores consideraram que esses professores apresentavam dificuldades em falar sobre
assuntos relacionados a gênero e sexualidade, visto que em seus discursos, sexualidade
relacionava-se a problemas, doenças, perversão e anormalidade.
O que adultos, como os pais e professores, que fazem parte do cotidiano das
escolas e que são apontados como referências pelos alunos

pensam, contribui, significativamente, para que adolescentes
possam construir seus modelos representacionais a partir da
realidade em que vivem. Eles têm ideias próprias a respeito
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dessa realidade, constroem conceitos e adotam padrão de
comportamento que combinam com um ou outro esquema
social. Se seu padrão de comportamento é aprovado pelos
adultos, as crianças e os adolescentes sabem se é apropriado ou
não (MAIA, 2005, p. 101).
Por isso, a proposta da pesquisa ora apresentada é investigar as representações
sociais de sexualidade, considerando que são distintas em decorrência do sexo
(professores/professoras; alunos/alunas). Conhecê-las é atentar para as construções
históricas que influenciaram e influenciam diretamente discursos e práticas em sala de
aula no trabalho de Orientação sexual e compreender como tais representações
dialogam com as ideias dos alunos, que também apresentam representações construídas
centradas na divergência dos papéis sociais de gênero. Comparar tais representações
sociais possibilitará gerar reflexões sobre o posicionamento resistente dos envolvidos;
entender como elas orientam práticas e como barreiras são construídas com base em
tabus e preconceitos culturalmente enraizados nos diferentes grupos; e promover algum
tipo de intervenção que proporcione um melhor desenvolvimento do tema transversal
Orientação sexual nas escolas.

Objetivo Geral
Partindo do pressuposto que as representações sociais de sexualidade são
distintas em relação ao gênero, buscar indícios das representações sociais de
professores(as) e alunos(as) do Ensino Médio sobre sexualidade e compará-las.

Objetivo Específico
Verificar como tais representações sociais influenciam o trabalhos de Orientação
sexual nas escolas.

Questões de Estudo


Que conceitos, opiniões, valores, crenças e comportamentos têm professores(as)
e alunos(as) sobre sexualidade?



Que informações professores(as) e alunos(as) têm acerca do tema transversal
Orientação sexual?



Como são problematizadas questões relacionadas à sexualidade na escola?
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Para responder essas questões foram elaborados cinco capítulos. No primeiro,
A Teoria das Representações Sociais, apresenta-se a teoria moscoviciana como
referencial teórico-metodológico, necessária para entender valores, crenças e
comportamentos que professores (as) e alunos (as) possuem frente à temática
sexualidade, estabelecidos por padrões dicotômicos de gênero, com o trabalho em
Orientação sexual realizado em sala de aula.
No segundo capítulo, intitulado Sexualidade, Gênero e Educação, são
apresentados os pressupostos teóricos sobre o caráter sociocultural da construção das
identidades sexuais e de gênero, bem como as perspectivas que orientam
comportamentos de grupos sociais e suas relações com o contexto escolar, dialogandoas entre si e revisando os principais estudos encontrados na literatura sobre os temas.
No terceiro capítulo, O Contexto e os Procedimentos Metodológicos, é traçado
o tipo de pesquisa, o local, os sujeitos participantes, as técnicas de coleta e análise dos
dados.
No quarto capítulo, Representações Sociais de Sexualidade, são apresentadas
as análises dos dados coletados, dialogando os resultados encontrados na pesquisa com
outros encontrados na literatura.
Finalmente, na Conclusão, são traçadas as considerações finais sobre os
resultados obtidos bem como limitações e propostas para o desenvolvimento de futuras
investigações relacionadas com essa área de conhecimento.
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CAPÍTULO 1

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

O referencial teórico que ilumina este estudo é a Teoria das Representações
Sociais, criada por Serge Moscovici a partir de sua obra intitulada “A Psicanálise: sua
imagem e seu público”, publicada em 1961, na França. Moscovici, ao pesquisar o modo
como a teoria psicanalítica se difundiu no pensamento popular francês, expressou nessa
obra que “uma representação é sempre uma representação de alguém, tanto quanto de
alguma coisa e não existem separadas” (MOSCOVICI, 1978, p. 27).
Entretanto, nem todo fenômeno pode ser considerado um objeto de
representação social. Sá (1998) explica que “para gerar representações sociais o objeto
deveria ter suficiente relevância cultural ou espessura social”. Para a identificação de
fenômenos de representação social é preciso partir da construção do objeto de pesquisa,
isto é, “não faz sentido tentar estudar a representação de algum objeto por um dado
conjunto social se esse fenômeno não existe” (SÁ, 1998, p. 46).
O fenômeno das representações sociais diverge das demais formas de
pensamento porque se constitui em torno de inferências valorativas mais do que
conceituais (MOSCOVICI, 1978). Isto quer dizer que os conceitos adquirem
significados diferenciados em função da cultura e dos valores sustentados pelos grupos.
É nesta trama de significados e valores que os sujeitos atribuem ao objeto, que interessa
à teoria das representações sociais.
Em seus estudos sobre a representação social da psicanálise, Moscovici (1978)
operou um deslocamento no foco de apreensão dos fenômenos psicológicos, sociais e
cognitivos, visto que considerava a Psicologia Social focada no behaviorismo e alheia a
fatores sociais. Tal deslocamento permite-nos compreender que

a representação social procura enfatizar que não são apenas “opiniões
sobre” ou “imagens de”, mas teorias coletivas sobre o real, sistemas
que tem uma lógica e uma linguagem particulares, uma estrutura de
implicações baseada em valores e conceitos, e que determinam o
campo das comunicações possíveis, dos valores ou das idéias
compartilhadas pelos grupos e regem, subseqüentemente, as condutas
desejáveis ou admitidas (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 3).
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Desta forma, esta teoria está relacionada à forma de como os conhecimentos são
construídos a partir de experiências pessoais, informações, saberes, modelos de
pensamento que são elaborados e compartilhados socialmente.
A maioria dos teóricos anteriores à segunda guerra mundial distinguia os
fenômenos psicológicos em dois planos: o individual e o coletivo. A distinção entre eles
se dava pela crença na impossibilidade de se explicar os fenômenos individuais pelas
leis que explicam os fenômenos coletivos e vice-versa. O estudo de Durkheim sobre
representações coletivas foi foco de preocupação inicial de Moscovici para a construção
da teoria das representações sociais.
Durkheim definia as representações coletivas como um conjunto de idéias e
sentimentos partilhados e combinados que vão se acumulando no decorrer do tempo e
que são utilizados e assimilados pelos indivíduos da sociedade. Durkheim se apoiou no
estudo da religião dos povos primitivos e assegurava que as representações ali presentes
encontravam-se também em outras religiões até mesmo mais elaboradas (MOSCOVICI,
2009). Para ele, o ambiente natural dos seres humanos é a sociedade e esta mantém um
sistema de relações que originam crenças, normas, linguagens e rituais coletivamente
partilhados que têm uma existência antes, durante e depois dos indivíduos singulares e
que os mantêm coesos. Desta forma, as representações são estáveis, exercendo coerções
e constituindo a sociedade.
Entretanto, tal conceito é considerado, por Moscovici (1978), pouco operacional
por ser amplo e insuficiente para explicar a origem da pluralidade de organização do
pensamento de um indivíduo.
Moscovici buscou especificidade através da construção de um conceito
substancialmente psicossocial, pois seu interesse era pelo estudo dos fenômenos
ocorridos na sociedade contemporânea, uma vida social em construção de ordem
política, científica e humana (MOSCOVICI, 2009).
Nos anos de 1960, ainda permanecia uma visão clássica e estática no processo
de representações: esta não era entendida como construída por meio de comunicações
que permitem sentimentos e indivíduos a convergirem, possibilitando que o individual
se torne social e vice-versa. Moscovici (2001, p. 62) considera que é necessário “fazer
da representação uma passarela entre os mundos individual e social, de associá-la, em
seguida, à perspectiva de uma sociedade em transformação”. Para ele, os sujeitos não
são receptores passivos: produzem significados e os comunicam a todo instante, visando
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alcançar soluções para os desafios impostos no cotidiano. Os acontecimentos, as
ciências e as ideologias funcionam somente como fornecedoras de “alimento para o
pensamento”.
Desde sua formulação inicial, o conceito de representação social vem sofrendo
inúmeras críticas. Sobre elas, Moscovici (2001, p. 207) pondera que

o conceito de representações sociais não está perfeitamente claro.
Padece de um conteúdo demasiado amplo e mal definido. Não é
facilmente apreendido intuitivamente e só ganha sentido graças ao uso
concreto. [...] Elas circulam, entrecruzam-se e cristalizam-se sem
cessar por meio de uma fala, um gesto, um encontro, em nosso
universo cotidiano. A maioria das relações sociais estabelecidas, dos
objetos consumidos ou produzidos, das comunicações roçadas estão
impregnadas delas. Como sabemos, elas correspondem, por um lado, à
substância simbólica que entra na elaboração e, por outro, à prática
que produz a dita substância, assim como a ciência e os mitos
correspondem a uma prática científica e mítica.

A Teoria das Representações Sociais pode ser definida como um campo de
estudo que objetiva compreender a dinâmica de construção do conhecimento a partir da
lógica do senso comum, compreendida como uma construção própria que permite que
grupos específicos, em situações e contextos sócio-históricos específicos, possam lidar
com os problemas de seu tempo. Através da interação sujeito-objeto, um dado
fenômeno (conhecimento) é formado e transformado, gerando (re)formulações,
transformações nos elementos da interação através da cultura e da história (JODELET,
2002; JOVCHELOVITCH, 2001; MOSCOVICI, 2009).
Pensar representações sociais é, a priori, compreender que não há separação
entre o universo externo e interno do indivíduo. Como explica Alves-Mazzotti (1994, p.
62), “em sua atividade representativa, [o indivíduo] não reproduz passivamente um
objeto dado, mas, de certa forma, o reconstrói e, ao fazê-lo, se constitui como sujeito,
pois, ao apreendê-lo de uma dada maneira, ele próprio se situa no universo social e
material”. Estas reconstruções são calcadas em valores, crenças e conceitos construídos
individual e/ou coletivamente, influenciadas por fatores sócio-históricos e culturais.
Neste estudo, compreender as representações de sexualidade elaboradas por
professores e alunos implica direcionar um olhar para a construção histórico-social da
sexualidade e do gênero e verificar como tais representações continuam repercutindo e
orientando suas práticas no contexto escolar.
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A sexualidade vem sendo discutida ao longo da história, revelando
representações construídas sob a influência de experiências individuais e coletivas,
norteadas pela cultura, valores e crenças dos diferentes grupos sociais. Tais
representações orientam condutas, gerando (re)formulações e transformações no modo
de pensamento e comportamento do indivíduo frente à sexualidade.
Segundo Giddens (1993), a sexualidade não é naturalmente adquirida ou
herdada, esta é construída socialmente por reflexões do indivíduo acerca si que vão
além do biológico, caracterizando "um aspecto maleável do 'eu', um ponto de conexão
primário entre o corpo, a autoidentidade e as normas sociais (...), uma 'propriedade'
potencial do indivíduo" (GIDDENS, 1993, p. 25 e 37).
Diferentes grupos representam sexualidade segundo uma visão particular. O
saber apreendido desse objeto passa a fazer parte no grupo, de suas conversas, sendo
evidenciado na forma de frases, jargões, slogans, ditados, preconceitos, estereótipos,
soluções que propiciam efeito de realidade para o indivíduo.
Novas representações sociais surgem à medida que um fenômeno não-familiar
aparece, sinalizando falta de sentido e ocasionando conflitos onde o conhecimento de
um dado objeto era, a princípio, compreensível e dominado por um grupo. Essas novas
representações emergem na tentativa de transformar o não-familiar em familiar, visando
harmonizar a compreensão do objeto de conhecimento de forma “confortável”,
convencionalizando-o e fornecendo pistas sobre o que fazer e como agir em relação a
este objeto (MOSCOVICI, 2009). A transformação de uma representação não é um
processo de substituição de antigas representações e nem um processo imediato, pois
enquanto processo de construção coletiva, social e histórica, o sujeito faz uso de
condicionamentos anteriores, mediados pela linguagem e pela cultura.
Segundo Moscovici (2009, p. 66) “ao nomear algo, nós o libertamos de um
anonimato perturbador, para dotá-lo de uma genealogia e para incluí-lo em um
complexo de palavras específicas, para localizá-lo, de fato, na matriz de identidade de
nossa cultura”.
Abric (1996, p. 11) definiu representação social em 1996 como “um conjunto
organizado e hierarquizado de julgamentos, atitudes e informações que um dado grupo
social elabora sobre um objeto, como resultado de um processo de apropriação e
reconstrução da realidade em um sistema simbólico”.
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Em 1976, ele propôs uma complementação a grand théorie partindo da ideia de
que toda representação social se estrutura a partir de um núcleo central e um sistema
periférico. Tal complementação ficou conhecida como abordagem estrutural.
De acordo com essa abordagem, uma representação pode ser modificada
somente se seu núcleo central sofrer modificações. Este núcleo central constitui
elemento essencial da representação e é determinado pela natureza do objeto ou pelo
tipo de relação existente entre ele e o grupo social O núcleo central estabelece um
sistema de valores e normas que caracterizam a forma de pensar e agir do grupo social.
A ausência de núcleo central “desestruturaria a representação ou daria uma
significação completamente diferente à representação em seu conjunto” (ABRIC, 2001,
p. 163). Portanto, o núcleo central é todo elemento que desempenha um papel
privilegiado na representação, no sentido de que os outros elementos dependem dele
diretamente porque é em relação a ele que se definem seu peso e seu valor para o
sujeito.
O núcleo central apresenta função geradora, elemento pelo qual se cria e se
transforma uma representação; função organizadora, que determina a natureza das
relações entre os elementos da representação; e função estabilizadora, isto é, seus
elementos dificilmente sofrem mudanças.
Os elementos periféricos se estruturam em torno do núcleo central e
correspondem à parte operatória da representação social. Respondem de forma mais
direta por sua dimensão funcional. Seus elementos constituintes são mais flexíveis,
acessíveis e mais vivos, distinguindo-se do sistema central, pois permitem a
multiplicidade do grupo, inclusive diante de contradições e adaptações das
representações sociais em face de um novo contexto, possibilitando modificações às
representações (ABRIC, 2003).
O sistema periférico defende o núcleo central, impedindo mudanças
significativas e bruscas; sendo (a) regulador, pois sua flexibilidade torna-se importante
na adaptação dos conteúdos e processos coletivos às alterações de perspectiva; (b)
concretizador, pois mediante termos concretos e compreensíveis ancorados na realidade
como prescrição de comportamentos, garante o funcionamento instantâneo da
representação como grade de leitura de uma determinada situação e, assim, orientando
posicionamentos; (c) modulador, pois possibilita a elaboração de representações
individualizadas ligadas à história e vivências do sujeito (ABRIC 2003).
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Duas novas funções às representações sociais foram elaboradas por Abric
(1994): a identitária, que assegura a especificidade e a imagem positiva do grupo; e a
justificadora,

que

proporciona

aos

atores sociais

reforçarem ou

manterem

comportamentos de diferenciação social ao se relacionarem em grupos. Reafirma sua
definição de representação social, explicando que ela é “o conjunto organizado de
informações, atitudes, crenças que um indivíduo ou um grupo elabora a propósito de um
objeto, de uma situação, de um conceito, de outros indivíduos ou grupos, apresentandose, portanto, como uma visão subjetiva e social da realidade” (ABRIC, 2001, p. 156).
De acordo com Flament (2001), duas representações diferem se seus núcleos
centrais forem diferentes, porém duas subpopulações podem apresentar o mesmo núcleo
central. No entanto, se os elementos periféricos forem ativados desigualmente, os
discursos são diferentes.
A seguir, o Quadro 1 apresenta as características do núcleo central e do sistema
periférico, comparando-os.

Quadro 1 - Características do núcleo central e do sistema periférico
Núcleo Central
Ligado à memória coletiva e à história do
grupo
Consensual: define a homogeneidade do
grupo
Estável, coerente e rígido
Resiste à mudança
Pouco sensível ao contexto imediato
Gera a significação da representação e
determina sua organização

Sistema Periférico
Permite a integração das experiências e das
histórias individuais
Suporta a heterogeneidade do grupo
Flexível, suporta contradições.
Transforma-se
Sensível ao contexto imediato
Permite a adaptação à realidade concreta e a
diferenciação de conteúdo; protege o sistema
central

Fonte: Alves-Mazzotti, 2002.

Para a análise da estrutura de uma representação social, torna-se necessário o
conhecimento de seus três componentes essenciais: conteúdo, estrutura interna e núcleo
central. Abric (2003) sugere uma abordagem plurimetodológica para identificar esses
três componentes, articulada em três etapas:
1ª etapa: Levantamento do conteúdo da representação;
2ª etapa: Pesquisa do núcleo central e do sistema periférico, identificando-se as
relações e a hierarquia entre os elementos componentes da representação; e
3ª etapa: Verificação da centralidade.
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Para além dos elementos centrais e periféricos, defende-se a existência de uma
região denominada “zona muda” e identificada como de difícil explicitação das
representações sociais. Esse fenômeno é evidenciado em objetos mais sensíveis,
fortemente marcados por valores e normas sociais, assim como questões referentes à
sexualidade.
Oliveira e Costa (2007) ao abordarem o conceito de zona muda em seu trabalho
sobre AIDS/HIV, explicam que Flament, Guimelli e Abric (2006) consideram que os
sujeitos selecionariam aspectos expressáveis da representação de um dado objeto de
acordo com as normas que estão em jogo na situação em que se encontram e
apresentariam “boas respostas” ou um discurso “politicamente correto” que imaginam
ser convenientes. Estes autores registram que duas facetas da representação podem ser
identificadas: uma que pode ser verbalizada pelos sujeitos sendo, portanto, explícita, e
outra não verbalizada ou não expressa pelos sujeitos, que consistiria em uma zona muda
das representações sociais.
A zona muda, de acordo com Guimelli e Deschamps (2000), continuam
explicando os autores, não é considerada como uma parte inconsciente das
representações; é constituinte da consciência dos indivíduos, sendo um subconjunto de
cognições e de crenças, porém não é expressa por eles devido à situação social em que
se dá a sua produção para não confrontar valores morais ou normas valorizadas pelo
grupo.
A zona muda existe porque sempre existirão normas sociais e, desta forma,
possui caráter contranormativo, qualificada como gestão de impressões, onde os sujeitos
tentam gerar uma imagem positiva de si. Assim, é necessário conhecer o que está
escondido, pois sendo elementos do núcleo central, todo o significado da representação
se encontrará mascarado (ABRIC, 2005).
Representar socialmente possibilita manter uma ordem que garante aos sujeitos
orientação e dominação do meio ambiente social e material no qual estão inseridos. A
comunicação entre os membros de um grupo também é uma função das representações
sociais. Esta comunicação estabelece códigos com o objetivo de denominar e classificar
de uma maneira singular partes do mundo desse grupo, bem como acontecimentos da
vida individual e coletiva dessa comunidade.
O estudo das representações sociais de objetos relevantes para o campo da
Educação oferece um rico instrumental para a compreensão das complexas redes de

29

significados presentes nos processos educacionais, como pondera Alves-Mazzotti
(1994). Compreender como tais processos orientam práticas de Orientação sexual em
sala de aula é avançar na identificação de pontos convergentes e divergentes da
comunicação entre professores e alunos, considerando que cada um desses grupos de
pertença vivencia suas próprias experiências, se encontra inserido em contextos sóciohistóricos e culturais distintos que influenciam significativamente suas formas de
pensamento e condutas referentes à sexualidade.
Estabelecer relações entre os pensamentos coletivos e as práticas sociais
desenvolvidas por um grupo social é uma das grandes questões encontradas nos estudos
sobre representações sociais. Alcançar essas relações tem sido um grande desafio para
os psicossociólogos, pois informações de natureza cognitiva e comportamental dos
sujeitos do grupo social estudado necessitam ser apreendidos e, mesmo não sendo uma
nova problemática, poucos são os estudos, do ponto de vista teórico e empírico, que
contemplam essa complexidade (CAMPOS, 2003).
Outros pontos aumentam a complexidade na relação entre representação e
prática, como: o termo prática é usado indevidamente, ligado a comportamentos
automatizados, sem vínculos sociais ou invés de serem compreendidas como “sistemas
de ação socialmente estruturados e instituídos com relação a papéis” (ABRIC, 1994a, p.
217); e enquanto alguns autores enfatizam a influência das representações sobre as
práticas, outros enfatizam o inverso, e outros, ainda, defendem a idéia de que
representações e práticas sociais são “indissoluvelmente ligadas e interdependentes”
(ABRIC, 1994c, p.217).
Em resposta a esses equívocos, os estudos empíricos de Abric (2001, p. 156)
possibilitam concluir que “os comportamentos dos sujeitos ou de grupos não são
determinados pelas características objetivas da situação, mas pela representação dessa
situação”. Assim, nesta pesquisa, as formas de como os sujeitos (professores e alunos)
dentro de grupos sociais (professores e alunos) representam uma determinada realidade
(sexualidade) faz com que eles gerem ações concretas (aulas de orientação sexual) no
âmbito social (escola). Novas representações surgem à medida que essa realidade
representada, apropriada, estruturada e transformada passa por mudanças, por um
fenômeno que ativará processos de formação das representações sociais, tendo como
componentes os processos cognitivos e a lógica social.
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Gilly (2001) foi um dos primeiros autores a considerar a teoria das
representações sociais como fundamental na compreensão de fenômenos na área da
Educação:

a área educacional aparece como um campo privilegiado para se
observar como as representações sociais se constroem, evoluem e
transformam no interior de grupos sociais, e para elucidar o papel
dessas construções nas relações desses grupos com o objeto de sua
representação. (GILLY, 2001, p. 322).

Mecanismos sociais influenciadores dos processos educativos e de seus
resultados podem ser compreendidos na interação grupo social-objeto à luz da TRS,
segundo este autor. A forma como o professor assume e realiza seu papel de formador
em ações concretas fornece pistas de como aquele profissional possivelmente representa
um dado objeto de conhecimento que deve ser ministrado ao seu alunado.
Avila, Toneli e Andaló (2011) verificaram por meio de entrevistas individuais
com três professoras e um professor do segundo ciclo do Ensino Básico e do Ensino
Médio de uma escola pública da Bahia que o (des)conhecimento das diretrizes éticas
adotadas pelo Estado para combater as discriminações sexuais/de gênero envolve tanto
os processos de formação profissional quanto as crenças pessoais dos participantes. Os
professores mesclam experiências de vida, vivências profissionais e fragmentos das
diretrizes oficiais e se apóiam na constituição singular dos sujeitos num contexto em
que lidar com a orientação sexual e suas concepções pessoais sobre esse tema junto ao
alunado é submeter a postura profissional às próprias representações dos docentes.
Os autores verificaram que as múltiplas e complexas facetas da sexualidade não
eram abordadas pelas professoras, por desconhecimento, por receio de despertar a
sexualidade, pelo isolamento e pelo desconforto de trazer a público o que deveria ser
um assunto de família ou de um professor especialista. Aborto, gravidez indesejada,
traição, homossexualidade não eram práticas aceitas e mesmo respeitando a pessoa
numa dessas condições, assumiam o papel de cuidadoras, dizendo saber o que era
melhor para aqueles que desconheciam o que é considerado certo e acionavam
significações consideradas alheias ao escopo profissional. Tentando não impor, mas
aconselhar sobre o caminho certo a seguir e mencionando a validade divina desta
“mensagem”, preferiram agir nos limites das certezas compartilhadas (AVILA;
TONELI; ANDALÓ, 2011, p. )
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A pesquisa relatou que ocorre, por parte dos professores, uma flexibilização e
apropriação de campos ideológicos e significados variados, que utilizam regras
discursivas a seu alcance para atender tanto à sua verdade pessoal, quanto às percepções
da necessidade de regulação social da vida sexual numa sociedade que viam como
desregrada. Esses conflitos geram dificuldades pessoais em tratar o tema
profissionalmente, tornando-se claro a impossibilidade de neutralidade pessoal, porém
posturas de insegurança, despreparo e preconceito também criam amarras que impedem
o desenvolvimento significativo do trabalho de Orientação sexual na escola.
Almeida e colaboradores (2011) realizaram grupos focais com professores, em
sua maioria mulheres, da rede municipal de ensino de Cajazeiras, Paraíba, e verificaram
que questões relativas à Orientação sexual, ainda desafiam e provocam temores nos
docentes. Os autores observaram que os professores selecionam conteúdos relacionados
à sexualidade em conformidade com sua formação histórico-social, pois muitos não
sabem lidar com questões que se encontram fora de suas próprias vidas. As falas dos
professores não somente evidenciaram a repressão à sexualidade, mas também uma
intensificação da inquietação com os prazeres. O sentimento amoroso, em seus
discursos, sugere um aprofundamento da intimidade, solicitando cumplicidade, que teria
como meta a procriação, ligado a amor romântico. Para os professores, portanto, a
sexualidade é interpretada como tudo que diz respeito à genitalidade, que confundem
com o sexo. Ainda de acordo com esses professores, as propagandas de prevenção as
DST/AIDS do Ministério da Saúde incitam o desejo dos jovens em relação ao sexo,
opondo-se a elas por não fazerem parte da realidade destes sujeitos no presente ou no
passado.
Sobre as práticas do sujeito, Jodelet (2005) confirma que há relações dialéticas
entre experiências vividas e as representações sociais. No plano cognitivo, o sistema de
representações de uma dada cultura fornece instrumentos para interpretar aquilo que é
experimentado pelo sujeito. A experiência vivida por ele pode fazer emergir novos
sentidos e significados sobre uma determinada representação.
O diálogo entre experiências vividas e representações sociais oferece um terreno
fértil a ser explorado, já que remetem a uma modalidade de consciência como totalidade
que inclui, ao lado dos aspectos do conhecimento, dimensões emocionais e de
linguagem, exigindo a consideração das práticas e das ações, bem como dos contextos,
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além de permitir a observação da emergência da subjetividade na negociação de sua
necessária inscrição social (JODELET, 2005).
As experiências vividas pelo sujeito com a sexualidade estão sendo cada vez
mais cedo motivadas por inúmeros fatores inerentes ao tempo em que ele vive e ao seu
espaço de pertença. Essas experiências, em constante dialética com as representações,
conferem ao sujeito autenticidade, visto que ele “interioriza e se apropria das
representações ao mesmo tempo em que intervém na sua construção” (JODELET, 2009,
p. 683). É dentro desse processo de (re)construção de representações que o sujeito
também (re)constrói sua identidade, permitindo com que se mantenha no grupo ou
migre para outro grupo de pertença.
Falar de autenticidade na construção de representações sociais é remeter as suas
três esferas de pertença, definidas por Jodelet (2009). A primeira, subjetividade, se
refere aos processos pelos quais o sujeito se apropria e constrói suas representações,
podendo ser de natureza cognitiva, emocional e dependente de uma experiência de vida.
Esses processos remetem igualmente aos estados de sujeição (assujeitamento do
indivíduo a regras e objetivações) ou de resistência. A segunda, intersubjetividade, se
relaciona a situações que, em um dado contexto, contribuem para estabelecer
representações elaboradas na interação entre os sujeitos, negociadas e estabelecidas em
comum pela comunicação verbal direta, apontando a possibilidade de criação de
significações ou de ressignificações consensuais. A terceira, transubjetividade, diz
respeito aos elementos subjetivos e intersubjetivos, dominando tanto os indivíduos e os
grupos, quanto os contextos de interação, as produções discursivas e as trocas verbais.
Para uma análise mais profunda dos dados coletados nesta pesquisa, torna-se
necessário considerar essas três esferas na construção da representação social de
sexualidade pelos sujeitos envolvidos. Por isso, deve-se atentar para suas experiências
individuais, para o contexto sociocultural-histórico compartilhado por cada um desses
grupos, o que auxiliará na compreensão da organização da estrutura dessa representação
social.
Portanto, o estudo aqui empreendido, se apoiará nesta abordagem, permitindo
conhecer a organização da estrutura das representações sociais de sexualidade
elaboradas por professores e alunos.
Pensar a sexualidade como tema transversal, como propõe os PCN, é direcionar
nosso olhar para a importância deste tema para a o desenvolvimento sexual e afetivo dos
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jovens e tentar compreender como professores e professoras, alunos e alunas lidam com
as manifestações de sexualidade em sala de aula.
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CAPÍTULO 2

SEXUALIDADE, GÊNERO E EDUCAÇÃO

Neste capítulo, será apresentada discussão sobre o tema à luz da literatura
produzida na área de Educação, uma vez que o foco deste estudo é a Orientação sexual
realizada nas escolas conforme proposta dos PCN.
Torna-se inquestionável que, em todos os discursos sobre sexualidade, a
categoria gênero de algum modo seja incluída e vice-versa. Portanto, é importante
considerar que tanto sexualidade quanto gênero integram o processo de construção de
identidades do sujeito. Sexualidade e gênero são construídos socialmente, são instáveis,
passíveis de transformação, dependendo de como o sujeito vive sua sexualidade e de
como se identifica social e historicamente como feminino ou masculino (LOURO,
1997).
Os significados de sexualidade compreendem um conjunto de características
físicas e funcionais que diferenciam macho e fêmea, originando expressões como “do
mesmo sexo” ou “do sexo oposto”; órgãos sexuais; relação sexual; atividade
reprodutora; sensibilidade; prazer sexual (RABELO et al, 2010).
Para Guerpelli (1996), a sexualidade é uma construção elaborada a partir de três
elementos: (1) o potencial biológico; (2) o processo de socialização; e (3) a capacidade
psicoemocional. A relação entre esses elementos é conflitante, devido ao desejo sexual e
às condutas sociais que fornecem diretrizes para a vivência e a convivência desse
desejo. As relações afetivas, segundo a autora, ligam-se estreitamente à sexualidade,
perpassando as funções reprodutora e genital, envolvendo emoções e sentimentos
decorrentes do processo educacional e vivencial da vida sexual.
O adolescente vive sua sexualidade em duas possíveis fases: a primeira sendo
autoerótica voltada para o autoconhecimento do corpo e à resposta aos impulsos
sexuais; e a segunda como uma fase de consolidação de identidade, marcada por
relacionamentos interpessoais mais profundos, novas emoções, novas sensações,
relações sexuais e tomada de consciência de ser um sujeito sexual, ou seja, um agente
regulador de sua vida sexual (ROCHA, 2004).
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O termo sexualidade é estabelecido em relação a outros fenômenos, como a
instauração de um conjunto de regras e de normas apoiadas em diferentes instituições e
mudanças no modo como os sujeitos dão sentido e valor a sua conduta (ALTMANN,
2001).
Seguindo a mesma dinâmica, debates contemporâneos que envolvem
problemáticas de gênero tendem a acompanhar a trajetória feminina ao longo da história
da humanidade, considerando que muitas das características que compõem o contexto
da questão feminina encontram respaldo na reprodução de certos valores dicotômicos e
de representações sociais que se perpetuam no tempo.
Para compreender as possíveis representações sociais de sexualidade, serão
enfocadas a perspectiva de Bruess e Greenberg (2009) trazida por meio do trabalho de
Marinho, Anastácio e Carvalho (2011) e que engloba as dimensões médico-higienista e
biológica, psicológica e cultural e que estão presentes nos PCN; e a perspectiva
emancipatória, que defende uma orientação para a sexualidade num contexto mais
amplo, rompendo com antigos padrões de práticas e idéias.

2.1 – A perspectiva médico-higienista e biológica
Esta perspectiva abrange a aparência física, a resposta à estimulação sexual,
reprodução e controle de fertilidade, bem como crescimento e desenvolvimento.
Dentro desta perspectiva, pode-se ressaltar a abordagem médico-higienista, que
persiste na sociedade ao longo da história, desde o surgimento da sífilis no Brasil
colônia até o advento da AIDS na década de 1980, acompanhada de uma visão
preconceituosa e centrada na prevenção.
Esta perspectiva está relacionada à transmissão de informações ligadas à biologia
do sexo e ao uso adequado da sexualidade, com o objetivo de promover e assegurar a
saúde sexual do indivíduo e da coletividade. Nela, também é importante compreender os
“fatores pessoais e familiares que afetam positiva ou negativamente a sexualidade do
indivíduo ou do casal e o empenho na ação terapêutica para tratamento dos desajustes
sexuais” (FRANÇA, 2008, p.58).
Por conta do discurso médico de higiene social, a família colonial se transforma
em família nuclear burguesa por meio de um processo de urbanização da sociedade
brasileira. Costa (1999) considera que os primeiros sinais desta transformação podem
ser verificados com a vinda de Dom João VI e da corte portuguesa para o Brasil,
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estando veiculados à europeização. As escolas destinadas às mulheres da elite
colaboravam na formação de identidades femininas com a nova ordem econômica e
social: mulheres educadas, de fino trato, que sabiam se portar em ambientes
requintados, que sabiam receber os convidados do marido. Surgia a figura do pai como
“manequim higiênico do homem” e a da mãe como “manequim higiênico da mulher”
(COSTA, 1999).
A chegada da família Real ao Brasil acelerou a modernização do país, bem como
proporcionou a formação da família moderna a partir do século XVIII. O modelo
familiar moderno gerado pela burguesia européia foi introduzido na sociedade brasileira
latifundiária e escravagista. A família moderna era composta basicamente pelo casal e
filhos, regida por uma hierarquia inflexível de divisão de papéis de gênero e separação
dos espaços público e privado, regendo, desta forma, novos valores e atitudes em
relação à intimidade, à vida privada, ao relacionamento familiar e à educação dos filhos
(ARAÚJO, 2011).
A partir do século XIX, segundo Costa (1999), a ação dos médicos higienistas
frente às famílias de elite objetivava gerar mudanças na conduta física, intelectual,
moral e sexual de seus membros em função dos interesses do Estado, através da
diminuição do poder do patriarca e da produção de uma norma familiar capaz de formar
cidadãos individualizados, domesticados e à disposição da cidade, do Estado e da pátria.
Dentre as mudanças, encontram-se a implementação da ideologia do amor materno, que
enaltecia o papel da mulher como mãe dedicada ao lar e aos filhos; do amor romântico,
que reunia amor, sexo e casamento, valorizando o direito à escolha do parceiro, assim
como o relacionamento afetivo entre pais e filhos.
O autor descreve a ideia de “família amorosa” como o ideal de família, aquela que
tem prazer de procriar e cuidar dos filhos como um ato de amor. Desta forma, os valores
da burguesia foram gradativamente sendo incorporados à tradicional família rural,
mantendo-se a matriz patriarcal, hierárquica e autoritária reforçada pelos ideários cristão
e positivista.
O papel do homem era o de chefe da família, atuando como marido, pai e
provedor do lar; o da mulher de esposa, mãe, cuidadora do lar, destinada à procriação e
dedicada à educação dos filhos, submissa e fiel ao marido. Aos filhos cabiam ser
submissos e obedientes aos pais (ARAÚJO, 2011).
Sobre o papel da mulher como mãe, Nancy Chodorow, em The Reproduction of
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Mothering2 (1978), afirma que a maternação está inserida numa organização social de
gênero que, diferentemente das funções da maternidade (gestação, parto e cuidados com
o bebê), apresenta-se como essencial para a divisão sexual do trabalho. Ao
reproduzirem a maternação, prioritariamente estabelecida por diferenças biológicas
entre os sexos, as mulheres sustentam psicológica e ideologicamente uma posição de
conformidade à dominação masculina.

