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Não há vida sem correção, sem retificação. ”
“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na açãoreflexão. ”
“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da
alegria. ”
“Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes. ”
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre
si, mediatizados pelo mundo. ”
“Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que
Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra
com esse trabalho. ”
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção. ”
“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho
caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. ”

Paulo Freire
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RESUMO
O objetivo do estudo é investigar representações sociais de Educação Sexual por
professores do 9° ano do Ensino Fundamental. A pesquisa se fundamentou no
referencial moscoviciano das representações sociais e em estudos sobre sexualidade
na escola, considerando também documentos oficiais, como Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), Programa de Saúde na Escola (PSE) e Plano Nacional da Educação
(PNE). A pesquisa de abordagem qualitativa foi realizada em uma escola da Baixada
Fluminense, no Rio de Janeiro. Participaram 18 professores do 9º ano do Ensino
Fundamental. A faixa etária dos estudantes corresponde à transição entre infância e
adolescência, marcada por intensas mudanças biológicas, emocionais e psicossociais,
e, portanto, sujeitos mais vulneráveis à exposição de diversos fatores de risco,
incluindo os relacionados a sexualidade. Foram realizadas entrevistas semi-dirigidas
com os docentes, analisadas com base na análise de conteúdo temática. Dois temaschave foram identificados – “Educação Sexual na Escola” e “Educação Sexual na
Legislação” – com suas respectivas categorias e subcategorias. Os professores se
referiram a aspectos como projetos realizados na escola, o que deveria ser abordado,
silenciamento do tema, modo como o tema é conversado com os alunos, entre outros.
Mostraram também não terem lido, não conhecerem, ou terem pouco conhecimento
dos PCN, do PSE e do PNE. Com base na análise de conteúdo temática buscou-se
um modelo figurativo da representação social de Educação Sexual para esses
professores, que pode indicar o processo de objetivação (materialização de um
conceito em uma imagem). A análise indicou que “problema” organiza o discurso do
grupo, condensando o significado de Educação Sexual. Esse termo é associado a
“famílias dos alunos”, “tema tabu”, “religião”, “risco de sofrimento”, “perigo”. Metáforas
como “casa de marimbondo”, “arapuca” e “entre a cruz e a espada” ajudaram a
compreender os significados do modelo figurativo. Essas ideias parecem apontar,
como pistas para a ancoragem (enraizamento da representação no contexto social),
diferenças entre os documentos oficiais, os discursos dos professores sobre o contexto
da escola e o que é praticado na instituição. O estudo mostrou as dificuldades dos
professores em abordarem a temática da Educação Sexual nas escolas, assim como
seu pouco contato com os documentos oficiais referentes ao assunto, indicando a
necessidade de maior discussão das políticas educacionais no campo da formação e
atuação dos professores, especialmente na escola pesquisada em relação à Educação
Sexual.
Palavras-chave: Representações Sociais, Educação Sexual, Professores.
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ABSTRACT
The purpose of the study is to investigate social representations of Sexual Education
by teachers of the 9th grade of Elementary School. The research was based on the
Moscovian referential of social representations and studies on sexuality in school, also
considering official documents such as National Curricular Parameters (PCN), Health
Program in School (PSE) and National Plan of Education (PNE). The qualitative
research was carried out at a school in the Baixada Fluminense, in Rio de Janeiro.
Participated 18 teachers of the 9th grade of Elementary School, a phase chosen for
being a period in which issues related to the body and to sex, particularly in the
discipline of Sciences, are more frequently addressed. Semi-directed interviews were
conducted with the teachers, analyzed based on the thematic content analysis. Two
key themes have been identified - "Sexual Education in the School Context" and
"Sexual Education in Legislation" - with their respective categories and subcategories.
Teachers referred to aspects such as projects carried out at school, what should be
addressed, the silencing of the theme in the school, how the topic is talked to the
students. They also showed that they had not read, did not know, or had little
knowledge of PCN, PES and PNE. Based on the thematic content analysis we sought
a figurative model of the social representation of Sexual Education for these teachers,
which may indicate the process of objectification (materialization of a concept in an
image). The analysis indicated that "problem" organizes the discourse of the group,
condensing the meaning of Sexual Education. This term is associated with "student
families", "taboo subject", "religion", "risk of suffering", "danger". Metaphors such as
“wasp’s house’. "trap" and ‘stand between the cross and the sword” helped to
understand the meanings of the figurative model. These ideas seem to point to clues
to anchoring (rooting of representation in the social context), differences between
official documents and teachers discourses about the school context and what is
practiced in the institution. The study showed the teachers difficulties in addressing the
issue of sexual education in schools, as well as their lack of contact with the official
documents related to the subject, indicating the need for a greater discussion of
educational policies in the field of teachers activities, especially in the school
researched in Sexual education.

Keywords: Social Representations, Sexual Education, Teachers.
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1 – INTRODUÇÃO
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com
o Ministério da Saúde e apoio do Ministério da Educação (MEC), vem
monitorando a saúde dos adolescentes com a Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar – PeNSE (IBGE, 2013). A intenção do IBGE com essa pesquisa é
realizar um estudo representativo sobre fatores de risco à saúde dos
adolescentes no Brasil, com foco entre os estudantes do 9º ano do ensino
fundamental de escolas públicas e privadas (antiga 8ª série). Para tanto, o país
é estratificado geograficamente em cinco Regiões (Sul, Sudeste, Norte,
Nordeste e Centro Oeste), além das 26 capitais e do Distrito Federal, a fim de
tecer comparações e verificar correlações entre os dados.
Segundo o IBGE, o foco da pesquisa no 9º ano do ensino fundamental se
justifica pelo fato dos estudantes desta série, em sua maioria com idade entre
13 a 15 anos, já terem adquirido habilidades necessárias para responder ao
questionário autoaplicável que faz parte da pesquisa, assim como serem
considerados indivíduos na fase inicial da adolescência, e, portanto, sujeitos
mais vulneráveis à exposição de diversos fatores de risco comportamentais.
Além disso, o trabalho com adolescentes nessa faixa etária possibilita a relativa
comparabilidade com pesquisas de mesmo objetivo realizada em outros
países.
Nesses termos, a pesquisa PeNSE envolveu mais de seiscentos mil
estudantes de escolas públicas e privadas, assim como os gestores desses
estabelecimentos de ensino, a fim de traçar um perfil da situação
socioeconômica dos estudantes, seus comportamentos e fatores de risco,
situações de violência, práticas de proteção para a saúde, e aspectos
psicossociais e do ambiente escolar, entre outros fatores. O fato é que hábitos
nocivos à saúde adquiridos durante este período de vida dos estudantes,
podem ser mantidos na vida adulta, como exemplo os comportamentos
associados ao desenvolvimento da maioria das doenças crônicas não
transmissíveis

na

vida

adulta,

tipo:

cardiovasculares

e

obesidade

(sedentarismo), câncer (cigarro), diabete (alimentação), entre outros exemplos,
que lideram as causas de óbito no país e no mundo.
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Então, são temas da pesquisa PeNSE: condições e hábitos de higiene,
alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool e
drogas, contato com violência física e psicológica, incluindo “bullying”,
segurança e acidentes, informação e comportamento sobre saúde sexual e
reprodutiva e condições da escola, da família e do seu entorno. Informações
obtidas com a pesquisa PeNSE tem por objetivo ser referência na integração
das redes públicas de educação básica e de atenção à saúde, nas ações de
prevenção, promoção e atenção à saúde do adolescente.
A pesquisa é amostral, e toma como base dados estatísticos do próprio
IBGE sobre acesso à escola no Brasil, que segundo a Pesquisa Nacional de
Amostra de Domicílios – PNAD (IBGE, 2012), apresenta nos últimos anos
valores médios de 97,4% para a população na faixa etária de 6 a 14 anos e de
87,7% na faixa de 15 e 19 anos de idade, sem considerar nesses percentuais
a classe social, representada no mesmo PNAD pelo rendimento mensal.
Na pesquisa PeNSE, um dos temas mais relevantes envolve a questão
da informação e do comportamento dos estudantes sobre saúde sexual e
reprodutiva. Essa relevância é justificada em função da verificação do aumento
da intenção e efetiva iniciação sexual dos adolescentes com idade entre 12 e
15 anos. Nesse contexto, a pesquisa, em suas duas edições, 2009 e 2012,
indica que, num universo onde 79,2% dos estudantes são de escolas públicas,
com relação ao tema “iniciação sexual”, os dados apontam que, entre os
adolescentes do 9º ano, na média, 30% já tiveram relação sexual alguma vez.
A variação observada chega a 41% em algumas capitais. Nessa proporção, os
alunos do sexo masculino relataram já ter tido relações sexuais mais do que o
dobro da proporção das alunas de sexo feminino.
Segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura - Unesco (ABRAMOVAY, LORENA, SILVA, 2004), esse
quadro é problemático, já que as adolescentes nessa faixa são as principais
vítimas do sexo desprotegido. Como exemplo, o IBGE (2013), na Síntese de
Indicadores Sociais, publicação anual que correlaciona e faz projeções com
base no último Censo, indica que a fecundidade das adolescentes na faixa de
13 a 19 anos vem aumentando nas camadas desfavorecidas, principalmente
na faixa de 13 aos 15 anos.
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O fenômeno é mais expressivo entre as jovens menos escolarizadas,
alcançando 44%, e as mais pobres, com aumento de 42%, com maior
intensidade nas áreas urbanas, mas com aumento expressivo no meio rural.
Relacionando esse aumento da fecundidade com outros dados
socioeconômicos, segundo o IBGE (2012), entre as mulheres de 15 a 17 anos
de idade que não tinham filho, 88,4% estavam estudando; enquanto entre
aquelas que tinham um filho ou mais, somente 28,4% estudavam. Nesse
contexto, cabe ressaltar que a gravidez precoce, desejada ou indesejada, se
situa acima de 10% da população adolescente. Atinge uma em cada dez
jovens, onde 94% dessas adolescentes são jovens mães solteiras, fenômeno
que teve aumento significativo em uma década (UNESCO, 2004).
Outra informação importante do quadro das estatísticas do IBGE é que,
entre 1991 e 2000, cresceu 75% o número de casos de AIDS diagnosticados
entre as jovens de 13 a 19 anos. A doença se tornou epidêmica, e junto com o
aumento da gravidez precoce, se tornou problema de saúde pública nesse
grupo especifico. A gravidez nesse grupo populacional, que é comparada a de
países pobres da África, é problema de saúde pública em função do grande
número de complicações obstétricas, com repercussões para a mãe e o recémnascido, além dos problemas psicológicos e socioeconômicos que afetam as
adolescentes que vivenciam a situação (BRASIL, 2003).
Como fato preocupante revelado pela pesquisa PeNSE (IBGE, 2013) e
relacionado à saúde e à sexualidade do adolescente: 89,1% dos escolares
entrevistados disseram ter recebido informações sobre doenças sexualmente
transmissíveis na escola, 82,9% receberam informações sobre prevenção de
gravidez e 69,7% foram orientados sobre como conseguir preservativos
gratuitamente. Em relação a esses temas, o percentual encontrado entre os
estudantes da rede pública (76%) foi pouco maior do que o registrado entre os
da rede privada (75%). Ao mesmo tempo, 76% disseram ter usado preservativo
na última relação. Índice que chega a 82 % em algumas capitais. A conclusão
básica a partir destes dados é que, bem ou mal, os estudantes pesquisados
receberam alguma orientação sexual, na escola ou fora dela, mas por algum
motivo essas orientações recebidas não estão resultando em ação.
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Diante desse contexto, e considerando que é difícil evitar o quadro de
práticas sexuais precoces, os Ministérios da Saúde e da Educação trabalham
ações conjuntas que têm por intenção melhorar os programas de informação e
acesso aos meios e métodos anticoncepcionais para evitar a gravidez precoce
e prevenir as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), incluindo a AIDS.
A principal proposta nesse contexto passa a reforçar a promoção da saúde
através da educação preventiva, principalmente para a primeira relação sexual
dos adolescentes. Essa diretriz advém da correlação de dados que indica uma
associação de problemas de saúde sexual e reprodutora dos adolescentes,
com a precocidade da atividade sexual, que leva ao maior número de parceiros,
e ao relaxamento no uso de uso do preservativo (BRASIL, 2012).
Um exemplo direto desse esforço governamental é o decreto 6286 de 5
de dezembro de 2007 de natureza interministerial, que institui o Programa
Saúde na Escola (PSE), ou seja, uma política intersetorial entre os Ministérios
da Saúde e da Educação, na perspectiva da atenção integral (promoção,
prevenção, diagnóstico e recuperação da saúde e formação) à saúde, O PSE
visa consolidar a relação entre saúde e educação, indicando a articulação entre
as ações da Educação Básica às ações da Atenção Básica de saúde (PNB Política Nacional de Atenção Básica), por meio dos profissionais das unidades
escolares e das unidades básicas e saúde (equipe da atenção básica) de forma
integrada (BRASIL, 2012, p.12). Uma das diretrizes explicitadas pelo PSE é
justamente a de promover a articulação de saberes através da participação dos
educandos, pais, professores e sociedade em geral na construção e controle
das políticas públicas da saúde e da educação (SOUZA, 2014).
A gestão do PSE é centrada em ações compartilhadas pelas áreas de
saúde e educação nas esferas federal, estadual e municipal. Uma das
propostas de ações conjuntas envolve especificamente a educação para a
saúde sexual e reprodutiva, com o objetivo de formação integral dos estudantes
da rede pública da educação básica. Por meio de intervenções visando
prevenção, promoção e atenção à saúde, pretende integrar os educadores e
os profissionais de saúde, que podem distribuir materiais de apoio pedagógico
e clínicos.
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Segundo Monteiro e Bizzo (2015), levada ao extremo, essa perspectiva
da “saúde escolar”, como o PSE, acaba por transformar o objetivo final da
escola, que deixa de ter como função principal o desenvolvimento do processo
ensino aprendizagem para formação completa do sujeito, e passa a ser vista
como espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações de caráter
assistencialista na sociedade, incluindo as voltadas para a saúde das crianças
e adolescentes, desvirtuando o propósito final e a razão de ser da instituição
escolar. Em outras palavras, a escola passa a ter como principal atrativo o
acesso à nutrição e a saúde, e não ao conhecimento, algo que trouxe
importantes consequências na formação de uma parcela significativa da
população e no próprio papel social da instituição escolar. De acordo com os
autores:
Paralelamente a esse movimento, a segunda via de entrada da
saúde na escola diz respeito à incorporação dos conteúdos
relacionados ao tema no currículo escolar, em que conceitos,
informações, valores, atitudes e práticas a ele relacionados passam
a fazer parte das atividades a serem desenvolvidas em sala de aula.
Portanto, além de ordenar o ambiente e algumas práticas escolares,
a saúde passa a ser compreendida também como objeto de trabalho
dos professores e de estudo e aprendizagem por parte dos alunos
(MONTEIRO, BIZZO, p.413)

Como questões decorrentes de práticas sexuais precoces não são
fenômeno novo no Brasil, essa segunda via de entrada da saúde na escola de
para discutir sexualidade e saúde, corresponde aos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN (MONTEIRO e BIZZO, 2015). Assim, antes do PSE, em 1995,
como esforço governamental com relação a sexualidade dos estudantes, o
MEC começou a introduzir, na programação pedagógica das escolas, o tema
“Orientação Sexual”, através dos PCN. Processo que ocorreu na mesma época
da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL,
1996). Nos PCN, a Orientação Sexual é um dos “Temas Transversais”,
conjuntamente com “Ética”, “Saúde”, “Meio Ambiente” e “Pluralidade Cultural”
(BRASIL, 1997).

Os PCN propõem que o tema “Orientação Sexual” seja
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trabalhado em diversas disciplinas e articulado aos demais “Temas
Transversais” (ABRAMOVAY, LORENA, SILVA, 2004).
Essas iniciativas, tanto dos PCN, quanto do PSE, têm como base o
entendimento da escola como espaço de relações propício para o
desenvolvimento do pensamento crítico e social com relação à sexualidade, já
que frequentemente os professores se deparam com manifestações de
sexualidade por parte dos alunos adolescentes. Manifestações que projetam a
revolução biológica, psicológica e social que passa o corpo e a personalidade
do estudante adolescente. Segundo a OMS (2014), é um período de grande
crescimento e transformações para o adolescente, onde tudo é vivido com
muita intensidade e curiosidade, resultante da focalização nas preocupações
tanto das suas mudanças físicas, quanto também do seu potencial de atração
sexual e de sedução de outro. De acordo com Louro (1998, p. 87-88):
É indispensável admitir que a escola, como qualquer outra instância
social, é, queiramos ou não, um espaço sexualizado e generificado.
Na instituição escolar, estão presentes as concepções de gênero e
sexuais que, histórica e socialmente, constituem uma determinada
sociedade.

Aquino (1997, p., 9) se manifesta sobre o mesmo tema:
A sexualidade insiste em mostrar seus efeitos, deixar seus vestígios
no corpo da instituição (...). Ela se inscreve, literalmente, às vezes,
na estrutura das práticas escolares. Exemplo disso? As pichações
nos banheiros, nas carteiras, os bilhetes trocados, as mensagens
insinuantes. O que dizer, então, dos olhares à procura de decotes
arrojados, braguilhas abertas, pernas descobertas?

Para Aberastury e Knobel (2008), essas manifestações relacionadas à
sexualidade dos estudantes são comuns no adolescente, ou seja, é um
fenômeno típico dessa fase da vida, e constituem vivências necessárias para
se atingir a maturidade da personalidade. De acordo com as autoras, as
manifestações da sexualidade adolescente deveriam ser entendidas numa
amplitude de condutas para além da genitalidade, e não exclusivamente, como
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sinônimo de procura de prazeres físicos, que culminam com a relação sexual
propriamente dita.
Na escola, os professores convivem com manifestações de sexualidade
dos estudantes adolescentes. Algumas dessas manifestações são “verbais”, ou
seja, perguntas de curiosidade sobre relacionamento sexual e gravidez, assim
como discussões entre os próprios estudantes. Outras manifestações são “não
verbais”, ou seja, são relacionadas com a exposição demasiada e deliberada
do corpo por meninos e meninas, com toda a série de contato físicos,
consentidos ou forçados, assim como uma gama de fenômenos psicossociais
mais complexos, tipo “ficar” (relacionamentos breves), gravidez precoce, já
citada, e a definição de gênero diferente do biológico, ou seja, envolvendo o
sujeito adolescente que começa a se identificar como homossexual ou
bissexual ou transexual. Fenômeno crescente e envolvendo meninos e
meninas.
De acordo com Ribeiro (2004), como a conduta do adolescente nessa fase
é dominada pela ação, diversos professores consideram as manifestações de
sexualidade do adolescente na escola particularmente problemáticas. Pior,
muitas vezes associam as manifestações à indisciplina, ou à agressividade, e
dificuldade de aprendizagem, reduzindo a questão. Nesse ponto cabe ressaltar
que em geral, os professores apresentam representações preconceituosas ao
lidar com essas manifestações e temáticas associadas à sexualidade dos
alunos, com uma clara dificuldade discursiva para tratar a sexualidade
demostrada, considerada geralmente pelos docentes como fator gerador de
desconforto, principalmente se infringe valores pessoais dos mesmos.
O problema dessa posição é que, ás vezes, um problema relacionado à
sexualidade, não valorizado pelo professor, silenciado discursivamente pelo
mesmo, pode levar o estudante, a fracasso ou evasão escolar, à violência física
e verbal direcionada para alunos/inspetores/professores, a sentimentos de
homofobia/perseguição/enquadramento no cotidiano da escola além de
problemas de saúde (SEPULVEDA, 2012; SPAZIANI e MAIA, 2015).
Ribeiro (2004) faz críticas aos PCN por atribuir ao professor a
responsabilidade de atender a curiosidade do estudante sobre sua
sexualidade, sem considerar a formação ou identificação desse educador com
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o assunto, assim como centrar a temática em programas que abordam
essencialmente aspectos biológicos e de riscos à saúde. Para o autor, esta
característica de proposta de ação, centrada num professor desconfiado com a
sexualidade do estudante e com críticas ao comportamento do aluno,
compromete as propostas de Educação Sexual nas escolas. Compromete
porque não garante a aprendizagem em um contexto mais amplo, que leve ao
estudante ferramentas para vivenciar sua sexualidade de forma crítica, frente à
realidade que o cerca e aos meios de informação. Nesse contexto, Ribeiro
(2004) faz distinção entre Educação Sexual e a Orientação Sexual preconizada
nos PCN:
Educação sexual refere-se aos processos culturais contínuos, desde
o nascimento que, de uma forma ou de outra, direcionam os
indivíduos para diferentes atitudes e comportamentos ligados a
manifestações de sua sexualidade. Esta educação é dada
indiscriminadamente na família, na escola, no bairro, com os amigos,
pela televisão, pelos jornais, pelas revistas. É a própria evolução da
sociedade determinando os padrões sexuais de cada época e,
consequentemente, a educação sexual que será levada ao indivíduo.
Orientação Sexual refere-se a uma intervenção institucionalizada,
sistematizada, organizada e localizada, com a participação de
profissionais. (RIBEIRO, 2004, p. 188)