Podemos dizer que um homem “maternou” a criança, se ele foi a
principal pessoa a cuidar dela, ou se está agindo de maneira a
alimentá-la e ampará-la. Mas nunca poderíamos falar de uma mulher
“paternar” um filho, mesmo nas raras sociedades, nas quais uma
mulher, de alta linhagem, pode tomar uma esposa e ser o pai social
dos filhos de sua mulher. Nesse caso nós a chamamos de pai social da
criança, e não dizemos que ela paternou seu filho. Ser mãe, portanto,
não é só dar `a luz um filho- é ser uma pessoa que socializa e cuida
(CHODOROW, [1978] 2002. p.27-28)

Para a autora (1978), a função de maternação imposta à mulher pode ser mudada
uma vez que o papel feminino é uma construção histórica e não um fator
biologicamente estabelecido. As diferenças socialmente estabelecidas entre as
experiências de meninos e meninas fundamentam a explicação da constituição dos
papéis de gênero. A organização de gênero, transmitida pelos cuidados com os filhos,
são internalizados mediante aspectos familiares, tornando-se inconscientes e
influenciadoras nas relações interpessoais e na vida afetiva dos sujeitos. A
masculinidade é formada pela negação, pelo sentimento de separação dos outros,
iniciado no menino pela mãe que o trata como opostos. A feminilidade é construída de
forma mais conectada e contínua, pois a menina é pouco estimulada a se separar de sua
identificação primária com a mãe, conservando capacidades para a empatia.
Ainda com relação ao papel estabelecido para a mulher, Oliveira (2007) mostra
que algumas medidas higiênicas só se efetivaram no Brasil devido a campanhas como a
da amamentação, onde as mães biológicas deveriam ser as únicas a amamentar seus
bebês, condenando as “mercenárias” que eram as amas-de-leite. A autora também
observou que na literatura eram evidenciadas representações sexista, “que apontavam a
mulher como um corpo a ser controlado, corpo este que deveria ser julgado pelas
instâncias especializadas como alvo da profilaxia científica, além da benção religiosa e
2

A Reprodução da Maternação
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de tantos outros tabus”. (OLIVEIRA, 2007, p. 70). As mulheres eram responsáveis pela
educação para uma prática sexual menos danosa dentro das suas famílias, o que foi
estendido a sua função para o magistério.
O higienismo muitas vezes se apoiava nas regras da Igreja Católica ao defender
a castidade no lugar do uso de preservativos para a prevenção de DST. Assim, a
problemática das DST é utilizada para a propagação das normas de conduta, estando o
prazer e o afeto subordinados à rigidez e à sacralidade ou ao melhoramento da raça
(OLIVEIRA, 2007). Entretanto, por ser um discurso médico, havia predisposição a
aceitá-lo como verdade absoluta ao classificá-lo como embasado no conhecimento
científico pelos indivíduos da sociedade burguesa, o que permitiu a origem a discursos
preconceituosos e a práticas discriminatórias que permeavam a família burguesa, como
o elitismo, o sexismo, a homofobia e o próprio racismo. O poder e o saber médico
também teve papel importante na normatização da sexualidade e na “caça às
sexualidades periféricas” nos séculos XVIII e XIX, com a determinação ‘científica’ do
conceito de anormalidade (COSTA, 1999).
Em seu estudo sobre sexualidade e disfunções sexuais, Russo (2006, p. 272)
explica que

o processo de medicalização da sexualidade implicou, entre outros
processos, a focalização nas sexualidades “periféricas”, sua
delimitação e especificação rigorosas. A atenção então concedida aos
“desviantes” da sexualidade conjugal (e por isso procriativa) produziu
a identificação do “perverso” como uma pessoa definida por seus
comportamentos sexuais e eróticos. Ao contrário das instâncias
religiosas e jurídicas, que condenavam e julgavam o ato em si,
passava-se a circunscrever uma patologia que comprometia o sujeito
como um todo, definido pelos atos que cometia.Como afirma Michel
Foucault no primeiro volume de A história da sexualidade: “Esta nova
caça às sexualidades periféricas provoca a incorporação das
perversões e nova especificação dos indivíduos” (1977, p. 43).

Como conseqüência dessa perspectiva, no fim do século XIX, surge o termo
homossexualismo, com o advento do higienismo e da patologização dos desejos e das
práticas homossexuais, sendo adotado hoje para classificar a orientação sexual para o
mesmo gênero ou homoerotismo.
A remoção do termo homossexualidade do Manual de Diagnóstico e Estatística
de Distúrbios Mentais foi feita em 1973 pela American Psychiatric Association (APA),
e somente em 1993 a Organização Mundial de Saúde (OMS) realizou essa remoção da
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Classificação Internacionais de Doenças (CID-9). São muitas teorias que coexistem para
explicar a homossexualidade com sustentação na genética, em fatores hormonais, em
traumas de infância e/ou na ausência familiar (RABELO et al, 2010).
França (2008), em seu estudo sobre a representação de professores do ensino
fundamental sobre Educação Sexual, traça um histórico da sexualidade no Brasil de
1500 e aponta que a postura da sociedade colonial frente aos homossexuais pode ser
comparada com a postura contemporânea de preconceito e veiculação da
homossexualidade a doenças.
Mesmo com a evolução da camisinha de linho para a de látex, medidas
preventivas desde o Brasil colônia ainda são cercadas por posicionamentos moralistas
contra a vivência da sexualidade, associando-a a doenças ou a morte e, deste modo, não
gera uma consciência crítica acerca de experimentações adequadas da vida sexual.
Mudanças sociais, devido à urbanização e à modernização, acarretaram novas
concepções sobre masturbação, teste de virgindade, aborto, práticas sexuais e
procriação, anteriormente recriminados, passando a ser “aceitáveis” quando se reduziu a
sexualidade à prática do sexo seguro, orientados por critérios sanitários (FRANÇA,
2008).
A Orientação sexual na Escola, sob as influências dessas perspectivas, reflete
nas práticas escolares o foco na biologia reprodutiva e preventiva dos sujeitos, sendo
tais abordagens restritas as aulas de Ciências e Biologia, como pode ser verificado em
diferentes pesquisas, como a de Maia (2005), por exemplo.

2.2 – A perspectiva psicológica
Nesta perspectiva são considerados as atitudes e os sentimentos aprendidos em
relação a nós próprios e aos outros, os ideais, as crenças religiosas, as ações, as opiniões
morais e os valores.
Sabe-se que a história da sexualidade na sociedade brasileira está intimamente
ligada às influências da tradição judaico-cristã desde o Novo Mundo, estendendo suas
raízes na construção de representações sobre sexualidade, na normatização das relações
de gênero e no preconceito.
A noção de sexualidade nas religiões de inspiração judaico-cristã é carregada de
tabus, se referindo ao “pecado” de Adão e Eva, ligado a um sentimento “de vergonha”,
à pureza dos anjos por serem assexuados, à figura do diabo ligada à promiscuidade, a

40

alma sendo mais importante do que o corpo por ser imortal. Esses tabus conduzem à
construção de representações desfavoráveis com relação ao sexo e ao prazer,
direcionando a vivência da sexualidade de uma forma reprimida (CABRAL, 1995;
COSTA, 1986).
No Brasil colonial, a sífilis não foi prontamente erradicada devido à busca pelo
prazer erótico. A moral judaico-cristã considerava a sífilis como um castigo de Deus,
prova do pecado carnal, recaindo a culpa sobre os homossexuais e prostitutas. Como
uma forma de “ensinamento”, reforçava-se que as praticas sexuais fazem parte da
natureza do homem e são aceitas somente para fins de procriação, não sendo permitida a
busca pelo prazer (FRANÇA, 2008).
Com o início de um processo de modernização da sociedade e ascensão da classe
burguesa a partir do século XVI, normas, valores cristãos e necessidades do Estado
foram enquadrando a sexualidade, aliando as influências da Igreja e dos moralistas no
controle da vida social (COSTA; 1999).
Atualmente, a ciência e a tecnologia ditam novas regras, estabelecendo
permissões e proibições para práticas em torno da sexualidade, mudando representações
ancoradas em valores cristãos, culturais, políticos e econômicos, onde a vida sexual da
mulher deveria se iniciar no casamento para procriação, enquanto que o homem era
livre para buscar a prática sexual e o prazer fora dos limites do matrimônio (CANO;
FERRIANI; GOMES, 2000).
Nas sociedades ocidentais, diferenças entre os sexos e posição de inferioridade
biológica, social e cultural do feminino possuem registros que apontam para a Grécia
Antiga. No século II, Galeno defendia a existência de um único sexo, o masculino,
justificando a ocorrência do feminino pela falta do calor vital necessário para o
desenvolvimento do sexo “superior”. As mulheres eram consideradas homens
imperfeitos, visto que a genitália ficara retida no interior do corpo, e eram movidas pela
paixão e prazeres carnais, e os homens pela razão, garantindo a perfeição do masculino
(LAQUEUR, 2001 apud GALINKIN, et al 2010).
Saavedra e Nogueira (2006) trazem a obra de Galton (1870) Hereditary Genius,
its Laws and Consequences para mostrar que as mulheres estavam classificadas no
grupo dos degenerados (criminosos, prostitutas, delinquentes, insanos e pessoas com
distúrbios mentais) e eram consideradas inferiores intelectualmente, juntamente com os
grupos economicamente desfavorecidos, sendo atribuída a superioridade intelectual a
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aristocracia e aos membros distintos da sociedade.
Mesmo não sendo encontradas diferenças intelectuais entre homens e mulheres,
diversas pesquisas se apoiam em outros elementos como sentimento, atitudes,
comportamento, interesse, na busca de uma imagem típica de ambos os sexos,
mantendo a hierarquia do masculino sobre o feminino. A imagem típica do masculino e
do feminino é reafirmada em diversas sociedades tradicionais, como nas sociedades
latino-americanas, mediterrâneas, do Oriente Médio e do norte da África.
Na América Latina, a virilidade tem função estratégica para a construção de uma
masculinidade hegemônica, ou seja, “verdadeiros machos” e o machismo está ancorado
no elogio a essa virilidade e numa masculinidade sem fissuras, indispensável para a
organização harmônica do Estado e de uma vida civil hierárquica, seja pública, seja
privada (GONZÁLEZ-LOPEZ, 2005; AMADO; DOMINGUES, 1998).
As relações de gênero no Brasil colônia se assentavam numa visão de paraíso e
inferno, centrada na vida sexual, na sensualidade e no erotismo e, de acordo com Parker
(1991), ainda continua viva na atualidade com a exploração do turismo sexual, sendo o
país o “paraíso do sexo” e as mulheres os “objetos sexuais”. Essas relações partem de
uma sociedade brasileira centrada na tradição patriarcal, sendo conferido ao masculino
atividade, espaço público do trabalho, economia e política; e ao feminino, passividade,
domínio do espaço privado, doméstico. A esses papéis eram atribuídas noções de
comportamento adequado para um e para outro sexo e que perpetuam até os dias atuais.
Mudanças nas relações hierárquicas de gênero não aconteceram de forma
isolada, mas inseridas num contexto histórico internacional, amplo de manifestações
culturais e contestações sociais que refletiam e impulsionavam novas formas de pensar e
novas formas de conduta. Essas mudanças desestabilizaram as relações tradicionais
entre homens e mulheres que não estavam de acordo com os ideais de segmentos
importantes da sociedade que reivindicaram o retorno à “harmonia” relacionada a
padrões convencionais de gênero e ao autoritarismo enquanto construtos psicológicos e
estruturas hierárquicas entre os sexos.
A década de 1960 trouxe marcantes mudanças em condutas e concepções no
universo feminino. Com o surgimento da pílula anticoncepcional, a mulher passou a
escolher seu rumo sexual e, conseguintemente, o amor romântico cede lugar a novas
formas de expressão do amor, sendo um deles a bissexualidade.
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Entre os anos 60 e 70, discussões sobre gênero em movimentos feministas
focavam a desconstrução das desigualdades entre os sexos. Galinkin et al (2010)
afirmam que, inicialmente, diferenças culturais, de classe, etnia e geração eram
desconsideradas e, descartando esses fatores, as mulheres eram tidas como homogêneas
em suas necessidades e demandas. Esta era uma forma equivocada de direcionar
discussões de um grupo que possui mulheres inseridas em contextos sociais distintos, e,
por isso, estas não são iguais entre si.
Até os anos 90, os estudos sobre a relação de gênero e linguagem
desenvolveram-se sobre a perspectiva de déficit (onde o estilo de vida das mulheres era
posto como inferior ao dos homens), dominância (dominância social dos homens sobre
as mulheres, com mulheres ocupando um campo menos importante linguisticamente) e
diferença (também conhecido como “modelo das duas culturas”, onde mulheres e
homens são socialmente distintos em suas formas de falar desde a primeira infância)
(HEBERLE, et al., 2006).
Essa dicotomia gênero/sexo funcionava como base essencial da política
feminista e classificava-se sexo como sendo natural e o gênero socialmente construído.
Butler (1990) desconstruiu o conceito de gênero em que se baseou toda a teoria
feminista, afirmando que tanto sexo quanto gênero são construídos sócio e
culturalmente. A autora propôs uma nova maneira de pensar a “identidade definida” das
mulheres, defendendo a inexistência desse sujeito feminino, criticando inclusive o
modelo binário de classificação de sexo e gênero, o que também era defendido por
Saffioti (2004), que combateu uma postura dualista entre sexo e gênero.
A ótica está voltada para um processo em que se deva pensar no plural, uma vez
que os projetos e as representações sobre mulheres e homens são diversos, e que no
interior de uma sociedade, num dado momento histórico, deve-se considerar os diversos
grupos que a compõe (étnicos, religiosos, raciais, classes etc). A idéia central é entender
o gênero como constituinte da identidade do sujeito, fazendo parte desse sujeito,
constituindo-o (LOURO, 1997).
O plural também faz parte das idéias de Foucault (1988) ao relatar que
representações a cerca de sexualidade não são estáticas, mas conceitos sobre a temática
apresentam multiplicidade de expressão. Segundo o autor, pensar em sexualidades
múltiplas é considerar diferentes formas de expressão da identidade sexual, como as
sexualidades ilegítimas, as polimórficas, as periféricas, as que aparecem com a idade, as
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que se fixam em gostos ou práticas e também as que habitam os espaços definidos como
a escola, o lar ou a prisão.
Fazendo parte das conversações no cotidiano, o conceito de gênero também se
constitui como objeto de representação social, visto que psicólogos sociais partem de
um referencial teórico dialógico e construcionista, rejeitando o indivíduo como unidade
básica de análise, focalizando as interações sociais e negando a distinção entre sujeito e
objeto nas pesquisas. A produção do conhecimento sobre gênero é pragmática, parcial e
situada, estabelecendo-se através da linguagem e das relações sociais. O fenômeno
gênero é considerado por pesquisadores da área como um sistema de significados, não
atributo de um indivíduo isolado em seu contexto social.
Neste sentido, Scott (1998) afirma que:

Quando falo de gênero, quero referir-me ao discurso da diferença dos
sexos. Ele não se refere apenas às ideias, mas também às instituições,
às estruturas, às práticas quotidianas, como também aos rituais e a
tudo que constitui as relações sociais. O discurso é um instrumento de
ordenação do mundo, e mesmo não sendo anterior à organização
social, ele é indispensável desta. Portanto, gênero é a organização
social da diferença social. Ele não reflete a realidade biológica
primeira, mas ele constrói o sentido desta realidade. A diferença
sexual não é a causa originária da qual a organização social poderia
derivar. Ela é antes uma estrutura social movente, que deve ser
analisada nos seus diferentes contextos históricos (...)

Deste modo, sendo uma construção sociocultural, o conceito gênero é relacional
e político, visto que as identidades de gênero são constituídas nas relações entre homens
e mulheres, em relações intragênero, e nas “malhas de poder”, ou seja, relações de
força, opressão, violência e resistência que circunscrevem diversas instâncias sociais
(FOUCAULT, 1996).
Madeira (2010) ao focalizar os estudos de Vogelman com estupradores da África
do Sul revela que, para este autor, a estrutura hierárquica tradicional de gênero traz a
noção de mulher como propriedade do homem, sendo não vista como sujeito da sua
sexualidade e nem do seu corpo. Uma mulher “honrada” é propriedade de um único
homem, e as que não correspondem a tal expectativa poderiam ser apropriadas por todos
os homens.
Mulheres e homens se constroem de gestos, modos de ser e de estar no mundo,
modos de falar e de agir, condutas e posturas diversas e apropriadas, regidas por práticas
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e relações historicamente criadas para controle. Suas práticas são resultado das
representações que constroem acerca de si mesmos em relação ao meio social em que
vivem e, portanto, às pessoas com as quais se relacionam (LOURO, 1997).
Afirmar a identidade de gênero significa separar e distinguir fronteiras, o que
está intimamente relacionado com a afirmação e a reafirmação de relações de poder. A
construção identitária remete indivíduos aos grupos sociais e sofre ação de coordenadas
culturais que orientam a constituição da subjetividade. É um processo que se dá em
referência a outros e a memória coletiva, que ao articular presente, passado e futuro, cria
um ‘terreno compartilhado’, possibilitando a construção de um sentimento de
pertencimento pelos sujeitos aos diversos grupos sociais (MADUREIRA, 2000;
POLLAK, 1992; ROSA; BATTELLI; BAKHURST, 2000).
Em seu estudo sobre o início da vida sexual do adolescente, Guerpelli (1996)
afirma que esta é marcada por questões de gênero: os meninos tendem a representar
sexo como potência e masculinidade; as meninas o fazem como prova de amor e
carinho. Além das modificações corporais, cognitivas e psíquicas, o adolescente
também passa por um processo de percepção da “função orgásmica”, ou seja, pela
possibilidade de erotização e obtenção de prazer pelo sexo.
Tal processo permite ao adolescente a especulação e abstração no campo da
sexualidade, associado a estímulos hormonais e à aquisição do pensamento abstrato, que
levam a experimentações sexuais e prazerosas em seu corpo, através da masturbação, de
relações que deseja vivenciar e do desejo que busca do prazer.
Foucault (1988) entende que existe uma vontade de saber sobre sexualidade
como um artifício para disciplinar o corpo e a população, pois esta sexualidade está
estabelecida numa relação de saber-poder, em que o poder adquirido pelo conhecimento
gera controle individual e coletivo de contenção. Esse controle também é exercido pelos
discursos de perigo da sexualidade, produzindo vivências sexuais e de gênero dentro de
limites socialmente estabelecidos.
Limitar expressões de sexualidade e de gênero é impor barreiras que impedem
laços de igualdade, tolerância, incentivando a permanência de antigos valores, crenças,
atitudes que evidenciam as diferenças e conduzem ao preconceito.
O preconceito e a discriminação constituem um sofrimento psíquico por parte
dos sujeitos que apresentam orientação sexual distinta da heterossexualidade. Já a
homofobia e o sexismo são mantidos como sistemas de controle social, reafirmando
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relações de desigualdade de gênero. Andersen (2000) considera que tais fatores podem
interferir na intimidade entre amigos do mesmo sexo, caso estes sintam medo de serem
rotulados como gays ou lésbicas. O antimodelo de masculino que corresponde ao
“homem passivo”, que perde o status de homem numa relação homoafetiva e o
antimodelo de feminilidade que corresponde à “mulher ativa”, considerada promíscua,
são concepções que remontam ao Brasil colonial e estão impregnadas de ideias e
atitudes preconceituosas e discriminatórias (PARKER, 1991).
Com a chamada "revolução sexual", novos modelos de masculinidade e
feminilidade foram sendo construídos dentro de um ideal de "igualdade", consolidando
novos papéis e novas práticas sexuais. Entretanto, falar em mudança é atentar para a
coexistência entre o novo e o velho padrão de práticas e ideologias. O lócus onde mais
podemos observar essa coexistência de padrões divergentes, confusos, instáveis de
ações e pensamentos é a instituição escolar.

2.3 – A perspectiva cultural
Nesta perspectiva, a sexualidade é considerada a soma das influências culturais
que afetam pensamentos e ações quer históricas, quer contemporâneas como, por
exemplo, a família, os amigos e a escola.
Como apontado anteriormente na introdução deste estudo, os pais de
adolescentes e a escola constituem papéis fundamentais na construção da identidade
sexual e individual do adolescente em todos os aspectos psicossociais. Estes
adolescentes têm experimentado uma cultura diversificada, com maior abertura para
experimentações propiciando escolhas no processo de autodefinição do adolescente.
A identidade do adolescente vai sendo (re)construída nas relações interpessoais
por intermédio das reorganizações nas instituições como

a família, a escola, o

casamento, os amigos, a igreja, etc, instituições que participam do cotidiano do
adolescente e concernentes ao seu universo em uma sociedade contemporânea.
Para

compreender

essas

reorganizações

institucionais

da

sociedade

contemporânea que influenciam na construção da identidade do adolescente é
importante atentar para o caráter descontinuísta do estilo de vida moderno
proporcionado por processos de reorganização do tempo e do espaço associados à
expansão de mecanismos de desencaixe que, segundo Giddens (2002, p. 12) são
compreendidos como:
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mecanismos que descolam relações sociais de seus lugares
específicos, recombinando-as através de grandes distâncias no tempo
e no espaço. A reorganização do tempo e do espaço, somada aos
mecanismos de desencaixe, radicaliza e globaliza traços institucionais
preestabelecidos da modernidade; e atua na transformação do
conteúdo e da natureza da vida social cotidiana.

A modernidade, para este autor, além de possibilitar uma aproximação e
experimentações em espaços e tempos diferentes, gerou como consequências as
incertezas manufaturadas, isto é, as diversas situações de riscos às quais a sociedade
contemporânea está submetida; e a reflexividade, que “consiste no fato de que as
práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação
renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter”
(GIDDENS, 1991, p. 45). Essa reflexividade traz ao sujeito, no caso o adolescente,
possibilidades de decidir sobre suas próprias escolhas e práticas cotidianas, assim como
tomar decisões sobre a sua sexualidade.
Para Marín e colaboradores (2006) um dos riscos enfrentados pelos adolescentes
na modernidade é o envolvimento de adolescentes jovens com adolescentes mais
velhos, mesmo com apenas dois anos de diferença, ou adultos, o que acarreta em
relacionamentos sexuais com maiores possibilidades de serem involuntários, de não
envolverem métodos contraceptivos e de resultarem em gravidez em vista dos
envolvimentos entre adolescentes dentro da mesma faixa etária.
Os autores também verificaram que adolescentes com relacionamentos iniciados
nos 7º ou 8º anos do Ensino Fundamental (13 para 14 anos) são mais prováveis de
serem sexualmente ativos. Muitos dos casos observados mostraram que tal fato se devia
ao maior interesse ou oportunidades sexuais e também pela falta de acompanhamento
familiar.
Diante dessas e outras complexas questões biológicas, normativas e
comportamentais, os autores concluem que diminuir os riscos de envolvimento sexual
precoce entre adolescentes é ajudá-los a compreender as mudanças sociais que
estimulam o desenvolvimento da puberdade mais cedo.
Outro risco trazido pela modernidade é a cobrança para o engajamento na vida
social por parte das instituições sobre o adolescente que gera um quadro de ansiedade,
instabilidades e incertezas, levando a comportamentos guiados por impulsos resultantes
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de mudanças biológicas e psicológicas. A fala do autor Aberastury (1990), trazida por
Thomé e Hensel (2011), destaca que:
A adolescência é o momento mais difícil da vida do homem, e
necessita uma liberdade adequada, com a segurança de normas que
sigam ajudando-o adaptar-se sem entrar em conflitos graves com o seu
ambiente e sociedade. O adolescente busca diferenciar-se do adulto e
em sua luta por adquirir uma identidade elege às vezes caminhos
distorcidos, como a toxicomania, a liberdade sexual exibicionista, os
cabelos comprimidos ou outras formas de protesto contra os enganos e
armadilhas da sociedade adulta.

Afinal, o que os adolescentes buscam saber sobre sexualidade?
A psicóloga e sexóloga Carla Cecarello declara que as dúvidas no universo dos
adolescentes, tanto para meninos quanto para meninas, ainda giram em torno de antigos
mitos sobre sexualidade como mentiras sobre o tamanho do pênis; se a primeira relação
sexual sangra e dói; que quem sangra é virgem; que durante a menstruação ou gravidez
não se pode manter relações sexuais (PEREIRA, 2008).
O médico Gerson Lopes afirma que os mitos que circundam o universo
masculino são: homem não falha; homem dá orgasmo à mulher; homem afeminado é
homossexual. Já as mulheres sustentam que prazer e orgasmo são sinônimos e que
homens e mulheres devem chegar ao orgasmo juntos (PEREIRA, 2008).
Sobre o mito do homem infiel e mais inclinado aos desejos sexuais, segundo o
psicólogo e sexólogo Paulo Bonança, não existe nenhum fator biológico determinante
para tais questões. Neste caso, a cultura incentiva o homem a falar de sexo centrado na
competição, de quantas conquistas teve (PEREIRA, 2008).
Essas angústias, aflições, medos e mitos sobre sexualidade são derrubados
quando há esclarecimento com um diálogo aberto. O diálogo na fase da adolescência é
fundamental para a construção de um indivíduo saudável e confiante em suas ações. Ter
orientação possibilita dividir com o outro e crescer nessa troca. Torna-se importante,
nesse contexto, o apoio e o diálogo entre os pais e o adolescente, auxiliando-o no
processo de inserção psicossocial na fase adulta.
Falar em orientação sexual em casa é uma tarefa árdua para os pais do
adolescente nesse mundo globalizado de reestruturações, gerando dúvidas quanto à
forma correta de educar para a sexualidade. Muitos se portam de maneira autoritária e
repressora da discussão de temas ligados a sexualidade, evitando expor suas próprias
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concepções, conflitos, medos e aflições sobre a temática. Outros dão total liberdade ao
adolescente, sem o suporte de sua orientação.
Grande parte dos casos de silenciamento dos pais quanto a diálogos sobre
sexualidade está por conta de raízes históricas familiares que acompanham proibições
de se falar a respeito de sexo, sexualidade, opção sexuais, etc. Conseqüentemente,
muitos pais sentem vergonha ou são inseguros para conversar com os filhos por
desconhecerem o funcionamento dos órgãos reprodutores; outros buscam informação
sobre a sexualidade para não assumirem que não sabem.
Alguns pais não conversam com seus filhos com medo de estarem incentivando
o início ou a continuação da prática sexual, como descrito por Suplicy (1998, p. 36):

Alguns pais têm receio de que, ao conversar sobre sexo, estarão
despertando os filhos para uma vida sexual. Ao contrário. A falta de
informação, a ignorância que aumentam a curiosidade e empurram o
jovem para aprender apenas através da experiência, nem sempre bem
orientada e consciente. É importante que esses pais percebam que uma
conversa, inclusive sobre as intimidades no namoro, vai orientar e
diminuir a angústia do adolescente.

Thomé e Hensel (2011) verificaram em seu estudo que a ausência de diálogos
em casa faz com que os adolescentes busquem informações em outras fontes, como
livros e revistas que encontram, conversando com os amigos, com irmãos mais velhos,
etc., informações por muitas vezes incorretas, incompletas e fantasiosas.
Considerando que os pais ainda não assumem a sua plena função de educadores
pela dificuldade de rompimento das barreiras históricas familiares, a escola ganha
centralidade na promoção dos direitos sexuais e de informações sobre a sexualidade e as
práticas sexuais.
Em pesquisa realizada por Constantine, Jerman e Huang (2007) verificou-se que
as preferências dos pais californianos (USA) sobre as políticas de educação sexual na
escola se dirigem mais a instruções de como se prevenir gravidez e DST para alunos
que decidam ser sexualmente ativos: 89% dos pais apóiam uma Orientação sexual mais
abrangente; dentre esse grupo, 96% apóiam o ensino de controle de natalidade por
pílula, camisinha e outros tipos de prevenção, e 14% se opuseram ao ensino sobre
homossexualidade enquanto os alunos estiverem no ensino médio. Apenas 11% dos pais
participantes defendem uma Orientação sexual focalizada na abstinência.
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Todo esse contexto é originado pela forte raiz conservadora do Estado em
conflito com idéias liberais de diversos grupos na região. Na Califórnia foi
implementado um programa federal em 1996 que prega a abstinência sexual até o
casamento e proíbe o uso de métodos contraceptivos. Este programa entra em conflito
com o Ato Educacional de 2003 para uma Saúde Sexual Abrangente e Prevenção da
AIDS/HIV, que define que se um distrito escolher providenciar a Orientação sexual, as
aulas devem começar no 8º ano e serem apropriadas à idade, fatuais, medicalmente
precisas e objetivas, e abranger tanto a abstinência assim como todos os métodos
contraceptivos e preventivos contra DST.
Dentre todas as escolas públicas californianas que trabalham com Orientação
sexual Abrangente apenas 10% focalizam somente a abstinência. Na maioria das escolas
(85%), o trabalho de orientar para a sexualidade ainda não é feito de modo efetivo e não
contempla em sala de aula todos os tópicos a serem abordados. As escolas justificam a
insuficiência desse trabalho devido ao medo da reação de oposição da comunidade local
(XIA et al., 2005; BERRY, 2005).
No Brasil, os PCN, documento elaborado na década de 90 a partir do estudo de
propostas curriculares de Estados e Municípios brasileiros, constitui um modelo
educacional a ser seguido sob os ideais da Lei de Diretrizes e Base Nacional. Nele, a
escola é tida como espaço de reflexão de diversas temáticas quanto à sexualidade,
englobando a relação de gêneros, o respeito a si mesmo e ao outro e a diversidade de
valores, crenças, manifestações culturais numa sociedade democrática e plural.
Entretanto, a escola reproduz mecanismos relativos ao sexismo 3 e à
heteronormatividade4, visto que as práticas escolares “não acompanham com a mesma
desenvoltura a teorização legislativa e as intenções ético-políticas a elas atribuídas: na
prática, a educação escolar se mantém tão excludente quanto às discriminações que
deveria desconstruir”. (AVILA; TONELI; ANDALÓ, 2011, p. 290-291).

3

O termo sexismo teve origem com o movimento feminista relacionado à atitude de discriminação e
superioridade em relação às mulheres, mas que está presente intragêneros tanto quanto entre gêneros. Sua
constituição faz referência aos dualismos clássicos identificados como masculinos ou femininos e
compreendidos como ‘naturais’ sobre homens e mulheres. À mulher é atribuído a passividade,
sensualidade, irracionalidade, dependência, sendo do ‘outro’ sexo, o sexo ‘frágil’ (VON SMIGAY, 2002).
4
Michael Warner, em 1991, denotou a compreensão e problematização do termo heteronormatividade
como um padrão de sexualidade que regula a organização das sociedades ocidentais. Tal significado
exerce o poder de ratificar, culturalmente, o ideal normativo de relações existentes entre pessoas de sexos
diferentes (PETRY; MEYER, 2011).
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Diante desses fatores, discute-se a necessidade de desenvolver uma perspectiva
emancipatória da sexualidade no trabalho de Orientação sexual na escola.

2.4 – A perspectiva emancipatória
Esta perspectiva sustenta o significado de emancipação, que perpassa os
caminhos da liberdade, amplitude, rompimento com antigos padrões de conduta e
pensamento. Nela, falar sobre sexualidade é entender que a mesma se encontra presente
nos mais diversos espaços sociais e que representações sobre o tema ainda se prendem a
laços tradicionais históricos normativos, biologizantes e dicotômicos que precisam ser
desfeitos para uma vivência crítica e consciente da sexualidade.
A escola é um espaço onde a sexualidade está presente em suas mais diversas
manifestações. A discussão sobre sexualidade com a comunidade escolar é importante,
uma vez que a escola tem como uma de suas funções complementar a orientação
recebida pelo adolescente na família. Se a família não faz esta orientação, pelas mais
diversas razões, a Orientação sexual na escola ocupa lugar privilegiado porque se torna
o único espaço onde o adolescente pode aprender e discutir sobre aspectos ligados à
sexualidade.
A Orientação sexual numa perspectiva emancipatória, segundo Vasconcelos
(1971, p. 111),

é abrir possibilidades, dar informações sobre os aspectos fisiológicos
da sexualidade, mas principalmente informar sobre suas interpretações
culturais, e suas possibilidades significativas, permitindo uma tomada
lúcida de consciência. É dar condições para o desenvolvimento
contínuo de uma sensibilidade criativa em seu relacionamento pessoal.
Uma aula de educação sexual deixaria de ser apenas um aglomerado
de noções estabelecidas de biologia, de psicologia e moral, que não
apanha a sexualidade naquilo que lhe pode dar significado e vivência
autêntica: a procura mesmo da beleza interpessoal, a criação de um
erotismo significativo do amor.

A fim de assegurar essa abordagem de forma fidedigna em sala de aula, o
professor deve buscar metodologias capazes de levar o alunado a uma análise crítica do
contexto social, considerando aspectos culturais, políticos e econômicos de cada
sociedade, que embasam representações de sexualidade. O professor trabalha os
diferentes assuntos durante a Orientação sexual buscando articular família e escola,
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promover a autonomia dos alunos e superar padrões de comportamentos hierarquizados
e estereotipados, preconceitos e tabus (GAGLIOTTO; LEMBECK, 2011).
Cada sujeito envolvido na escola traz sua bagagem histórico-cultural de suas
vivências. Como consequência, a sala de aula representa diversas tensões, conflitos e
contradições, tais como aquelas que encontramos na sociedade. Com toda essa
diversidade, a instituição escola torna-se um campo fértil, onde crianças e adolescentes
constroem e reconstroem suas fantasias, desejos, conflitos, crenças e valores, suas
identidades sociais e sexuais.
Mesmo reconhecendo a necessidade em se discutir sobre sexualidade, os
professores se baseiam em discursos sobre o sexo, ligados em sua maioria aos cuidados
com o corpo. Ainda são poucos os profissionais de educação que se habilitam em lidar
com essa temática ainda considerada “perigosa”.
Mesmo a escola sendo uma instituição moderna e fundamentada na tradição
iluminista, defendendo que o conhecimento científico tem potencial libertador, em
questões sobre sexualidade e gênero, é capaz de diluir ideias que estabeleçam relação
entre estas questões e o prazer. Assim, crianças e adolescentes são educados via deveres
e não pelos prazeres e, deste modo, seguem o trajeto do sacrifício, da obediência, da
disciplinarização e da resignação, o que contribui, segundo Bernardi (1985, p. 17), para
a “docilidade e maleabilidade dos educandos”.
Portanto, as práticas escolares da maioria dos docentes estão implicadas em
relação de poder, concretizadas pela técnica da disciplina em sala de aula, e se observa,
principalmente nos discursos sobre sexualidade, abordagens focadas na biologia
reprodutiva dos sujeitos e em estereótipos, tudo regido por um debate tímido,
impregnado de preconceitos e tabus, e por uma pseudo-abertura para um debate com os
alunos, visando manter o controle e a ordem da turma (LOURO, 2007; RIBEIRO et al,
2004; SAITO; LEAL, 2000).
A postura de silenciamento de professores sobre sexualidade e temáticas afins é
justificada pelos próprios docentes como sendo uma obediência aos encarregados de
educação (MEC, secretarias, coordenadorias) que impõem a não discussão dessas
temáticas em sala. Porém, documentos legais, como os próprios PCN, mostram que tal
fala não corresponde à verdade e que abordar tais questões reduziria preconceitos que
professores, alunos e pais carregam/enfrentam (RABELO et al, 2010).
A instituição escolar ainda tem sido um espaço de diferenças, distinções e
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desigualdades, apropriando de diversos mecanismos de classificação, ordenamento,
hierarquização, para promover separações internas como adultos de crianças,
protestantes de católicos, meninos de meninas, ricos de pobres, fabricando indivíduos
com dificuldade de enxergarem e/ou aceitarem as diferenças presentes no meio social.
Quando percebem a diferença, esta é tida como anomalia dentro dos padrões
socialmente constituídos. Nesta mesma escola reforçam-se, de uma forma sutil,
estereótipos, sexismo e homofobia mediante discursos e práticas dos docentes e do
corpo de funcionários da instituição (LOURO, 1997), promovendo uma inclusão
excludente5.
Utilizando o recurso da linguagem, a escola constrói corpos com marcas de
escolarização, por intermédio de um aprendizado eficaz (tradicional), um ritmo e
disposição física dos corpos (preferencialmente, em fileiras). Desta forma, gestos,
movimentos e sentidos vão sendo fabricado em meninos e meninas, com a
aprendizagem centrada nas diferenças, confirmando-as ou produzindo-as.
Durante esse processo de fabricação de corpos escolarizados, observa-se, então,
que a linguagem escolar é carregada por um discurso que mantém a heterossexualidade
como modelo, onde é norma fazer sexo entre indivíduos de sexos oposto e não entre
indivíduos do mesmo sexo, que tende a evidenciar a superioridade comportamental do
sexo feminino e o poder do masculino no uso de expressões generalizadas, ocultando o
feminino, além de outras questões diferenciais (LOURO, 1997; RABELO et al, 2010).
A Orientação sexual na escola deveria acontecer em todas as etapas da vida do
sujeito, iniciando na infância que é acompanhada de curiosidades sobre sexualidade. A
escola deveria se livrar do pensamento de que existe idade para se discutir gênero, sexo
e sexualidade e de que é um assunto somente para adolescente, respondendo a dúvidas e
a curiosidades com uma linguagem clara e simples (RABELO et al, 2010).
A resistência em abordar temáticas como sexo, sexualidade e gênero em sala,
tanto nas próprias práticas como em práticas de parceiros de trabalho, possivelmente se
constitui em um fator limitante para a construção de uma visão mais holística e
contextualizada do corpo com o cotidiano do aluno. A escola ainda implementa a
Orientação sexual focada na transmissão de informações, sem haver diálogos para troca

5

Kuenzer (2005) define inclusão excludente como estratégias de inclusão nos diversos níveis e
modalidades da educação escolar aos quais não correspondem aos necessários padrões de qualidade que
permitam a formação de identidades ética e intelectualmente autônomas.
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com o alunado, separando adolescentes e adultos em mundos distintos, não dando
importância devida às questões dos alunos.
Discute-se, assim, o papel do professor que é um problematizador (FREIRE,
2005, 2006), visto que ajuda a organizar as interações do aluno com o meio e
problematizar situações de forma a fazer com que o próprio aluno construa o
conhecimento sobre o tema abordado. Nesse sentido, o professor procura estabelecer
laços afetivos de amizade, respeito, defende o aprendizado de valores e
comportamentos, a aquisição de uma mentalidade científica lógica e participativa que
poderá possibilitar ao aluno, bem orientado, interpretar e transformar a sociedade e a
natureza em benefício do bem-estar coletivo e pessoal.
No caso do adolescente, o hoje define sua forma de ser e agir, justificando seu
comportamento impulsivo, sem ater-se às conseqüências de seus atos. Relacionamentos
interpessoais no contexto em que ele se encontra inserido interferem na constituição do
próprio indivíduo, além das mudanças fisiológicas e anatômicas que impõem a
necessidade de contínua redefinição de conceitos e pré-conceitos existenciais com a
reorganização e ressignificação do seu corpo e de sua própria imagem corporal.
Devido a esta grande responsabilidade em relação ao crescimento dos alunos,
que se inspiram em seus professores para agir, ser, se comportar, o docente deve evitar
emitir juízo de valor ou falar de sua experiência pessoal, pois a sua fala pode influenciar
os alunos que poderão tomá-la como verdade absoluta, não sendo esse o objetivo da
Orientação sexual. Outra possibilidade é a má interpretação de uma fala, permitindo
invasão de privacidade, gozações e outras atitudes vexatórias para o professor
(MAISTRO, 2006).
É nessa dinâmica que Louro (2007) defende o papel de educadoras e educadores
de assumirem essas transformações que os confrontam como um ponto de partida para
discussões em sala de aula sobre tolerância e aceitação das diferenças, refletindo sobre o
currículo e as práticas pedagógicas. Falar sobre tais questões é mais do que uma simples
citação, é pensar no modo de como essas diferenças são construídas, que
“anormalidades” que aparecem no âmbito escolar sejam apreendidas em sua
transitoriedade e complexidade, possibilitando o reconhecimento do caráter igualmente
inventivo, produzido social e historicamente pelos sujeitos.
Para tanto, o professor deve mostrar-se disposto a reeducar-se sexualmente,
objetivando alcançar práticas transformadoras, evitando abordagens reducionistas,
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centradas na transmissão de conteúdos de cunho médico-higienista e biológico, que
limitam a possibilidade de transformações comportamentais e revelam a face mecânica
e deserotizada da educação e de nossa sociedade. O professor em sua atividade
educativa deve resgatar a dimensão humana, o respeito e a busca do prazer sem medo e
sem culpas (GAGLIOTTO; LEMBECK, 2011).
O foco deste estudo é centrar-se nas representações de sexualidade,
considerando que a forma como o grupo pensa e se comporta com relação a gênero,
influenciará a forma de conduta e modo de pensamento acerca de sexualidade. Sabe-se
que mesmo com mudanças aceleradas nos campos econômicos, politico, social e
cultural que ocorreram significativamente no século XX, alguns significados arcaicos
centrados em dicotomias hierárquicas entre masculino e feminino ainda estão presentes
nas relações cotidianas em pleno século XXI, além de tabus e preconceitos cultural e
historicamente consolidados por grupos hegemônicos da sociedade.
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CAPÍTULO 3

O CONTEXTO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada por não se restringir à adoção
de uma teoria, de um paradigma ou método, mas que permite, ao contrário, adotar uma
multiplicidade de procedimentos, técnicas e pressupostos. A abordagem qualitativa
destaca a diferenciação entre os dois tipos de objetos de estudo – o físico e o humano –
ao admitir que, ao contrário do objeto físico, o homem é capaz de refletir sobre si
mesmo e, através das interações sociais, construir-se como pessoa (GONDIM, 2002).
Este capítulo foi organizado em quatro seções: (1) O lócus da pesquisa; (2)
Sujeitos; (3) Técnicas de coleta de dados (Análise Documental, Questionário, Grupo
Focal e Entrevista estruturada,); e (4) Técnica de análise de dados.

3.1 - O lócus da pesquisa
O município de Duque de Caxias se encontra localizado na cidade do Rio de
Janeiro e possui aproximadamente 855.048 mil habitantes, sendo considerado como um
dos 15 municípios mais populosos, exceto capitais, compreendendo uma área de 468
km2 de extensão territorial e apresentando a Mata Atlântica como Bioma característico
da região, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2010).
Ainda de acordo com dados disponibilizados pelo IBGE (2009) e pelo Centro de
Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (2007), Duque de Caxias possui
2.427 docentes que atuam nas escolas de Ensino Médio, sendo que 1.987 lecionam em
escolas públicas do município, 1.944 em escolas públicas estaduais e 43 em escolas
públicas federais. Do total de escolas presentes no município, 100 escolas são
municipais, duas federais, 102 estaduais e 128 particulares. A taxa de alfabetização de
pessoas residentes no município com dez anos de idade ou mais está em torno de
92,40%.
O local escolhido para a realização da pesquisa foi a uma escola estadual do
Município de Duque de Caxias que oferece o Curso Normal Médio e o Ensino Médio
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Regular. O Curso Normal Médio é oferecido nos períodos manhã e tarde sendo o
quantitativo de alunas muito maior que o de alunos, em torno de 90%. O Ensino Médio
Regular é oferecido à noite e possui mais alunos estudando.
Esta escola foi escolhida por atender aos critérios de seleção: pertencer à rede
pública de ensino; estar localizada em área carente, atendendo alunos das comunidades
em seu entorno, onde têm sido observados constantes casos de gravidez precoce, aborto,
e homofobias, questões que se inserem no tema sexualidade.

3.2 – Sujeitos
a) Alunos e alunas
Na primeira etapa da coleta de dados, momento em que foi aplicado um Teste de
Associação Livre de Palavras (ALP), participaram 229 estudantes, sendo 99 alunos (40
do 4º ano do Curso Normal Médio e 59 do 3º ano do Ensino Médio Regular Noturno) e
130 alunas, todas cursando o 4º ano do Normal Médio.
Atentou-se para atender o critério da faixa etária entre 15 a 24 anos6, idade em
que se encontram adolescentes e jovens no Ensino Médio, pois sabe-se que encontramos
alunos com idade acima de 21 anos, tanto no Curso Normal Médio quanto no Ensino
Médio Noturno. Essa defasagem pode ser explicada pelo retorno a vida escolar por
grande parte dos alunos.
Na segunda etapa, foram realizadas sessões de grupo focal, contando com a
participação de 41 alunos (19 alunos e 22 alunas) todos cursando Normal Médio.
Em toda a coleta de dados preocupou-se em separar os grupos de professores e
alunos conforme o sexo, uma vez que se deseja encontrar as possíveis representações
sociais de sexualidade elaboradas por esses sujeitos e compará-las.
b) Professores (homens e mulheres)
Participaram 13 professores, sendo nove mulheres e quatro homens. Todos os
professores atuavam em turmas de 4º ano do Curso Normal Médio e/ou do 3º ano
Ensino Médio Regular Noturno, o que corresponde ao último ano de formação neste
nível de ensino.

6

Os limites cronológicos da adolescência aqui usados são os definidos pela Organização pela
Organização das Nações Unidas (ONU) entre 15 e 24 anos (youth), critério este usado principalmente
para fins estatísticos e políticos (EISENSTEIN, 2005).
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3.3 - Técnicas de coleta de dados
3.3.1. Análise Documental
Foi realizada análise documental do Projeto Político Pedagógico (PPP) da
instituição de ensino. Segundo Cellard (2008), a análise documental favorece a
observação

do

processo

de

maturação

dos

indivíduos,

grupos,

conceitos,

conhecimentos, comportamentos, mentalidades e práticas. De acordo com Lüdke e
André (1986), essa análise também possibilita identificar informações factuais a partir
de questões e hipóteses de interesse. A utilização da análise documental em diversas
áreas das Ciências Humanas e Sociais pode ser justificada pela significância
sociocultural e histórica das informações obtidas, permitindo ampliar o entendimento do
objeto de estudo.

3.3.2. Questionário para alunos e alunas
O questionário aplicado aos alunos possui duas partes (Ver Apêndice 2). A
primeira contem 10 questões: as duas primeiras se referem à instituição em que o aluno
estudo e sua idade; as demais estão relacionadas à sexualidade dos alunos. Tais questões
permitem formular o perfil dos alunos participantes.
A segunda é um teste de Associação Livre de Palavras (ALP), com quatro
palavras/expressões indutoras: sexo, transar, opção sexual e orientação sexual na
escola. As palavras indutoras sexo e transar foram aqui utilizadas devido a sua
associação ao termo sexualidade por adolescentes, o que está presente em trabalhos
sobre sexualidade como na pesquisa realizada por Oliveira et al (2009), onde os termos
responsabilidade, bom, camisinha aparecem associados à sexualidade, juntamente com
o termo transar, sendo estas as palavras mais prontamente evocadas pelos adolescentes.
De acordo com os pesquisadores, transar é uma dimensão imagética e comportamental
associada por parte dos adolescentes participantes à sexualidade com o ato sexual e à
expressão comportamental. Em nossa pesquisa, esperávamos que, ao associarem
palavras ao termo transar, acessaríamos a zona muda da representação social de
sexualidade, como explicam Costa, Oliveira e Formozo (2010, p. 246) esta região

subjaz na consciência dos sujeitos, os quais não a expressam
socialmente, em razão das normas implicadas no seu contexto social.
Este fenômeno aconteceria, sobretudo, para determinados objetos
representacionais mais sensíveis, fortemente marcados por valores e
normas sociais (FLAMENT; GUIMELLI; ABRIC, 2006).
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Opção sexual foi utilizada como expressão indutora porque a palavra opção
surgiu na estrutura da representação social de sexualidade na pesquisa realizada com
adolescentes por Oliveira et al (2009). Entendíamos que a expressão opção sexual,
assim como o termo opção, poderia caracterizar “opção sobre quando e com quem
iniciar a vida sexual; e opção de liberdade para escolher se relacionar livremente com o
parceiro do mesmo sexo ou do sexo oposto” (OLIVEIRA et al, 2009, p. 820).
Quanto à expressão Orientação sexual na Escola, que é um tema transversal dos
PCN, nos interessava verificar se a sexualidade é abordada pelos adolescentes a partir
de um cunho moral, higiênico e repressor, uma vez que naquele documento oficial,
“embora se comece a ver um incremento dos aspectos afetivos dessa sexualidade, fica
clara a continuidade do viés higienista” (OLIVIERA, 2007. p. 61).
A ALP é uma técnica projetiva possibilita a realização de relações livres e
rápidas de palavras, sem elaboração cognitiva, apresentando assim, caráter espontâneo.
Assim, foi pedido aos alunos que listassem as cinco primeiras palavras que viessem
imediatamente a sua cabeça quando ouvissem aquelas palavras/expressões. Em seguida,
foi pedido que hierarquizassem as palavras evocadas numerando-as de 1 a 5 de acordo
com seu grau de importância, sendo 1 a mais importante e 5 a menos importante.
Solicitou-se ainda que justificassem com um pequeno texto as três primeiras palavras
consideradas as mais importantes e a hierarquização feita.
As palavras associadas às palavras indutoras foram submetidas ao software
EVOC (cf. VERGÉS, 1994), que organiza os termos produzidos em função da
hierarquia subjacente à frequência e à ordem de evocação. O software oferece a
estrutura da representação social. O EVOC permite identificar os elementos
pertencentes ao provável núcleo central da representação, bem como os elementos
periféricos, a partir de dois critérios: a frequência média de ocorrência das palavras e o
grau de importância atribuído a elas, por meio do lugar ocupado na ordem de evocação.
Os dados foram analisados a partir de sua distribuição no quadro de quatro
casas, construído a partir do cruzamento dos dois critérios referidos; as palavras mais
frequentes e mais prontamente evocadas se localizam no núcleo central, e as palavras
menos prontamente evocadas se localizam na periferia da representação. As
justificativas dadas às palavras indutoras foram analisadas para identificar os
significados a elas atribuídos.
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3.3.3. Grupo focal com alunos e alunas
Para testar a centralidade dos elementos encontrados no núcleo central da
representação social de sexualidade e melhor compreender os sentidos agregados
àqueles elementos e sua relação com os demais elementos que compõem a estrutura
desta representação, foram realizados grupos focais com os adolescentes.
Grupo focal é uma técnica de pesquisa onde a coleta dados é feita por meio de
interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador. Como
técnica, ocupa uma posição intermediária entre a observação participante e as
entrevistas em profundidade. Pode ser caracterizado também como um recurso para
compreender o processo de construção das percepções, atitudes e representações sociais
de grupos humanos.
O uso dos grupos focais está relacionado com os pressupostos e as premissas do
pesquisador. Alguns recorrem a eles como forma de reunir informações necessárias para
a tomada de decisão; outros os veem como promotores de autorreflexão e da
transformação social; e há ainda aqueles que os interpretam como uma técnica para a
exploração de um tema pouco conhecido, visando o delineamento de pesquisas futuras.
(GONDIM, 2002)
Esta técnica permite trazer visões distintas para um confronto coletivo,
provocando debates esclarecedores não somente para o mediador/pesquisador, mas
também para os participantes da dinâmica. Além disso, é possível coletar argumentos
ou discursos sobre o tema, pois ela se aproxima da situação “natural” que dá origem a
uma representação social: a conversação.
Foram realizadas duas sessões de grupo focal com os alunos, sendo a primeira
com 11 alunos e a segunda com oito. Com as alunas, também foram realizadas duas
sessões de grupo focal, ambas com 11 alunas. O critério de escolha foi aleatória,
estando presentes alunos e alunas que se sentiram à vontade para participar das
discussões.
Os grupos foram realizados em quatro dias letivos distintos. Cada sessão teve a
duração de 40 minutos. Inicialmente foram feitas perguntas sobre sexualidade para
“aquecer” o debate e deixar os alunos mais à vontade, tais como: O que é sexualidade
para vocês? O que é sexo para vocês? O que é transar para vocês? Muitos jovens
afirmam que existe diferença entre sexo e transar. Vocês concordam com eles?
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Outras perguntas surgiram ao longo dos grupos focais para aprofundamento de
questões, como: Numa pesquisa, jovens afirmaram que tem diferença entre a
sexualidade para meninos e para meninas. Vocês concordam com eles? Por quê?

3.3.4. Entrevista estruturada com professores (homens e mulheres)
Uma entrevista estruturada é elaborada com a formulação prévia de perguntas
que irão compor um questionário, mantendo-se o cuidado de não fugir a elas. Objetivase, desta forma, estabelecer possíveis comparações entre os conjuntos de perguntas e
reflexões sobre as diferenças entre os participantes.
Nesta pesquisa, um questionário foi enviado por correio eletrônico, devido à
dificuldade encontrada para realizar a entrevista na escola ou um horário em que os
professores pudessem conversar sobre sexualidade. Assim decidiu-se que o instrumento
seria enviado via e-mail, mantendo-se o cuidado de acrescentar uma nota explicando a
natureza da pesquisa e solicitando que os respondentes se sentissem à vontade para
responder as questões propostas.
Boni e Quaresma, (2005) consideram que o envio de questionário por correio, email ou entregue por portador tem algumas vantagens: a presença do pesquisador nem
sempre é necessária; o questionário pode atingir um número significativo de pessoas; o
participante possui maior liberdade para responder o questionário e as respostas são
rápidas e precisas. Todavia, também elencam algumas desvantagens, tais como: a
percentagem de retorno dos questionários enviados geralmente é pequena e quando a
devolução é tardia prejudica o andamento da pesquisa; a possível existência de um
número grande de perguntas sem respostas; a dificuldade de compreensão da pergunta
por parte do respondente quando o pesquisador está ausente.
Inicialmente, os professores responderam a questões a cerca de características
gerais como idade, sexo, formação acadêmica e experiências profissionais que se
referem ao perfil dos professores. Em seguida, a questões sobre Orientação sexual na
escola que foram elaboradas tomando-se como norteadoras as análises da ALP e dos
grupos focais realizados com alunos e alunas (Ver Apêndice 4).

4. - Técnica de análise de dados.
Um pesquisador que trabalha com a análise de conteúdo busca os sentidos que
estão por trás do discurso, uma mensagem transmitida pelo emissor que não é aparente
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numa primeira leitura.
Essa técnica de análise de dados, também chamada de análise temática ou
categorial, conforme Bardin (1977) é realizada por meio de desmembramentos do texto
em unidades com a finalidade de levantamento de diferentes núcleos de sentido que
constituem a comunicação e, em seguida, do reagrupamento dessas unidades em classes
ou categorias.
Reagrupadas, o material é explorado em duas etapas: a codificação, onde são
realizados recortes em unidades de contexto e de registro; e a categorização, seguindo
requisitos para a formulação de categorias que mantém a veracidade das informações
obtidas na comunicação, sendo eles a exclusão mútua, a homogeneidade, a pertinência,
a objetividade e fidelidade e a produtividade.
Analisar o conteúdo da comunicação exige rigor, atentando para um
desmembramento, uma codificação e uma categorização prudentes e um olhar para além
do aparente, garantindo uma interpretação significativa.
Durante a categorização, etapa de tratamento e inferência à interpretação, as
informações obtidas são analisadas como dados quantitativos e/ou qualitativos e como
considerações individuais e gerais das entrevistas.
Para Bardin (1977, p. 30) a análise de conteúdo de mensagens tem duas funções:
uma função heurística - a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória,
aumenta a propensão à descoberta; é a análise de conteúdo para ‘ver o que dá’; e uma
função de administração da prova - hipóteses sob a forma de questões ou de afirmações
provisórias servindo de diretrizes, apelarão para o método de análise sistemática para
serem verificadas no sentido de uma confirmação ou de uma informação; é a análise de
conteúdo para ‘servir de prova’. Na prática essas duas funções coexistem e se
complementam, como explica Bardin (1977, p. 30):

A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é
um método muito empírico, dependente do tipo de ‘fala’ a que se
dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não
existe o pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mas somente algumas
regras de base, por vezes, dificilmente transponíveis. A técnica de
análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos
tem que ser reinventada a cada momento, exceto para usos simples e
generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da decodificação
e de respostas a perguntas abertas de questionários cujo conteúdo é
avaliado rapidamente por temas.
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Ainda que considerada como um instrumento de análise, esta técnica é marcada
por uma vasta disparidade de formas e é adaptável a um campo de aplicação muito
diversificado, o campo das comunicações. Esta técnica também pode ser uma análise
dos ‘significados’, como na análise temática, ou uma análise de ‘significantes’, como na
análise léxica.
Tendo em vista as etapas para a realização da análise de conteúdo, a pré-análise
possibilitou a seleção de fragmentos dos discursos dos alunos, alunos e alunas, que
participaram dos grupos focais e do discurso dos professores, homens e mulheres,
entrevistados, objetivando descobrir os núcleos de sentidos a cerca da temática em
questão.
A exploração do material, segunda etapa desenvolvida, foi marcada pela
definição dos elementos centrais no discurso dos alunos e dos professores. Este é o
momento da organização das categorias de observação. A terceira etapa compreende a
análise propriamente dita.
Em seguida, os dados coletados pelos instrumentos utilizados foram
triangulados, na tentativa de compreender de que maneira as representações sociais
sobre sexualidade construídas por professores e alunos convergem ou divergem,
refletindo-se nas práticas em sala de aula, tanto no ensino quanto na aprendizagem.
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CAPÍTULO 4

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A coleta dos dados teve início em março de 2012 após o período de recesso
escolar, estendendo-se a julho de 2012. Foi explicado à direção da escola, aos
coordenadores pedagógicos, aos professores e alunos participantes sobre a importância
pesquisa para a Escola e para a Educação. Foi assegurado o retorno dos resultados para
a reflexão das práticas educativas frente à sexualidade tanto na escola quanto n vida
social de todos os envolvidos na comunidade escolar.
Os resultados encontrados serão apresentados em seguida, por instrumento
aplicado e por grupo de participante.

1 – Análise documental
O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola apresenta as finalidades da
instituição escolar, caminhos a serem traçados, práticas a serem desenvolvidas,
exercendo função social e envolvendo todos da comunidade escolar. Refletir sobre o
PPP é atentar para a construção desse documento que carrega um compromisso
pedagógico e político de um coletivo, uma vez que valores, crenças, conhecimento
científico e de senso comum de todos os participantes fazem parte de sua gênese.
Uma das preocupações da Escola, que pode ser verificada no PPP, é garantir o
desenvolvimento de um alunado com autonomia e com pensamento crítico. Os alunos
participam ativamente das atividades promovidas pela escola, desde a eleição dos
professores conselheiros, que elege juntamente com a turma os alunos representantes,
até o conselho de classe, onde possuem voz ativa para fazerem críticas e darem
sugestões sobre as aulas e os docentes.
Entretanto, foi observado que o PPP não contempla a Orientação sexual como
tema transversal e, mediante informações dadas pela orientadora pedagógica, os
projetos ligados à Orientação sexual são inseridos no PPP na parte dos anexos. Não foi
possível ter acesso ao PPP atual, pois este estava sendo reformulado. Apenas o PPP do
ano anterior estava disponível para consulta. Esse ano apenas um projeto sobre
sexualidade está sendo desenvolvido na escola, mas não pelos professores da
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instituição, sendo uma iniciativa do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde
(NUTES), órgão suplementar do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

2 – Questionário
2.1. Alunos
Participaram 99 alunos, distribuídos na faixa etária entre 16 a 21 anos. Na
primeira parte do questionário responderam questões sobre a vivência da sexualidade,
como observado na Tabela 1 a seguir:
Tabela 1 – Levantamento de questões acerca da sexualidade dos alunos.
Opção
Relação
Namorou
Namorando
Sexual
Sexual

DST

HT

HM

B

NR

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

66

5

1

27

71

28

46

53

54

45

3

96

Legenda: HT – Heterossexual; HM – Homossexual; B – Bissexual; NR – Não respondeu.

Do total de alunos, 66 responderam que eram heterossexuais, cinco
homossexuais, um bissexual e 27 não responderam para pergunta sobre opção sexual.
Dentre esses, 71 já namoraram, 46 estão namorando, 54 já tiveram relação sexual e 3
afirmaram que já tiveram algum tipo de DST.
É possível que o alto índice de não respostas se deva pelo desconforto que estes
adolescentes sentiram para de responder sobre a sua identidade de gênero, gerado pelo
medo revelar sua homossexualidade ou por ainda não se sentir seguro quando a sua
definição sexual, ou pelo simples fato de terem negligenciado este tópico do
questionário por desinteresse ou por outros motivos pessoais.
O tratamento do teste de Associação Livre de Palavras foi realizado com o
auxílio do software EVOC (VERGÉS, 1994), que forneceu um quadro de quatro casas.
As palavras de maior freqüência e menor OME estão situadas no quadrante superior
esquerdo, correspondente ao núcleo central. As que se situam no quadrante superior
direito são consideradas “periferia próxima” ou “elementos intermediários” ao núcleo;
as do quadrante inferior direito constituem a periferia propriamente dita; as do
quadrante inferior esquerdo estão na “zona de contraste” e são de difícil interpretação,
por serem prontamente evocadas, mas não terem freqüência suficiente para figurar no
núcleo central.
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Alguns elementos da primeira periferia, quadrante superior direito, podem ser
considerados centrais, na medida em que apresentem altas freqüências das evocações,
conexidade, uma nítida afinidade com elementos do quadrante superior esquerdo
(CAMPOS, 2003).
Os dados obtidos nesta etapa serão apresentados seguindo a ordem das palavras
ou das expressões indutoras: Sexo, Transar, Opção sexual e Orientação sexual na
escola.

2.1.1 - Sexo
Constatou-se um total de 495 evocações para a palavra indutora sexo, entre as
quais eram 117 diferentes. A média das ordens médias de importância calculada pelo
EVOC 2003 foi 3,0.
Foi definida a freqüência mínima 5, sendo descartados na composição do quadro
de quatro casas os elementos enunciados um número de vezes menor que aquela pelos
sujeitos. Feito isso, calculou-se o valor da freqüência média de evocações, cujo
resultado foi aproximado para 13. Assim, tornou-se possível a construção do Quadro de
quatro casas para a situação normal, conforme apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 – Estrutura da representação social de sexo para alunos

1ºQ

F: >= 1 3; OME < 3

2º Q

F : >= 1 3; O ME> = 3

Prev enção
M ulher
Amor
T es ão

40
38
36
26

2,40 0
2,52 6
2,80 6
2,92 3

Prazer

60

3 ,25 0

sexo -o ral

13

2,30 8

G ravidez
Transar
Vag ina

13
13
13

3 ,46 2
3 ,07 7
3 ,30 8

4º Q
Casam en to
DST

F : < 1 3; OM E < 3
7
6

3ºQ
2,14 3
2,50 0

F : < 1 3; OM E >= 3

O rgasm o
M asturbação
Peito
Sexo -ana l
Cama
Carinh o
Pos iç ões
Bun da
D iversão
Sexo
Lu gar
Resp ons abili dade

12
9
9
8
7
7
7
6
6
6
5
5

3 ,00 0
3 ,55 6
3 ,44 4
3 ,25 0
4 ,00 0
3 ,57 1
3 ,00 0
3 ,66 7
3 ,33 3
3 ,83 3
3 ,20 0
3 ,20 0
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No primeiro quadrante encontram-se os elementos que possivelmente
identificam a centralidade da representação social dos alunos para sexo, sendo eles
prevenção, mulher, amor, tesão e sexo-oral.
De acordo com Abric (2003a), os elementos do núcleo central podem ser
classificados como funcionais quando estão associados à descrição e à introdução do
objeto nas práticas sociais, determinando as condutas frente ao objeto, ou normativos,
quando os elementos são originários do sistema de valores dos indivíduos, consistindo
em uma dimensão social do núcleo central.
Pode-se dizer que os elementos identificados como provavelmente centrais têm
caráter, sobretudo, funcional, com os elementos prevenção, mulher e sexo-oral,
determinando as condutas dos alunos, e também normativos, com os elementos amor e
tesão, mostrando que valores sociais são atribuídos ao objeto pelo grupo.
O termo prevenção está ligado a DST, a gravidez indesejada da parceira e ao uso
de preservativos, principalmente de camisinha, como expressado pelos seguintes alunos
nas justificativas dadas à palavra:

O preservativo por que previne doenças e evita ter filhos antes da hora
(Aluno 16).
A minha primeira vez foi a mais importante, pois a camisinha além de
evitar a gravidez indesejada, previne muitas DST (Aluno 50).

O termo gravidez presente na primeira periferia evidencia a preocupação dos
alunos com essa questão.
Possivelmente, o termo mulher está na centralidade das evocações pela maior
presença de heterossexuais e pela representação que circunda o universo masculino de
mulher-objeto, enfatizado na ligação da mulher com sexo, beleza e corpo, como
verificado nas seguintes justificativas:
Por que para ter uma relação sexual, deve ter uma mulher, eu não iria
fazer sexo com homens (Aluno 22).
Por que pra eu ter tesão naquela garota, eu tenho que sentir algo por
ela (Aluno 37).
Tem que ser linda, por que ninguém vai ficar com uma pessoa toda
acabada (Aluno 89).
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Os elementos vagina, na primeira periferia, e peito e bunda, na segunda,
consideradas zonas erógenas, reforçam esta representação da mulher como “objeto de
desejo e prazer”, uma visão largamente veiculada pelos meios de comunicação,
principalmente os que usam a imagem feminina para promoção de vendas de produtos
ao universo masculino. Um exemplo são os comerciais de cerveja. Em sua pesquisa,
sobre a propaganda da cerveja Kaiser, Cruz (2008) mostra que a mulher (e o seu corpo
fragmentado representando as zonas erógenas para o público masculino: boca, olhos,
seios) está presente nas propagandas para ser “consumida” assim como a cerveja. “A
propaganda trabalha com a confecção e o controle de qualidade da cerveja, para mostrar
para o telespectador o porquê a Kaiser é gostosa” relacionando as imagens “à beleza, à
sensualidade e ao erótico feminino” (CRUZ, 2008, p. 5) Segundo a autora, a mídia
reafirma valores dominantes e tradicionais sobre as mulheres, constituindo uma forma
de violência simbólica de gênero dentro da sociedade contemporânea:

Os publicitários criam a propaganda para atingir o senso comum,
desse modo, existe um significado do discurso dominante socialmente
atribuído à mulher. A cerveja por ela mesma não cria no imaginário
social um poder de venda, é necessário ela estar associada a outros
valores (atribuídos nesse caso à mulher) para se tornar um objeto de
desejo e consumo. Aparecendo ao lado de objetos de consumo, os
corpos femininos prometem um paraíso erótico, em suma, são, para
nós, os representantes genéricos do que é desejável. (CRUZ, 2008, p.
6)

De acordo com Cruz (2008), a organização patriarcal da sociedade brasileira
possibilitou o surgimento de piadas, canções, comerciais, filmes, novelas que
disseminam representações degradantes e constrangedoras das mulheres, a exemplo dos
comerciais de televisão ou das revistas, que reforçam a imagem da “mulher objeto”.
A autora afirma que estas representações ganham força com a permanência de
uma submissão histórica dos corpos dos sujeitos dominados, no caso as mulheres,
determinando gestos, posturas, disposições ou marcas de submissão. Os corpos só
podem existir socialmente quando assumem um significado cultural, deixando de ter
significado meramente físico. A exposição do corpo da mulher na mídia é carregada de
significados subordinados ao universo masculino.
A prevalência da superioridade do masculino sobre o feminino nas sociedades
modernas são indícios que as representações sociais da mulher pelos homens ainda
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giram em torno de elementos de dominância e, como conseguinte, de discurso que a
colocam no lugar de objeto de desejo (CRUZ, 2008).
Bourdieu (1999, p. 82) afirma que essa ligação a objetos usados para consumo,
influenciam as práticas sociais da mulher em seu tempo e espaço: “elas existem
primeiro pelo e para, o olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes
e disponíveis".
O elemento amor, também presente no núcleo central, aponta para uma visão
historicizada do amor. O amor romântico surge na Europa a partir do século XVIII, com
a idéia de liberdade de se buscar o parceiro ideal para o casamento. Essa visão advinda
juntamente com mudanças sociais européias, interfere, até os dias atuais, na
representação do casamento e suscita o compartilhar, a intimidade do casal e a
separação do relacionamento destes outros aspectos da estrutura familiar. O sexo e amor
começam a ser associados ao casamento e a maternidade pela possibilidade de escolha
do parceiro ideal, antes sendo algo impossível. Durante muitas décadas manteve-se a
idéia de que, ao se encontrar o verdadeiro amor, este era para sempre (GIDDENS,
1993).
Martins (2009) em estudos sobre a construção das representações de gênero e
amor romântico nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica mostra o caráter
subjetivo das influências culturais e históricas na formação das identidades masculinas e
femininas e seus atravessamentos pela sexualidade. O amor romântico se mantém,
entretanto apresenta novas formas, linguagens e flexibilizações relacionadas ao gênero.
Carlos, Lago e Grossi (2010) verificaram em seu estudo sobre amor e jovem que
três noções de amor parecem nortear as práticas afetivas dos adolescentes. O amor
líquido de Bauman (2004) – noção de liquidez do amor - pode ser personificado na
noção de pegar, designando relacionamentos furtivos e sem envolvimentos, no qual
pode ocorrer inclusive apenas um beijo em uma festa, por exemplo. O amor confluente
de Giddens (1993, p. 71) também apareceu nas práticas, associado principalmente à
emancipação e autonomia sexual femininas, na “abertura de um em relação ao outro”,
tendo respaldo na intimidade. Segundo os autores, essa representação está relacionada
ao namoro, onde o companheirismo parece ser um requisito fundamental. A terceira
noção do amor presente nas falas dos adolescentes é o amor romântico, sobretudo
quando o compreendem como o real significado do amor e de relacionamentos futuros
estáveis, das ações de casar ou morar junto.
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Nas justificativas dos alunos, o amor é fundamental para o ato sexual,
apresentando, em sua maioria, uma visão de amor confluente, como expressado a
seguir:

Muita gente faz sexo sem amor, mas pra mim tem que haver carinho,
certa afetividade, para não se tornar algo vulgar (Aluno 5).
Por que para nós, ser racional é essencial o amor, por que senão
seríamos como os animais (Aluno 53).
Por que sexo é muito melhor com amor, e não fazer só por fazer
(Aluno 90).