No panorama apresentado, essa dissertação pretende investigar
Educação Sexual na escola, como objeto de representação. Como observamos
nos parágrafos anteriores, a escola não tem como fugir da sexualidade dos
adolescentes, ela está presente desde os rabiscos em carteiras e no banheiro,
até a sensualidade e a gravidez das meninas, ou a homossexualidade latente
ou explicita. Embora o professor tenha uma representação da importância de
educar, de formar o adolescente, a educação para a sexualidade, pela sua
complexidade conceitual, ainda se constitui num tabu discursivo, provocando
resistências nas escolas e entre os professores.
Fato que transforma a Educação Sexual na escola num fenômeno social
que

acontece

num

ambiente

muito

favorável

a

pesquisas

sobre

Representações Sociais. Comportamentos, ações e situações, positivas ou
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negativas, observadas no ambiente escolar, e protagonizadas por professores,
gestores, inspetores ou alunos, frente às manifestações sexuais supõem que
exista muito simbolismo a respeito dos temas de sexualidade e Educação
Sexual na escola. Esta é uma condição propicia para pesquisas fundamentadas
na Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici.
Basicamente, por Representação Social se compreende um saber do
senso comum, elaborado no dia-a-dia frente a um fenômeno complexo e de
interesse. Cabendo salientar que não se trata simplesmente de um
conhecimento coletivo, mas da identificação cognitiva dos indivíduos com
relação a um conjunto de ideias, valores e práticas, ou seja, toda a carga de
natureza simbólica que serve como ponto de partida para a sua tomada de
posição, que pode ser diferente do grupo, mas não escapa da influência da
sociedade, que influencia e normatiza o pensar coletivo.

De acordo com

Rateau (2012, p. 6):
As representações são elaboradas quando algo estranho, não
conhecido, ameaça o grupo e mobiliza significados para que este
objeto se torne familiar. Um ponto muito importante no entendimento
das representações sociais como fenômeno é justamente o fato dos
grupos terem um papel atuante na construção das representações
sociais.

Para Moscovici (2012, p. 40), frente ao estranho, todas as interações
humanas, sejam elas entre duas pessoas ou entre grupos, pressupõem
representações presentes em relações estabelecidas com pessoas ou coisas,
capazes de influenciar o comportamento do indivíduo participante de uma
coletividade. Grupos, e não indivíduos criam representações no decurso da
comunicação e da cooperação.
Em estudos de Representações Sociais é preciso explicitar o sujeito e o
objeto de representação. Nessa pesquisa, os sujeitos são professores 9º ano
do Ensino Fundamental e o objeto de representação é a “Educação Sexual na
escola”. Escolheu-se o 9º ano pelas razões explicitadas no início desta
Introdução, ou seja, nessa série os estudantes estão no início da adolescência
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e, portanto, são mais curiosos e vulneráveis à exposição de fatores de risco em
relação a práticas sexuais.
Acreditamos que o estudo sobre representação social do professor frente
à natureza simbólica da “Educação Sexual na escola” é de grande relevância.
Primeiro, porque constitui um tema que vem ganhando grande valorização no
contexto de combate a outros fenômenos envolvendo riscos à saúde pública e
a pessoas (por exemplo, violência contra mulher, gravidez, homofobia e afins).
Segundo, porque poderá fornecer subsídio para a reflexão, com fins
pedagógicos, acerca da formação e da prática dos profissionais de educação,
no tocante ao tema de sexualidade e ao tema de educação para a formação de
uma sexualidade crítica dos estudantes, já que a sexualidade é uma espécie
de força vital que condiciona nossa existência.
Nessa via, o objetivo geral que norteia a pesquisa é investigar as
Representações Sociais elaboradas por professores do 9° ano do ensino
fundamental sobre “Educação Sexual na escola”.

Para tanto, serão

considerados os seguintes objetivos específicos:

1- Contrastar as Representações Sociais dos professores sobre
Educação Sexual na escola, com as propostas da legislação (PCN,
PSE, PNE), centrada em Orientação Sexual;
2- Identificar as informações que os professores têm sobre Educação
Sexual na escola e como as obtêm (ou obtiveram);
3- Verificar como os professores veem a atuação da escola em relação à
Educação Sexual;

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos, e apêndices,
além dessa Introdução, onde apresentamos a problemática, os objetivos e a
relevância do estudo.
O segundo capítulo faz uma revisão bibliográfica básica acerca da
sexualidade humana e da educação para o exercício dessa sexualidade,
ressaltando a complexidade intrínseca a essa tarefa. Nesse ponto é realizada
a distinção entre os termos Educação Sexual e Orientação Sexual, e uma breve
reflexão sobre a legislação afim, envolvendo especificamente os Parâmetros
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Curriculares Nacionais (PCN), o Programa de Saúde na Escola (PSE) e o Plano
Nacional de Educação (PNE).
O terceiro capítulo apresenta uma breve introdução à Teoria das
Representações Sociais (TRS), como base da compreensão de como se forma
o pensamento social e como ele age sobre objeto ou fenômeno.
O quarto capítulo descreve o ambiente em que se realizou a pesquisa,
escola pública de ensino fundamental de 5ª a 9ª ano, bem como os
pressupostos metodológicos que fundamentaram a coleta e interpretação dos
dados. Para esse estudo, optou-se pela pesquisa com abordagem qualitativa,
com o suporte metodológico da Análise de Conteúdo Temática.
O quinto capítulo traz as análises e a interpretação dos dados da
pesquisa, com foco na construção de um “Modelo Figurativo” da representação
do professor sobre Educação Sexual na escola, com base na abordagem
processual da TRS, conforme proposto por Moscovici e Jodelet.
Por fim, é apresentada a síntese do estudo feito para essa dissertação em
forma de conclusão, onde são apresentadas considerações finais relevantes,
com base nos objetivos gerais e específicos apresentados nessa Introdução.

25

2 – EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA

2.1 Educação Sexual na escola: uma revisão de literatura

A Educação Sexual na escola é um tema controverso, principalmente se
na revisão de literatura não forem abordados conceitos importantes como: a
sexualidade humana e a identidade sexual. A justificativa dessa observação é
que esses conceitos são fundamentais para o entendimento dos processos
sociais de enquadramento sexual, em que estabelecemos lugares para os
sujeitos e para cada lugar definimos os comportamentos e as pessoas que lá
podem estar até mesmo na escola. A sexualidade do sujeito atua como um
marcador de lugar de identidade e de diferenças (SEPULVEDA, LUZ, 2016).
Nestes termos, para começar, é desejável fazer uma breve introdução
sobre definições de sexualidade, com foco na importância da mesma no
desenvolvimento do ser humano e na sua articulação para atender o objetivo
da pesquisa:
A sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor,
contato, ternura e intimidade; que se integra no modo como nos
sentimos, movemos, tocamos e somos tocados; é ser-se sensual e
ao mesmo tempo sexual; ela influência pensamentos, sentimentos,
ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde
física e mental (OMS, 2014, p. 28)

A sexualidade é uma das dimensões do ser humano que envolve,
gênero, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento
emocional, amor e reprodução. É experimentada ou expressa em
pensamentos,

fantasias,

desejos,

crenças,

atitudes,

valores,

atividades, práticas, papéis e relacionamentos. Além do consenso de
que os componentes socioculturais são críticos para a conceituação
da sexualidade humana, existe uma clara tendência, em abordagens
teóricas, de que a sexualidade se refere não somente às capacidades
reprodutivas do ser humano, como também ao prazer. Assim, é a
própria vida. Envolve, além do nosso corpo, nossa história, nossos
costumes, nossas relações afetivas, nossa cultura. (LORENA,
ABRAMOVAY, SILVA, 2004, p. 49)
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Em suma, a sexualidade humana é um conceito complexo e, portanto,
de difícil construção simbólica. Engloba tanto aspectos subjetivos do ser
humano, quanto aspectos biológicos. Tem como motivação cognitiva, segundo
Freud (1997), a pulsão sexual, ou seja, um impulso, uma pressão, uma
motivação psicobiológica, cuja energia é constituída pela libido. Libido que
envolve o domínio do prazer, significando basicamente todo o anseio, todo
desejo, toda a energia psíquica vital direcionada a outro sujeito ou a um objeto
de interesse, com fins de satisfação do prazer erótico (amor e desejo sexual).
Prazer que não se resume, ou satisfaz, com a atividade sexual propriamente
dita, mas com atendimento ao amor e desejos, que levam a fantasias e
vontades eróticas.
Para entender a complexidade conceitual da sexualidade, segundo
Helborn (2004) e Picazio (1999), a medida em que desenvolvemo-nos como
indivíduo único, nossa sexualidade pode se identificar cognitivamente com
atitudes, vestuário, ídolos e sentimentos eróticos, que podem nos distanciar de
escolhas culturalmente condizentes com o nosso sexo biológico, ou seja, com
os órgãos genitais que nos diferenciam como macho e fêmea, fisicamente
falando. Melhor, a sexualidade pode se desenvolver com uma orientação dos
impulsos sexuais mais identificados com a sexualidade oposta ao definido pelo
contexto biológico, que nos define como de gênero sexual “homem ou
masculino” se for macho, ou gênero sexual “mulher ou feminino”, se for fêmea.
Assim, o gênero sexual, ou apenas gênero, é um conceito construído,
onde a sociedade dissemina a crença de que os órgãos genitais definem se
uma pessoa é homem ou mulher, desde o seu nascimento, afetando meninos
e meninas. Então, por pressão cultural, assumimos atitudes, comportamentos,
gostos, costumes e representações, e uma determinada aparência, de homem
ou mulher de acordo com o sexo biológico (JESUS, 2012).
A partir disso, a sociedade relaciona o sujeito ao gênero, que tem
implicações na vida da pessoa, já que tão somente, será reconhecida como
sujeito de direitos jurídicos se for considerado legalmente homem ou mulher,
ou seja, se representar o seu “papel sexual ou papel de gênero” na sociedade,
em virtude de o binarismo sexual privilegiar o sexo e o gênero sobre o corpo e
os desejos (OLIVEIRA,2007, p.7). Como afirma Louro (1998, p. 21):
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A característica fundamentalmente social e relacional do conceito
não deve, no entanto, levar a pensá-lo como se referindo à
construção de papéis masculinos e femininos. Papéis seriam,
basicamente, padrões ou regras arbitrárias que uma sociedade
estabelece

para

seus

membros

e

que

definem

seus

comportamentos, suas roupas, seus modos de se relacionar ou de
se portar... Através do aprendizado de papéis, cada um/a deveria
conhecer o que é considerado adequado (e inadequado) para um
homem ou para uma mulher numa determinada sociedade, e
responder a essas expectativas. Ainda que utilizada por muitos/as,
essa concepção pode se mostrar redutora ou simplista.