O termo tesão e prazer se diferem pois o primeiro é denotado como necessário
para se ter o ato sexual e o segundo como resultado do ato. O elemento prazer se
encontra na primeira periferia, mas pela maior quantidade de evocações (60), pode ser
classificado como elemento de centralidade, conforme registrado nas justificativas dos
alunos:

Na relação sexual, tem que haver o tesão das duas partes, para que
aconteça o ato sexual (Aluno 17).
O sexo com amor leva ao prazer físico e mental, tornando o homem
satisfeito e feliz (Aluno 81).

As formas de obtenção e manifestação de tesão e prazer se encontram nas
justificativas para o elemento de centralidade sexo-oral, e para os elementos de segunda
periferia masturbação, orgasmo, posições e sexo-anal, remetendo aos comportamento
sexuais. A importância de se obter tesão e prazer está veiculada a idéia de amor líquido
para os alunos, conforme expressam estas justificativas:

Às vezes é bom fazer um anal, por que tem mulheres que sentem mais
tesão atrás do que na frente, ou não. (Aluno 50)
Eu gosto de oral. Sexo oral é como se fosse o começo para realização
sexual.(Aluno 66)
Por que o sexo oral faz a relação ficar mais excitante e o prazer
aumenta um pouco mais. (Aluno 62)
Masturbação não importa, isso é coisa de jovem, quando passa pela
fase da adolescência.(Aluno 40)

70

Sexo anal para mim não é importante, pois como sou cristão não
aceito esse tipo de sexo lícito. (Aluno 44)
Masturbação não é importante, pois Deus criou uma forma só de sexo.
(Aluno 41)

Para a construção de uma representação, o indivíduo articula suas vivências ou
conhecimento a um conjunto de valores que possibilitam orientar, dominar e conduzir
suas práticas sociais. Assim, quando os alunos justificaram que sexo anal e masturbação
são formas ilícitas de sexo, verifica-se um pensamento ancorado nos modelos ocidentais
tradicionais judaico-cristãos.
Na zona de contraste se encontram os termos DST e casamento. O aparecimento
do primeiro termo pode ser explicado pela constante preocupação dos alunos com
doenças, a promoção de atividades relacionadas à sexualidade mais focadas na
prevenção de DST na escola e ser esse também o foco dos professores de Biologia
durante as aulas.
Dentro das sete evocações para casamento, a maioria dos alunos justificou a
evocação segundo princípios religiosos que regem comportamentos frente ao objeto.
Essa evocação direciona para uma noção de amor romântico:

Pra mim, o sexo leva ao casamento, por que tem famílias que tem
filha mulher e quer obrigar o rapaz a se casar com a menina (Aluno
10).
Se preservar até o casamento, para mim é o mais importante (Aluno
13).
Por que acho que o sexo foi feito para unir duas pessoas, pois se
transformam em uma só (Aluno 69).

Em síntese, para os alunos, os elementos relacionados a sexo estão associados
como mostra o esquema7 a seguir:

7

Esquema está sendo usado aqui significando forma, aparência, plano ou maneira de ser. Atualmente,
esquema pode ser amplamente definido na psicologia cognitiva como um agrupamento estruturado de
conceitos “utilizado para representar eventos, seqüência de eventos, preceitos, situações, relações e até
mesmo objetos” (EYSENCK; KEANE, 1994 apud DUARTE, et al., 2008, p. 245).
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OBJETO SEXUAL

SEXO

MULHER

PRAZER
TESÃO
COMPORTAMENTOS SEXUAIS
CORPO FEMININO

PREVENÇÃO
AMOR

A mulher é representada como objeto sexual, onde elementos de seu corpo são
evidenciados como reforço dessa representação. Os elementos tesão e prazer são obtidos
e alcançados através de comportamentos sexuais em relacionamentos heterossexuais,
com a preocupação de se prevenir contra doenças e gravidez indesejada. Verifica-se a
coexistência de representações de amor ligadas ao amor líquido e ao amor confluente
possivelmente pelas representações circulantes no meio social sobre o sexo.

2.1.2 - Transar
Constatou-se um total de 495 evocações para a palavra indutora transar, entre as
quais eram 141 diferentes. A média das ordens médias de importância calculada pelo
EVOC 2003 foi 3,0.
Foi identificada a freqüência mínima 5, sendo descartados na composição do
quadro de quatro casas os elementos enunciados um número de vezes menor que aquela
pelos sujeitos. Feito isso, calculou-se o valor da freqüência média de evocações, cujo
resultado foi aproximado para 11. Assim, tornou-se possível a construção do quadro de
quatro casas para a situação normal, conforme apresentado na Tabela 3.
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Tabela 3 - Estrutura da representação social de transar para alunos.
1ºQ

F:>=11; OME< 3

Prazer
Prevenção
Mulher
Sexo
Tesão

4ºQ

2ºQ
57
34
32
21
21

2,895
2,382
2,594
2,952
2,714

F:<11; OME< 3

DST
Satisfação
Diversão
Transar
Bunda
Casamento

Amor
Festa
Posições

3ºQ
10
9
8
6
5
5

2,600
2,889
2,625
2,667
2,400
2,200

F:>=11; OME >= 3
13
12
11

3,000
3,833
3,182

10
9
7
7
6
5
5
5

3,100
3,222
3,429
3,000
3,000
3,200
3,200
3,000

F:<11; OME >= 3

Orgia
Sem-compromisso
Sexo-oral
Cama
Gravidez
Fica r
Responsa bilidade
Sexo-anal

No primeiro quadrante surgiram os elementos prazer, prevenção, mulher, sexo e
tesão que possivelmente identificam o núcleo central da representação social de transar
para os alunos. Estes elementos têm caráter, sobretudo, funcional, com os elementos
prevenção, mulher e sexo determinando as condutas dos alunos e também normativos,
com os elementos prazer e tesão, mostrando os valores sociais atribuídos ao objeto pelo
grupo.
Basicamente, são os mesmos elementos centrais que surgiram com o termo
indutor sexo. Entretanto, amor se encontra de fora do núcleo central, estando na
primeira periferia, uma vez que os alunos representam transar como um ato sem
compromisso, feito com qualquer pessoa, sem amor, um ato para diversão e obtido
principalmente em festas freqüentadas pelos adolescentes através, muitas vezes, do
ficar. Essa representação aponta para uma noção de amor líquido de Bauman (2004),
conforme se verifica nas justificativas apresentadas em seguida:

Acho que a transa é sexo sem sentimento e geralmente começa em
uma balada (Aluno 62).
Orgia - você transa com várias, mas nenhuma é a sua namorada
(Aluno 99).
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O elemento central prazer, pela freqüência de evocações (57), pode considerado
o termo de maior importância, tanto para a palavra indutora sexo, quanto para transar.
O termo mulher se faz presente pela maioria heterossexual dos sujeitos
respondentes e a visão da mulher como objeto de desejo e prazer que ainda se encontra
na centralidade das representações dos alunos e, conforme consta nas justificativas, essa
visão se encontra maximizada para a palavra indutora transar.

Pois já que eu sou heterossexual, sem mulher não tem como eu fazer
sexo (Aluno 1).
Ter que ter uma mulher gostosa para a gente ir no mundo da lua
(Aluno 30).
A mulher tem que ter um corpo sensual para ser chamativa (Aluno
48).
É sempre bom transar com uma mulher bonita (Aluno 49).

O termo sexo surge como outro vocábulo para transar, porém com a mesma
idéia de sem sentimento e sem compromisso, como mostram as seguintes justificativas:

Sexo ilícito, pois isso é coisa de pessoas que tem entre 12 a 18, mas
amor isso sim é correto (Aluno 9).
Quando você só faz sexo por fazer, você transa pois é por esporte e
não por amor (Aluno 18).
Eu pus essa em primeira, pois eu acho que transar não é muito uma
coisa que se usa afeto (Aluno 54).
Outra forma de sexo, Sexo diferente (Aluno 70).

A preocupação em se evitar doenças e gravidez ainda é evidente, recorrendo ao
uso da camisinha para prevenção, como pode ser evidenciado na segunda periferia e na
zona de contraste.
O esquema apresentado a seguir, mostra os elementos associados ao termo
indutor transar e que não é diferente para a palavra indutora sexo, sendo apenas
acrescentada a expressão sem-compromisso:
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OBJETO SEXUAL

TRANSAR

PRAZER
TESÃO
COMPORTAMENTOS SEXUAIS
CORPO FEMININO

MULHER

PREVENÇÃO
SEM-COMPROMISSO

Para esses alunos, sexo está relacionado a um discurso socialmente esperado e
transar se refere aos comportamentos e às práticas sexuais que são comuns ao grupo,
como também foi observado no trabalho de Oliveira et al. (2009).
2.1.3 - Opção sexual
Constatou-se um total de 495 evocações para a expressão indutora opção sexual,
entre as quais 113 eram diferentes. A média das ordens médias de importância calculada
pelo EVOC 2003 foi 3,0.
Foi identificada a freqüência mínima 5, sendo descartados na composição do
quadro de quatro casas os elementos enunciados um número de vezes menor que aquela
pelos sujeitos. Feito isso, calculou-se o valor da freqüência média de evocações, cujo
resultado foi aproximado para 11. Assim, tornou-se possível a construção do quadro de
quatro casas para a situação normal, conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4- Estrutura da representação social de opção sexual para alunos
1ºQ

F:>=11; OME< 3

Gays
Heterossexuais
Mulher
Preconceito
Bissexuais

4ºQ
Distúrbio
Respeito

2ºQ
37
37
33
22
20

2,865
2,270
2,939
2,818
2,950

F:<11; OME< 3

Homem
Lésbicas
Escolha
Homossexuais
Travesti

3ºQ
10
10

2,900
2,200

F:>=11; OME>=3

Família
Sexo
Influência
Opinião
Parada-gay
Vergonha

36
33
24
24
14

3,111
3,212
3,042
3,500
3,357

7
7
5
5
5
5

3,571
3,429
3,400
3,200
3,800
3,000

F:<11; OME>=3
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No primeiro quadrante se encontram os elementos gays, heterossexuais, mulher,
preconceito e bissexuais que possivelmente compõem o núcleo central desta
representação social. Na periferia próxima, se encontram os elementos homem, lésbicas,
escolha, homossexuais e travesti, o que sugere que os elementos evocados centram-se
nas múltiplas manifestações de identidade de gênero e sexual. Entretanto, é importante
atentar para o discurso do “normal”, “diferente” e “excêntrico” de Louro (2007).
A autora (2007) enfatiza que a escola assume o sexismo e a heteronormatividade
em seus discursos e práticas, o que significa que as formas diferentes do normal de
masculinidade e feminilidade são excêntricas (fora do centro). Nomear o diferente está
inserido num panorama cultural de uma dada sociedade com discursos, códigos,
representações que reforçam a exclusão/submissão do diferente, gerando fronteiras e
conflitos entre sujeitos decorrentes da constituição imagética e identitária de gênero de
cada indivíduo.
As diferenças de gênero e de sexualidade atribuídas às mulheres ("o segundo
sexo") ou aos homossexuais se expressam em seus corpos, na forma de vivenciarem
suas vidas e nos discursos. Nas justificativas dos alunos para o termo mulher, esta é
colocada como “inferior”:

Piranha: É aquela que dá para vários homens ao mesmo tempo ou da
mesma localidade. (Aluno 50)
A mulher é uma peça de competição para todo hetero, as mulheres são
um troféu pra quem “pegar” ou para quem “pegar” mais. (Aluno 83)

A mulher, neste caso, é vista por estes alunos como instável, ou seja, está fora da
estabilidade exigida socialmente. Desta forma não é compreendida como diferente,
podendo assumir muitas identidade e ser considerada como objeto. Sendo diferente, o
“sexo fraco” apoia seus iguais, o que pode justificar a maior tolerância por parte das
mulheres pelos “excêntricos”. Todo esse discurso da diferença possivelmente está
enraizado na formulação de uma organização social de gênero entre meninos e meninas
estabelecidos com as diferenças de cuidados para ambos os sexos discutido por
Chodorow (1978) em seus estudos sobre a maternação: os meninos se separam por
serem opostos, dificultando, assim, o estabelecimento de relacionamentos e mantém
uma visão “do diferente”. Já as meninas são mais abertas as conexões.
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Percebe-se também uma certa confusão de definição, pelo discurso da diferença,
como identificado na justificativa do aluno:

Os homossexuais ou gays são as pessoas que gostam de pessoas do
mesmo sexo (Aluno 21).
Lésbica é a mesma coisa que gay, só que especialmente para o sexo
feminino. (Aluno 69)

As justificativas dos alunos mostram preconceito, elemento que se encontra no
núcleo central, relacionado ao diferente:

Bissexual: Em minha opinião, dá para entender quando uma mulher
tem atração por outra mulher, mas homem não. (Aluno 57)
Não sou preconceituoso, mas pra que se sem tanta mulher no mundo.
Eu não acho que seja legal, mas procuro não julgar quem é
homossexual (Aluno 77).
Embora eu seja hetero entendo a atração de uma mulher por outra,
mas não entendo o homem homossexual, mas também não julgo.
Todos têm o direito de escolher o que quiser para si. Porque a pessoa
tem um vazio que não foi devidamente preenchido (Aluno 85).

Quando se trata de representar a diferença, Louro (2007, p. 48) problematiza a
benevolência do discurso da tolerância e do respeito, que deveria ser questionado, uma
vez que engloba "atitudes que são exercidas, quase sempre, por aquele e aquela que se
percebe superior".
O preconceito contra os homossexuais giram em torno da indiferença ao aluno
diferente. Assim, muitos dos estudantes que não se adequam (ou não querem se
adequar) a heteronormatividade tornam-se invisíveis. (FAZANO, RIBEIRO, PRADO,
2011). As falas dos alunos também mostraram intolerância, idéia de erro e uma antiga
visão de que homossexuais são sinônimos de doenças.

Lésbica, cada um faz o que quiser da vida. (Aluno 2)
Por que eu acho que devemos nos relacionar com o sexo oposto, não
com o próprio sexo. Por isso acho uma vergonha (Aluno 3)
Viado é minha nomenclatura para os gays, pois tenho orgulho de ser
homofóbico. (Aluno 67)
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Eu acho que uma pessoa ter opção sexual diferente da certa
(heterossexual), é um enorme erro. (Aluno 80)
A maioria das pessoas que são homossexuais não usa camisinha
contraindo DST (Aluno 92)
Por que li como gays, lésbicas e outros sofrem mais, eles estão mais
propícios a terem doenças sexualmente transmissíveis mais fáceis
(Aluno 93).

A identificação pessoal como homossexual foi questionado pelos alunos
participantes, como sendo “modismo”:

Escolhi porque o bissexual entre os jovens de hoje é como se fosse
“modinha”. (Aluno 15)
Hoje em dia tenho visto muitas pessoas se titulando “bissexual”, não
tenho preconceito, mas alguma acho que fazem para aparecer (Aluno
31)

A família também é reconhecida como importante na orientação e escolha da
opção sexual individual dos adolescentes, como mostram os seguintes registros:

Sempre conversar com os pais sobre tudo, inclusive sobre opção
sexual (Aluno 36).
O relacionamento com os pais muitas vezes influenciam na opção
sexual (Aluno 40).

O esquema apresentado a seguir, mostra os elementos que estão associados à
expressão Opção sexual:

OBJETO
SEXUAL

MODELO

OPÇÃO SEXUAL

ESCOLHA
INFLUENCIA
FAMÍLIA

HETEROSSEXUALIDADE

MULHER

PRECONCEITO
HOMOSSEXUALIDADE
RESPEITO
DESVIO
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Por meio das justificativas mais representativas aqui elencadas, foi possível
verifica que a heteronormatividade e o sexismo são reproduzidos nas práticas e nos
discursos dos alunos.
O preconceito contra homossexuais também é resultado de representações
hegemônicas, onde ser gay, lésbica, travesti, bissexual são desvios da normalidade,
sendo os “diferentes” e são compreendidos por apresentam comportamentos sexuais
promíscuos que propiciam a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis.
Tais representações são construídas ou mantidas sob a influência das conversações nos
diversos espaços sociais (na família, na escola, no trabalho, no grupo religioso, etc.).

2.1.4 - Orientação sexual na escola
Constatou-se um total de 495 evocações para a expressão indutora orientação
sexual na escola, entre as quais eram 171 diferentes. A média das ordens médias de
importância calculada pelo EVOC 2003 foi 3,0.
Foi identificada a freqüência mínima 5, sendo descartados na composição do
quadro de quatro casas os elementos enunciados um número de vezes menor que aquela
pelos sujeitos. Feito isso, calculou-se o valor da freqüência média de evocações, cujo
resultado foi aproximado para 18. Assim, tornou-se possível a construção do quadro de
quatro casas para a situação normal, conforme apresentado na Tabela 5

Tabela 5 - Estrutura da representação social de orientação sexual na escola para alunos.
1ºQ

F:>=18; OME<3

Importa nte
Prevenção
Conhecimento
4ºQ

2ºQ
35
26
25

2,286
2,885
2,760

F:<18; OME<3

Ajuda
Orientação
Maturidade
Legal
Palestra s

Professores
Ausente
Insuficiente
3ºQ

17
15
6
5
5

2,941
2,600
2,500
2,800
2,600

F:>=18; OME>=3
29
19
19

3,138
3,000
3,000

12
10
7
7
6
6
5
5

3,000
3,500
3,429
3,429
3,167
3,333
3,400
3,600

F:<18; OME>=3

Aulas
Respeito
Esclarecedor
Influência
Alunos
Debates
Pais
Sexo
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No primeiro quadrante se encontram os elementos importante, prevenção e
conhecimento que possivelmente identificam a núcleo central desta representação
social. Os elementos identificados apresentam caráter funcional, com os elementos
prevenção e conhecimento, determinando as condutas dos alunos, e também
normativos, com o elemento importante, mostrando os valores sociais atribuídos ao
objeto pelo grupo.
A importância em se ter Orientação Sexual na escola se deve pelo fato dos
alunos receberem orientação sobre a vida sexual ativa em que a maioria dos
adolescentes se encontra. Os elementos ajuda e orientação na zona de contraste e
esclarecedor na segunda periferia reiteram a importância da Orientação sexual por parte
dos alunos. Ter conhecimento na escola é suprir a carência de informações dentro de
casa com os pais e ampliar o conhecimento obtido, esclarecendo dúvidas, como visto
nas justificativas a seguir:

Na escola a gente obtém diversos conhecimentos sobre a formação da
sexualidade, DST etc (Aluno 7).
Em casa não temos muita liberdade para conversar com os pais, então
a escola é importante para isso (Aluno 19).
É importante mostrar para os alunos que o mundo está mudando e é
para não haver preconceito ou coisa parecida (Aluno 20).
Por que no mundo em que estamos vivendo, o sexo está fácil e muitas
vezes não temos com que conversar (Aluno 44).
Acho muito importante isso para ensinar e ajudar a prevenir de
doenças (Aluno 52).
É fundamental aprender isso na escola, por que é melhor na escola do
que aprender na rua (Aluno 91).
A maior parte de orientação parte de amigos, pois trata de sentimentos
e isso remete a confidência e amizade (Aluno 95).
Amigos sabem dar conselhos sobre o que fazer e com quem fazer
(Aluno 99).

Os amigos são uma das principais fontes de informação e diálogo sobre
sexualidade, principalmente pela falta de cobrança entre eles ao relatarem suas
vivências sexuais.
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A baixa evocação do elemento pais na segunda periferia denota uma postura de
silenciamento por parte da família do adolescente quando o assunto é sexualidade,
sendo informações obtidas por outras fontes.
Outros alunos apresentam um ponto de vista negativo quanto à Orientação
sexual, assumindo que na escola não deveria ter esse tipo de orientação:

Perderíamos tempo de estudar para um assunto que deve ser tratado
em casa (Aluno 35).
Não mudaria em nada (Aluno 40).
Seria mais uma coisa a se lamentar (Aluno 61).

Explica-se o elemento professor na primeira periferia como alguém fundamental
no processo de aquisição de conhecimento durante a orientação sexual que recebem na
adolescência.

Professores precisam dar mais orientações aos alunos (Aluno 14).
Pois o aluno se sente mais a vontade com os professores do que com
os pais, para perguntar sobre diversas coisas sobre o sexo (Aluno 25).
Porque é muito importante os educadores falar sobre o assunto, para
que seus alunos façam sexo seguro (Aluno 83).

Nas justificativas, a orientação sexual na escola é apontada como importante,
mas ainda insuficiente e muitas vezes ausente. Além disso, os alunos questionam a
postura do professor durante as aulas, como aparece nestas justificativas:

É preciso ter um professor que saiba falar com os alunos, muitos
tentam amenizar o assunto (Aluno 63).
Toda escola precisa de professores capacitados para essas aulas, mas é
muito chato assistir, pois os professores são muito chatos (Aluno 64).
Fraca por que acho que eles deveriam falar mais sobre o assunto. Nem
todos os professores falam (Aluno 79).
Eles deveriam ser transparentes sobre o assunto e dizer o que pensam.
Por que virou tabu. E isso é muito triste nas escolas e famílias (Aluno
88).
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Segundo os alunos, a orientação que recebem centra-se nas palestras, debates e
aulas de Ciências e Biologia que focalizam prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis, gravidez e uso de métodos contraceptivos, como a camisinha,
especialmente. Alguns alunos afirmaram que a orientação em sala de aula acaba
influenciando, assim como a mídia, sua forma de vivenciar a sexualidade:

Muitos manipulam a pessoa a seguir o sexo desejado (Aluno 12).
Hoje em dia é importante que o jovem ou adolescente não sofra
influência da mídia (Aluno 40).
Os jovens vêm sendo influenciados pela TV, programas de humor,
shows etc (Aluno 71).
Não gosto disso, pois o governo iria dar o kit gay para as crianças,
induzindo-as a barbárie (Aluno 72).

Pode-se inferir que o preconceito, como observado nos resultados da expressão
indutora opção sexual, está presente nas falas de alguns alunos.
O esquema apresentado a seguir, mostra os elementos que estão associados à
expressão orientação sexual na escola:

PROFESSOR
ORIENTAÇÃO SEXUAL
NA ESCOLA

IMPORTANTE

INSUFICIENTE/AUSENTE

AJUDA
CONHECIMENTO
COMPLEMENTAÇÃO
ORIENTAÇÃO
PREVENÇÃO

TABUS
PRECONCEITOS
DESPREPARO
AULAS CONTEUDISTAS

Há necessidade de preparo por parte dos professores da Escola para melhoria na
abordagem dos temas ligados a sexualidade e para a promoção de uma Orientação
sexual na transversalidade como proposto pelo PCN de forma efetiva e eficaz,
esclarecendo dúvidas de interesse do alunado para a vivência da identidade sexual de
modo seguro e confiante.
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2.2 - Alunas
Participaram 130 alunas distribuídas na faixa etária entre 16 a 21 anos, que
responderam questões sobre a vivência da sexualidade na primeira parte do
questionário, como observado na Tabela 6:

Tabela 6 – Levantamento de questões sobre a sexualidade das alunas.
Relação
Opção sexual
Namorou
Namorando
DST Gravidez Aborto
Sexual
HT HM B NR
75

2

2

51

S

N

103 26

NR

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

1

74

56

63

67

2

128

7

123

1

129

Legenda: HT – Heterossexual; HM – Homossexual; B – Bissexual; NR – Não respondeu; S –
Sim; N – Não.

Dentre as 130 alunas, 75 afirmaram ser heterossexuais, duas homossexuais e
duas bissexuais. Em 51 questionários não foi dada resposta à questão referente à opção
sexual e, assim como observado entre os alunos, possivelmente o alto índice de não
respostas se deva pelas mesmas razões, agravado por um maior preconceito enfrentado
por elas, uma vez que a homossexualidade feminina ainda é vista como algo novo.
Ao longo da história, as produções literárias sobre homossexualismo centravamse o universo masculino, ocupando a mulher lésbica um plano secundário na falas de
suas experimentações de vida. Portinari (1989, p. 41) afirma que “a homossexualidade
feminina seria, portanto, algo sobre o qual paira certo silêncio”; ou seja, o discurso
homoerotizado feminino estaria, no que se refere às práticas afetivas, “contrastando com
o ruído produzido em torno da sexualidade e da homossexualidade masculina”.
Além disso, raramente mulheres e homens são estudados em conjunto, sendo a
grande maioria dos artigos dedicados apenas ao homossexual masculino, representado
como uma "alma feminina em um corpo masculino". Esta concepção, típica do século
XIX, se mantém no decorrer do século XX na percepção tradicional da
homossexualidade (NUCCI; RUSSO, 2008).
Este silêncio quanto à homossexualidade feminina é reflexo de dois fatores
como apontado por França (2008): 1) a ausência de participação histórica e cultural da
mulher, pois somente ao homem era dado o direito de participar dos processos de
transformação social, assim como liberdade de vivenciar sua sexualidade como forma
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de reforço de seu domínio; 2) maior controle sobre o feminino desde a Idade Média,
estando o corpo feminino subordinado às ordens da religião judaico-cristã – o corpo
ganha uma representação de carne, lugar de pecado, onde era necessária a castidade, a
virgindade.
Esta visão está relacionada à distinção dos corpos masculinos e femininos. As
diferenças de gênero também estão presentes para a homossexualidade, uma vez que as
formas e os processos biológicos que levam um homem a ser homossexual é
essencialmente diferente daqueles que levam à homossexualidade feminina (NUCCI;
RUSSO, 2008)
A maior parte das alunas (103) já namorou, 74 estão namorando, 63 já tiveram
relação sexual, duas já contraíram algum tipo de DST, sete delas já estiveram grávidas e
uma já fez aborto. É interessante observar que as meninas namoraram mais que os
meninos e estes já tiveram mais relação sexual que as meninas.
Os dados obtidos são semelhantes aos dados obtidos por Brêtas et al. (2011), que
entre os 920 adolescentes que participaram de sua pesquisa, 70% dos adolescentes do
sexo masculino e 63% do feminino já haviam namorado ou namoravam na ocasião do
estudo, porém 30% do sexo masculino e 37% do feminino ainda não haviam tido
relação sexual.
Assim como na seção dedicada aos alunos, aqui os dados obtidos nesta etapa
serão apresentados seguindo a ordem das palavras ou das expressões indutoras: Sexo,
Transar, Opção sexual e Orientação sexual na escola.

2.2.1 – Sexo
Constatou-se um total de 650 evocações para a palavra indutora sexo, entre as
quais 154 eram diferentes. A média das ordens médias de importância calculada pelo
EVOC 2003 foi 3,0.
Foi identificada a freqüência mínima 5, sendo descartados na composição do
quadro de quatro casas os elementos enunciados um número de vezes menor que aquela
pelos sujeitos. Feito isso, calculou-se o valor da freqüência média de evocações, cujo
resultado foi aproximado para 12. Assim, tornou-se possível a construção do quadro de
quatro casas para a situação normal, conforme apresentado na Tabela 7.
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Tabela 7 – Estrutura da representação social de sexo para as alunas.

1ºQ

F:>=12; OME< 3

Amor
Prevenção

72
52

Homem
Carinho

4ºQ

22
19

2ºQ
1,833
2,288
2,591
2,842

F:<12; OME< 3

Prazer

71

3,028

Gravidez
Tesão
DST
Cama
Orgasmo

39
23
21
15
12

3,410
3,478
3,524
3,733
3,583

11
9
8
6
5
5

3,091
3,778
3,375
3,333
3,400
3,800

3ºQ

Confiança
Responsabilidade
Casamento
Relação-Sexual
Beijo
Respeito
Intimidade

11
10
10
10
8
8
7

2,545
2,100
2,400
2,600
2,875
2,875
2,857

F:>=12; OME>= 3

F:<12; OME>= 3

Pênis
Mulher
Namorado
Posições
Aborto
Vagina

No primeiro quadrante se encontram os elementos amor, prevenção, homem e
carinho, que possivelmente identificam o núcleo central desta representação. Os
elementos identificados têm caráter, sobretudo, funcional, com os elementos prevenção,
homem e carinho, determinando as condutas das alunas, e também normativos, com o
elemento amor, mostrando os valores sociais atribuídos ao objeto pelo grupo.
As justificativas das alunas para o elemento amor estão baseadas nas noções de
amor confluente e amor romântico. Os elementos carinho, confiança, respeito,
intimidade e namorado reforçam essas noções nas práticas afetivas das alunas, conforme
as justificativas a seguir:

Porque para toda mulher é extremamente importante sexo com amor
(Aluna 2).
Independente do lugar, hora, pessoa ou sexualidade tem que haver
amor. Porém, não basta amar sozinho, ou ter apenas o amor
(sentimento), mas também a prova dele. O amor deve surgir de ambas
as partes, com respeito, devoção, dedicação, carinho, consideração etc
(Aluna 10).
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Tem que ter amor entre ambos para que o sexo seja mais prazeroso,
pois nada, melhor do que estar com quem se ama (Aluna 26).
Com amor há respeito à opção, gosto, sobre os atos consumados e até
mesmo sobre o que pode e o que não pode (Aluna 37).
A maior prova de amor e companheirismo é o casamento desejado por
ambas as partes. Se aquela pessoa é capaz de te dar uma vida feliz a
dois estando contigo em qualquer momento ela é merecedora de ter
você por inteiro depois de tamanha prova de amor (Aluna 83).

A noção de amor romântico também possui influencia de ideias religiosas, onde
sexo é para procriação, feito para o matrimônio e considerado pecado fora desses
padrões (CABRAL, 1995; CANO, FERRIANI, GOMES, 2000; COSTA, 1986), como
expresso nestas justificativas:

A castidade além de ser um mandamento de Deus, me protege de
todas as impurezas do mundo e mantenha-me com consciência limpa
de que fiz tudo certo (Aluna 15).
Escolhi a castidade, pois é um dos maiores desafios que enfrento hoje
em dia. Fiz a mim mesma a promessa de se casta até o casamento
(Aluna 41).
Acredito que seja um dom dado por Deus onde podemos ter a
oportunidade de ter filhos (Aluna 46).

A importância da virgindade, evidenciada com o termo castidade evocado pelas
alunas, aponta para a honra e dignidade da mulher. Entretanto, a mulher da modernidade
assume que não é o rompimento do hímem que fará com que ela seja desrespeitada.
Valores quanto à virgindade ainda se perpetuam para um grupo de mulheres que vivem
sob uma doutrina judaico-cristã que defende que o sexo foi feito para o casamento
(FONSECA, et al, 2011).
O elemento prevenção está intimamente relacionado ao uso de preservativo, a
camisinha em particular e ao uso de anticoncepcional para se evitar uma gravidez
indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e ter uma vida sexual saudável:
A prevenção é importante, pois com ela evitamos doenças e gravidez
(Aluna 9).
Escolhi por que a prevenção, principalmente o uso da camisinha se
torna extremamente importante para que se evitem maiores
complicações (Aluna 55).
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Entretanto, informações inconsistentes fazem parte das práticas das alunas,
podendo afetar sua vida sexual e trazer riscos, pois os métodos utilizados não são
eficientes ou apropriados:

Ménage, porque é importante na hora H. Tenho medo de filhos e DST
e isso previne né? (Aluna 66)
Porque quando o homem goza dentro de você, você toma pílula do dia
seguinte (Aluna 80).

O elemento homem encontra-se no núcleo central possivelmente pela maior
presença de heterossexuais respondentes, justificando o surgimento dos termos pênis e
namorado.
O esquema apresentado a seguir, mostra os elementos que estão associados à
palavra indutora sexo:

SEXO

HOMEM

CARINHO
PRAZER

AMOR
PREVENÇÃO

Como verificado nas justificativas das alunas, elas parecem estar com a atenção
voltada à prevenção de uma gravidez e de DST, diferentemente dos alunos que não
parecem se preocupar tanto com as DST. É o que também sugere o estudo de Brêtas et
al. (2011): as adolescentes do sexo feminino, em suas relações sexuais, referem-se a
maior utilização de camisinha do que os adolescentes do sexo masculino, o que parece
evidenciar um contexto de responsabilidade por parte delas, determinado pelo
desenvolvimento e amadurecimento mais rápido entre as adolescentes do sexo feminino
em comparação aos de sexo masculino.
As representações hegemônicas ainda circundam o universo feminino que tende
a manter padrões de comportamentos sexuais ligados aos papéis de gênero socialmente
determinados. Neste caso, as justificativas para as palavras evocadas pelo termo indutor
sexo, parecem indicar respostas socialmente desejadas.
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2.2.2 – Transar
Constatou-se um total de 650 evocações para a palavra indutora transar, entre as
quais eram 199 diferentes. A média das ordens médias de importância calculada pelo
EVOC 2003 foi 3,0.
Foi identificada a freqüência mínima 7, sendo descartados na composição do
quadro de quatro casas os elementos enunciados um número de vezes menor que aquela
pelos sujeitos. Feito isso, calculou-se o valor da freqüência média de evocações, cujo
resultado foi aproximado para 13. Assim, tornou-se possível a construção do quadro de
quatro casas para a situação normal, conforme apresentado na Tabela 8.

Tabela 8 – Estrutura da representação social de transar para alunas
1ºQ

F:>=13; OME< 3

Prevenção

Amor
Sem-compromisso
Homem
4ºQ

43

18
16
13

2ºQ
2,372

Prazer
Tesão

61
54

3,000
3,111

Gravidez
Sexo

23
19

3,696
3,158

8
8
8
7
7
7
7

4,125
3,375
3,333
3,571
4,143
3,143
3,286

2,167
2,500
2,077

F:<13; OME< 3

Desconhecido
DST
Sem-amor
Casamento
Confiança
Paixão

3ºQ
10
10
8
7
7
7

F:>=13; OME>= 3

2,800
2,700
2,125
1,571
2,000
2,429

F:<13; OME>= 3

Cama
Orgasmo
Orgia
Motel
Posi ções
Rápido
Satisfação

No primeiro quadrante foram identificados os elementos prevenção, amor, sem
compromisso e homem que possivelmente identifica o núcleo central desta
representação. Os elementos identificados têm caráter, sobretudo, funcional, com os
elementos prevenção e homem, determinando as condutas dos alunos, e também
normativos, com os elementos amor e sem-compromisso, demonstrando os valores
sociais atribuídos ao objeto pelo grupo.
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A prevenção sendo o elemento mais evocado está ligado ao uso de preservativo,
de camisinha e anticoncepcional para se evitar gravidez indesejada, DST e ter uma vida
sexual saudável:

Antes de pensar no prazer é preciso pensar na saúde (Aluna 1).
Não pode faltar na relação, tem que prevenir-se das doenças e de uma
possível gravidez indesejada (Aluna 18).
Camisinha, não pode deixar de usar, até mesmo para eu ter uma vida
sexual saudável (Aluna 29).
Antes de tudo tem que se prevenir, por ser uma coisa mais sem
compromisso (Aluna 57).
É preciso à camisinha e antes disso tudo é preciso ter confiança no seu
parceiro (Aluna 88).