A sociedade espera dos gêneros, do homem e da mulher, um papel
social e um papel sexual. No papel social o homem é colocado de forma
privilegiada na estrutura social, onde meninos são educados dentro da ótica da
de macho viril e dominador, além de provedor da família, as meninas dóceis,
meigas, educadas, passivas, além de preparadas para maternidade. No rastro
do papel social, os papéis sexuais reforçam esses modelos rígidos de
comportamento externo do sujeito, enquadrando a sexualidade (SEPULVEDA,
LUZ, 2016, p.5; PICAZIO, 1997, p.22).
Cada indivíduo, no universo da sua sexualidade, parte da diferenciação
cultural em dois gêneros (masculino e feminino), relacionados com seu sexo
biológico,

para construir sua identidade sexual, que pode envolver uma

orientação sexual diferente do seu papel sexual de homem ou de mulher, ou
seja, ao invés de apresentar sentimentos eróticos (amor ou desejo sexual) por
pessoas do sexo oposto (estes são os heterossexuais), sua orientação sexual
pode levar a interesse por pessoas do mesmo sexo (estes são os
homossexuais) ou por pessoas de ambos os sexos (estes são os bissexuais).
A identidade de gênero completa essa construção cognitiva, definindo nesse
sujeito sentimentos e emoções de masculino ou feminino, de forma convicta e
convincente, internamente para si mesmo e externamente para os outros.
Segundo Nunes (2003, p. 13), essa construção social do sujeito tem
como base as identidades múltiplas (social, sexual e de gênero), a construção
da subjetividade, o espaço íntimo do indivíduo vivendo em sociedade.
Justificando o tratamento da sexualidade como um conceito complexo
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discursivamente, pois a natureza da dimensão da subjetividade humana é rica
em significações sociais e históricas, permeada de valores morais e
determinações de comportamentos sociais, que muitas vezes ocasionando um
certo estranhamento do consciente do sujeito com sua própria sexualidade.
Foucault (2004) foi quem melhor descortinou a construção social da
sexualidade. Esse teórico, situa a questão da construção da sexualidade em
um nível histórico-cultural, com base na verificação que a sociedade construiu
uma grande produção discursiva sobre sexualidade, com a intenção de operar
uma desnaturalização dos objetos e dos saberes sobre a mesma, formando a
ideia de que não poderia haver uma objetividade do conhecimento, nem um
sujeito neutro, sobre a sua sexualidade. Nesse sentido, foram materializados
discursos e práticas sociais sobre o corpo, suas sensações, seus prazeres, sua
anatomia, suas disposições, tudo devidamente colocado em análise por
saberes vinculados a instituições como igreja, escola, instituições punitivas
(presidio, manicômio), hospitais e as ciências, ou os discursos científicos.
De acordo com o autor, pela prática da confissão do sujeito ao saber
religioso ou ao saber médico, inclusive na escola, se definiria se o objeto do
desejo ou do comportamento sexual seria problema ou risco, ou seja, se seria
pecado, se levaria a doenças, a distúrbios, a fixações, a dificuldades de
aprendizagem ou outros conflitos ou complexos psicológicos. De forma que a
pedagogia também aceita o modelo da confissão, semelhante ao da religião e
ciência, quando se impõe a relação de confissão entre estudante e professor,
ou seja, o imperativo do fazer falar da sexualidade como causa e forma de tratar
pecados e doenças na escola. Como afirma Foucault (2004, p. 35),
é preciso levar em consideração o fato de se falar de sexo, quem fala,
os lugares e os pontos de vista de que se fala, as instituições que
incitam a fazê-lo, que armazenam e difundem o que dele se diz, em
suma, o "fato discursivo" global que o envolve. É em torno dessa
premissa que se sustentam as análises do presente trabalho: Não é,
portanto, simplesmente em termos de extensão contínua que se deve
falar desse acréscimo discursivo; ao contrário, deve-se ver aí a
dispersão dos focos de onde tais discursos são emitidos, a
diversificação de suas formas e o desdobramento complexo da rede
que os une. Em vez da preocupação uniforme em esconder o sexo,
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em lugar do recato geral da linguagem, a característica de nossos
três últimos séculos é a variedade, a larga dispersão dos aparelhos
inventados para dele falar, para fazê-lo falar, para obter que fale de
si mesmo, para escutar, registrar, transcrever e redistribuir o que dele
se diz.

Assim, o discurso pedagógico de normatização repassado pela
sociedade para as instituições família, escola e igreja, contribui eficazmente
para a reprodução social. A escola se destaca pela aparente neutralidade e
pelo grau de confiabilidade dos seus agentes. Entretanto, essa mesma escola
conservadora abriu o caminho para críticas as contradições nas relações da
gênero entre homem e mulher, já que possibilitou o acesso das mulheres a
educação, inclusive como protagonistas, como professoras. Essa presença
acabou por questionar a questão de equidade de gênero entre homens e
mulheres

nas

carreiras

nobres,

entre

formadores/as,

gestores/as

e

pesquisadores/as, que, por vezes, parecem considerar as diferenças de gênero
como algo a ser respeitado ou tolerado, e não desconstruído (CARVALHO,
2017).
O discurso de sexualidade na escola não é novo. Operou no início, para
crianças e adolescentes, com fins de controle dos problemas de “desvios
sexuais”, que deixaram de ser percebidos como pecado ou crime para serem
concebidos como doenças. A escola passa a ser tida como um espaço também
de intervenção preventiva da medicina higiênica, onde antes havia apenas o
controle pelo discurso do medo do pecado. Então, uma certa Educação Sexual
surgiu no passado a fim de produzir comportamentos normais e evitar tanto as
doenças sexuais quanto o aborto clandestino. Hoje, a situação não é diferente,
o foco é direcionado para o proliferação de casos de AIDS/DST e o aumento
de casos de gravidez entre adolescentes, considerando que a educação ainda
é considerada um recurso para contra a aumento desses problemas entre os
adolescentes (ALTMANN,2001).
Nessa perspectiva, os simbolismos, todos os discursos ou crenças direta
ou indiretamente relacionadas com a sexualidade, do religioso ao profano, dos
presentes na família ou passados pelos amigos, tudo que acontece nas
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esquinas, nos clubes, nas igrejas, na mídia e nas escolas faria parte da nossa
educação sexual (GAGLIOTO,2014, p. 34).
Werebe (1998, p.11) conseguiu captar esse processo na sua
conceituação de educação sexual:
A educação sexual compreende todas as ações, deliberadas ou não,
que se exercem sobre o indivíduo, desde seu nascimento, com
repercussão direta ou indireta sobre suas atitudes, comportamentos,
opiniões, valores ligados à sexualidade.

Alguns autores consideram que educação sexual começa com a família,
segundo a sua cultura, definindo um processo de educação sexual informal ou
social. Assim, o grupo familiar seria a primeira instância do desenvolvimento
psicossocial na constituição da educação para sexualidade do indivíduo, onde
sua ação cultural é lenta e regrada e os símbolos paternos e maternos são os
responsáveis por introduzir valores sociais frente a diversas questões morais
da vida em grupo, na classe social a qual o indivíduo pertence.
Segundo Nunes (2003), como cada vez mais a sexualidade é tratada
como objeto, o apelo do consumo ao erótico e a pornográfico alimentam uma
visão da sexualidade e da identidade sexual distorcidas, confundindo discursos
de sexo e levando a uma falsa libertação sexual. Um dos fenômenos
problemáticos dessa realidade seria justamente o manto do mito de que com a
educação sexual informal obtida pela mídia os adolescentes de hoje sabem
muito de sexo. Esse pensamento alimentaria uma omissão da família e da
escola na formação nas ações de educação para sexualidade, além de reforçar
estereótipos negativos e comerciais.
Esse ponto é reforçado por Werebe (1998), que ressalta que nas
sociedades industriais urbanas, os laços parentais estão se enfraquecendo.
Então a dita educação sexual informal (social) precisa ser complementada pela
educação sexual formal (intencional), que se diferencia da educação informal
por se desenvolver em local específico, na escola, com finalidade,
intencionalidade e objetivos demarcados frente a problematização da
sexualidade na sociedade. Esse trabalho formal deveria considerar, no caso
dos adolescentes, temáticas que envolvem desde o descobrir do próprio corpo
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até o ato sexual em si. Passando por questões como a masturbação e o tocarse mutuamente (RODRIGUEZ,1993), marginalização da homossexualidade
(LOURO, 1998) e a saúde sexual.
Esse foco na Educação Sexual adolescente, na escola, é importante,
porque o fenômeno de sexualização da mídia afeta particularmente a criança e
adolescente, ou seja, o sujeito em desenvolvimento psíquico, já que até a
própria família começa a refletir inconscientemente o fenômeno, espelhando
características adultas a este grupo, que responde com manifestações
precoces de sexualidade ou pratica sexual. Melhor, a educação sexual informal
da sociedade deixa o adolescente refém da qualidade das informações que
recebe, já que uma das características dessa fase é o individualismo e a
independência da família, que não pode ajudar nas suas dúvidas.
Para Aquino (1997, p.43) a escola sempre foi refratária a essa discussão
de responsabilidade sobre educação sexual. Tanto as escolas religiosas
quanto as laicas se protegiam da temática com vigilância e punição. Esse
cenário perduraria até hoje. A maioria dos professores responderiam as
manifestações de sexualidade dos alunos negativamente porque tiveram a
mesma dificuldade de processar uma educação sexual ideal frente a uma
educação sexual informal castradora ou liberadora ao extremo.
Ao mesmo tempo, Desidério (2010) lembra que as manifestações de
sexualidade que tanto constringem e irritam o professor são também
manifestações da cultura que permeia a sociedade, ou seja, novos valores,
novas visões de vida, novos saberes e novas fontes de informação Essa cultura
não bate na porta para entrar, nem senta na última carteira, na verdade cerca
a escola sem ela perceber. Essas manifestações acontecem dentro da escola,
ou seja, nas suas dependências, incluindo até a sala de aula, obrigando o
professor a lidar com o assunto. Não houve citação literal. Fizemos paráfrase
Essas manifestações de sexualidade na escola, que podem desagradar
os professores, são aprendizados não canalizados, já que todos os seres
humanos são sexuados, e sua sexualidade está em permanente processo de
educação e não restrita a um lugar. O acesso à educação informal da
sexualidade acontece nas conversas com os amigos, na distribuição oculta de
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mídia de conteúdos sensual ou sexual, no incentivo dos contatos amorosos,
tudo isso acontece no ambiente escolar, quer o professor queira ou não.
Muitos professores se dizem incapazes de lidar com as manifestações
de sexualidade dos alunos, alegando desde questão de posicionamento
religioso até dificuldades de falar de sexualidade com seus próprios filhos.
Confirma essa observação também o fato de que as propostas mais comuns
dos professores para resolver a questão passam pela restrição a certos
comportamentos dos alunos na escola, com a expulsão dos alunos
reincidentes, e o direcionamento do problema para os familiares. O discurso
pronto é que a “escola não é lugar para ensinar resolver ou ensinar saliências”
(NUNES, 2003, p.35). Para a mesma autora:
A sexualidade humana não está sujeita ao determinismo animal,
restrita ao mundo natural. É uma esfera que passa além disso, ela
contém a intencionalidade, no sentido de consciência e de experiência
de sentido, no sujeito humano. É, portanto, dimensão existencial,
original e criativa em sua expressão processual. Não pode reduzir a
sexualidade a um substrato único, imutável, eterno [...] é histórica,
processual e mutável (NUNES, 2003, p.17).

Desidério

(2010,

p.16)

complementa

nesse

sentido

sobre

as

manifestações de sexualidade adolescente na escola:
A cultura não pode permissão, nem pergunta se suas coisas são
adequadas a determinada faixa etária ou se o indivíduo possui
discernimento, formação ou se está devidamente alfabetizado para
compreender o que ela representa … não é possível fugir da cultura,
não se pode deixar o mundo lá fora antes de vestir o jaleco - o manto
(ou figurino) de professor.

Em geral, quando professores questionam a responsabilidade da escola
na Educação Sexual do adolescente, revelam mitos, tabus, crenças e atitudes
cristalizadas face a sua subjetividade, que não condizem com o papel da escola
como participante na formação dos estudantes, dentro da sua possibilidade e
frente a realidade social desses alunos. O próprio professor carece de
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condições para lidar com as nuances da sexualidade (DESIDÉRIO, 2010.
Segundo o autor:
Os jovens são vulneráveis as influências oriundas do meio social.
Buscam fora do núcleo familiar aspectos que desejam incorporar a
sua realidade pessoal, ou outros, com os quais necessitam aprender
e lidar, e que constituem porte de seu eu, nem sempre integrada a
sua personalidade. (DESIDÉRIO, 2010, p.16)

Para Altmann (2001, p.575) por mais que resista, a escola não tem como
escapar desse desafio de debater e ensinar sobre sexualidade. Está na sua
“ordem do dia”. A sexualidade presente nos seus espaços ultrapassa fronteiras
disciplinares e de gênero, permeia conversa de meninos e meninas, é tema de
músicas, danças e brincadeiras que animam recreios e festas.
Então porque a resistência dos professores sobre o assunto, se ele
mesmo reconhece que o trabalho é necessário nas conversas docentes? Para
Gagliotto (2014), o problema do professor é a educação da sexualidade e dos
seus elementos. Justamente, porque a sexualidade, e a educação para
sexualidade, se constitui no feixe de outras reflexões.
Portanto, a educação para a sexualidade exige ao professor aprender e
ensinar referências sobre a sexualidade, conhecer os referenciais teóricos,
históricos, antropológicos e educacionais para desenvolver uma didática da
sexualidade na adolescência, envolvendo muitas reflexões, do erotismo, da
identidade sexual, do papel sexual, ou seja, dos mitos e caricaturas até os
diferentes conceitos. Isto é, exige do professor uma concepção própria e
coerente do assunto, que depende até da sua capacidade de aprender a se
adaptar a uma simbologia ou discurso do outro.
Ressaltamos que a questão dos argumentos contra e a favor da escola
como uma instância privilegiada para educação sexual levam a comunidade
escolar a representar posições de práticas de “interdição, da “exclusão”, da
“inexistência” e do “mutismo”, das “doenças complexas” em paralelo a
simplificações do “prazer pelo prazer” a fim de evitar conflitos de ideais entre
seus membros (FURLANI, 2007). Nos PCN é apresentada a seguinte posição:
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Os temas polêmicos da sexualidade abrangem uma compreensão
ampla da realidade, demandam estudos, são fontes de reflexão e
desenvolvimento do pensamento crítico, e, portanto, exigem maior
preparo dos educadores. É importante, porém, que a escola possa
oferecer um espaço específico dentro de uma rotina escolar para
essa finalidade (ver, neste documento, o tópico sobre trabalho com
Orientação Sexual em espaço específico). Ao questionar tabus e
preconceitos ligados à sexualidade e trabalhar com conhecimentos e
informações que visam à promoção do bem-estar e da saúde....
(BRASIL, PCNs,1997, p.309).

Nesse ponto, Nunes (2003) e Furlani (2007) apontam as seguintes
vertentes pedagógicas de educação sexual na sociedade brasileira, que
contribuem eficazmente para a reprodução social, seja na família, na escola,
na religião, na mídia: religiosa-radical, moral-tradicionalista, biológicahigienista, terapêutica-descompressiva, emancipatória e dos direitos dos
estudos de diversidade sexual (teoria Queer) (FURLANI,2007).
Essas posições pedagógicas refletiriam as transformações da sociedade
nos últimos anos, que afetaram os símbolos básicos da família e da moral.
Como consequência histórica, esse saber que influencia a cultura sexual vem
se transformando ao longo dos anos.
As diferentes visões pedagógicas com reconhecimento social de que a
família tradicional formada pelos atores costumeiros: pai, mãe, e avós, com
contextualização clara, ou seja, pai e mãe educam, e os avós complementam
essa educação com sua experiência de vida, hoje convivem com outros
padrões de família, inclusive famílias de parceiros de mesmo sexo.
Assim, família, como se apresenta hoje, é refém das transformações
dialéticas da sociedade, que estão resultando tanto em novos arranjos quanto
na redução da importância das experiências da família nos grupos sociais
(LOURO, 1998, p. 87). De forma que essas diferentes representações
pedagógicas acerca da visão da educação para a sexualidade na escola, a
Educação Sexual na escola, conviveriam hoje no cenário brasileiro. Resultado
do confronto da subjetividade dos professores com os diferentes cotidianos,
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com menor ou maior intensidade dependendo da formação da personalidade e
do contexto sócio cultural deste.