Tais preocupações são mostradas com os elementos gravidez e DST, na primeira
periferia e na zona de contraste, respectivamente.
Transar é representado pelas alunas como um ato que acontece sem
planejamento, decidido no momento e para curtição como verificado com o elemento
sem-compromisso no primeiro quadrante e com os elementos desconhecido e sem-amor
na zona transar é de amor líquido.

Muitos transam só pelo prazer. Ex. se estou em uma festa senti
vontade e atraído pela pessoa e ela também, vamos ficar, passar a
noite juntos, mas sem compromisso (Aluna 77).
Acontece sempre no impulso, não se pensa no depois, o que vale é o
que está acontecendo no momento (Aluna 91).
Pois aquela transa acaba se tornando algo do momento, fez ali e
acabou (Aluna 98).
Creio que seja apenas uma “curtição” do momento. Aonde não é
necessário pré determinar tal prazer. Qualquer lugar que se esteja é o
momento adequado (Aluna 122).
Por que muito são iguais a cachorro no cio, estão com vontade
encontram alguém e matam a vontade (Aluna 129).
Não ter vergonha de transar nas ruas, praças etc (Aluna 130).
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O elemento central amor aponta a importância deste sentimento mesmo numa
situação em que consideram transar como um ato sem compromisso, sem amor e feito
com desconhecidos. A frequência de evocações da palavra amor relacionada a sexo (72
evocações) é maior do que em relação a transar (18 evocações), o que sugere uma
possível ancoragem de sexo na noção de amor confluente, conforme as justificativas a
seguir:

Sempre com amor e respeito, que é fundamental em tudo que fazemos
(Aluna 33).
Para ter uma transa boa é necessário que haja carinho e compreensão
antes de mais nada (Aluna 72).
A transa com amor pode ser bem melhor (Aluna 82).
Não falo de amor ao outro, mas amar a si mesmo, saber como você se
sente. Quando se ama a si mesmo, é capaz de saber o que te faz feliz e
de amar o outro (Aluna 85).
Amor é essencial em um ato sexual, sem ele o sexo não é o mesmo
(Aluna 97).
Por que devemos transar com alguém que amamos (Aluna 100).

O elemento homem refere à escolha sexual, sendo a maioria heterossexual, como
registrado nesta justificativa emblemática:

Para mim que sou heterossexual homem é mais importante, pois sem
ele não poderei transar (Aluna 5)

Os elementos prazer e tesão, apesar de estarem na primeira periferia, podem ser
considerados termos centrais na representação das alunas pela alta freqüência de
evocações, como mostrado na Tabela 8.
O esquema apresentado a seguir, mostra os elementos que estão associados à
palavra indutora transar:
TRANSAR

HOMEM

PREVENÇÃO
AMOR
SEM-COMPROMISSO

PRAZER
TESÃO
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As representações sociais de transar pelas alunas estão ligadas às orientações
para a sexualidade que recebem em seus grupos de pertença. O termo tesão (54
evocações) surge com frequência próxima a prazer (61 evocações) na periferia próxima
com tendência a migrar para o núcleo central. Para os alunos, os elementos tesão e
prazer compõem o núcleo central. O diferencial, identificado por meio da análise das
justificativas, é que as alunas se preocupam com uma possível gravidez indesejada.
Tanto para alunos como para alunas, transar parece estar associado à maneira de
como representam sexo, intimamente ligado a comportamentos e práticas sexuais.

2.2.3 - Opção sexual
Constatou-se um total de 650 evocações para a expressão indutora opção sexual,
entre as quais 168 eram diferentes. A média das ordens médias de importância calculada
pelo EVOC 2003 foi 3,0.
Foi identificada a freqüência mínima 5, sendo descartados na composição do
quadro de quatro casas os elementos enunciados um número de vezes menor que aquela
pelos sujeitos. Feito isso, calculou-se o valor da freqüência média de evocações, cujo
resultado foi aproximado para 11. Assim, tornou-se possível a construção do quadro de
quatro casas para a situação normal, conforme apresentado na Tabela 9.
Tabela 9 – Estrutura da representação social de opção sexual para as alunas.
1ºQ

F:>=11; OME< 3

Preconceito
Escolha
Respeito
Heterossexuais
Bissexuais
4ºQ

78
56
33
22
13

2ºQ
2,782
2,268
2,182
2,318
2,538

F:<11; OME< 3

Dúvidas
Família
Liberdade
Medo
Escola
Ser-feliz
Tesão

Homossexuais
Lésbicas
Gays
Homem
Mulher
3ºQ

10
9
6
6
5
5
5

2,700
1,556
2,667
2,500
2,000
2,400
2,600

F:>=11; OME>= 3
29
28
27
14
11

3,310
3,714
3,333
3,071
4,000

10
9
7
7
7
5
5
5

3,300
3,111
3,143
3,429
3,857
3,800
3,200
3,200

F:<11; OME>= 3

Violência
Amor
Aceitação
Amigos
Parada-gay
Sexo
Travesti
Vergonha
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No primeiro quadrante surgiram os elementos preconceito, escolha, respeito,
heterossexuais e bissexuais que possivelmente identificam o núcleo central desta
representação. Os elementos possuem caráter funcional, descritivos, escolha,
heterossexuais e bissexuais, e normativos, preconceito e respeito. Observa-se nas
justificativas das alunas o discurso do diferente, também verificado nos alunos:

Por que gays é um termo mais rápido para descrevermos um
homossexual.(Aluna 75)
Travesti quando fala é chamada de mona. Lésbica, gay, cada um com
seu cada um. (Aluna 78)
Escândalo, pois os gays são muito escandalosos, querem gritar, se
vestem de uma maneira vulgar, mas não brigo e nem sou
preconceituosa, mas não sou obrigada a gostar, só respeitar. (Aluna
91)
Falta de amor prórpio, pois quando a sociedade vê alguém que esta
fora dos padrões que acha ser normal, entra em desespero. (Aluna 98)

O termo preconceito está ligado ao desconforto em se abordar assuntos
relacionados à sexualidade e a discriminação dos homossexuais:

As pessoas se recusam a conversar sobre isso e uso o preconceito a
respeito desse assunto (Aluna 12).
Fica muito claro o preconceito da sociedade quando se vê um
homossexual nas ruas, e principalmente das pessoas mais
conservadoras (Aluna 17).
Os jovens de hoje em dia aderem o preconceito com muita facilidade,
então na escola é o foco (Aluna 20).

Quando o assunto é o preconceito contra os homossexuais, a maioria das alunas
se posicionou de forma positiva, expressa pelos elementos escolha e respeito no núcleo
central, interligados pelos termos aceitação, na segunda periferia, liberdade e ser-feliz
na zona de contraste. Os elementos violência na segunda periferia, família e medo, na
zona de contraste, mostram a preocupação com esse grupo que constantemente, segundo
as participantes, sofrem com a discriminação da sociedade:
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A pessoa tem a liberdade de ser o que quer ser e de gostar de quem
quiser. Se importando apenas com sua felicidade (Aluna 31).
Além da escolha é preciso uma auto-aceitação e da sociedade no geral
da nova identidade (Aluna 32).
Cada um pode escolher a orientação sexual que quiser, temos livre
arbítrio (Aluna 54).
Devemos respeitar cada ser humano da mesma forma que ele é, sem
querer que ele seja igual a você, somos todos diferentes (Aluna 67).
Sempre ouço noticias sobre violências com gays, acho isso muito
errado, pois todos nós temos o direito de escolher nossa opção sexual,
sem ter que ser violentado por isso, mas devemos respeitar (Aluna
89).
Tenho uma irmã homossexual e durante um tempo nossa própria
família, ficou chocada com a escolha dela (Aluna 90).
Dependendo da opção sexual da pessoa, a família na maioria das
vezes não apóia, fica contra (Aluna 92).
Muitos têm medo de assumir, pelo fato de serem julgados pelas
pessoas (Aluna 105).

Assim como nas justificativas dos alunos, o discurso da indiferença e da
tolerância e respeito foi identificado. Entretanto, como apontado por Louro (2007),
essas falas evidenciam posição de superioridade dos sujeitos por fazerem parte dos
grupos hegemônicos, como registrado nestas justificativas:

Conforme será a escolha de quem o que verdadeiramente a pessoa vai
seguir ela pode destruir sua família destruindo sonhos que seus pais
prepararam em seu futuro (Aluna 48).
Quando se forma uma família tem filhos e de um hora para a outra ele
resolveu assumir a forma contrária do seu sexo (Aluna 70).
A meu ver é um desvio comportamental a mudança de sexo, as opções
sexuais (Aluna 130).

Assim, identifica-se preconceito com relação à opção sexual, conforme as
justificativas apresentadas:

Na verdade todos nós temos preconceito por mais que achamos que
não temos (Aluna 23)
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Escândalo, pois os gays são muito escandalosos, querem gritar, se
vestem de uma maneira vulgar, mas não brigo e nem sou
preconceituosa, mas não sou obrigada a gostar, só respeitar (Aluna 5).

A escola é apontada como um local de diversidades e, portanto, deve trabalhar
com temáticas que debatam assuntos inerentes a sexualidade dos sujeitos nela inseridos:

Convivência com a diferença (Aluna 28).
Por que na escola onde estudo há um grande número lésbicas
(Aluna 47).
A escola deve trabalhar esse assunto dentro das salas de aula
(Aluna 81).

O esquema apresentado a seguir, mostra os elementos que estão associados à
expressão indutora opção sexual:

OPÇÃO SEXUAL

ESCOLHA
INFLUENCIA
FAMÍLIA

HETEROSSEXUALIDADE

PRECONCEITO
HOMOSSEXUALIDADE
RESPEITO

As alunas parecem ser mais tolerantes com os grupos não-hegemônicos do que
os alunos, ainda que o preconceito esteja presente em suas falas e condutas, o que pode
ser identificado por meio do discurso do ‘diferente’, do indivíduo que está fora do
padrão da heterossexualidade.

2.2.4 - Orientação sexual na escola
Constatou-se um total de 650 evocações para a expressão indutora orientação
sexual na escola, entre as quais eram 197 diferentes. A média das ordens médias de
importância calculada pelo EVOC 2003 foi 3,0.
Foi identificada a freqüência mínima 7, sendo descartados na composição do
quadro de quatro casas os elementos enunciados um número de vezes menor que aquela
pelos sujeitos. Feito isso, calculou-se o valor da freqüência média de evocações, cujo
resultado foi aproximado para 18. Assim, tornou-se possível a construção do quadro de
quatro casas para a situação normal, conforme apresentado na Tabela 10.
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Tabela 10 – Estrutura da representação social de orientação sexual na escola para alunas.
1ºQ

F:>=18; OME< 3

Importante
Prevenção
Conhecimento
Ajuda
4ºQ

49
44
39
35

2ºQ
2,469
2,932
2,872
2,886

F:<18; OME< 3

Diálogo
Professores
Pais
Aula
Ausente
Família

DST
Palestras
Insuficiente

3ºQ
17
17
8
7
7
7

2,706
2,353
2,250
2,857
2,714
2,571

F:>=18; OME>= 3
21
24
18

3,286
3,100
3,200

14
13
12
11
11
7

3,286
3,538
3,000
3,727
3,091
4,000

F:<18; OME>= 3

Preconceito
Gravidez
Dúvidas
Alunos
Educativo
Sexo

No primeiro quadrante emergiram os elementos importante, prevenção,
conhecimento e ajuda que possivelmente identificam o núcleo central desta
representação. Os elementos identificados apresentam caráter funcional, com os
elementos prevenção, conhecimento e ajuda que determinam as condutas dos alunos, e
também normativos, com o elemento importante, demonstrando os valores sociais
atribuídos ao objeto pelo grupo.
A importância da orientação sexual na escola para as alunas é devido à
necessidade de obterem informações sobre sexualidade, pois muitas vezes dizem que
dialogam com seus pais. Os termos pais e família presentes na zona de contraste,
elementos com baixa freqüência de evocação, apontam para a falta deste diálogo.
O conhecimento que as adolescentes buscam alcançar durante as aulas envolve a
prevenção contra DST e gravidez, como expressado nestas justificativas:
Necessário para o desenvolvimento emocional do aluno (Aluna 3).
É importante por que a orientação sexual, às vezes não é feita em casa,
é por isso que a escola deve suprir este espaço (Aluna 22).
O tema “Orientação sexual na escola”, já alerta que é importantíssimo,
pois muitas vezes trabalhamos com adolescentes que ainda estão
desenvolvendo seu lado sexual. Precisa-se de muita conversa (Aluna
93).
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É importante por que as pessoas, no caso, os adolescentes terão um
pouco de conhecimento (Aluna 102).
É importante. Pois e um assunto no qual os jovens se interessam e
estão vivendo (Aluna 108).
É muito importante receber essas orientações sobre sexo, para que
possamos nos prevenir sempre, tanto das doenças quanto da gravidez
fora do tempo e não planejada (Aluna 117).

Segundo as alunas, as palestras são meios eficazes para orientar os alunos, tendo
caráter dinâmico e inovador, de acordo com as justificativas apresentadas:

Na escola é sempre bom ter orientações, sendo através de palestras
para abordar alunos que não são orientados em casa ou não procuram
sem orientar por vergonha (Aluna 23).
As palestras são essenciais para ajudar os alunos a perceberem o
perigo que causa algumas coisas (Aluna 24).
De uma maneira diversificada e dinâmica faz com que as pessoas se
prendam mais ao conteúdo propriamente dito e fazem eles terem uma
visão mais ampla (Aluna 36).
As palestras são os meios mais eficazes de opinar sobre orientação
sexual (Aluna 71).

Para elas, ainda existe despreparo por parte dos professores, preconceito em se
abordar temáticas sobre sexualidade, insegurança por medo da reação dos pais. Assim, a
orientação em sala de aula fica restrita as aulas de Ciências e Biologia, com assuntos
ligados a biologia reprodutiva e prevenção de doenças, sendo essas informações não
tanto significativas para responder todas as dúvidas das alunas, conforme elemento
insuficiente na primeira periferia. As justificativas apresentadas a seguir evidenciam
isso:
A escola não tem informações necessárias sobre esse assunto (Aluna
43).
Embora a escola seja uma das responsáveis, graças a maneira
ortodoxa, que a sociedade é rígida, é difícil, por exemplo, um
professor dar camisinha na sala de aula, sem muitos pais dizerem que
seus filhos estão sendo coagidos (Aluna 49).
As equipes das escolas têm que lidar com a imaturidade dos alunos
(Aluna 68).
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O preconceito na escola quando se fala de sexo ainda é muito grande
(Aluna 99).
Muitas das vezes eles dizem que orientam na escola, só para omitir a
loucura que está a nossa realidade (Aluna 101).
A escola deveria criar projetos como se fossem pequenas aulas de
sexologia, com o objetivo de tirar dúvidas sobre métodos
anticoncepcionais e ter um convênio com alguma clínica para atender
adolescentes, pois assim diminuiria os casos de gravidez precoce
(Aluna 119).

O esquema apresentado a seguir, mostra os elementos que estão associados à
expressão indutora orientação sexual na escola:

PALESTRAS
ORIENTAÇÃO SEXUAL
NA ESCOLA

IMPORTANTE

AJUDA
CONHECIMENTO
COMPLEMENTAÇÃO
PREVENÇÃO

INSUFICIENTE/AUSENTE

TABUS
PRECONCEITOS
DESPREPARO
AULAS CONTEUDISTAS

Muitos são os fatores que limitam e/ou impedem o trabalho de Orientação sexual
na Escola, segundo as alunas, sendo os mesmos que os alunos apresentam. As palestras
surgem como significativas para esclarecimento de dúvidas e complementação da
orientação, uma vez que esse tipo de trabalho é bastante desenvolvido na escola em
foco. Aponta-se novamente para a qualificação dos educadores para o desenvolvimento
de trabalhos, projetos, envolvendo a sexualidade.

2.3 – Comparando as representações sociais
De acordo com a Teoria do Núcleo Central, se os elementos centrais forem
distintos então as representações sociais de um dado objeto são diferentes.
Alunos e alunas apresentaram representações sociais de sexo, transar, opção
sexual e orientação sexual na escola semelhantes, podendo ser identificadas por meio
do elementos comuns no núcleo central e na periferia da estrutura destas representações.
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Entretanto, as justificativas evidenciam diferenças relacionadas às palavras e
expressões, centradas nos papéis de gênero e que são aceitáveis na sociedade. Outros
termos surgiram como elementos ligados intimamente ao universo masculino e ao
feminino, devido às representações sobre sexualidade influenciadas por valores, crenças
e condutas orientadas por questões de gênero.
Quanto ao preconceito, as justificativas permitem concluir que as alunas
apresentam comportamentos mais tolerantes do que os alunos, o que também foi
verificado no estudo de Brêtas e colaboradores (2011), onde se verificou que não há
diferenças significativas quanto às questões abordadas entre o grupo de rapazes e o de
garotas. Entretanto, no que se refere à homofobia, o preconceito prevaleceu entre os
rapazes.
A análise das falas dos alunos e das alunas que participaram dos grupos focais
permitirá confirmar ou refutar conclusões preliminares sobre as representações sociais
de sexualidade por eles elaboradas.

3 - Grupo focal

3.1.1 – Perfil dos alunos
Participaram dos grupos focais 19 alunos com idade entre 15 e 19 anos. Foi
levantado seu perfil, apresentado na Tabela 11, para se conhecer a vivência com a
sexualidade de cada participante, a fim de alcançar elementos subjetivos de natureza
cognitiva e comportamental que dão pistas como o sujeito entende e age sobre o objeto
sexualidade, influenciando na construção de representações sobre o mesmo.

Tabela 11 – Perfil dos alunos.
Opção
sexual

Namorou

Namorando

Relação Sexual

DST

HT

HM

B

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

17

2

0

14

5

9

10

10

9

0

19

Legenda: HT – Heterossexual; HM – Homossexual; B - Bissexual
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Entre os alunos, a maioria afirmou ser heterossexual; já havia namorado e tido
relação sexual; e nenhum contraiu DST. Dois alunos se declaram homosssexuais e
nenhum bissexual.

3.1.2 – Perfil das alunas
Participaram 22 alunas com idades entre 17 e 21 anos. Seu perfil pode ser
observado na Tabela 12, a seguir.
Tabela 12 - Perfil das alunas.
Opção sexual
HT

H
M

B

16

0

1

Namorou

Relação
Sexual

Namorando

DST

Gravidez

Aborto

NR Sim Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

13

14

8

12

10

0

22

4

18

0

22

5

9

Legenda: HT – Heterossexual; HM – Homossexual; B – Bissexual; NR - Não respondeu

A maioria das alunas afirmou ser heterossexual, uma bissexual, nenhuma
homossexual e cinco delas não respondeu o quesito. A maioria afirma também já ter
namorado e tido relação sexual; nenhuma delas contraiu DST; a maioria ainda não
engravidou, e nenhuma abortou. Uma das alunas informou que era casada e outra que
estava morando com o parceiro.
A análise categorial temática (BARDIN, 1977) das discussões realizadas nos
grupos focais consistiu em buscar nas falas dos alunos e alunas, a rede de enunciados
engendrando a temática da sexualidade. Desta análise, foi possível agrupar os conteúdos
mais relevantes das falas dos alunos e alunas e assim categorizá-los:
(1) práticas sexuais e vulnerabilidades;
(2) o real e o ideal na orientação sexual; e
(3) dicotomias de gênero e preconceitos.
Estas categorias que serão apresentadas nesta sequencia.
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3.2 – Categoria práticas sexuais e vulnerabilidades

3.2.1– Alunos
Por meio das falas dos alunos nos grupos focais pode-se perceber que as
representações sociais sobre sexualidade se ancoram nas práticas sexuais, na identidade
de gênero e na prevenção de gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis.
Com relação às práticas sexuais, as falas dos alunos se concentram nas relações
heterossexuais, nos órgãos sexuais masculinos e femininos, no sexo anal, na definição
da identidade sexual, nas diferenças existentes entre transar e sexo e opiniões sobre o
momento de começar a prática sexual.
Observa-se que em suas falas a heterossexualidade como modelo e mesmo com
quando se referem à aceitação das relações homoafetivas, o sexo-anal é identificado
como ilícito se for praticado entre homens e associado a doenças, como expressado nas
seguintes falas:

É a escolha que cada um faz em relação a opção sexual, se vai ser
homem ou mulher. (Aluno 2)
É a relação sexual entre homens e mulheres. (Aluno 4)
Minha parceira, e saber praticar o ato do sexo, ter noção como que é.
(Aluno 5)
Para mim sexualidade é saber o que você está fazendo no sexo, e
opção sexual não é você chegar, sentir o prazer, colocar a camisinha e
transar, é você ter o conhecimento de sua parceira, saber se ela tá bem
de saúde, se é a hora de vocês fazerem, se pode ou não... (Aluno 6)
Sexo anal, pois ás vezes é bom fazer um anal, por que tem mulheres
que sentem mais tesão atrás do que na frente, ou não. (Aluno 9)
O homossexual no ato sexual mete o ânus, o famoso anal, e o ânus não
é lugar de meter o pênis lá, por isso foi criado o homem e a mulher,
pênis e vagina, não foi direcionado homem para homem, na escola
tem que mostrar o bom da coisa e o lado ruim. (Aluno 10)
Se você quer ter relação com outro homem pode ter, mas tem q ser
uma pessoa limpa, pois o ânus é um lugar sujo, e se for sem cuidado,
sem preservativo, pode pegar uma doença. (Aluno 11)

Os alunos relataram que a opção sexual é definida através das experimentações
na vida sexual:
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Professora, eu acho que não deveria se chamar opção sexual, até
porque ninguém escolhe, acho que é uma orientação, porque a pessoa
conforme ela vai escutando ela vai saber do que ela vai se interessar e
gostar, ela escuta, pratica e ela vai saber do que realmente vai gostar e
vai querer aquilo para sua vida sexual. (Aluno 2)
Acho também errado opção, só que opção é assim... eu vou escolher
ele, porque ele é isso ou eu vou escolher ela porque ela é aquilo, não.
Opção é você querer buscar, ir atrás. Muitos se deixam influenciar
por amigos, pelos pais... (Aluno 4)
Primeiro tem que saber qual é a opção sexual dele, o que ele gosta.
Segundo, tem que informar sim, mas tem que averiguar o que ele
quer, pois hoje eu me arrependo um pouco, assim porque às vezes a
gente faz um pouco por empolgação, acho que a gente tem que pensar
bem no que a gente quer... (Aluno 8)
Eu acho que ninguém tem que fazer nada baseado na opinião dos
outros, tipo ah vai e faz, poxa com tantos anos e ainda é virgem, acho
que a pessoa tem que ir por sua própria cabeça e não por influências.
(Aluno 12)
Eu também concordo que a pessoa não tem que fazer por pressão e
sim porque você quer e assim, a sua opção sexual é você que se
conhece e vai descobrindo com o passar do tempo, todo mundo sabe o
que gosta e o que não gosta (Aluno 13)

O médico Gerson Lopes afirma que não existe uma idade certa, mas que os
adolescentes, de um modo em geral, não estão preparados para essa estreia entre os 14 e
15 anos, idade onde normalmente se experimenta as primeiras vivências com a
sexualidade. Ele ainda aconselha a busca por orientação e prevenção correta com
ginecologias e urologias. (PEREIRA, 2008)
Para os alunos, sexo e transar se confundem, ora apresentando o mesmo
significado, ora sendo considerados distintos. Sexo é entendido como uma relação que
envolve sentimento e vivido com uma pessoa específica (amor confluente), enquanto
transar é um ato sem sentimento, sem compromisso e realizado com qualquer pessoa
(amor líquido), como expressado por estes alunos:
Acho que transar é quando você faz com qualquer uma e sexo é
quando você faz com a pessoa que você gosta... (Aluno 1)
Porque transar é uma coisa sem sentimento e sexo já tem sentimento.
(Aluno 2)
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Eu acho que transar é uma palavra muito forte, você usa assim...
quando você paga um lugar para ter ou então quando você ganha
assim... entendeu? Quando ganha assim do nada, as pessoas
oferecem... e sexo, eu acho que é mais difícil de conquistar, de
conseguir e tal. Essa é minha linha de pensamento. (Aluno 6)

Observou-se que os alunos enfrentam riscos em sua saúde sexual. Em suas falas
no grupo focal, a camisinha, que nas justificativas do teste de ALP foi apontado como
um item importante para o sexo seguro e para se evitar uma gravidez indesejada,
aparece como não tão importante, pois não é utilizada em muitos casos pelos jovens. A
não utilização da camisinha é descrita como um inibidor do prazer durante o sexo e os
alunos expressam ter confiança no coito interrompido. As falas reproduzidas a seguir
evidenciam as justificativas o não uso de preservativo:

Porque muitas meninas preferem na “pele”, sem a camisinha, então na
hora do sexo o menino fala para a garota que se garante na hora que
sentir que for gozar ele tira o pênis, mas nessas horas que ele vai tirar
sempre cai um pingo lá e aquele pingo são milhões de
espermatozoides, então pra ele não gozou ainda, ele tira na hora que
ele sente. (Aluno 3)
Como ele disse, muitos meninos falam que na “pele” é mais gostoso e
tal, tem mais prazer, porque dizem que a camisinha, aquele plástico
impede e na hora que ele vai tirar, tira, mas cai lá dentro, libera
lubrificante do homem e... caem gotas de ejaculação que contem
espermatozoides que acabam atingindo o alvo. (Aluno 7)
Na hora do “rala-e-rola” um dos dois pode ter esquecido a camisinha,
mesmo assim nem liga, esqueceu, a tá, beleza, vai assim mesmo, ou
então mais como já falamos de não gostar de usar a camisinha. Teve
uma colega minha que estava super preocupada porque ela fez sem e
depois queria usar a pílula do dia seguinte, ai eu disse, pow, tu fez
sem, tá louca? Ai ela disse, não... é que foi na hora assim, ele tava
tenso eu fui fazendo ele relaxar para ajudar... (Aluno 8)
O jovem sabe das informações, mas ali no momento acontecem coisas
inesperadas, ele pode saber se ele fizer sem camisinha ele pode
engravidar, posso pegar uma doença, mas ali no momento a menina já
está nua, o calor sobe, ai já era, o “bagulho fica doido”. (Aluno 13)
Muitos jovens não pensam que em cada palavra que ele deixou de
prestar atenção pode ser que na hora do ato sexual seja um item
importante ai ele vai e faz errado, que ao invés de prestar atenção está
desviado em outro pensamento. (Aluno 15)
Muitas meninas são apaixonadas só que o cara não quer nada com ela
ai ela vai e libera para ele, ai ela diz “vamos sem”, ai o cara “bora”, ai
tá lá com ela no “bem-bom”, ai quando ele vai tirar... (Aluno 18)
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Tem meninas que fazem mesmo para prender o cara, pois elas acham
que barriga prende marido. (Aluno 19)

Sabe-se que a não utilização de preservativo, neste caso a camisinha, está
relacionado à necessidade do homem de se afirmar como viril, potente e poligâmico.
Essa representação construída socialmente com base nas diferenças de gênero irá
repercutir na forma de pensar e agir das mulheres, conduzindo-as a vulnerabilidades em
suas experimentações sexuais.
A assimetria de gênero, amadurecimento das meninas mais rápido do que os
meninos, se reflete na capacidade de negociação acerca da contracepção, especialmente
no momento da iniciação sexual. Entendida como domínio masculino, compete ao
homem a decisão de usá-la ou não. Nesta relação de poder, as alunas continuam sem
negociar o sexo seguro com seus parceiros, expondo-se a riscos dos quais elas têm
pleno conhecimento (BRÊTAS, et al., 2011).
Oliveira (2004) verificou em seu trabalho sobre a representação de sexualidade
por adolescentes que, a partir do momento em que os sujeitos se conhecem e se amam,
pensam que não precisam usar mais os contraceptivos, que são substituídos pela
confiança no parceiro que amam.
Os alunos comprovaram o que foi evidenciado nos justificativas dos elementos
centrais e periféricos, obtidas pelo do teste de ALP. Para eles a identidade sexual é
construída numa interação sociocultural, com influências das informações que recebem
na família, com os amigos, nos diversos meios de comunicação. Saber respeitar o tempo
para vivência da própria identidade sexual e de gênero de uma forma consciente se torna
importante para os alunos a fim de se evitar arrependimentos e consequências
posteriores. Entretanto, foi identificado nas falas dos alunos preconceito contra grupos
não-hegemônicos quando relacionam a relação sexual entre homossexuais a doenças e
ao desvio do padrão socialmente estabelecido. A distinção entre sexo e transar,
possivelmente aponta para apropriação de discursos politicamente corretos pelo
adolescente dependendo da situação ou grupo onde está inserido.

3.2.2 – Alunas
Os falas das alunas, assim como dos alunos, evidenciam que a sexualidade
abrange práticas sexuais, identidades de gênero e prevenção de gravidez e de doenças
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sexualmente transmissíveis. Sobre as práticas sexuais, as alunas falaram sobre as
relações sexuais, nas diferenças existentes entre transar e sexo, na escolha da identidade
de gênero e sexo para procriação.

Sexualidade é o ato que você pode praticar e causar prazer ou não. Na
igreja falam que é o ato para procriação, só que como hoje em dia esta
se falando sobre... Como eu posso dizer: na igreja é só para gerar
filhos, mas não, todos sabem que sexo é para dar prazer uma pessoa a
outra. (Aluna 1)
Para mim eu acho que sexualidade não é só sexo, mas também todas
as coisas que englobam isso, seja a questão do prazer do amor ou não,
tem uma série de coisas que englobam isso tudo. (Aluna 2)
Eu acho que sexualidade é a opção da pessoa, não deve ser
influenciado, nem pelo pai, nem pela escola, mas é o que tem que ter
cuidado de qualquer jeito. (Aluna 12)
Eu acho que sexo é uma coisa mais ampla, transar é uma coisa mais
específica, tipo, Sexo pode ser masculino, feminino, mas umas coisas
de gênero acham que sexo engloba uma coisa maior, e transar é
contato entre pessoas ali e acabou. (Aluna 21)

Observa-se a influencia do discurso religioso sobre as formas de pensar e agir na
sexualidade, ligando sexo à procriação. Essa conexão também foi identificada em
diversos trabalhos como o de Mokwa (2006), que aponta para a permanência de
representações que historicamente, principalmente nas sociedades modernas, sofreram
pressões de novos valores, ideias, para que pudessem sofrer reestruturações ou serem
extintas, mas a força das influencias de instituições sociais, como a igreja, fazem com
que grupos ainda compartilhem a ideia de sexo para o matrimônio e pecado fora desse
contexto.
Assim como os alunos, as alunas afirmaram que sexo e transar apresentam
significados distintos, assim como os alunos. Sexo está ligado ao amor, sentimento, com
alguém que “se goste”, e transar é considerado um ato sem sentimento, realizado com
qualquer pessoa, como expressado a seguir:

Sexo para mim é... com amor, carinho, sentimento e transar... transar é
oba-oba. (Aluna 03)
Sexo e transar a meu ver são as mesmas coisas, fazer amor que é outra
coisa. Fazer amor é quando você gosta da outra pessoa, agora transar
você transar com qualquer um. (Aluna 10)
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Sexo com amor e com uma pessoa com que se tenha uma ligação mais intima
(“quando você gosta da outra pessoa”), traz a ideia de amor confluente (GIDDENS,
1993) e o transar como amor líquido (BAUMAN, 2004), sendo uma relação furtiva e
sem envolvimento.
Oliveira et al (2009) afirmam que a associação da prática sexual ao amor pelas
mulheres, principalmente no início da vida sexual, é compreendida como um
mecanismo de controle social que atribui sentidos e criam conflitos na decisão quanto à
vivência da sexualidade.
As alunas falam que um grande problema durante as práticas sexuais é a
gravidez, como mostrado a seguir:
Não é um pouco de cuidado, às vezes a gente tem cuidado, busca
informação e chega na hora tipo... a camisinha tem um jeito de colocar
se você colocar errado ela estoura. (Aluna 7)
eu acho assim: meu ver é esse a garota ta virando o olhinho lá no
garoto e não tem o preservativo, vai com tudo ai depois: ah esqueci ,
não deu ai vai tentar tomar a pílula do dia seguinte, as vezes não
funciona e já era. (Aluna 8)
Tem menina também que engravida pra prender o garoto porque a
minha prima fez isso, a Isabella fez isso porque ele é bandido, ele
tinha mulher ela queria ficar no lugar da mulher dele ai ela engravidou
porque ela quis, ela fala que não, mas pra mim foi por causa disso.
(Aluna 11)
Só por prazer, diversão, não pensam nas conseqüências, acham que
nunca vai acontecer com elas. (Aluna 22)

Com as falas foi possível observar que uma gravidez indesejada acontece devido
à utilização incorreta de métodos contraceptivos, tais como a pílula do dia seguinte, uso
da camisinha de forma errada; irresponsabilidade, descuido com a prevenção;
consolidação do relacionamento; submissão da adolescente ao desejo do parceiro.
Na maioria dos casos, a submissão da adolescente ao seu parceiro, põe o
sentimento de confiança, amor, paixão no lugar da prevenção, deixando-as vulneráveis à
DST em virtude do comportamento sexual desprotegido. A fala reproduzida a seguir é
emblemática:
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Às vezes tem aquela também de que a garota ta se deixando levar pelo
garoto, as vezes a garota esta com um garoto mais experiente e tal. Ai
o garoto fala: ah vamos, e a garota não tem experiência nenhuma, eu
acho que a maioria das coisas acontece por causa disso... uma
gravidez, doenças... A menina é mais sentimento, se deixa levar.
(Aluna 14)

É possível dizer que tanto os alunos quanto as alunas representam a sexualidade
positivamente, valorizando as práticas sexuais e a prevenção. O termo prazer e tesão
foram trazidos nas discussões sobre a sexualidade, sendo considerados importantes
durante as práticas sexuais. O aparecimento desses elementos nas falas dos adolescentes
mostra mudanças sobre a compreensão/vivência da sexualidade. Deste modo, com as
falas das alunas sobre as temáticas da categoria em questão, comprovou-se o que foi
trazido nas justificativas dos elementos centrais e periféricos, obtidas através do teste de
ALP, evidenciando comportamentos e discursos singulares para o posicionamento
frente às representações de sexo e transar, assim como os alunos.