2.2 Políticas públicas de orientação e saúde sexual na escola

No rastro da Declaração Universal de Direitos Humanos, da ONU, o
Brasil vem promovendo nas últimas décadas um legue de políticas públicas
compensatórias direcionadas para responder as demandas dos setores da
sociedade. Principalmente os considerados como socioeconomicamente
vulneráveis. Essas políticas públicas são sistematizadas ou formuladas em
diretrizes (leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que
geralmente envolvem aplicações de recursos públicos.
Neste contexto, especificamente para a criança e o adolescente, são
“carros chefes” das políticas públicas brasileira a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) e a política nacional de proteção aos direitos da
criança e do adolescente, fundamentada no Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (BRASIL, 1990, BRASIL, 1996).
O ECA foi incluído na agenda da sociedade civil como a principal arma
relacionada à luta nacional pelos direitos humanos de crianças e de
adolescentes. Trata de um ordenamento legal, fundamentado na doutrina da
proteção integral dos direitos da criança, aprovada pela Assembleia Geral da
ONU em 20 de novembro de 1989. Essa doutrina tem a intenção de garantir
para a criança e os adolescentes o status de “sujeitos de direitos” e com
“prioridade absoluta”.
Sujeitos de direito significa compreendê-los como detentores de todos os
direitos da pessoa humana, ainda que o exercício de alguns somente lhes
possa ser assegurado no momento em que atingirem a maturidade necessária
para tal. A proteção integral é um conceito que abrange o conjunto de direitos
assegurados exclusivamente a crianças e adolescentes, levando em conta a
sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, a fim de assegurar
plenas condições para o seu desenvolvimento integral, com saúde, sem ser
vítima de maus tratos, perigo moral e trabalho infantil.
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No campo da educação, o compromisso do ECA é garantir escolarização
com qualidade a todas as crianças e adolescentes, até os 18 anos, lutar pela
não-exclusão da escola, protegê-las diante da situação de vulnerabilidade
social, enfim, assegurar a apropriação do saber em sua forma mais ampla.
Para tanto, a escola deve rever diariamente suas práticas, ser flexível às
mudanças sociais e estar atenta ao combate de trabalho infantil, violência
doméstica e exploração sexual, por fim, de todos os atos que sejam danosos
ao pleno desenvolvimento dos sujeitos.
A LDB - lei 9394/96 (BRASIL, 1996) é a legislação que regulamenta o
sistema educacional (público ou privado) do Brasil, definindo as competências
nas esferas municipal, estadual e federal, assim como os pontos de
colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Com a LDB o sistema fica dividido em educação básica e ensino superior.
A educação básica é composta por em educação infantil, creches (de 0 a 3
anos) e pré-escolas (de 4 e 5 anos), ensino fundamental, anos iniciais (do 1º
ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao 9º ano) e ensino médio, antigo 2º grau (do 1º
ao 3º ano) e por fim o ensino superior de competência exclusiva da União.
Na esteira das obrigações definidas para a União com a LDB e o ECA, a
sociedade definiu outras leis complementares de aprimoramento de políticas
públicas de educação. Neste cenário sugiram os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) e o Plano Nacional de Educação (PNE).
Os PCN surgem como uma necessidade de se construir uma referência
curricular nacional para o ensino fundamental que possa ser discutida e
traduzida em propostas regionais nos diferentes estados e municípios
brasileiros, em projetos educativos nas escolas e nas salas de aula.
Ao mesmo tempo, o PCN propõe também garantir a todo aluno de
qualquer região do país, do interior ou do litoral, de uma grande cidade ou da
zona rural, que frequentam cursos nos períodos diurno ou noturno, ou que
sejam portadores de necessidades especiais, o direito de ter acesso aos
conhecimentos indispensáveis para a construção de sua cidadania. Os PCN
foram definidos para serem aplicados na rede pública e na rede privada de
ensino, só que a adoção dos mesmos na escola privada não tem caráter
obrigatório.
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Já o PNE traz diretrizes, entre elas a erradicação do analfabetismo, a
melhoria da qualidade da educação, além da valorização dos profissionais de
educação, um dos maiores desafios das políticas educacionais. De acordo com
o art. 7º dessa lei, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios
atuarão em regime de colaboração para atingir as metas e implementar as
estratégias previstas no texto. O Plano Nacional de Educação é uma lei viva, a
ser lida, revisitada e, principalmente, observada. O seu cumprimento é objeto
de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas pelo
Ministério da Educação (MEC), pelas comissões de educação da Câmara e do
Senado, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo Fórum Nacional
de Educação.
A partir dos anos 80, a demanda por trabalhos na área da sexualidade
nas escolas aumentou devido à preocupação dos educadores com o grande
crescimento das manifestações de sexualidade, em particular da gravidez
indesejada entre os adolescentes e com o risco de contaminação do vírus AIDS
entre os jovens. Nesse contexto, surgiram vozes sobre a importância da
educação sexual na escola e nas comunidades, como um instrumento
essencial das políticas de promoção da saúde dos jovens e adolescentes. Já
que o assunto envolve educação, o governo federal, a União através do MEC,
inclui a Orientação sexual nas diretrizes curriculares nos PCN como um tema
transversal. A intenção é usar os PCN e o espaço da escola para se abordar a
sexualidade do adolescente de forma ampla, ou seja, não focando apenas nos
aspectos biológicos, mas também nos aspectos sociais.
A orientação sexual dos PCN, como base de educação sexual, foi então
pensada no foco em orientação dos jovens para a saúde e aos direitos sexuais
e reprodutivos. Questões relativas à prevenção em DST/AIDS; gravidez
(maternidade/paternidade);

aborto;

gravidez

precoce,

contracepção

e

abuso/exploração/violência sexual deveriam ser discutidas transversalmente,
ou seja, considerando o núcleo de disciplinas existentes e não apenas as
disciplinas de ciências e biologia. Um avanço, comparando com a história da
educação sexual no Brasil. De acordo com Altmann (2001, p. 576):
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A criação do tema transversal Orientação Sexual nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) é outro indício da inserção deste
assunto no âmbito escolar. O interesse do estado pela sexualidade
da população torna-se evidente a partir desta proposta. De acordo
com os PCNs, em virtude do crescimento de casos de gravidez
indesejada entre adolescentes e do risco da contaminação pelo HIV,
o tema Orientação Sexual criado como um dos temas transversais a
ser trabalhados ao longo de todos os ciclos de escolarização. Cabe,
portanto, à escola – e não mais apenas à família – desenvolver uma
ação crítica, reflexiva e educativa que promova a saúde das crianças
e dos adolescentes.

Os PCN propõem o envolvimento dos professores, num contexto
transversal, multidisciplinar na discussão da identidade sexual, e a relação
desses com direção da escola e os pais na educação sexual. As iniciativas de
discutir sexualidade no PCN vieram como consequência da ausência de
educação sexual nas comunidades.
Em relação ao trabalho de orientação sexual na escola, encontramos no
livro

base

do

MEC a

citação abaixo,

relacionada

diretamente

ao

questionamento sobre se essa orientação proposta era efetivamente educação
sexual:
A escola, ao definir o trabalho com Orientação Sexual como uma de
suas competências, o incluirá no seu projeto educativo. Isso implica
uma definição clara dos princípios que deverão nortear o trabalho de
Orientação Sexual e sua clara explicitação para toda a comunidade
escolar envolvida no processo educativo dos alunos. Esses princípios
determinarão desde a postura diante das questões relacionadas à
sexualidade e suas manifestações na escola, até a escolha de
conteúdo a serem trabalhados junto aos alunos. A coerência entre os
princípios adotados e a prática cotidiana da escola deverá pautar todo
o trabalho. (BRASIL, MEC, 1997, p. 299 )

Segundo Gagliotto (2014, p.61), os PCN propõem que a Orientação
Sexual seja um tema que perpasse por todas as disciplinas, em conjunto com
ética, pluralidade cultural, meio ambiente e saúde, em matérias tão distintas
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quanto a língua portuguesa, matemática e educação física. O documento
também assume que determinados temas têm mais afinidade com certas áreas
e, por isso, devem ser por elas mais explorados. O argumento central que
justifica a necessidade dos temas transversais baseia-se na ideia de que a
organização disciplinar é uma das principais responsáveis pela pouca
relevância social dos conhecimentos tratados pela escola.
Para Gaglioto (2014, p.61), quando o documento assume o professor
como protagonista, sem considerar as próprias dificuldades do mesmo, e
propõe uma educação informativa, uma Orientação Sexual centrada em base
higienista, mesmo que faça referência a sexualidade, compromete o trabalho
de educação sexual. Como explicitado por Werebe (1998, p.183):
Nenhuma educação é neutra, na medida que se constitui um
processo de influência social entre o educador e o educando. Em
toda informação existe intenção, explicita ou não, consciente ou não,
de influencias o outro, a intenção que é sempre subjacente a toda
informação. Na ação educativa são transmitidas mensagens, verbais
ou não verbais, que influenciam o receptor.

Gaglioto(2014), considera que essa realidade colocada por Werebe é
solucionada na educação sexual pela retirada da transversalidade proposta
pelos PCN, e a passagem do tema para a grade curricular das escolas, sendo
o tema tratado por educadores com a formação teórico-metodológica e
multidisciplinar que a subjetividade da sexualidade exige.
A sexualidade é um conceito abstrato e complexo por envolver dimensões
biológicas, socioculturais e psicológicas do ser humano desde a infância. Essa
questão nos diferentes contextos, que suscitam diferentes representações na
sociedade, é a responsável pelas polêmicas e conflitos sobre educação para a
sexualidade, ou educação sexual, entre docentes. E ainda quando trabalhada
em sala de aula, por pais de alunos, professores e até pelos próprios alunos.
Neste contexto, embora a mesma não seja inserida como uma disciplina
curricular e entendendo o desenvolvimento humano em uma perspectiva
histórico-cultural, uma aprendizagem significativa acerca desta não deve
restringir-se aos processos biológicos, mas considerar que a sexualidade
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abrange as dimensões culturais, psicológicas e históricas do indivíduo
(BRASIL, 1997).
Mesmo com o advento do PCN nas escolas, pelo prisma da saúde pública,
diversos indicadores, tanto estatísticas do IBGE, quanto dados do Ministério da
Saúde, têm evidenciado o alto nível de vulnerabilidade a que estão sujeitos os
adolescentes, quando o assunto são informações e acesso a ações e serviços
de saúde sexual e reprodutiva. Segundo a UNICEF(2004), 33% dos
adolescentes antes de 18 anos informam que já tiveram relação sexual. Os
relatos das adolescentes vítimas de problemas relacionados ao sexo é um
retrato de descuido, confirmado nas tristes constatações sobre volume de
morte no parto, gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis
As críticas aos PCN de orientação sexual recaem principalmente sobre
falta de orientação pedagógica e diretrizes sem levar em conta parceria com
programas efetivos de saúde para a juventude. Não envolvendo assim,
acompanhamento médico e debates, dentro e fora da escola, sobre temas
diversos da sexualidade e das violências cometidas no seu exercício.
Para Figueiredo (2005. p.48), a realidade sexual de jovens e adolescentes
no Brasil é que a pratica sexual é muito ampla para ser resolvida só com a boa
vontade do professor, sem considerar os recursos e as políticas que envolvem
este público, ou seja, sem envolver no mínimo saúde, em apoio a educação.
O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da
Educação, foi instituído em 2007 a fim de complementar a política
governamental sobre a saúde da criança e do adolescente, vítimas dos
ambientes sociais e carentes de programas de saúde específicos. As políticas
de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da
educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral.
A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação e
das demais redes sociais para o desenvolvimento das ações do PSE implica
mais do que ofertas de serviços num mesmo território, pois deve propiciar a
sustentabilidade das ações a partir da conformação de redes de
corresponsabilidade. Implica colocar em questão: como esses serviços estão
se relacionando? Qual o padrão comunicacional estabelecido entre diferentes
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equipes e serviços? Que modelos de atenção ao público escolar e de gestão
intersetorial estão sendo produzidos nesses serviços?
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3 - REFERENCIAL TEÓRICO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
3.1 Teoria das Representações Sociais
Hoje o mundo armazena grande quantidade de informações. São
informações de diversas origens na forma de áudio, vídeo, imagem, texto, por
exemplo, resultado da comunicação, ou interação, entre pessoas e entre
pessoas e sistemas eletrônicos. Num “piscar dos olhos”, se passou o tempo de
se falar em “globalização’, em comunicação num mundo globalizado. Hoje
pode-se pensar em comunicação sobre “Big Data” (grande volume de dados
armazenados). As pessoas estão conectadas ao mundo, agora pensa-se sobre
os fenômenos que nos conectam, ou melhor, que tipo de comunicação
(relação) que nos une, e sobre que informação (objeto) discutimos. Mas o mais
significativo é o que fazer com toda essa informação.
Grande parte dessa comunicação, ou dessa informação armazenada, é
resultado de fenômenos sociais do dia a dia, envolvendo pessoas, grupos,
organizações e sociedades. Hoje os fenômenos sociais têm uma visibilidade
global com a tecnologia, seus resultados no mundo se diferenciam apenas em
termos do desenvolvimento da sociedade (coletividade seguindo padrão
comum), de localização espacial do fenômeno (geografia) e do tempo da
análise (passado, presente e futuro).
Como exemplo de fenômeno social muito estudado ao redor do mundo,
podemos citar a educação. A educação tem um papel importante na sociedade
pelo fato de que todo indivíduo desenvolve sua subjetividade a partir das suas
relações sociais, que interferem na construção das suas identidades múltiplas,
num processo de aprendizagem e experiências entre os grupos.
Considerando as diferenças históricas e de desenvolvimento tecnológico,
esse também era o quadro vislumbrado por Moscovici no desenvolvimento da
Teoria das Representações Sociais (TRS). A TRS surge para explicar o
fenômeno do “senso comum”, observado por Moscovici, numa sociedade que
estava com acesso maior de comunicação na época, década de 60. Para o
teórico, o senso comum entre pessoas ou grupos sobre um determinado
assunto, deve corresponder a um saber espontâneo, construído para entender
e atuar na sua realidade (JODELET, 2001).
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Jodelet (2001, p.17) complementa que não somos isolados em um vazio
social, compartilhamos o mundo com outros e neles nos apoiamos, às vezes
convergindo, outras, divergindo.
A TRS pode ser definida como uma abordagem de estudo de fenômenos
sociais que considera opiniões ou explicações, conhecimentos e crenças que
ocorrem durante as interações sociais, originadas no dia a dia, a respeito de
objeto, pessoa ou grupo, para torná-lo familiar e garantir a interpretação da
realidade cotidiana a partir de uma coletividade
Usando a educação mais uma vez como exemplo, ela não é um fenômeno
social isolado em si, sofre interferências de outros fenômenos e é resultante da
interação social entre pessoas e grupos. A educação começa nas interações
familiares, em todas as suas vertentes, e passa pelas interações entre grupos
da instituição escolar, é realizada na interação professor aluno, na relação
ensino aprendizagem, até sofrer uma interferência de forças como a religião e
a mídia. Além disso, pelo papel que possui na formação dos indivíduos, a
educação é um fenômeno de constante debate acadêmico sobre os limites dos
valores, crenças e costumes, seus efeitos, sobre a construção dos indivíduos.
Essa observação é consistente com o fato que o indivíduo é tanto um ser
social, quando aspira se comunicar com outros, e um ser socializado como
membro de uma sociedade que o forma e o controla, ou seja, a vida das
pessoas