3.3 – Categoria o real e o ideal na orientação sexual
3.3.1 – Alunos
Os alunos disseram que as informações sobre sexo, sexualidade e opção sexual
que eles têm, são obtidas, principalmente, com os amigos, pela internet, televisão,
revistas, escola e, por último, a família:

Hoje eu acho que tá mais liberal essa coisa de sexo pra falar com a
família, não é como antigamente que era um tabu falar sobre sexo...
(Aluno 1)
Não é exatamente difícil assim, mas depende, cada um tem uma
família, umas famílias veem de um certo ponto, outras veem de outro
jeito diferente... (Aluno 7)
Eu não concordo porque eu descobri sobre sexo quando eu fiz pela
primeira vez aos 14 anos, a minha família pelo fato de ser evangélica ,
elas nunca entraram nesse assunto comigo, eu descobri o que era sexo
cometendo o ato, então eu não concordo, porque se a família tivesse a
cabeça mais aberta pra discutir seria melhor (Aluno 8)

Os meios de comunicação de massa são apontados por Oliveira (2004) como
uma das fontes de informação sobre sexualidade. Filmes, novelas, ou alguns programas
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infantis, podem despertar a sexualidade precoce nas crianças, não garantindo
informações esclarecedoras relacionadas à atividade sexual dos adolescentes.
A família é entendida como uma barreira para diálogos sobre sexualidade para a
maioria dos alunos envolvidos. Essa dificuldade é decorrente da vergonha dos filhos de
perguntar aos pais sobre sexualidade; dos pais não encararem a sexualidade dos filhos,
justificando que é cedo ou que não veem motivos para falar sobre sexualidade,
conforme as falas reproduzidas a seguir:
Sim, mas eu acho que mais com amigos e internet e televisão do que
na família, porque na família tem mais uma repreensão, uma
vergonha, então pra falar: ah mãe eu fiz num sei o que, fiz aquilo...eu
acho assim, uma vergonha, porque com os amigos é mais aberto falar,
conversar, eles te dão conselho...a televisão também e a internet.
(Aluno 6)
Eu acho que é mais fácil aprender com os amigos, conversando do que
você ver em casa, porque muitos pais acham que é muito cedo falar
sobre isso e não vê motivo para falar. (Aluno 9)

Interessante observar que o diálogo sobre questões envolvendo sexualidade é
encarado com naturalidade quando é estabelecido entre pais e amigos adolescentes dos
próprios filhos.

Eu tenho uma amiga que queria falar com a mãe dela, mas a mãe dela
é muito cabeça dura, a mãe dela botava ela de castigo, não deixava ela
sair, com medo dela “dar” para algum menino e dela ter as relações
com o menino e ela não podia nem falar que a mãe dela não gostava,
mas quando ela falava da vida dos outros a mãe dela dava até dicas,
ela uma vez perguntou o porque que não podia ser com ela, ai a mãe
disse que nunca se sabe porque com os outros não acontece alguma
coisa, mas vai que com ela aconteça e tal. (Aluno 15)

A não existência de uma conversa franca com os próprios filhos é compreendida
como uma maneira de não estimular a prática sexual pelos adolescentes, tanto seu
início, quanto a sua continuidade, pois muitos pais “fecham os olhos” para não encarar a
sexualidade dos filhos. O cuidado excessivo sobre a vida dos filhos é um denotativo da
manutenção do controle sobre suas crianças crescidas e/ou de orientação para evitar
futuros erros já cometidos pelos pais no passado, como discutido no trabalho de Thomé
e Hensel (2011).
Os alunos disseram que o maior medo dos pais frente à sexualidade dos filhos é
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de incentivar a prática sexual dos filhos; reconhecer a sexualidade dos filhos;
desestruturação do ciclo de vida familiar; DST:

De que falar, conversar com o filho sobre o assunto é de que só
conversar sobre ele vai lá e vai fazer, acho que é isso... (Aluno 10)
É eu também concordo, eles ficam com medo de achar que vão fazer ,
mas também se não falar vai criar a curiosidade e vão fazer do mesmo
jeito, então falando ou não falando, um dia vai acontecer. (Aluno 11)
O maior medo é esse, não só de meninas, mas de meninos também né?
Sendo que a de meninas é que a filha engravide cedo e de meninos
que o menino engravide alguma menina cedo e tal, e com isso a vida
fique totalmente desestruturada por causa disso, parar de estudar,
parar de fazer certas coisas que são normais, estudar, fazer os estudos,
faculdade, geralmente tem certas coisas que quando a menina
engravida vai ter eu abrir mão, não só a menina, mas o menino
também, abrir mão, assumir a criança, é muita responsabilidade.
(Aluno 16)
Em relação aos pais da garota, o maior medo é que elas engravidem e
o menino que fez vá embora, não assuma, não ajude nas despesas da
criança, e acho que dos meninos também, mas só que também tem o
medo de pegar uma doença... (Aluno 17)
É certo o que ele falou, mas é bom conversar com os pais sim, para
que não ocorra problemas, de pegar uma doença... (Aluno 19)

Outros familiares são procurados pelos alunos para esclarecimentos quando o
assunto é sexualidade. Porém, cobram a iniciativa dos pais em conversarem com os eles
para além dos conselhos normativos, pois informações obtidas na internet, revistas e
com amigos nem sempre os ajudam, precisando de uma complementação dessa
orientação que, de acordo com as falas dos participantes, é a própria família do
adolescente.

O que eu sei é minha tia e meu irmão mais velho que me conta.
(Aluno 1)
Bem é certo e errado não conversar, mas o bom é conversar sim
porque apesar de um amigo ouvir de outro amigo o que deve fazer...
não sabe como fazer realmente, como deve se proteger, se deve se
prevenir com alguma forma, é isso. (Aluno 5)
Eu acho que os pais que tinham que ter a iniciativa de conversar com
os filhos sobre a orientação sexual, nem é tanto os adolescentes, pois
nós temos a curiosidade, eles vão perguntar uma hora, mas tem uns
que são tímidos e as vezes vão perguntar, eu acho que é assim, os pais
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é que devem ter essa iniciativa de falar com os filhos sobre o sexo, os
pais não falam sobre a violência, o que é errado o que é certo? Eles
podem falar sobre sexo, abertamente... (Aluno 10)
Eu acho que tem muitos jovens que vêem vídeos, fotos, revistas, então
na época da puberdade quando estão ficando maduros, querem fazer o
sexo mas não se especializam sobre o assunto, no que é prejudicial a
eles, no que vai melhorar, se vai ajudar, então muitos adolescentes
fazem ser ter conhecimento, sem ter prazer entendeu... (Aluno 13)

Para os alunos, tanto a figura do pai quanto a da mãe são importantes quando há
diálogo com a família:
Professora porque eles têm vergonha de perguntar sobre sexo, muitos
adolescentes preferem falar com o pai porque com a mãe,
principalmente se for homem, homem não vai falar com a mãe,
prefere falar mais com o pai, como o colega falou, os pais devem ter
uma iniciativa básica de falar sobre sexo, e como outros falaram, uma
hora eles vão saber o que é sexo, ou na rua, ou na televisão, esses
canais fechados que tem. (Aluno 2)
Não é que eu prefira falar com a minha mãe, mas muitas coisas lá em
casa, mãe e pai..., eu por exemplo não moro com meu pai, mas
independente disso ou não eu sempre tive um relacionamento aberto
com os dois em relação a falar sobre tudo, então não é exatamente
preferir falar com a mãe, mas como ela está mais presente, então eu
não tenho esse problema de falar só com o pai ou só com a mãe, a
gente conversa abertamente sobre tudo, pai, mãe, irmão... (Aluno 4)
Com homem... não tem muita preocupação assim de falar, tem que
fazer de tal jeito, o pai e a mãe fala assim: olha só, tu vai fazer o
negócio, você faz direito, você compra o preservativo, você usa o
preservativo, ai não tem medo de engravidar ou então, sei lá, de pegar
uma doença, pode até pegar, mas com preservativo evita, né? (Aluno
11)

O pai, no entanto, é o sujeito mais procurado pelos adolescentes ou é o pai que
busca o filho para uma conversa sobre sexualidade:
É, eu não precisei ir conversar com meu pai, pois antes ele já em
chamava, conversava comigo já, sem eu pedir ele já conversava
comigo ai eu já sabia de tudo já. (Aluno 6)
Eu acho porque de pai para filho homem é mais fácil uma conversa
mais aberta, entendeu? O linguajar como a gente usa como “dar”,
“comer” é mais fácil entendeu? Interage mais fácil. (Aluno 14)
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O uso do termo “comer” pelos adolescentes com o significado de prática sexual
(sexo, transar) aponta para uma linguagem metafórica que, segundo Parker (1991),
constitui uma maneira de expressar a atração erótica e satisfação sexual.
Os alunos defendem a orientação para a sexualidade realizada na escola, sendo
apontada como importante, uma complementação das informações adquiridas com os
pais, amigos e os mais diversos meios de comunicação:

Eu acho que a orientação sexual na escola é boa porque muitas vezes
em casa o adolescente tem vergonha de conversar com os pais, e na
escola não, o professor vai interagindo, vai entendo, vai explicando,
porque o professor não fala que é só colocar a camisinha e colocar, ele
vai falando o que é certo e errado, te orienta sobre as doenças,
gravidez. (Aluno 5)
Ah eu sei lá, eu acho que orientação sexual na escola serve para
alguma coisa, porque se você não tem essas informações em casa, na
escola é um meio de se obter essa orientação. Tipo aqui na escola, que
tem psicóloga que auxilia, conversa e tal, às vezes uma conversa que
você não tem em casa. Então eu acho que querendo ou não ajuda.
(Aluno 9)
Acho que independentemente do professor, falar sobre sexualidade e
orientação sexual na escola é sempre bom, porque o professor é só
mais um complemento de como a matéria vai ser desenvolvida, mas
como nós falamos antes, as vezes em casa, ou até mesmo na roda de
amigos se a pessoa for muito tímida, então sendo esse assunto
abordado na escola como matéria, e a pessoa tendo ou não vergonha
de falar sobre isso, ela já vai ter um conhecimento daquilo. (Aluno 12)

Para os alunos, a orientação sexual na escola depende de alguns fatores, como: da
postura do professor; da maturidade dos alunos e do seu grau de conhecimento sobre
sexualidade:
Depende muito do professor, muita das vezes o professor ensina
mesmo, ensinam as doenças sexualmente transmissíveis, o que fazer
na hora, varia muito do professor. Tem aqueles que vêm para ensinar e
têm outros que só vem para passar o tempo, querem explicar e quem
não aprendeu que se dane. (Aluno 7)
Acho que a posição do professor influencia muito como a informação
vai chegar no aluno, se o professor brinca de uma forma educativa, vai
ter um melhor desenvolvimento da aula. (Aluno 13)
Acho que orientação sexual vai muito da pessoa, se a pessoa não sabe
nada sobre sexo, isso vai ajudar ela, ela vai saber como se prevenir,
como fazer, quais são as conseqüências do ato sexual, que não é só
prazer. (Aluno 18)
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Depende dos alunos também, muitos alunos levam o que o professor
está falando ali na frente de modo cômico, o professor fala, pega
alguma coisa tipo cenoura e ensina como se coloca a camisinha, e ai
muita gente começa a rir, começam a brincar, a “gastar” o professor e
tal, e quando mostram a camisinha feminina eles falam que é coador
de café... (Aluno 19)

Quando questionados sobre a orientação sexual na escola, uma parte dos alunos
respondeu que há orientação e outra afirmou que é ausente ou insuficiente porque nem
sempre responde as dúvidas ou aborda questões de interesse dos alunos:
Já teve projeto na escola sobre orientação sexual e aqui quase todo ano
tem alguma palestra falando sobre isso, então eu acho que tem sim.
(Aluno 1)
Na escola nem sempre...mas tem. (Aluno 2)
As palestras são importantes, ensina como não pegar uma doença,
ensina como chegar lá e realizar o ato, de uma forma eu acho que é
assim... (Aluno 17)

Das falas dos alunos, foi possível depreender que a abordagem de temáticas
sobre sexualidade na escola fica restrita aos projetos e palestras e, quando ocorre em
sala, encontra espaço nas aulas de Biologia, limitando-as à biologia reprodutiva e na
prevenção de DST, pois a escola é considerada um lugar inapropriado pelos docentes
para se falar sobre prazer, por exemplo, e essa restrição é devida ao medo da reação que
pode desencadear nos pais.

Ai não, eu acho que nem sempre o que se fala em sala de aula é assim,
não é como pesquisar na internet, acho que na internet tem mais coisa,
é mais objetiva e nas palestras os professores meio que escondem um
pouco... (Aluno 5)
Ah... eles não vão falar...faz isso que vai dar mais prazer, porque é
isso que a gente quer saber. A gente sabe das doenças, sabe tudo isso,
mas a gente quer saber lá, do " vamos ver". Então eles não mostram,
até porque o lugar não é propício. (Aluno 8)
Nas aulas de biologia não vai se assim..., porque eles não vão falar faz
isso que vai dar prazer...vai ser meio que um escândalo, pais vão
dizer: ai meu Deus, tão ensinando pornografia para os meus filhos. Aí
daqui a pouco vai ter até o RJ TV aqui na escola. (Aluno 10)
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Assim como esses resultados encontrados, Oliveira (2004) verificou em seu
trabalho que 58,6% dos participantes indicaram que os professores conversam
naturalmente sobre o assunto sexualidade. No entanto, existem percentuais expressivos
dos respondentes que assinalaram que eles não falam sobre isso e, quando falam,
parecem não estar muito à vontade.
A relação entre sexualidade e a disciplina Biologia possui um fundamento
histórico. Ações higienistas e médicas de sucesso, fundamentado nas ciências,
particularmente na biologia, como o controle de doenças transmitidas por vetores
animais ou o controle de DST, concedeu aos médicos uma posição de superioridade, a
qual foi utilizada para consolidar uma representação da sexualidade estritamente
biológica, ou seja, de domínio dos médicos. (OLIVEIRA, 2007)
Atualmente há o predomínio da concepção higienista, que tem grande valor
pessoal e social, por fornecer elementos relevantes para a saúde das pessoas. Porém,
oculta-se a afetividade, o prazer, também importantes para a vivência da sexualidade.
Nos PCN, observa-se que o discurso médico-higiênista pautou como deveria ser o fazer
pedagógico, ficando a orientação sexual basicamente restrita aos limites do corpo
biológico, priorizando o aspecto higiênico em detrimento do afetivo. (OLIVEIRA,
2007)
Afinal, quais as informações que os alunos buscam sobre sexualidade? Os
alunos elencaram tópicos de interesse do universo masculino e feminino, segundo sua
opinião:
O jovem busca saber como que ele vai fazer, que ele vai chegar lá, vai
ver e não vai saber fazer nada, né? Talvez a menina pode ser
experiente e falar pra ele, o jovem busca como fazer, o que vai
acontecer, se o esperma for soltar lá dentro vai engravidar a menina
sem camisinha... (Aluno 1)
Alguns meninos hoje em dia procuram saber posições novas, as
meninas procuram outros meios de se prevenir mais, se toma
anticoncepcional ou injeção ou outras coisas ou até mesmo as que
estão grávidas procuram saber como tirar o bebê, abortar, que é uma
coisa que eu não acho certo... (Aluno 2)
Acho que o menino busca o prazer lá, de fazer mesmo, e as meninas
são mais sentimentos, vão procurar... a visão do sexo para a menina é
toda aquela coisa delicada... (Aluno 9)
Muitos meninos vão buscar na internet formas de retardar a
ejaculação. (Aluno 11)
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O que os meninos procuram é um lugar pra se esquentarem, o fato é
esse, que muitos meninos olham na rua, procuram uma menina pra
fazer, nem sabem o significado de sexualidade, nem sabem o que é o
sexo realmente, o que eles querem é se satisfazer, fato. (Aluno 15)
Eu acho que os garotos procuram na internet, como se satisfazer e
como satisfazer a garota. Porque eu acho que os meninos tem aquele
negócio na cabeça de que ele tem que fazer com a menina e elas
falarem para as amigas que ele foi bom. Então eles procuram na
internet como satisfazer a menina pra depois ele ficar bem falado e
depois poder ficar com outras meninas. (Aluno 17)
As meninas buscam dar prazer ao seu parceiro... porque machuca, aí
elas procuram uma maneira de não se machucarem e dar prazer,
porque as vezes os meninos não querem nem saber, eles não se
preocupam de levar a mulher ao orgasmo, porque pra mulher é muito
mais difícil e eles não querem saber, só querem gozar e depois esperar
quinze minutos para ter relações de novo. Muitas vezes elas fingem ter
orgasmos na cama para agradar ao parceiro porque eles não pensam
nela. (Aluno 18)
Acho que nem toda mulher finge ter prazer para agradar aos homens,
acho que elas querem mais é sentir prazer. Porque elas pensam que o
homem quando for ter relações vai contar pra todo mundo, então eu
acredito que elas querem mais é ter prazer do que dar prazer aos caras.
(Aluno 19)

As preocupações do universo masculino estão centradas na busca do prazer para
satisfação pessoal e da parceira, com a procura por novas posições sexuais, com o
objetivo de reforçar o domínio do masculino sobre o feminino. A prevenção não foi
incorporada à listagem.
De acordo com as falas das meninas, elas ainda se colocam de forma
subordinada ao parceiro sexual, relacionando sexo ao amor confluente, mas também
querem ter prazer na relação sexual.
Como havia alunos homossexuais em ambos os grupos focais realizados com os
alunos, foi levantada a questão sobre a abordagem da homossexualidade na orientação
sexual em sala de aula. As falas apresentadas a seguir, mostram como os alunos se
referem ao tema:

Abrange um pouco, mas devem mostrar o lado bom e ruim da coisa,
pois o homossexual no ato sexual mete no ânus que não é o correto e
tal..., na escola tem que mostrar o bom da coisa e o lado ruim. Mostrar
as consequências. (Aluno 4)
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O nosso amigo aqui tá falando de forma preconceituosa, mas de uma
forma que a igreja tentava passar que tem igrejas que passam que
homem com homem é aberração e que não serve para viver em
sociedade, mas a orientação que a escola dá é válida tanto para hetero
quanto para homossexuais, a escola não direciona “isso só é válido
para os heterossexuais e isso para os homossexuais”, porem o que fala
sobre sexualidade já abrange todos. (Aluno 2)
Eu discordo de alguns, pois a orientação na sala de aula não é
suficiente nem para tirar todas as nossas dúvidas, quanto mais de um
gay ou lésbica na sala, não se fala sobre isso, só em reprodução
humana, entre homens e mulheres. (Aluno 7)
Porque ninguém é obrigado a saber o que o homossexual faz nas suas
intimidades. E a orientação sexual na escola vai ser sempre hetero,
porque ninguém vai falar: você dando o seu ânus vai acontecer isso.
Porque ainda existe um preconceito. (Aluno 8)

Verificou-se que nessa escola, que possui alunos homossexuais, a Orientação
Sexual ainda é centrada nas relações heterossexuais e considerada insuficiente ou
ausente pelos alunos participantes, por não envolver o real interesse dos mesmos ou
pela limitação do professor em abordar questões mais amplas que são sócioculturalmente consideradas tabus. O trabalho de orientar para a sexualidade centra-se na
biologia reprodutiva, na prevenção de DST e de gravidez indesejada. Os pais são
considerados importantes durante a construção da sexualidade pelos alunos, mas ainda
ocorre uma postura de resistência em se abordar o tema, levando o adolescente a buscar
outras fontes de informação, como a mídia, amigos, professores. Todas essas
considerações trazidas pelos alunos confirmam as análises feitas com as afirmativas do
teste de ALP.

3.3.2 - Alunas
Assim como os alunos, as alunas disseram que as informações sobre sexo,
sexualidade e opção sexual que elas têm são obtidas com amigos, internet, televisão,
revistas, escola e na família, quando é possível estabelecer um diálogo sobre essas
questões.
Eu vi uma reportagem de vários adolescentes falando que os pais
conversando com eles em casa e eles estavam vendo essa entrevista
desse cara ai estavam aprendendo muito mais. (Aluna 1)
A minha mãe conversa comigo, eu amo a minha mãe nessa parte
porque ela sempre senta para conversar comigo sobre isso, e ela me
pergunta um monte de coisa. (Aluna 3)
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Até em relação ao funk também da gente ficar escutando essas
musicas de funk que falam sobre sexo. (Aluna 10)
A Capricho aborda muito essas coisas sobre gravidez na adolescência,
sobre o uso de camisinha e quando eu era mais nova eu tinha coleção
então eu sempre via falando sobre isso. (Aluna 15)
Teve uma vez que eu li que eu ate joguei fora contando experiência
sexual, expondo as coisas, falando sobre sexualidade que tem que
fazer. (Aluna 18)
Na internet, na televisão, na escola, porque junta sempre aquele
grupinho pra falar besteira . (Aluna 22)

Interessante é que o funk foi apontado pelas alunas como fonte de informação
sobre sexualidade e que as leva a refletir sobre novos papéis assumidos pela mulher em
seu contexto social.
Muitos trabalhos na literatura buscam levantar e refletir sobre as identidades
femininas construídas pelos funkeiros e pelas próprias mulheres nas canções. Um deles
é o de Silva e Araújo (2012), que mostram que as identidades femininas do funk são
múltiplas e fragmentadas, dependentes do papel assumido pela mulher inserida em
transformações pessoais e sociais. A visão socioconstrucionista de identidade de Hall
(2000) e Giddens (2002) é evidenciada pela oscilação entre os papéis de esposa e
amante, a primeira sendo aquela que é responsável em preservar o casamento e cuidar
do marido, e a segunda, ora se escondendo, ora se mostrando coloca os desejos afetivos
e sexuais em primeiro lugar. Essa dualidade segue o padrão socialmente estabelecido
que obedece a hierarquias.
Silva e Araújo (2012) também relataram que nas composições femininas de
funk, o homem é frequentemente posto como objeto. Há uma inversão de papel social
significativa, já que a mulher é que sempre foi vista, em nossa cultura, como o objeto da
relação. Quanto a essa inversão de social, Brauner (2008), em seu estudo sobre
identidades femininas no funk, verificou indícios de mudanças nos padrões identitários
feminino de submissão.
Nas letras das canções, as funkeiras não manifestam atitudes de conformidade
com os padrões normativos. Desejos sado-masoquistas são revelados pelas cantoras,
mulheres que sabem o que querem: sexo. Antes “obsceno”, hoje compreendido como
novas práticas sexuais assumidas e desejadas por mulheres, uma nova maneira de
formação do sujeito (BRAUNER, 2008).
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A modernidade trouxe transformações sociais que influenciaram a forma de
representar a sexualidade, regendo novas formas de pensamento e prática quanto ao
tema. Porém, sabe-se que antigas e novas representações coexistem e que conflitos são
gerados em decorrência disso, ocasionando dúvidas na forma de orientar os filhos para a
sexualidade, como mostram as seguintes falas:

Eu acho que hoje em dia o acesso às informações são muito fácil, em
casa, na escola, com amigos, porque antigamente não era assim.
(Aluna 8)
Justamente, tem a cultura mais moderna, hoje a gente já tem a visão
de tipo: não é errado, entendeu é uma escolha sua, só que ainda tem
aquelas pessoas que vem daquela cultura antiga. A cultura não vai
mudar de uma hora para a outra, sei lá, tipo de uns 50 anos não vai
mudar em 10, entendeu? Então vai ter sempre aquela pessoa que vai
dizer: a não é assim. Na minha época não era assim. (Aluna 13)
Antigamente sair era assim: você vai para o cinema e só pode ir para o
cinema e não pode fazer mais nada (Aluna 14)
Antigamente tinha que namorar dando a mão pela janela, hoje em dia
é um pega daqui, pega dali. Naquela época era assim o que nós
podemos fazer?Elas cresceram assim, era a cultura delas. Não tinha
esse negócio de fica com um e outro, tinha que ser namorado. A
maioria tem noção de que essa cultura mudou. (Aluna 17)

Como no trabalho de Oliveira (2004), as alunas apoiam suas falas no hoje e no
antigamente e se observa que o futuro não é mencionado. A autora levanta a questão do
significado do antigamente para as alunas, explicando que são construções sociais já
assimiladas por elas, baseadas nas experiências relatadas de representantes de gerações
anteriores, possivelmente como os pais ou outros familiares das adolescentes.
O fato de a aluna ter jogado fora a revista aponta para as proibições a cerca da
sexualidade. Muitas famílias ainda estabelecem tensões quando percebem que os filhos
estão à procura de informações sobre sexualidade. O silenciamento dos pais é
justificado pelas alunas como vergonha dos pais em se tocar no assunto; não reconhecer
o momento de vivência da sexualidade dos filhos:
E também agora nesse programa que esta dando na globo “Amor e
Sexo” tem muito pai que vê a filha como santinha e eles ficam vendo
e poderiam aprender com isso, coisas que eles devem fazer ou não.
(Aluna 1)

116

Eu aprendi tudo na escola, tudo que eu aprendi sobre sexo foi no
colégio, minha mãe nunca sentou para falar comigo sobre sexo porque
ela achou que eu já sabia de tudo, então. (Aluna 2)
Com amigos e internet, porque com a família se você falar tudo o que
você pensa, os pais vão ficar chocados. (Aluna 12)
Na minha família é assim, se estiver passando alguma coisa na TV de
sexo, bate logo um desespero. Tem pais que ficam envergonhados de
estar do lado da sua filha assistindo uma cena de sexo, e já trocam de
canal. A gente fica rindo não pelo o que eles fazem, mas porque a
gente acha uma bobeira uma coisa dessas. (Aluna 13)
Eu acho que hoje em dia isso fica muito restrito entre os pais e os
filhos por que os pais conversam sobre drogas, tudo na adolescência,
mas de sexo que é o essencial eles tem vergonha de conversar pelo
menos no meu caso eu não sei. (Aluna 16)
Minha mãe ela é totalmente fechada, tudo que eu aprendi assim, em
relação a tudo foi com amigos no colégio assim, porque minha mãe
meu Deus do céu eu acho eu ela fica sem graça, não tem aquela
comunicação de mãe e filha, não sei, ela vê um assunto e ela sai da
sala pra não ver, qualquer assunto que passar na televisão ela sai da
sala e eu fico assim... Agora que a minha mãe vai conversar comigo,
mas ela não conversar, não tem diálogo. (Aluna 20)

A vergonha de falar sobre sexualidade pode ser compreendida como resultado de
tabus e preconceitos estabelecidos e que influenciaram construções sobre o tema
durante a fase infanto-juvenil dos pais. A substituição de representações historicamente
construídas demanda tempo, com o desenvolvimento de trabalhos de reflexão e
conscientização sobre a temática em questão.
As alunas disseram que o maior medo dos pais frente à sexualidade das filhas é
de incentivar a prática sexual; reconhecer a sexualidade e a autonomia das filhas;
mudança da ordem dos acontecimentos socialmente pré-estabelecidos; crise no ciclo da
vida familiar – sexo antes do casamento e gravidez na adolescência; DST.
Os pais acham que se eu falar eles vão querer, eu vou estimular
aquilo, mas tem pai que é assim, eu já ouvi pai falar que não conversa
com o filho porque eu vou dar ideia para ele, gente o que mais tem na
televisão e na internet é isso. Aqui mesmo na frente da escola as mães
ficam esperando as crianças, o que eu mais escuto é isso: não minha
filha não sabe nada sobre essas coisas não, não...mal sabe ela que a
filha sabe “bobinha”. (Aluna 9)
Eles têm medo de ver que a filha cresceu e que não é mais uma
menininha, ela não precisa mais tanto deles, ela já sabe tomar as
decisões dela, então no modo psicológico é mais difícil vê que ele vai
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ter que parar de tomar as rédeas, para a menina ter a liberdade dela.
(Aluna 11)
O menino nem tanto, mas agora a menina é mais difícil ainda, mesmo
porque a maioria dos pais já tem tipo aquela opinião assim: tem que
ser do modo antigo, vai casar virgem, entendeu? imaculada e essas
paradas todas ai. (Aluna 12)
O maior medo mesmo é a filha engravidar, ai vai ter que parar de
estudar, vai ter que parar de estudar, vai trabalhar às vezes nem isso,
nem o cara fica com ela... de pegar uma doença. (Aluna 16)

Estas falas convergem aos resultados de Oliveira (2007): sexualidade é assunto
para gente grande. Muitos pais ainda evitam conversar com os filhos ou, quando
conversam, repassam ensinamentos do cuidar-se para não pegar filho, com a gravidez,
com as doenças do sexo, segurar a periquita. Assim, a orientação é conduzida para a
prevenção ou ocorre de um modo estereotipado, sendo estes ensinamentos
provavelmente repassados pela mãe. Infere-se que a forma de conhecimento está
relacionada ao contexto onde os sujeitos estão inseridos, não podendo ser apreendido
isolado de outros elementos.
Outros familiares são procurados pelas alunas para esclarecimentos quando o
assunto é sexualidade. Porém cobram a iniciativa dos pais de uma conversa
esclarecedora sobre o assunto, não se limitando a conselhos normativos:

Eu converso com meus irmãos sobre o que quero saber, pois com eles
a informação sempre foi dada pelos meus pais. (Aluna 2)
Gente eu acho que também tem á ver com a idade dos pais tipo assim
meus pais são velhos em relação a alguns pais, a minha mãe nunca
sentou comigo para falar, tudo que eu aprendi foi com a minha tia
porque eu converso mais com a minha tia do que com a minha mãe e
com os meus amigos é impossível você sentar para conversar isso, não
rola. (Aluna 13)
Minha mãe ela nunca parou pra conversar, passa alguma coisa na
televisão e eu vejo, mas muita coisa que eu aprendi foi na escola,
porque ela falar não. Na integra muita coisa eu posso dizer que eu
aprendi na escola, pela internet e com minha irmã. (Aluna 17)
Os pais tem que partir da idéia de que o filho já esta aprendendo na
rua, então é melhor ensinar ele dentro de casa a forma certa do que a
forma errada que eles estão aprendendo com os colegas e na internet.
(Aluna 18)
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As alunas afirmaram que estão vulneráveis a DST, a gravidez na adolescência e
a uma vivencia sexual não sadia, muitas vezes porque não receberam orientações de
seus pais ou porque as informações que receberam foram mal compreendidas:
Porque antigamente era mais ... hoje não ate pelo acesso, as pessoas
saem fazendo e não param pra ver se é isso mesmo, é que às vezes tem
a informação mas não conseguem entender a informação , ou então
acha que entendeu, mas entendeu de uma forma totalmente oposta.
(Aluna 1)
Por isso que eu acho isso prejudica os jovens e os adolescentes porque
o ai não chega e conversa e o adolescente faz escondido e tem medo
de chegar para os pais, eu perdi minha virgindade eu fiz isso, ai acaba
ocorrendo uma gravidez indesejada, uma doença indesejada, eles não
chegam e não conversam com o seu filho, é isso que eu acho. (Aluna
3)
Eu o meu ver a mãe não vai colocar a mãe na cabeça e pensar tipo
assim: Ah a culpa é minha eu errei. Vai chegar e vai falar a culpa é
sua porque você não se cuidou, às vezes a mãe tem que chegar e
perguntar. (Aluna 7)
Ai elas correm para o aborto quando engravidam para tentarem
“amenizar” o impacto. (Aluna 14)
Eu acho que como fala a gravidez é o menor dos problemas, porque
realmente a doença é pior, mas se você parar pra pensar cara pai e mãe
se preocupa demais com os filhos porque doença você pode tratar
você tem uma pancada de remédios e você vai continuar tendo
relações sexuais sem problemas, filho você vai carregar a vida inteira
você vai cuidar a vida inteira, vai ter esse negócio do que os outros
vão pensar. (Aluna 19)

Uma aluna disse que o diálogo com seu pai tem sido muito importante para ela:
Na minha casa eu falo tudo com o meu pai, eu posso falar sobre tudo
com ele, tudo quanto é tipo de assunto ele sabe, a gente conversa, mas
na maioria das famílias não são assim. (Aluna 3)

A pouca ou quase nenhuma orientação dada pela família poderia ser compensada
pela orientação sexual na escola, conforme expressam as alunas. Elas consideram que
esta orientação é importante:

É um dos únicos meios de informação porque, em casa eu não tenho,
na escola é aonde eu vou ter então eu vou ter que aceitar isso. (Aluna
1)
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Na vida do adolescente ou você esta em casa ou você esta na escola,
se em casa os seus pais não sentam com você pra falar o único lugar
que você vai ter é a escola, então disser que não serve para nada é
incabível isso. (Aluna 2)
Eu aprendi tudo que eu sei no colégio com palestras de tudo sobre
sexo, aborto, doenças, de tudo. (Aluna 14)
As vezes a gente ate busca informações, mas a gente não consegue
entender , por isso que eu até falei: por isso seria interessante essa
orientação dentro da escola, porque teria um professor pra poder
explicar e realmente esclarecer o que é aquilo pro aluno, muitas vezes
a gente vai ler e a gente vê um tema que a gente fica assim... Ah o que
é isso ai? Mas eu acho que alguns pais iam ficam meio assim: minha
filha esta tendo aula de safadeza na escola? Porque hoje em dia ainda
existe isso, iam falar assim: agora não é mais aula de português e
matemática não, minha filha esta tendo aula de sexologia, ela esta
aprendendo como é que se faz sexo. Eu acho que alguns pais iam
pensar isso. (Aluna 21)

Entretanto, muitas alunas afirmaram que a orientação sexual na escola é
insuficiente, pois o professor ainda tem muitos tabus e preconceitos, limitando-se a
tratar a sexualidade de modo superficial, não abrangendo questões de interesse para os
alunos, o que gera pouca ou nenhuma participação dos mesmos durante as aulas:
Tem alunos que não gostam e saem da sala. (Aluna 3)
Eu acho que eles falaram que não é bom porque talvez a escola fale de
uma maneira muito superficial, sem dar a informação que realmente
lhe interessem, ou então sem deixar que eles participem totalmente do
assunto. (Aluna 4)
Eu acho que o assunto não era o que eles esperavam e não
conseguiram tirar as duvidas deles. Porque eu acho que eles pensam
que o aluno vai perguntar aquelas coisas “cabulosas”, e eles ficam
com medo de deixar aberto para o aluno falar. Acho que é mais por
isso que os alunos não gostaram. (Aluna 11)
Eu concordo com ela ate porque, se eu chegar para um professor e
perguntar: ah que tipo de posição eu vou começar? Eles vão falar
assim: ah é uma idéia sua. Se eles explicassem você ia ter uma idéia
de como agir. E como elas falaram, eles deixam vaga à pergunta.
Concordo com ela porque realmente tem que ter isso. (Aluna 22)

Para as alunas, as palestras foram colocadas como importante meios de obtenção
de informações sobre sexualidade e, que segundo elas, estas palestras deveriam contar
com a presença dos pais:
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Em uma palestra foi mais ou menos uma hora e ela explicando como
se coloca a camisinha masculina, feminina e varias coisas. Eu fiquei
assim surpreendida se o menino chegar perto de mim, teve um colega
meu que falou que ele fez sexo só que ele não sabia usar, ele falou: pô
eu não sabia que era assim que usava, eu ate falei assim: você esta de
brincadeira com a minha cara você desse tamanho não saber usar?
Tem muitas escolas que privam de falar sobre esses assuntos. (Aluna
12)
Os próprios pais poderiam participar dessas aulas ou então se derem
palestras e os próprios pais virem às palestras e verem que não é o
professor explicando: gente vocês tem que encaixar isso aqui nisso
aqui, não é isso. Às vezes vai ate ajudar eles para verem que realmente
o filho precisa saber disso, e não é uma coisa explicita. Na cabeça
deles deve passar que a gente esta lendo o kama sutra. (Aluna 19)
Eu acho que muitos pais não assistiriam à palestra por preconceito,
acham que não deveria ter na escola e eles não vão assistir, porque se
não estariam incentivando uma coisa que eles não concordam. (Aluna
20)
Eu acho que é real isso do preconceito, mas eu acho uma boa ideia, eu
acho que deveriam tentar, porque qualquer forma de quebrar o
preconceito é legal. (Aluna 22)