seria

marcada

pelas

interações

sociais.

Interações

essas

representadas pelos diversos momentos nos quais os indivíduos se relaciona
e se percebe como participante desse encontro como um membro.
A partir do momento em que existe esta percepção da existência de
participação dos sujeitos envolvidos, quer sejam dois ou milhares,
há um grupo (que é mais do que agrupamento), e também advém os
fenômenos típicos de um grupo (GOMES, 2012, p.209).

Uma das questões chaves abordadas na TRS é justamente como
respondemos em grupo a informação nova, ou seja, como lidamos com o
estranho apresentado a nossa frente, quer seja indivíduo ou coisa. Segundo a
TRS para entender, apreender e significar o estranho, temos que simplificá-lo
de forma a torná-lo mais previsível e familiar. Em outras palavras, temos que
reconstrui‐lo à nossa própria maneira (RATEAU, 2012).
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Então, denominamos de “representação social”, doravante RS, o saber
do senso comum originado no cotidiano de um grupo para lidar com um
assunto, pessoa ou objeto, principalmente quando este corpo estranho ao
nosso ambiente é abstrato ou ambíguo, a fim de torná-lo familiar, garantir
comunicação unívoca no interior do grupo, e interagir com outros indivíduos e
grupos externos (SOUZA, HENNING,1992). Como afirma Moscovici (1978, p.
52):
a representação social de um objeto qualquer surge quando há
“perigo” para a identidade coletiva, quando a comunicação de
conhecimentos “ameaça” as convenções outorgadas. De forma que
essa ameaça resulta, por parte do grupo, de um processo de
apreensão simbólica, onde uma representação do objeto, uma ideia
ou imagem mental do mesmo, ou seja, as “informações” e as
“crenças” acerca do objeto da representação sofrem um processo de
seleção e descontextualização, permitindo a formação de um todo
relativamente coerente, em que apenas uma parte da informação
disponível é retida. Este processo de seleção e reorganização dos
elementos da representação não é neutro ou aleatório, dependendo
das crenças, e normas e dos valores grupais.

Assim, para Moscovici, a percepção do mundo é vista sempre
compartilhada com outros, logo a TRS considera que desde de pequeno
aprendemos a dividir nossa percepção do mundo com diferentes grupos sociais
e dentro de instituições tipo a família e a escola. Para Jodelet (2001), os
processos de comunicação na sociedade sustentariam o surgimento e a
difusão das representações, ou seja, a comunicação rotineira e informal entre
pessoas, que sempre acontece, se pelo menos duas pessoas se encontram,
seria a principal fonte de construção de representações sociais.
“[...] ao tornar-se interior, e para que seja interiorizado, o
conhecimento penetra no ‘mundo da conversação’, prosseguindo as
permutas verbais depois de certo tempo” (MOSCOVICI, 1978, p. 53).

A TRS foca exatamente nessa questão, na análise dos processos pelos
quais o sistema cognitivo organiza o social, ou seja, busca destacar um objeto
e atribuir-lhe sentido, de modo a fazer com que o objeto se integre à realidade.
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Isso permite esclarecer que as representações sociais não são meras opiniões,
sentimentos ou crenças, incorporadas de forma passiva pelo indivíduo, já que
as representações sociais estão presentes como referência a partir do discurso
do sujeito (CASTRO et al, 2010), assim como do próprio grupo social do qual
faz parte.
Outra questão importante no entendimento da TRS e das representações
sociais como base na compreensão de fenômeno sociais, é justamente o fato
que o indivíduo tem um papel atuante e particular na construção das próprias
representações sociais. A representação não é simplesmente de um
conhecimento coletivo, mas a identificação cognitiva do indivíduo com relação
a um conjunto de ideias, valores e práticas, que servem como ponto de partida
para a tomada de posição, com influência na sua ação na sociedade, e
obviamente do grupo que faz parte, de forma a elaborar um conjunto de regras
comuns, que influenciam e normatizam o pensar do grupo de pertença
(RATEAU, 2012). Ou seja, são objeto de consenso, mas ao mesmo tempo se
impõem sobre o comportamento do indivíduo:
As representações determinam ao mesmo tempo estímulos e
respostas, em outras palavras, que não existe uma linha divisória
entre os universos internos e externos dos indivíduos ou dos
grupos… Se referem tanto a uma teoria como a um fenômeno.
(RATEAU, 2012, p.483),

Para Moscovici (1998), os indivíduos, reunidos em qualquer estratificação
social de interesse, elaboram por afinidade, um conjunto de informações
consensuais sobre a realidade com a qual se relacionam:
[...] a representação social é um corpus organizado de conhecimento
e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam
inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa
ligação cotidiana de trocas, e liberam os poderes de sua imaginação.
(MOSCOVICI ,1978, p. 28).

Assim, quando o sujeito, como indivíduo, em nível cognitivo, se sente
pertencendo a um grupo, ele compartilha representações desse grupo,
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identificando outras representações, representações de outros grupos, como
diferentes. Ou seja, as representações, como fenômeno, não são produto da
sociedade como um todo, mas produtos dos grupos sociais que constroem
essa sociedade. Um mesmo indivíduo pode participar de diversos grupos
sociais, assim como os diferentes grupos possuem diferentes valores, padrões
ou ideologias, que formam uma visão de mundo fragmentada. Segundo
Moscovici (2012, p. 87):
Quando homens têm outras mentes em suas mentes, eles
processam informações e ideias num certo nível para comunicá-las e
formar uma realidade compartilhada. Qualquer um que desconsidere
esta necessidade e se limite ao nível “conceitual” ou “científico” nunca
será capaz de alcançar mais que uma minúscula minoria. [...] Ela nos
permite entender uma ideia com a mesma vivacidade que uma
percepção e vice-versa.

De acordo com Arruda (2002, p.130), Moscovici, define dois universos
culturais que geram seu próprio conjunto de representações: o “universo
consensual” e o “universo cientifico”.
O universo consensual se constitui principalmente nas relações
informais,

na

conversação

cotidiana,

seria

responsável

direto

pelo

conhecimento de senso comum, como um conhecimento acessível a todos. Já
o universo científico, que se cristaliza no meio científico, diz respeito aos
especialistas, aos teóricos, ao meio acadêmico.
Jovchelovitch (2008) acrescenta que, nessa lógica, as representações
sociais são relativas tanto à uma teoria quanto a um fenômeno, visto que
oferecem conceitos para explicar como os saberes sociais são construídos,
transformados e difundidos num grupo em processos de comunicação e
interação, [...] compreendendo as ideias, os valores e as práticas de
comunicação humana sobre objetos sociais específicos. (JOVCHELOVITCH,
2008, p. 87).
Essa conclusão apresentada por esse reforça o discurso de flexibilidade
da Teoria das Representações Sociais. Na TRS moscoviciana , as pessoas
seriam ao mesmo tempo, produtoras e usuárias de representações. Além disso,
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o indivíduo, vivendo em grupo, é obrigado a elaborar coletivamente, segundo
sua cultura, a sua realidade externa, ou seja, elaborar conteúdos simbólicos
que podem representar mais de um signo. De forma que a TRS acaba como
uma abordagem indicada para diversas áreas do conhecimento quando o
fenômeno

social,

a

questão

pesquisada,

envolve

a

construção

ou

transformação da informação em nível de grupos, classes, ou de comunidades,
com a finalidade da produção de saber coletivo envolvendo uma ideia, objeto
ou sujeito.
Segundo Moscovici (2012), ambos os universos consensual e científico
(ou retificado) agem simultaneamente para moldar nossa realidade. Por isso,
podemos considerar a hipótese de que todas as representações surgem da
nossa necessidade de tornar o estranho em algo familiar usando qualquer
informação disponível, inclusive uma informação científica. Segundo o autor:
Para lidar com uma ideia ou percepção “estranha”, começamos por
ancorá-la a uma representação social existente. [...] Os fenômenos
não familiares que aconteceram ... são primeiramente absorvidos
com a ajuda da religião, da ficção científica e de imagens.
(MOSCOVICI, 2012, P. 234).