A fala das alunas sobre as palestras sobre sexualidade na escola vem carregada
de expressões como “explicando como se coloca a camisinha masculina, feminina e
varias coisas” e “e não é uma coisa explicita”, o que indica que o que é ali abordado
não difere do que é dito em sala de aula, centrado na prevenção, na biologia reprodutiva.
Isso traz uma forte evidência de que a Orientação Sexual permanece no discurso
médico-higienista do final do século XIX, o que assegura o não enfrentamento com
nenhuma questão que possa causar tensões entre o papel da escola/Estado e o papel dos
pais/família. (OLIVEIRA, 2007)
Uma das alunas falou sobre a falta de interesse dos pais pelo cotidiano dos filhos
adolescentes, explicando que:

Eu acho que os pais nas coisas normais do dia a dia do filho eles não
comparecem. (Aluna 13)

A ausência dos pais na escola quando convidados para conversarem sobre seu
filho quer seja assunto de caráter acadêmico ou relacionado à vida emocional,
psicológica, comportamental, social, do adolescente é apontado pelas demais alunas.
Silva e Muller (2011) afirmam que na maioria dos casos esta ausência se dá pela falta de
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tempo dos pais ou por eles atribuírem a responsabilidade de educar seus filhos à escola,
por isso a despreocupação em ali comparecer.
As alunas também comentaram experiências vividas em outras escolas e que,
sendo escolas religiosas, não abordavam sexualidade. Na escola em que estão agora, as
palestras são bem-vindas porque incentivam discussões:
A professora de Biologia ela assim.. acho que nenhuma aluna
engravidou porque o jeito que ela fala é para assustar, ela fala muito
assim sabe... abertamente com a gente, no [...], que era um colégio
católico que eu estudava, eu nunca escutei nada disso de sexo, a única
coisa que a gente escutou foi aborto, mas explicando as coisas, nunca.
(Aluna 9)
Eu tenho uma tia que fazia palestra de orientação sexual e dava pra
ver que a maioria do público que ela atendia que é o público jovem, a
maioria era de escola pública. Não vou dizer que o governo atende
totalmente, mas, a escola particular às vezes se priva, por exemplo, o
colégio religioso que estudava se privava de falar disso. (Aluna 11)

Sobre a orientação sexual na escola, uma parte das alunas respondeu que há
orientação para a sexualidade, principalmente nas aulas de Biologia e Ciências:

Aqui na escola temos palestras, debates, é... e nas aulas de Biologia
temos orientação sim. (Aluna 12)
Nas aulas de Ciências no 4º ano estudamos as doenças, como pegamos
as doenças... (Aluna 14)
É verdade, a professora fala de doenças, gravidez, métodos
contraceptivos, mostra slides e... (Aluna 18)
Geralmente são os professores de Ciências e Biologia que falam
alguma coisa. (Aluna 20)

Outra parte das alunas afirmou que poucos professores mantêm um diálogo
aberto, não levam em consideração suas dúvidas e que ainda existe muito tabu
relacionado à sexualidade. Consideram que a abordagem feita é desinteressante e que
muitos alunos são imaturos para discutir a temática, que acaba girando em torno da
biologia reprodutiva e da prevenção de doenças:
Falar para contar algum tipo de experiência e parar a aula pra falar
alguma coisa sobre isso é raríssimo os professores que abrem um
espaço na aula pra falar sobre isso, porque eu acho que eles pensam:
ah eu vou falar sobre isso vai ser um tabu “danado”, vou dar muito
assunto ai eu vou ter que explicar e eu não to a fim. (Aluna 2)
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Eu acho que os professores deveriam falar mais, fazendo uma coleta
às vezes com as duvidas do aluno ficaria mais fácil ai sim estaria
tirando as duvidas do aluno. (Aluna 3)
É muito chato, os professores só falam de reprodução e tal... não
aprofundam o assunto... a turma fica rindo, não tem maturidade.
(Aluna 7)
Não tem, e vai fazer falta, pois estudamos integral, e ficamos ligados a
escola, e conversamos com os amigos, fica restrito na sala de aula, no
intervalo, é pouco tempo para conversarmos... melhor. (Aluna 16)

Que as informações, então, as alunas buscam sobre sexualidade? Assim como os
alunos, as alunas fizeram uma lista de interesse do universo feminino e masculino,
segundo sua opinião. As meninas buscam informações sobre a relação sexual e quando
devem iniciar sua vida sexual; comportamentos sexuais; mudanças corporais após início
da vida sexual; métodos contraceptivos; gravidez na adolescência; prevenção; e DST,
conforme os registros a seguir:

O ato sexual, o que deve fazer o que não deve fazer, o que é bom o
que é ruim, e assim vai. (Aluna 1)
Tipo assim, no geral como que é, como que faz? o que acontece?
como eu posso me prevenir? Doenças e o que pode acarretar ? o que
acontece na hora H? o que acontece no corpo de cada um depois,
antes? (Aluna 3)
Essa falta de informação era exatamente isso porque eu tenho uma
amiga que ela falou: eu vou “dar” para qualquer moleque na rua, claro
que cresce o corpo, cresce a bunda, exatamente isso é a falta de
informação das pessoas. (Aluna 8)
Como colocar a camisinha? Se dói, como que é a camisinha feminina?
Como é que rompe hímen, se o hímen fecha novamente e por ai vai.
(Aluna 15)
Acho que a pergunta que toda garota tem. Se eu transar a minha mãe
vai perceber?a minha mãe vai olhar pra minha cara e perceber? Se eu
perder a virgindade vai perceber no meu corpo? Olhou assim: ah não é
mais virgem. Se o corpo muda? se tem mais hormônios? (Aluna 16)

Para as alunas, os alunos buscam o prazer, sem pensar nas consequências e por
isso se previnem menos. Não pensam em suas parceiras no momento da relação sexual,
buscando o corpo da mulher como objeto de prazer. Elas acreditam que os alunos se
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identificam com o “garanhão, o bom, sabichão” e que dizem não ter dúvidas sobre
sexualidade porque põem em questão sua virilidade:

Ele acha que sabe de tudo, que nada vai acontecer com ele, que ele
tem que ser o melhor, que ela tem que lembrar de mim por isso... ah,
eu fui o melhor homem da vida dela. (Aluna 4)
O homem só pensa no órgão da mulher, se tem um órgão é suficiente.
(Aluna 6)
Eles querem fazer, mas só pergunta se toma remédio, pois eu não
quero ter filho não. E isso não só com o adolescente, meninas que
engravidam de um cara de 30 anos, pois o homem só se preocupa em
cometer o ato, nãos e preocupa em se prevenir, na parceira. (Aluna 7)
Eles só querem saber de “trepar” a mulher não, já tem a arte
sentimental. Ele quer chegar ao prazer e só, nem quer saber se a
mulher chegou ao orgasmo. (Aluna 14)
Os homens falam mais da parte do prazer pra eles e não para as
mulheres do corpo delas eles falam entre eles. (Aluna 19)
Se um homem chegar ao meio de homens e falar que esta com
duvidas, os homens vão chegar e vão “zuar” eles, mesmo não sabendo
eles falam que sabe, que são garanhões. (Aluna 20)
O homem acha que sabe de tudo então não tem o porquê dele
perguntar, por mais que não saiba ele não vai perguntar por medo.
(Aluna 22)

Quando foi o foco da discussão virou para a homossexualidade, foi perguntado
ao grupo como o tema era abordada em sala de aula. As alunas disseram que a
orientação sexual é centrada nas relações heterossexuais, portanto, reforça os binômios
sexuais.

Eu acho que só falam geralmente de homem e mulher, aparelho
reprodutor de homem e mulher. (Aluna 1)
Eu como bissexual tenho vergonha de perguntar algo na sala, pois não
vão falar o que eu quero saber de verdade... é... vai ser chocante.
(Aluna 2)
Eu já estudei em vários colégios e eu nunca vi ninguém falar sobre o
homossexualismo, eu acho que eles ficam deslocados de certa forma,
é que nem você estar em uma sala que só tem pessoa branca e só você
de “preto”. (Aluna 3)
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Eu acho que eles também tem duvidas sobre o ato sexual, se dói se
não dói se causa danos, tipo mas ninguém abre espaço para que lês
façam perguntas. (Aluna 10)
Como a gente falou toda vez que tem palestra eles falam do ato sexual
da mulher e do homem, eles não abem espaço. (Aluna 11)
Como ela falou, já que existe homossexualismo, então vamos falar
sobre ele. Mas eles ignoram o fato de existir homossexualismo. É
como se só existissem homem e mulher e não existisse o
homossexualismo. (Aluna 12)
Eu sou totalmente contra aqueles kits gays, cartilhas para tentar
colocar na cabeça dos outros que é normal. Apesar de eu ser muito
contra isso, isso vem do caráter de como os pais criam os filhos,
aquela coisa toda. (Aluna 17)
É uma iniciativa que tecnicamente é até viável para fazer com que
isso seja normal. Isso pode criar conflito, tipo, na escola estão
querendo influenciar meu filho que se ele for gay ele tem que assumir
e tem que aceitar, mas dentro de casa a criança aprende que está
errado, eu acho que o governo acaba influenciando. (Aluna 21)

As falas “colocar na cabeça dos outros que é normal” e “fazer com que isso seja
normal” aponta para uma visão preconceituosa das alunas sobre a homossexualidade,
sendo esta compreendida como anormalidade. Os homossexuais são, portanto,
indivíduos fora dos padrões socialmente toleráveis.
Nesta categoria, tanto alunos como alunas discutiram o que possuem (o real) e
como desejariam que fosse (o ideal) a orientação sexual, quer fosse feita pela família,
quer fosse realizada na escola. Um diálogo aberto sem receio de abordar questões
consideradas inapropriadas de serem discutidas tais como prazer, comportamentos
sexuais, homossexualismo e outros foi apontado como primordial.
3.4 – Categoria dicotomias de gênero e preconceitos
Mulher é igual o cogumelo do Super Mário,
você come um, dois, três, até chegar
na Princesa dos Cogumelos
(aluno)

A metáfora acima foi trazida por um aluno em um dos grupos focais e leva-nos a
refletir sobre o reforço dos papéis masculino e feminino anteriormente evidenciado
através do tipo de orientação que meninos e meninas recebem para a vivência da
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sexualidade, e que os direciona a buscar informações que irão ditar pensamentos e
comportamentos ligados as diferenças de gênero.

3.4.1 - Alunos
Os alunos apontaram regras de condutas socialmente aceitáveis pelos pais e que
são diferentes para homens e mulheres. Os conselhos e falas que regem
comportamentos baseados na diferença de gênero são basicamente as que impõem
atitudes conservadoras para as alunas e de incentivo às práticas sexuais para os alunos.
O pai fala pro menino que ele tem que pegar, tem que fazer e
acontecer, aquele machismo e pra menina não, a mãe fala, tem que
esperar quando casar...aquela pureza, a esperança de um príncipe
encantado que toda menina pensa... é uma diferença muito grande
para falar sobre sexualidade com os filhos. (Aluno 1)
Eu concordo...Assim eu acho que com o pai tem mais o machismo de
que o filho homem vai e pega, faz e acontece e a mãe por ser mulher
tem mais aquele cuidado com o filho, aquele negócio de ser mais
delicada , de a menina ser respeitosa e homem já é mais largado pra
vida... (Aluno 2)
Como ele citou o caso da menina engravidar, do pai falar em usar
preservativo ou não, como hoje mesmo a gente “tava” falando lá na
sala, nem sempre é mais fácil para as meninas porque alguns pais
colocam na cabeça dos meninos que se ele engravidar uma menina a
culpa não é dele, a culpa é da menina porque ela engravidou, ela é
quem quis “dar”, eu acho é que a culpa é dos dois, mas voltando ao
assunto dos pais falarem com os filhos, eu acho que alguns pais dão
até apoio para o filho ir lá e “vai, faz mesmo” ou “é bom ou não é”...
já com as meninas tem mais aquele medo de falar com a filha, e se
falar passar a fazer mais ou querer fazer e saber mais sobre isso, mas
até certo ponto todo mundo fica sabendo, né? (Aluno 11)

Essas falas evidenciam a imagem da mulher como objeto de desejo e prazer (o
cogumelo); a Princesa dos Cogumelos é o ideal de mulher construída na mentalidade
masculina, esta sendo virgem, submissa, dócil, delicada, educada e sempre disposta ao
“seu dominante”. Todavia, quando o assunto é sexualidade, não se pode generalizar
supostas representações, pois esta é uma temática bastante discutida e valores sobre ela
oscilam de acordo com o tempo e espaço (FONSECA, et al, 2011).
Essa tarefa de replicação de valores e condutas não fica a cargo apenas da
família, mas a escola é um local onde padrões são reforçados e o que não se encaixa
dentro da “normalidade” é considerado “anormal” ou “excluído”. Mantendo-se sexista,
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heterossexualidade, como revelam os resultados da categoria anterior, a instituição
escolar influencia a maneira de enxergar e de lidar com o outro, favorecendo
representações preconceituosas sobre a realidade, construídas no nível individual e
coletivo.
Allpot (1954) citado por Pinheiro (2011) afirma que o preconceito só existe
quando prejulgamentos permanecem irreversíveis ao serem expostos a novos
conhecimentos sobre um determinado objeto, sendo definido como antipatia
generalizada com caráter falho e inflexível, sentida ou expressada e direcionada para um
grupo ou para um indivíduo pertencente ao grupo.
A postura de silenciamento ou de pseudotolerância converge no aumento da
antipatia entre os alunos, criando tensões e marginalização das minorias. Um aluno se
refere a uma professora que abordou em suas aulas fatores que influenciam na
sexualidade dos sujeitos e a questão do preconceito.
A professora de Biologia falou sobre os fatores que influenciam a
sexualidade, biológico, psicológicos, religioso, ela falou do
preconceito, cada um tem o livre-arbítrio e faz o que quer. (Aluno 5)

Os alunos disseram que na escola é evidente a discriminação dos homossexuais
nas práticas dos professores e alunos, principalmente dos que são de fora da escola. Os
alunos afirmaram que as meninas são mais tolerantes do que os meninos:

O que eu acho pior aqui em termos de orientação é que eles se
esquecem de lembrar a questão do preconceito, acho que na verdade
nem temos orientação, não trabalhamos com nomes, e alguns
professores malham homossexuais e lésbicas aqui no colégio. (Aluno
3)
Mas assim, acho que aqui na escola não tem muito preconceito porque
aqui tem muita menina, mas menina do que menino... (Aluno 4)
Não, os professores não, são mais os alunos mesmo. (Aluno 13)
Professora, não é questão de preconceito nenhum, é a opinião deles,
eles que escolheram ser aquilo, tem um caso de um amigo nosso aqui
no colégio que ele sofre muito preconceito, muita piadinha, mas eu
não acho que tem nexo ficar falando isso contra eles. (Aluno 17)
Entre professor e aluno eu não sei não, nesse colégio aqui
principalmente, pois quem vê de fora diz que o colégio só tem lésbica
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e homossexual. Quando eu tava lá fora para entrar aqui todo mundo
dizia que eu ia virar gay, e quem só me conhece daqui de dentro, fala
que eu sou o único menino que é homem mesmo, que o resto é tudo
gay. (Aluno 18)
Os que estão dentro já estão no hábito e não rola assédio nenhum entre
ninguém. Aqui todo mundo é amigo, independente da opção sexual de
cada um. A gente até brinca no convívio, zoa com os nossos colegas
que são na sala. (Aluno 19)

Expressões do tipo “escolheram ser aquilo” e “zoa com os nossos colegas que
são na sala”, nesse caso homossexuais, acabam por revelar preconceito desses alunos.
Preconceitos historicamente enraizados são de difícil desconstrução, por isso a
intolerância que se percebe nestas falas. A “zoação” pode ser considerada uma forma de
disfarçar o preconceito e esta pode ser aceita como um dos modos de se inserir no
grupo, amenizando a discriminação. Muitos por medo da exclusão e da violência contra
homossexuais, não assumem a homossexualidade:

Muitos homossexuais aqui na escola não se assumem porque eles tem
medo de apanhar das pessoas fora. Tinha um grupo que batia em
homossexuais, os skin heads. (Aluno 4)
Não é só medo de apanhar não, é mais porque as pessoas vão olhar
para eles diferente, vai se sentir excluído da sociedade, se ele se alistar
vão gastar ele falando que ele é uma bichinha escrota, os pais não
entendem e vão colocar ele pra fora de casa, mas se conversarem vão
entender que são gente boa. (Aluno 8)

Assim como os resultados obtidos no trabalho de Irigaray, Saraiva e Carrieri
(2010), as palavras viado, viadagem, bichinha, piti, louca são termos pejorativos em
relação ao homossexual e que contribuem para seu processo de exclusão social e, neste
caso, dentro da escola. O estereótipo do grupo é construído na sociedade pelo
comportamento excêntrico, fora da normalidade e associado à gozação. O preconceito é
entendido, inclusive por um aluno homossexual, como resposta a condutas não
adequadas por parte dos homossexuais:

Ah, ele ter uma postura e não ficar se revelando tanto. A postura
resume tudo. Todo preconceito está relacionado à postura. Se ele tiver
postura os Skin Heads não vão agredi-los e eles vão poder andar
normal na sociedade. (Aluno 6)
Então, eu acho que na escola e fora da escola é a mesma coisa, a
pessoa se não tiver postura vai ter o preconceito. (Aluno 7)
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Existe ainda muito preconceito, mas ele é por debaixo do tapete.
Porque tem alguns que são incubados e alguns que são revelados.
Então existe um preconceito com os que são revelados. Porque esses
que são revelados são muito pomposos, querem ficar dando
showzinho e ninguém é obrigado a saber da sua opção sexual. O
preconceito é gerado pelo fato de alguns dos homossexuais darem
motivo para serem zoados. Porque a sociedade em si aceita, mas com
uma venda nos olhos. Por esse fato ainda existe o preconceito. (Aluno
8)
É concordo, porque tem homossexual que fica dando "pití”, fica
saindo pela rua gritando que nem uma louca, tá querendo o que? Tá
querendo ser zoado. Porque eu acho que se você é tem que se
preservar, ninguém precisa saber da sua opção sexual... e eu acho isso,
que para amenizar tem que, não sei explicar... não sair por aí se
expondo. (Aluno 13)
Aqui na escola eu acho que o preconceito existe por causa, assim não
sei, deve ter né, por causa de alguns que assumem, tipo que quer
mostrar que é homossexual, aí quer ficar fazendo muita viad... pode
falar viadagem? e isso vai botar na cabeça dos outros: ih olha lá, maior
viadinho, aí é isso que gera o preconceito. (Aluno 19)

Para os alunos, o preconceito pode diminuir quando houver: aceitação; respeito,
por ambas as partes e diálogo:
Aceitar sem discriminação, conversar com eles, pois eu acho que
muitos que odeiam o homossexual na verdade também são e tem
vergonha de assumir. (Aluno 08)
Respeito, de ambas as partes, havendo respeito dá para conviver com
qualquer um em qualquer lugar. (Aluno 12)

Para os alunos, as alunas falam mais de sexo do que os meninos e estão se
portando com maior liberdade em relação aos seus impulsos sexuais:
Acho que as meninas conversam mais com as amigas, ainda mais
aquelas que não são virgens elas comentam como fizeram, onde
fizeram, com quem, quem tava em casa, se fizeram escondido do pai,
a mãe tava lavando louça e fizeram no sofá, o homem fala mais
brincando, mas... a gente não fica falando tanto assim não. (Aluno 5)
Acho que as meninas tem mais uma curiosidade de falar sobre o
assunto entre elas. Uma curiosidade de saber sobre os meninos. Tipo,
ano passado as minhas amigas viviam perguntando se eu era virgem,
que não sei o que, diziam: ai que bonitinho, você é virgem! Doidinhas
pra...também né...tipo, quer tirar.....As meninas são mais espontâneas
para falar sobre o assunto...tipo ai que isso e aquilo... eu estou
menstruada, e não quer nem saber se os meninos estão perto. (Aluno
10)
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Muitas meninas sentem um “fogo” tal e já cansei de ver as meninas
mostrando as partes do corpo, assim no colégio, elas falam que os
meninos não recompensam, não dão conta, e elas correm atrás dos
meninos que fazem o que elas gostam. (Aluno 15)
As vezes a gente tá ficando com a garota e ela percebe que a gente tá
ereto, ai você quer manter a distância para manter o respeito, mas elas
que te puxam, elas falam “ele não tem atitude”, “não bota a mão na
minha bunda”, “ele não tem pegada”, “ele é homossexual”, a maioria
não pensa que os meninos fazem isso por respeito pois a gente não
sabe como ela é, mas é claro, se deixarem a gente não é bobo, a gente
coloca a mão. (Aluno 16)
A maioria das meninas é que puxa o assunto sobre sexo. Eu já vi
meninas ajeitando a saia aqui na sala e eu fiquei olhando e ela “vai
ficar olhando?” ai eu falei, “vou continuar, eu gostei e vou continuar”,
ai ela disse “não, não, eu não sou muito de falar, eu sou de fazer”, ai a
gente entra no assunto. (Aluno 17)
Eu acho que é mentira. Um tempo atrás eu vi na revista que homens
pensam mais em sexo e mulheres, sexo é a sétima coisa que vem na
cabeça delas, primeiro livros, chocolate, assim vai, primeiro é
chocolate, tanto que na maioria das vezes elas pedem para fazer
massagem no pé e tal. (Aluno 18)
Sobre pensar os dois pensam, mas o homem pensa mais no ato sexual,
e a mulher pensa mais no parceiro, com toda aquela situação, onde
fazer, com quem. (Aluno 19)

Sobre esse comportamento das meninas considerado anormal pelos meninos,
Oliveira (2007, p. 145) considera que:

Mesmo que os adolescentes não discutam no seu dia-a-dia sobre
questões de gênero, por exemplo, desde criança, receberam os
princípios do que é de homem e o que é de mulher, e, assim, as
representações sociais de sexualidade vão sendo elaboradas. Razão
por que segundo as falas de um grupo de sujeitos do sexo masculino,
as meninas hoje estão muito assanhadas. Por que hoje? Porque para
um grupo de sujeitos do sexo masculino, elas estão tendo
comportamentos que não são compatíveis com coisa de mulher. Desse
modo, o modelo e os valores a que estão se referenciando são aqueles
que existiram no passado, que ainda estão arraigados no pensamento
social.

Essa maior liberdade das alunas pode ser explicada pelos movimentos feministas
que surgiram na segunda metade do século XX, quando “as mulheres pela primeira vez
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falam diretamente sobre a questão das relações de poder entre homens e mulheres”
(PINTO, 2010, p. 16).

3.4.2 – Alunas
Assim como os alunos, as alunas relataram que os pais ditam comportamentos e
formas de expressar ideias condizentes ao gênero masculino e feminino, que geram
reflexos no modo de vivenciar sua sexualidade. Para elas, ao homem é aceitável
experimentações, trocas de parceiras, diálogos abertos sobre sexualidade, enquanto que
as mulheres, o foco é o matrimônio, um único parceiro, castidade. Conversar com elas
sobre sexualidade instigará a curiosidade e despertará para o início das práticas sexuais,
conforme mostram as falas a seguir:
Com os meninos é muito mais fácil aceitar do que com as garotas e na
minha concepção quando acontece uma gravidez indesejada ou
alguma doença e tal, o que acontece... os pais ficam muito assim... eu
tinha que ter conversado com o meu filho, e colocam a mão na cabeça
e se sentem culpados. (Aluna 1)
E outra questão também dependendo se for menina nossa ela é a
prostituta, mas se o garoto andar com uma camisinha na carteira o pai
apóia: “não, é isso ai mesmo vai”, mas se for menina: “não, é minha
menininha, não pode”. (Aluna 2)
Todo pai tem a visão que a menina é uma princesa e que vai viver em
um conto de fadas pra sempre e tipo que a gente nunca vai perder a
virgindade. (Aluna 5)
Tem família que nem consegue falar para a filha o que é sexo, eu acho
que isso é tipo... Por exemplo, eu tenho cinco irmãos, eles ficam em
casa com uma “porrada” de camisinha e quando é menina, falar sobre
sexo com o meu pai é tipo um absurdo , eu fico quieta pra não
responder meu pai, mas eu acho isso um preconceito. (Aluna 13)
Eu converso com meus irmãos sobre o que quero saber, pois com eles
a informação sempre foi dada pelos meus pais. (Aluna 18)

As alunas disseram que preconceito na escola é evidente, envolvendo
professores, alunos e as famílias:

Porque pra gente aceitar um homossexual homem é muito fácil, mas
agora para as meninas... (Aluna 8)
Eu tenho preconceito, eu sou preconceituosa. (Aluna 11)
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Na escola quando aparece um garoto com um jeito mais afeminado, às
vezes nem homossexual, mas o garoto é estranho e já fecha um grupo
e fala que ele é gay e já começa a julgar de outra forma. (Aluna 15)
Existe preconceito ate mesmo do jeito de falar com o aluno, o
professor fica com medo de falar alguma coisa porque tem medo do
que os outros vão falar. (Aluna 18)
Porque não adianta existe uma coisa e eu vou deixar ela de canto e ela
vai se propagar, vai piorar ao invés de acertamos. Não adianta nada.
(Aluna 19)
Entre alunos porque às vezes a pessoa fala que não é preconceituosa ,
por exemplo aqui na Escola a pessoa fala: ah eu não sou
preconceituosa. O que eu mais vejo aqui é gente preconceituosa.
(Aluna 22)

Interessante é notar que a fala da aluna 08, em geral, é uma posição dos homens
em relação às mulheres. A maioria dos homens não tolera a homossexualidade
masculina, considerando aceitável a homossexualidade feminina.
O preconceito é identificado pelo comportamento com os alunos homossexuais,
que acabam por não assumirem a homossexualidade por medo de se sentirem excluídos:

“Zoação”, brincadeiras, rejeição, uma serie de coisas que vão afetar a
pessoa assim como psicologicamente como sentimentalmente. (Aluna
2)
Por exemplo, se eu estivesse no lugar dele eu ficaria meio assim com
aquele modo de defesa, se a maioria ali esta me julgando, muito
brincam, eu realmente ficaria em um modo de defesa. É melhor eu
ficar aqui na minha e não me misturar com ninguém porque eu já sei o
resultado. Muitos dão fora, mas é o modo de defesa. Porque muita
gente sacaneia mesmo. (Aluna 10)
Ele percebe isso e ele se fecha ai a pessoa não tem a intenção de
“zoar” ele, ele vai lá e dá um fora, esculacha porque acha que a gente
vai “zoar” ele. As vezes a gente quer se aproximar só que ele mesmo
tem preconceito. (Aluna 17)

Uma aluna revela que a convivência com homossexuais na escola promoveu sua
aceitação:
Não concordo, pois aqui na escola em relação a isso eles são bem
abertos porque assim na escola tem muito gay e muita lésbica. E tipo
assim a professora de biologia ela é bem aberta, ela zoa, ela fala, e lá a
maioria do pessoal são todos gays. Pela escola aceitar todo mundo
aceita, não fica assim: olha ele é gay. Não, todo mundo aceita. (Aluna
3)
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Para algumas alunas, na escola a homossexualidade está relacionada a
experimentações e modismo:

O pessoal varia muito a cabeça uma hora é gay outra hora é homem, ai
uma hora pega mulher outra hora pega homem e fica em um “vuco
vuco”. Eu acho assim que a pessoa quando ela assume que ela é gay
na adolescência eu acho que ela realmente nem é gay ou lésbica, é só
uma experiência que ela quer ter, é a “modinha”, ela quer
experimentar coisas novas, chamar atenção e por influencia dos outros
também. (Aluna 4)
Um primo meu desde criança ele é meio afeminado ai eu perguntei:
Por que você esta desse jeito? Como eu sou bem rígida com ele eu
perguntei: E essa postura que você esta tendo? Mas na escola estão
falando pra eu me assumir logo porque eu sou gay ai eu falei pra ele:
você não é gay. Eu ate brinquei com ele, você já beijou alguma
menina? Ai ele: você sabe que já. Ai eu: você já beijou algum
homem? Ai ele: não que isso. Ai eu falei: então você não é gay. Você
gosta de homem? Não gosta de mulher. Ele falou: mas na escola ficam
falando que eu sou. Eu ate me assustei quando ele falou assim: então
eu vou acabar virando. (Aluna 5)

Discorrendo sobre a ausência de abordagem sobre homossexualismo em sala de
aula, verificou-se que as falas das alunas estavam carregadas de preconceitos, ligando a
homossexualidade a doenças:

Eu só vi uma vez na escola que eu estudava que fizeram um projeto e
tinha uma turma que colocaram para falar sobre isso e foi a única vez
que eu vi alguma iniciativa que na verdade foi até dos alunos de falar
sobre isso porque além da iniciativa e da informação ser pouca e você
vê que de gays não se fala nada, já se fala pouco sobre homem e
mulher. E você vê que em decorrência disso as grandes maiorias do
índice de AIDS e de doenças sexualmente transmissíveis são entre
gays e lésbicas. (Aluna 13)
A homossexualidade hoje em dia é muito grande e tipo assim, a
quantidade de pessoas infectadas com a homossexualidade é muito
grande, a porcentagem é muito grande em termos. Eu acho que
deveriam explicar como que é o ato da homossexualidade, mas
explicar como se prevenir, assim como faz com o homem e a mulher,
em termo de prevenção de doenças, de saúde, já que existe tem que. É
melhor se cuidar do que propagar doenças, as vezes a pessoa é
homossexual mas tem relações com pessoas de outro sexo, ai ela tem
uma doença, não dizendo que homossexual tem muita doenças mas eu
li em uma reportagem que eles tem muita doença, ai ele tem relação
com uma pessoa e depois com a outra e assim vai. Eu acho sim que
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deveria ter mais por causa da questão da prevenção da saúde. (Aluna
15)

As alunas afirmaram que tanto alunos quanto alunas falam sobre sexo, mas
apresentam formas diferenciadas de abordarem a questão. Assim, elas acabam falando
mais sobre o assunto, pois eles se limitam a falar de seus experiências e preferências
sexuais. Elas consideram que estão mais abertas para outras questões para além dessas,
como obter esclarecimento de dúvidas com as amigas por exemplo.

O homem acha que é “boiolagem” eu vou ficar falando da minha vida
sexual? A menina não, ela já tem aquele negocio de que tem que
compartilhar. (Aluna 6)
O garoto fica com medo de tirar duvida, a menina não. ela já quer
saber mais, ela já quer tirar essas duvida, ele fica apreensivo: “Ah se
eu perguntar isso eles vão falar que eu não fiz, que eu não conheço...”
(Aluna 7)
As meninas se divertem com o assunto que vem, com as dúvidas, tem
uma ali que é virgem e tira as duvidas ai a gente fica entretida. A
mulher não tem vergonha porque pergunta sobre lingerie, essas coisas,
ai a gente se empolga e tal. (Aluna 10)
A mulher não tem vergonha de ter dúvida, o homem não, ele pensa
que sabe de tudo e não precisa saber de mais nada, é aquela coisa
assim. (Aluna 11)
As mulheres falam com outra visão eles falam com a visão de: ah eu
quero fazer, eu quero fazer... E a gente não, a mulher acredita no
amor, a minha primeira vez vai ser linda. (Aluna 12)
A mulher não tem maldade, o homem quando vê uma mulher já pensa
como que seria ela na cama. As mulheres pensam que é bonito que é
gostoso, mas a gente fica pra gente. (Aluna 16)
O homem é bicho não tem o que dizer, sabe por quê? Se ele quiser
pegar para bagunçar, para “zuar” só para fazer mesmo ele vai falar
tudo e mais um pouco, mas se ele gostar da garota ele vai querer
preservar o patrimônio dele, ele não vai falar nada, vai deixar quieto,
pois os outros vão querer matar a curiosidade e vão querer também.
(Aluna 18)
Na minha sala quase todas as garotas não são virgens, elas ficam
“zoando” os garotos de virgens, é porque elas fazem mais. (Aluna 21)

Além de falar mais sobre sexo, as alunas são mais tolerantes com os alunos
homossexuais. O preconceito está presente na escola e a tolerância com o diferente
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ainda está aquém de ser alcançada. A escola necessita encontrar meios de cumprir o
princípio constitucional de igualdade, desenvolvendo ações que venham erradicar
preconceitos.
O Quadro 2, apresentado a seguir, mostra as ideias dos alunos e alunas dentro de
cada perspectivas da sexualidade.

Quadro 2 – Perspectivas da sexualidade presentes nas falas de alunos e alunas.
Médico-Higienista/
Psicológica
Cultural
Biológica
Práticas Sexuais e
Vulnerabilidades

A sexualidade ligada ao
uso de preservativos, à
prevenção de DSTe a
gravidez na adolescência.

Diferenças de significado entre
sexo e transar – sexo ligado ao
amor romântico/confluente e
transar ao amor líquido.

Influências
culturais
da
família, amigos,
religião, escola.

A identificação da própria
sexualidade pelos sujeitos;
O não uso do preservativo pelos
meninos
como
fator
de
afirmação de dominância;
A
importância
comportamentos sexuais;

dos

Preocupação com o início da
vida sexual.
O Real e o Ideal na
Orientação sexual

Dicotomias de
Gênero e
Preconceitos

Abordagens
da
sexualidade centradas na
biologia reprodutiva, na
prevenção de doenças e
gravidez indesejada.

A visão das relações
homoafetivas ligada a
doenças como a AIDS.

Ausência ou Insuficiência de um
diálogo esclarecedor na família
e na escola;
Orientações heteronormativos,
repressoras e que reforçam as
diferenças dos papéis dos
gêneros;
A busca pelo conhecimento
sobre sexualidade se difere entre
meninos e meninas.
Atitudes conservadoras para as
meninas e incentivo às práticas
sexuais para os meninos;
Visão masculina da mulher
como objeto de desejo e prazer
sexual;
Diferenças de posicionamentos
frente às práticas sexuais regidas
por dicotomias de gênero –
amor líquido x amor confluente.
O
preconceito
homossexuais.

contra

Influências
culturais
da
família, amigos,
religião, escola e
meios
de
comunicação.

Influências
culturais
da
família, amigos,
religião e escola
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Observa-se que as falas dos alunos e das alunas são atravessadas pelas
perspectivas da sexualidade apresentadas por Bruess e Greenberg (2009), citados por
Marinho, Anastácio e Carvalho (2011). A representação social de sexualidade está
relacionada ao contexto social e cultural onde estes adolescentes estão inseridos e foram
construídas

sob

a

influência

de

representações

hegemônicas

historicamente

reproduzidas com o objetivo de manter o padrão sexista, binário e heteronormativo nas
relações entre os indivíduos sociais. A perspectiva emancipatória fica no plano ideal e
um trabalho em Orientação Sexual de forma abrangente, contextualizada e centrada no
interesse dos alunos está longe de acontecer.

4 – Entrevista Estruturada
O perfil dos 13 professores que participaram da entrevista estruturada foi
levantado considerando sexo, idade, formação inicial, formação acadêmica, disciplinas
que lecionam, tempo de atuação profissional no magistério e na escola.
A maioria dos professores é do sexo feminino. Quanto à idade, cinco professores
estão na faixa etária de 26 a 35 anos e quatro na de 36 a 45 anos, conforme mostra a
Tabela 13.
Tabela 13 – Idade dos professores de acordo com o sexo
Sexo
Idade
(anos)
Masculino
Feminino
Total

26-35

36-45

46-50

>50

Total

2
3
5

1
3
4

1
2
3

0
1
1

4
9
13

Quanto à formação inicial, a maioria dos professores tem formação inicial em
Pedagogia e Ciências Biológicas, conforme a Tabela 14.
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Tabela 14 – Distribuição dos professores de acordo com sexo e formação inicial.
Formação Inicial
Pedagogia
Ciências Físicas e Biológicas
Letras
Matemática
História
Artes Visuais
Química
Filosofia
TOTAL

M
0
1
0
0
1
0
1
1
4

F
4
2
1
1
0
1
0
0
9

TOTAL
4
3
1
1
1
1
1
1
13

Nenhum dos professores ou professoras fez o Curso Normal Médio ou estão
cursando ou cursaram o Doutorado, conforme mostra a Tabela 15.

Tabela 15 - Formação acadêmica dos professores e das professoras de acordo com o sexo.
Disciplinas
Disciplinas Pedagógicas
Biologia
História
Sociologia
Química
Matemática
Inglês
Ciências
Filosofia
Artes
Total

M
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
5*

F
4
1
0
0
0
1
1
1
0
1
9

Total
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Os docentes com especialização e mestrado participaram de programas dentro de
suas áreas de atuação profissional, na área de conhecimento de sua formação inicial.
No que se refere às disciplinas que estes professores lecionam, os docentes
atuam dentro de suas áreas de formação inicial e acadêmica. A Tabela 16 mostra a
distribuição dos professores de acordo com a disciplina que lecionam e o sexo.
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Tabela 16 - Distribuição dos professores de acordo com o sexo e a disciplina que lecionam
na escola.
Sexo

Graduação

Especialização

Mestrado

P

Pr

Sim Não P Pr

Sim Não

P

Pr

Masculino

3

1

3

1

3

0

2

2

2

0

Feminino

6

3

6

3

4

2

2

7

2

0

Total

9

4

9

4

7

2

4

9

4

0

Legenda: P – Instituição pública; Pr – Instituição Privada

Um dos professores leciona duas disciplinas distintas na escola, sendo História e
Sociologia, pois o mesmo possui duas matrículas na Rede Estadual, atuando no Ensino
Fundamental e no Curso Normal Médio.

As respostas dos professores e professoras foram analisadas e posteriormente
categorizadas, conforme serão apresentadas a seguir.

4.1 - Professores
Os professores afirmaram que a escola ainda está presa ao ensino das disciplinas
curriculares, não priorizando abordagens de temas ligados à sexualidade pela falta de
tempo, preconceitos e tabus existentes. Assim, a orientação sexual na escola se torna
insuficiente:

Uma instituição de ensino tem como meta prioritária o ensino das
diversas disciplinas e a Orientação sexual é uma deles. Portanto,
devido a isto, o tempo é curto (professor 1)
A escola ainda está fundamentada no conservadorismo. É preciso criar
na escola oportunidades para que os alunos reflitam sobre suas ideias,
sentimentos e conflitos na área da sexualidade. A escola deve
preencher as vastas interrogações de seus alunos, erradicando todos os
seus
preconceitos
culturais
e
possibilitando
discussões
interdisciplinares. (professor 2)
Porque muitas escolas não tratam o tema com seriedade, considerando
inclusive como um tabu. (professor 3)
Os professores devem tirar as dúvidas de forma clara e objetiva, o que
não é feito na maioria das escolas. (professor 4)
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A fala do professor 2 e 4 vão ao encontro da proposta dos PCN que sugerem que
a orientação sexual em sala de aula deve ser feita de forma clara, objetiva e que
possibilite reflexões sobre as mais amplas questões envolvendo a sexualidade,
respondendo as dúvidas dos alunos sem práticas preconceituosas, discriminatórias ou
que induzam os alunos a seguirem as noções que o próprio docente tem sobre a
temática.
A falta de tempo citada pelo professor 1 pode ser compreendida como uma
desculpa dada por muitos professores diante do despreparo em se trabalhar a temática, o
que gera ansiedades e insegurança durante as aulas. O tempo curto conduz o professor a
uma abordagem simplista e reducionista da sexualidade.
Os professores confirmaram que a responsabilidade em orientar para a
sexualidade é das áreas de Ciências e Biologia, sendo que as abordagens reduzem-se a
uma biologia reprodutiva e descritiva dos conteúdos acadêmicos ou dos livros didáticos,
não dando enfoque as questões psicológicas, emocionais e comportamentais:

Talvez pela fertilização em si do homem na mulher. (professor 1)
As Ciências Biológicas apossaram-se do tema em seus currículos pela
questão da reprodução humana. Tratam a Educação Sexual com
básicas informações sobre sexo. Esquece o contato pessoa/pessoa,
transmissão de valores, atitudes, comportamentos. É importante
observar se estes educadores estão preparados psicologicamente para
falar sobre sexo. A maioria não fez nenhum tipo de curso. O que
sabem é baseado no academicismo ou na leitura de livros que só
traduz o biológico sem levar em conta respeito, sentimentos e
emoções. (professor 2)
Porque são matérias mais veiculadas ao tema. Mas isso não impede de
outras disciplinas abordarem o tema, como Filosofia e Língua
Portuguesa. (professor 3)
Pois são os que lecionam conteúdos que permitem entrar nesse
assunto. (professor 4)

Outras áreas de conhecimento são trazidas como possíveis de tratar do assunto,
mas os professores se esquecem que a proposta do PCN é de que todas as áreas do
conhecimento devem abordar a orientação sexual como tema transversal, não num
específico momento da disciplina, mas à medida que questões surjam em sala de aula e
que devem ser discutidas e não negligenciadas.

139

Para os professores, as limitações na abordagem de temáticas como prazer,
orgasmo, relações homoafetivas, etc. giram em torno de problemas na sexualidade dos
próprios docentes ocasionados por preconceitos e tabus que influenciaram nas
construções de suas representações, que podem ser evidenciadas nas aulas de orientação
sexual ou silenciadas.

O professor certamente exerce um importante papel no debate a
respeito da sexualidade de seus alunos, sendo um dever orientá-los no
dia-a-dia. A sexualidade deve ser direcionada a preparar o indivíduo
para a vida. Porém, para educar é preciso que o educador, o professor,
“tia” ou “tio” estejam preparados e embasados para tal tarefa. Muitos
destes orientadores não possuem a própria sexualidade bem resolvida,
tendo problemas com seu parceiro ou consigo mesmo em relação ao
sexo. Em suas aulas, vão evitar debater estes temas e não exporem
seus posicionamentos de frustração e inquietação. (professor 2)
Porque muitos professores não querem se indispor com alunos devido
a crenças e tabus de suas famílias. (professor 3)

Presos a crenças, valores e condutas normativas, os professores não se
encontram disponíveis ou dispostos a discutir temáticas “perigosas” devido à rigidez na
forma que foram educados para a sexualidade. Falar sobre sexo era proibido, pervertido,
pecado. Como desconstruir décadas de silenciamento e orientar alunos para a
sexualidade?

Muitos professores receberam de suas famílias, uma educação rígida e
normalmente possuem dificuldade em lidar com este tipo de assunto.
Outros grupos possuem uma sexualidade problemática, mal resolvida
e não sabem como ajudar ou conduzir o assunto com seus alunos.
Limitam-se. (professor 2)
Muitos professores consideram o assunto de ordem pessoal, tanto para
eles mesmo, quanto para os alunos. (professor 3).
Os professores de outras disciplinas que não seja Ciências e Biologia
não estão dispostos mesmo e não são assuntos abordados por
problemas que os próprios professores enfrentam com a própria
sexualidade e por preconceitos trazidos da criação na família.
(professor 4)

Um professor afirma que a existência de homossexuais na sociedade põe em
risco a saúde da própria sociedade, sendo a heterossexualidade o modelo de
identificação sexual a ser seguido:
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Talvez pelo simples fato de que as relações homo afetivas fogem
completamente aos princípios de uma sociedade saudável. (professor
1)

Sendo o professor um formador de opinião, reforçar a heteronormatividade e
preconceitos durante as aulas dificulta a compreensão da sexualidade como
multifacetada e historicizada, contribuindo com a permanência da discriminação e da
sexualidade não assumida por muitos adolescentes.
Além desses fatores limitantes, a família do adolescente se constitui uma
barreira para o levantamento de assuntos relativos à sexualidade em sala. Os pais
querem ter a total responsabilidade na orientação dos filhos, muitos com o objetivo de
controle da vida sexual do adolescente, porém não exercem esse papel apropriadamente
quer pela falta de diálogo com os filhos, quer por orientações carregadas de normas
comportamentais socialmente adequadas, muitas delas ditadas por doutrinas religiosas.

Pelo simples fato que a orientação sexual deve passar necessariamente
pelos pais, para haver reciprocidade no entendimento apropriado do
que é uma relação sexual sadia. (professor 1)
“Foder”, “Boceta”, “Puta” são exemplos de vocabulário inadequado e
pervertido a uma escola para os pais.
Acreditam que esta
responsabilidade de educar deve partir deles. Porém, os pais não
sabem como fazê-lo. De um lado estão os adolescentes que sentem
vergonha, não querem dividir sua intimidade, preferem conversar com
amigos trocando suas experiências, recebendo informações distorcidas
e erradas sobre a relação sexual. Do outro lado estão os pais com seus
fundamentos morais jurássicos, temendo DSTs ou uma gravidez
indesejada e que querem de uma hora para outra, ser o maior amigo ou
Orientador especializado. (professor 2)
Alguns pais mais religiosos não admitem que o filho aprenda isso nem
na escola. (professor 4)

Os professore afirmaram que os pais não gostam que a escola trabalhe com
essa temática, porém os PCN citam que a família do adolescente reconhece e solicita
a escola como um dos locais para complementação da orientação sexual que os filhos
recebem em casa.
Oliveira (2007) afirma que, no Brasil República, as famílias tinham a
obrigação de se submeterem ao saber médico por terem o poder de deliberar sobre a
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saúde e a doença, o bem e o mal, o matrimônio e a libertinagem. Com a necessidade
de propagar a prevenção pela educação, houve uma triangulação formada pela
sexualidade, pelo saber médico e pelo Estado (educação). Dessa maneira, os agentes
educativos surgem como aliados do saber médico para viabilizar o projeto higienista
e, consequentemente, uma nova sociedade e um novo homem estavam sendo
construídos por meio da educação escolar, com medidas de controle social.
Desde então a escola ganha espaço para discursos sobre sexualidade,
reforçando esse papel com a formulação de documentos oficiais como os PCN, que
ressaltam a atitude da escola e do professor no trabalho da Orientação Sexual, a partir
das recomendações de que:
- Não cabe à escola julgar a educação que cada família oferece a seus filhos;
- O respeito à diversidade de valores, crenças e comportamentos é uma atitude a
ser estimulada no debate entre educadores e alunos.

4.2 - Professoras
As professoras concordam que a orientação sexual feita em sala de aula é
insuficiente porque a abordagem está voltada para o conteúdo curricular, não
favorecendo uma visão mais ampla e crítica da sexualidade, além da falta de preparo
por parte dos profissionais da educação, preconceitos enraizados e de tempo disponível
para tratar do tema. Os assuntos de interesse dos alunos não são levantados e as dúvidas
permanecem, numa fase onde conhecer sobre a própria sexualidade é importante para o
desenvolvimento do adolescente:

Acho que as disciplinas dadas na escola ainda ficam muito centradas
no conteúdo curricular e não favorecem o desenvolvimento do
pensamento crítico e assim a mudança de atitudes dos alunos. O fato
que os alunos relatam é verídico se levarmos em consideração o alto
índice de gravidez na adolescência (professora 1)
Não há pessoa, nem tempo reservado para isso. Então, eles não
conseguem esclarecer suas dúvidas. (professora 2)
A orientação sexual na escola acaba se reduzindo a discussão do corpo
humano feminino e masculino (órgão genitais, hormônios, etc) e à
discussão de métodos contraceptivos. (professora 5)
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São muitas tarefas em sala de aula e fora dela, parar e escutar a
opinião dos alunos, ou seja, conversar, se torna quase que impossível.
(professora 6)
Acredito que nessa faixa etária a curiosidade é grande e os hormônios
estão aflorados. O corpo começa a se transformar e o assunto (sexo)
fica em evidencia. (professora 7).
Falta preparo dos professores e sobra preconceito ao abordar a
questão. Penso ainda de que há uma visão de que sexo/sexualidade é
uma questão da natureza privada e abordá-la é “invadir” essa esfera.
Acrescento às razões os programas extensos das demais disciplinas.
(professora 8)

A maioria das professoras disse, assim como os professores, que a orientação
sexual fica sob a responsabilidade das disciplinas de Ciências e Biologia, devido ao
suposto domínio do conteúdo científico, insegurança em se abordar o tema pelos
professores de outras disciplinas e por cada profissional de educação focar sua atuação
docente em sua área de conhecimento, abrindo mão da interdisciplinaridade e dos temas
transversais propostos nos PCN.

Bem, de maneira geral é o que ocorre. Como o assunto orientação
sexual está diretamente relacionado a questões biológicas e de saúde,
creio que os professores de outras disciplinas não se sintam tão à
vontade para orientá-los, e acabam deixando este papel a cargo dos
professores de biologia que em algum momento falará sobre o assunto
no currículo. (professora 1)
Normalmente é o que acontece uma vez que não há pessoa específica
para isso. (professora 2)
Devido à facilidade de acesso ao assunto. (professora 3)
Não deveria, mas é o professor que acaba falando mais no assunto.
(professora 5)
Porque geralmente cada professor foca mais seu trabalho na sua
própria disciplina. (professora 6)
Natural que os alunos façam essa afirmação. O conteúdo ensinado
nestas disciplinas parece ser, sob o ponto de vista do senso comum,
mais pertinente. (professora 8)
Creio que esse assunto fica mais voltado para os profissionais dessa
área, devido ao conhecimento científico que eles têm. (professora 9)

Todavia, compreendem a importância de se trabalhar a orientação sexual na
transversalidade por todos os docentes, independente da área de atuação.
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Não apenas pelos professores de Ciências e Biologia. Fica a cargo do
educador. (professora 4)
Não especificamente, mas dentro do currículo poderia ser abordado
com mais ênfase. Caso qualquer assunto surja em sala de aula,
independentemente da matéria que leciona, o professor está disposto a
orientar. (professora 7)

Entretanto, para a maioria das professoras, não é qualquer assunto que é
facilmente desenvolvido em sala. Muitos docentes não abordam assuntos como prazer,
orgasmo, relações homoafetivas, etc. uma vez que se torna mais fácil falar de
prevenção, reprodução e gravidez indesejada, pois são temas que não comprometem os
professores diante das divergências de opiniões em sala de aula e as problemáticas que
eles mesmos enfrentam quanto à sua sexualidade, marcada por preconceitos e tabus, o
que os torna muitas vezes indispostos ou indisponíveis para orientar os alunos:

Como já havia mencionado, muitos professores não se sentem à
vontade por acharem que sua formação não permitiria dar uma aula de
qualidade. Porém outras questões como religiosidade, questões de
caráter pessoal também podem limitar este ensino. (professora 1)
Provavelmente há preconceito, dúvidas ou até mesmo receito de
retalhações. (professora 2)
Percebo que alguns professores por não dominar tais questões, criam
obstáculos e dificuldade para fazê-los. (professora 3)
Realmente, só tratamos de prevenção contra doenças, reprodução e
gravidez indesejada. Talvez seja difícil falar no prazer. Por timidez ou
despreparo para o assunto, alguns professores evitam a temática da
sexualidade. (professora 4)
São assuntos polêmicos demais em sala de aula e geram muito
preconceito. (professora 6)
Sim, estas questões são vistas como privadas, quase “perigosas”
(visão do senso comum devido a história de nossa formação).
(professora 8)
Realmente esses assuntos são pouco comentados, com exceção de
alguns colegas que introduzem um bate-papo informal com suas
turmas. Até porque o assunto é polêmico. As opiniões divergem,
devido ao choque de gerações. (professora 9)
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Este choque de gerações está na escola e na família, o que afasta discussões
sobre temas de maior interesse dos alunos como prazer. A falta de diálogo se instala em
casa e na escola:

Bem, pessoalmente nunca me deparei com esta questão. De repente
possa haver uma preocupação por parte dos pais em relação ao o quê
possa estar sendo discutido na escola, se isso será útil e confiável para
o desenvolvimento de seu filho ou não. (professor 1)
Muitos pais consideram que seus filhos não precisam falar nessas
coisas, sem pensar nos riscos que correm pela falta de orientação.
(professor 4)
Alguns pais por preconceito, religião, preferem que os filhos não
falem no assunto. (professor 6)
Os docentes não possuem apoio das famílias para abordarem mais
amplamente o assunto. Em muitos casos a escola pede autorização
(por escrito) para que os alunos assistam palestras sobre sexo.
(professora 7)
A falta de diálogo em casa dificulta a Orientação em Sala, por isso os
alunos consideram insuficientes as informações que recebem na
escola. (professor 9)

Para algumas professoras, as aulas de orientação sexual são aceitas pelos pais
quando há maturidade por parte do aluno e quando a forma de tratá-la está de acordo
com eles:

Depende do tipo de educação que tiveram e da faixa etária em que o
aluno se encontra. (professor 7)
Acredito que dependendo da forma/abordagem, os pais até preferem
que seja a escola, pois penso que a maioria das famílias também não
se sente preparada. (professor 8)

As possíveis representações de professores e professoras sobre orientação sexual
na escola se encontram muito próximas, podendo esta ser classificada como insuficiente
(categoria), por ser conteudista e normativa (subcategorias). O Quadro 2, apresentado a
seguir resume as respostas dos professores e as classificam dentro das quatro
perspectivas da sexualidade.
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Quadro 3– Categoria e subcategorias levantadas e inseridas dentro das perspectivas da
sexualidade com as falas dos professores e professoras respondentes sobre a Orientação
sexual na Escola.
Orientação sexual na Escola
Insuficiente
Conteudista

Normativa

Médico-Higienista/ Biológica

Psicológica

Cultural

Abordagens centradas na biologia
reprodutiva, na diferenciação dos
órgãos sexuais masculinos e
femininos, na prevenção de
doenças e na gravidez indesejada.

A existência do preconceito contra
homossexuais, o silenciamento quanto à
abordagem de temáticas mais amplas dentro
da sexualidade como o prazer. A reprodução
da heteronormatividade.

Soma das influencias
da
família,
da
religião e de diversos
grupos sociais de
pertença.

Assim como para os alunos e as alunas, as falas dos professores e professoras
são atravessadas pelas perspectivas da sexualidade de Bruess e Greenberg (2009, apud
MARINHO; ANASTÁCIO; CARVALHO, 2011), sendo suas representações sociais de
a sexualidade também construídas sob a influência de representações hegemônicas
históricas que visam reproduzir padrões sexistas, binários e heteronormativos.
Percebe-se a necessidade de um maior preparo de todos inseridos na comunidade
escolar, pois trabalhar a orientação sexual exige olhar a sexualidade numa perspectiva
emancipatória, ou seja, é percorrer as diversas áreas do conhecimento e abrir espaço
para um debate aberto e que permita esclarecer dúvidas e gerar indivíduos críticos e
conscientes para a vivência da sexualidade de forma responsável e sadia.
Para tanto, a escola deve investir na capacitação teórica e reflexiva de todos os
seus profissionais de educação para melhorias na qualidade de ensino sobre e para o
cumprimento de seu papel como espaço fértil e ideal para o desenvolvimento da
orientação para a sexualidade do adolescente. O despreparo induz as práticas
discriminatórias e a replicação de padrões binários social e culturalmente estabelecidos.
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CONCLUSÃO

A realização deste estudo teve por objetivo buscar indícios das representações
sociais de professores(as) e alunos(as) do Ensino médio sobre sexualidade e, com base
na Teoria das Representações Sociais, analisar a influência das relações de gênero na
construção dessas representações, compará-las e verificar como que as mesmas
impedem o desenvolvimento de trabalhos de Orientação sexual nas escolas.
Com base nos resultados obtidos com a Associação Livre de Palavras (ALP)
realizadas com os alunos e alunas da Escola foi possível verificar que meninos e
meninas possuem representações semelhantes aos elementos indutores sexo, transar,
opção sexual e orientação sexual na escola e que tais representações foram construídas
sob influências culturais que reproduzem as diferenças de papéis masculinos e
femininos, gerando ações concretas frente à sexualidade.
A zona muda foi acionada com os termos indutores sexo e transar. Sexo, tanto
para os alunos quanto para as alunas parece estar ancorado na idéia de amor romântico e
confluente, com um discurso politicamente correto, socialmente aceito a cerca de sexo
ligado ao casamento, ao compromisso, à intimidade. Transar para os participantes
parece estar ancorado no amor líquido, na fluidez dos relacionamentos, onde não há
comprometimento, estando relacionado à prática sexual em si, possivelmente
evidenciando um discurso que verdadeiramente defendem por ser a adolescência uma
fase de experimentações da sexualidade.
O amor torna-se um elemento fundamental e de motivação para a iniciação da
vida sexual para as alunas, podendo ou não ser marcada por insistência do parceiro e/ou
para manter o interesse do mesmo na relação. Para os rapazes, entretanto, envolvendo
ou não sentimentos amorosos, a primeira experiência sexual é uma forma de satisfação
do instinto e da necessidade de responder a atração física, além de servir como processo
de afirmar-se como homem e de consolidar sua masculinidade
Alguns elementos de centralidade aparecem tanto no quadro de quatro casas dos
alunos quanto das alunas, porém as justificativas dos mesmos demonstram significações
diferentes para um mesmo elemento.
Os resultados dos grupos focais e das entrevistas estruturadas confirmaram os
dados obtidos através da Associação Livre de Palavras (ALP) realizada com os alunos e
as alunas.
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A sexualidade para o universo do adolescente está intimamente ligada às práticas
sexuais e reproduzem em suas falas valores e condutas que receberam em seus grupos
de pertença (amigos, família, escola, religião), sendo as orientações com maior enfoque
no poderio masculino sob o feminino, na heteronormatividade, prevenção de doenças e
gravidez. As aulas de Orientação sexual da Escola acontecem, por muitas vezes, quando
há projetos, palestras, debates ou outra atividade que profissionais da área trazem até a
Escola. Um projeto que não é proposto pelo corpo docente da Escola e não sendo o
tema transversal Orientação Sexual contemplado na matriz do PPP, como observado,
não deixa de ser evidência do porque dos alunos e alunas afirmam a insuficiência ou
ausência de uma orientação para a sexualidade.
O professor é uma figura importante para o desenvolvimento do trabalho de
Orientação Sexual para esses alunos e alunas, devendo estar aberto e agir com
naturalidade para se discutir questões de interesse deles. Falar de sexualidade é falar de
intimidade, com isso, o professor, de qualquer área do conhecimento, deve proporcionar
um ambiente confortável, atentar para manifestações de sexualidade em sala de aula
como uma oportunidade de possibilitar reflexões sobre a temática e ter uma postura que
transmita confiança ao seu alunado, uma vez que a escola possa estar sendo o único
meio de informação sobre sexualidade. A falta de tempo também é um fator limitante,
pois impede uma maior aproximação do professor-aluno, impossibilita leituras para
atualização do docente sobre a temática, falta de preparo das aulas, etc.
A mídia também influencia bastante na concepção sobre sexualidade pelo
adolescente. A contemporaneidade capitalista possibilitou a inserção dos diversos meios
de comunicação na vida cotidiana, trazendo novas formas de pensar e agir frente a
sexualidade dos indivíduos, propondo novos padrões morais e costumes.
Com as falas da entrevista estruturada dos professores e professoras da Escola
verificou-se que a maioria dos docentes considera as questões envolvendo a sexualidade
de cunho pessoal, o que acarreta dificuldades em abordagens mais amplas, limitando-se
a biologia reprodutiva, no caso dos docentes de Ciências e Biologia, ou a uma postura
de silenciamento diante de manifestações ou dúvidas sobre sexualidade pelos docentes
de outras áreas: é mais cômodo centrar-se em suas disciplinas específicas do que abrir
espaço para questões polêmicas que eles mesmos possuem questões a serem
respondidas por posturas e falas repressoras que receberam quando orientados.
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Algumas hipóteses de zona muda para a representação social do objeto
investigado foram levantadas como a associação da homossexualidade a doenças e a
promiscuidade, a pseudo-tolerância por parte dos alunos que disseram aceitar/respeitar
as relações homo afetivas e por parte dos professores que, na ausência de relatos nas
entrevistas sobre essas relações, afirmaram que tratar de questões fora dos padrões
sociais aceitos é perigoso.
Consequentemente torna-se difícil erradicar o preconceito e estabelecer
trabalhos em orientação para a sexualidade dentro da Escola numa perspectiva
emancipatória, devido a antigas representações sobre sexualidade construídas sobre as
bases de preconceitos e tabus sociais, culturais e históricos ainda presente na família do
adolescente e no corpo docente da escola em questão.
Para a realização de um trabalho em Orientação Sexual significativo, propõe-se
uma melhor capacitação de todos os profissionais de educação da Escola, através de
encontros pedagógicos ou cursos de formação continuada onde debates, oficinas ou
outras formas de trocas de idéias possam funcionar como instrumento para reflexão de
suas ações guiadas por representações que consideravelmente influenciam a
(re)construção de representações e experimentações da sexualidade pelos alunos.
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APÊNDICE 1
Questionário para professores (homens e mulheres)
Prezado(a) Professor (a)
Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre Sexualidade na Escola. Sua participação é muito importante
para nós!
Muito obrigada por sua colaboração!
Marcela Fernandes do Nascimento
marcelafn@yahoo.com.br
1ª Parte:
1- Sexo: ( ) Feminino
2- Faixa Etária:
menos de 20 (__ anos)
mais de 50 ( __ anos)

( ) Masculino

20 a 25 ( )

26 a 35 ( )

36 a 45 ( )

46 a 50 ( )

3- Escola em que atua: ______________________________________________________________
4- Formação:
Curso Normal: (

) Sim

(

) Não

Graduação em: __________________________________________________________________
Instituição: ___________________________________________ Ano de conclusão: ____________
Especialização:
Em ____________________________________________________________________________
Instituição ____________________________________________ Ano de conclusão: ____________
Mestrado
Em _____________________________________________________________________________
Instituição ________________________________ Ano de conclusão: _______________________
Doutorado
Em ____________________________________________________________________________
Instituição _________________________________ Ano de conclusão: _______________________
5- Tempo de atuação profissional
menos de 5 anos (__ anos)
6 a 10 ( )
31 a 40 ( )
41 a 45 ( ) 46 a 50 ( )

11 a 15 ( ) 16 a 20 ( )
mais de 51 (__ anos)

21 a 30 ( )

6- Tempo de atuação nessa escola
menos de 5 anos (__ anos)
6 a 10 ( )
31 a 40 ( )
41 a 45 ( ) 46 a 50 ( )

11 a 15 ( ) 16 a 20 ( )
mais de 51 (__ anos)

21 a 30 ( )

7- Qual(is) disciplina(s) você leciona
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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APÊNDICE 2
Questionário para alunos (alunos e alunas)
Caro(a) aluno(a):
Este questionário é parte de uma pesquisa sobre “sexualidade”. Suas respostas são muito importantes para
que possamos oferecer um panorama sobre esse tema, tão relevante para a Educação.
Muito obrigada por sua colaboração!
Marcela Fernandes do Nascimento
marcelafn@yahoo.com.br
1ª Parte:
1. Instituição em que estuda:______________________________________________
2. Idade: ______ anos
3. Sexo_____________________________________________________________________________
4. Você já teve namorada (o)? __________________________________________________________
5. Está namorando atualmente? ( ) sim ( ) não
5. Onde você a (o) conheceu? ___________________________________________________________
6. Há quanto tempo você a (o) namora? ___________________________________________________
7. Já teve algum tipo de relação sexual? ( ) sim ( ) não
8. Já teve alguma Doença Sexualmente Transmissível (DST)? ( ) sim ( ) não
9. Já esteve grávida? ( ) sim ( ) não
10. Já fez algum aborto? (

) sim ( ) não

2ª Parte:
Associação Livre de Palavras:
1. Escreva as cinco primeiras palavras que lhe vêm à cabeça ao ouvir a palavra: Sexo
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
a) Numere as palavras escritas acima por ordem de importância, da mais importante para a menos
importante utilizando a escala de 1a 5
b) Justifique as escolhas feitas (se precisar de mais espaço, use o verso da folha):
Justificativa da primeira escolha: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Justificativa da segunda escolha: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Justificativa da terceira escolha: _________________________________________________________

161

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Justifique a hierarquização que você fez: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Escreva as cinco primeiras palavras que lhe vêm à cabeça ao ouvir a palavra: Transar
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
a) Numere as palavras escritas acima por ordem de importância, da mais importante para a menos
importante utilizando a escala de 1a 5
b) Justifique as escolhas feitas (se precisar de mais espaço, use o verso da folha):
Justificativa da primeira escolha: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Justificativa da segunda escolha: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Justificativa da terceira escolha: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Justifique a hierarquização que você fez: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Escreva as cinco primeiras palavras que lhe vêm à cabeça ao ouvir a expressão: Opção sexual
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
a) Numere as palavras escritas acima por ordem de importância, da mais importante para a menos
importante utilizando a escala de 1a 5
b) Justifique as escolhas feitas (se precisar de mais espaço, use o verso da folha):
Justificativa da primeira escolha: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Justificativa da segunda escolha: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Justificativa da terceira escolha: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

162

Justifique a hierarquização que você fez: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Escreva as cinco primeiras palavras que lhe vêm à cabeça ao ouvir a expressão: Orientação sexual na
escola
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
_________________________________ ( )
a) Numere as palavras escritas acima por ordem de importância, da mais importante para a menos
importante utilizando a escala de 1a 5
b) Justifique as escolhas feitas (se precisar de mais espaço, use o verso da folha):
Justificativa da primeira escolha: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Justificativa da segunda escolha: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Justificativa da terceira escolha: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Justifique a hierarquização que você fez: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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APÊNDICE 3
Roteiro Grupo Focal para alunos (alunos e alunas)
Caro(a) aluno(a):
Este questionário é parte de uma pesquisa sobre “sexualidade”. Suas respostas são muito importantes para
que possamos oferecer um panorama sobre esse tema, tão relevante para a Educação.
Muito obrigada por sua colaboração!
Marcela Fernandes do Nascimento
marcelafn@yahoo.com.br
1. Instituição em que estuda:______________________________________________________________
2. Idade: ______ anos
3. Sexo_______________________________________________________________________________
4. Você já teve namorada (o)? ____________________________________________________________
5. Está namorando atualmente? ( ) sim ( ) não
5. Onde você a (o) conheceu? ____________________________________________________________
6. Há quanto tempo você a (o) namora? ____________________________________________________
7. Já teve algum tipo de relação sexual? ( ) sim ( ) não
8. Já teve alguma Doença Sexualmente Transmissível (DST)? ( ) sim ( ) não
9. Já esteve grávida? ( ) sim ( ) não
10. Já fez algum aborto? (

) sim ( ) não

11. Você segue alguma religião? ( )sim ( ) não
12. Você costuma frequentar? ( ) sim ( )não
13. Com que frequência? ________________________________________________________________

164

1. Muitos jovens dizem que é possível ter informação sobre sexo, sexualidade, opção sexual na
família, em revistas, jornais, internet, com os amigos. Vocês concordam com o que eles
disseram? Por que vocês concordam com eles? Por que vocês discordam deles?
2. Muitos jovens dizem também que essas informações nem sempre os ajudam. Que tipo ajuda
vocês acham que eles precisam ter sobre sexo, sexualidade, opção sexual?
3. Numa pesquisa, os alunos disseram que a Orientação sexual em sala de aula não servia para
nada. Vocês concordam com o que eles disseram? Por que vocês concordam com eles? Por que
vocês discordam deles?
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APÊNDICE 4
Roteiro da entrevista estruturada para professores (homens e mulheres)
Prezado(a) Professor (a)
Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre Sexualidade na Escola. Sua participação é muito importante
para nós!
Muito obrigada por sua colaboração!
Marcela Fernandes do Nascimento
marcelafn@yahoo.com.br
Sexo:____________
Idade:____________
Instituição que Leciona:_________________________________________________________________
Graduação:___________________________________________________________________________
Especialização:________________________________________________________________________
Mestrado:____________________________________________________________________________
Doutorado:___________________________________________________________________________
Disciplina que Leciona nesta Instituição de Ensino: ___________________________________________
Diga o porquê você acha que os alunos de ensino médio afirmaram que:
1.

A Orientação sexual que recebem em suas escolas é insuficiente.

2.

A Orientação sexual fica a cargo dos professores de Ciências e Biologia.

3.

Prazer, orgasmo, relações homoafetivas são assuntos que os professores não abordam durante
a Orientação sexual.

4.

Os professorem nem sempre estão dispostos ou disponíveis a discutir temáticas em Orientação
sexual.

5.

Os pais não gostam que a escola trabalhe com Orientação sexual.
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APÊNDICE 5
Roteiro Grupo Focal
Caro(a) aluno(a):
Este questionário é parte de uma pesquisa sobre “sexualidade”. Suas respostas são muito importantes para
que possamos oferecer um panorama sobre esse tema, tão relevante para a Educação.
Muito obrigada por sua colaboração!
1. Instituição em que estuda:______________________________________________
2. Idade: ______ anos
3. Sexo___________________________________________________________________
4. Você já teve namorada (o)? _________________________________________________
5. Está namorando atualmente? ( ) sim ( ) não
5. Onde você a (o) conheceu? _______________________________________________
6. Há quanto tempo você a (o) namora? ________________________________________
7. Já teve algum tipo de relação sexual? ( ) sim ( ) não
8. Já teve alguma Doença Sexualmente Transmissível (DST)? ( ) sim ( ) não
9. Já esteve grávida? ( ) sim ( ) não
10. Já fez algum aborto? (

) sim ( ) não

11. Você segue alguma religião? ( )sim ( ) não
12. Você costuma freqüentar? Com que freqüência? ( ) sim ( )não ____________________
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Roteiro Grupo Focal
4. Muitos jovens dizem que é possível ter informação sobre sexo, sexualidade, opção sexual na
família, em revistas, jornais, internet, com os amigos. Vocês concordam com o que eles
disseram? Por que vocês concordam com eles? Por que vocês discordam deles?
5. Muitos jovens dizem também que essas informações nem sempre os ajudam. Que tipo ajuda
vocês acham que eles precisam ter sobre sexo, sexualidade, opção sexual?
6. Numa pesquisa, os alunos disseram que a Orientação sexual em sala de aula não servia para
nada. Vocês concordam com o que eles disseram? Por que vocês concordam com eles? Por que
vocês discordam deles?