Jodelet (2001) completa essa visão propondo as características
fundamentais no ato de representar:
A representação social é sempre a representação de alguma coisa
(objeto) e de alguém (sujeito). As características do sujeito e do
objeto nelas se manifestam; A representação social tem com seu
objeto uma relação de simbolização (substituindo-o) e de
interpretação

(conferindo-lhe

significado).

Estas

significações

resultam de uma atividade que faz da representação uma construção
e uma expressão do sujeito; Forma de saber: a representação será
apresentada como uma modelização do objeto diretamente legível
em (ou inferida de) diversos suportes linguísticos, comportamentais
ou materiais; Qualificar esse saber prático se refere à experiência a
partir da qual é produzido, aos contextos e condições em que ele o
é e, sobretudo, ao fato de que a representação serve para agir sobre

48

o mundo e o outro, o que desemboca em suas funções e eficácia
sociais. (JODELET, 2001, p.28)

3.2 A abordagem processual das representações sociais
Resumindo o que foi apresentado até agora, para identificar e
compreender uma representação social é preciso percorrer o caminho da
construção da mesma, ou seja, identificar o objeto social que será representado
simbolicamente, compreender o modo de como o indivíduo e a sociedade
reagem frente a esse objeto, e , por fim, interpretar o saber de senso comum
que sustenta, identifica ou garante significado à imersão do objeto na sua vida
cotidiana, nas suas práticas do dia a dia. Nessa lógica, os indivíduos e grupos
constroem representações simbólicas no curso da comunicação e cooperação.
Ao mesmo tempo a formação da representação não seria um processo
solto no espaço. Segundo Alves-Mazzotti (2008, p.23), para Moscovici, a
representação tem, em sua estrutura, duas faces pouco dissociáveis: a face
figurativa e a face simbólica. Isso significa que a cada figura corresponde um
sentido e a cada sentido uma figura. Os processos envolvidos na atividade
representativa têm por função destacar uma figura e, ao mesmo tempo, atribuirlhe um sentido, integrando-o ao nosso universo. Mas têm, sobretudo, a função
de duplicar um sentido por uma figura e, portanto, objetivar, e uma figura por
um sentido.
[...] é que as representações sociais não são apenas “opiniões sobre”
ou “imagens de”, mas teorias coletivas sobre o real, sistemas que têm
uma lógica e uma linguagem particular, uma estrutura de implicações
baseada em valores e conceitos que ‘determinam o campo das
comunicações possíveis, dos valores e das ideias compartilhadas
pelos grupos e regem, subsequentemente, as condutas desejáveis
ou admitidas (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 59),

Nesse contexto, Moscovici introduz os dois processos que dão origem às
representações: a objetivação e a ancoragem. A objetivação como a passagem
de conceitos ou ideias para esquemas ou imagens concretas, os quais, pela
generalidade de seu emprego, se transformam em “supostos reflexos do real”;
e a ancoragem, como a constituição de uma rede de significações em torno do
objeto, relacionando-o a valores e práticas sociais. A análise desses processos
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constitui a contribuição mais significativa e original do trabalho de Moscovici,
uma vez que permite compreender como o funcionamento do sistema cognitivo
interfere no social e como o social interfere na elaboração cognitiva (ALVESMAZZOTTI, 2008, p.24).
O

surgimento

gradual

de

uma

representação

ocorre

espontaneamente e fundamenta-se em três tipos de fenômenos: a
dispersão da informação, enfoque e pressão para fazer inferências.
Mas esses fenômenos em si são desenvolvidos na base de dois
processos principais, definidos por MOSCOVICI: objetivação e
ancoragem (RATEAU, 2016, p..07).

Esses dois processos, objetivação e ancoragem são as maneiras distintas
das representações sociais estabelecerem mediações, trazendo para o “nível
quase material a produção simbólica de uma comunidade e dando conta da
concentricidade

das

representações

sociais

na

vida

social".

(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 81)
Assim, a função da objetivação é trazer aquilo que existe no pensamento
para a realidade, transformando a “imagem” em algo que possa ser utilizado.
Ela é dividida em três processos: descontextualização da informação, formação
de um núcleo figurativo e naturalização. Ao passo que o processo de
“ancoragem”, ou amarração, por seu turno, completa o processo de objetivação
relacionando o processo de objetivação com pensamento individual e grupal
pré-existente, ou seja, com a rede de significados comunicados pelo grupo, a
fim de interpretação do fenômeno e a melhor localização do seu núcleo
figurativo no espaço social (RATEAU, 2009, p.07).
O papel da ancoragem corresponde à classificação e denominação das
coisas estranhas, ainda não classificadas nem denominadas no campo social.
Consistindo na integração cognitiva do objeto representado na objetivação a
um sistema de pensamento social preexistente. Ancorar é encontrar um lugar
para encaixar o não familiar, é pegar o concreto e lhe atribuir um sentido
(SPINK, 1993).
Segundo Sá (1996, p. 65), as formas de enfocar e investigar as
representações sobre um determinado objeto, fenômeno social de estudo,
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desdobra-se em três abordagens ou perspectivas, ou correntes teóricas,
complementares

dos

processos

responsáveis

pela

construção

das

representações: a abordagem processual (Denise Jodelet), a abordagem
Estrutural (Jean-Claude Abric) e a abordagem Societal (Willen Doise).
Essas abordagens não são incompatíveis entre si, na medida em que
provêm todas de uma mesma matriz básica que é a conceituação e definição
de Moscovici acerca dos processos de objetivação e ancoragem.
No entanto, segundo Arruda (2002), o modelo estrutural de Abric se
desenvolveu organizando a representação em torno de um núcleo central,
constituindo-se em um ou mais elementos que tem peso no simbolismo
extraído do bom senso, assim como de elementos periféricos, que
correspondem aos componentes mais acessíveis, mais vivos e mais concretos
da representação.
O Núcleo Central seria ligado à memória coletiva, consensual, estável,
coerente, rígido, resistente a mudanças e pouco acessível ao contexto
imediato. Os elementos periféricos ou sistema periférico, consiste nas
experiências e histórias individuais, tolera a heterogeneidade do grupo, flexível,
sensível ao contexto imediato e sujeito a mudanças (ALVES-MAZZOTTI, 2008).
Arruda (2002) afirma que o modelo sócio genético de Doise é baseado
no processo de ancoragem e propõe reconciliar a complexidade estrutural das
representações sociais e suas inserções nos contextos ideológicos e sociais
plurais, de forma a identificar as relações sociais como sendo: dinâmicas,
explicativas; abarcando aspectos culturais, cognitivos e valorativos; possuindo
dimensão histórica e transformadora.
Para Arruda (2002), Doise compreende as representações como
princípios geradores de tomadas de posição, associadas às inserções
específicas do sujeito no conjunto das relações sociais, de maneira que tais
posições dependeriam

da

situação onde

são

produzidas, ou

seja,

fundamentalmente das pertenças sociais das pessoas, remetendo ao processo
de ancoragem de Moscovici, reforçando sua importância cognitiva. Isso
permitiria entender como as inserções sociais concretas dos sujeitos
condicionam suas representações
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De acordo com Nascimento (2012), a abordagem processual de Jodelet,
que é a mais usada nas pesquisas em fenômenos de representações sociais,
utilizada em 76,47% das produções acadêmicas de disciplinas diferentes, a
mesma resgata o princípio de coerência que estrutura os campos de uma
representação: organização sociocultural, atitudes, modelos normativos ou
ainda esquemas cognitivos.
Jodelet (2001), parte na sua interpretação da aplicação da TRS, pela
noção de que uma representação social é um processo de apropriação de um
objeto pelo grupo. Então, exatamente por centrar nas dimensões de uma
representação, essa abordagem é denominada processual, por estar
preocupada com seus processos de elaboração, e trabalhar com seus aspectos
constituintes,

tipo:

informações,

imagens,

crenças,

valores,

opiniões,

elementos culturais, ideológicos.
Para essa autora, conforme a visão clássica de Moscovici, que entende o
ser humano como o produtor de sentidos que definem o mundo que o cerca,
seu entorno, o indivíduo absorve o excesso de significados do objeto e o
reinterpreta focalizando aspectos do mesmo, a fim de se concentrar em
aspectos que garantam uma “visão consensual da realidade”. Assim, num
processo dinâmico, a representação se forma pela comunicação como uma
modalidade de conhecimento prático, voltado para o entendimento do contexto
do objeto de interesse (ideia ou coisa). Esse processo envolveria três fases
definidas por Jodelet como seleção e descontextualização, formação do núcleo
figurativo e, por fim a naturalização.
Segundo Jodelet, o processo é dinâmico até porque Moscovici já havia
identificado que a objetivação e ancoragem não aconteciam separadamente, e
eles eram vinculados a uma imagem, o núcleo figurativo, que passa a
corresponder a realidade e determinar ações e comportamento.
Na

abordagem

processual

de

Jodelet,

os

processos

de

descontextualização, formação do núcleo figurativo e naturalização visam,
então, estruturar o processo de objetivação da TRS, a fim de capturar através
da comunicação no grupo de estudo; o corpo imaginativo do fenômeno, a
imagem que traduz em um pensamento, o conceito do saber de senso comum
sobre o objeto social.
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No processo de seleção e descontextualização definido por Jodelet, a
partir de critérios normativos e culturais presentes no grupo analisado, e frente
ao fenômeno social de estudo, se realiza uma redução da dimensão do que se
conhece, da informação do objeto da representação, a fim de operar uma
construção seletiva de características do mesmo, que possam ser comunicados
e interpretados na fala, ou no silenciamento.
De forma que, as informações são apreendidas pelos diferentes grupos
de forma diferente, em função da sua fragmentação, visão distorcida do objeto
original, podendo fundamento a diversas representações na sociedade.
No processo de construção do núcleo figurativo, se realiza uma
esquematização mental, uma imagem, do que foi construído na fase anterior,
seleção e descontextualização, a fim de garantir uma ideia mais estável do
objeto, o que possibilita uma integração cognitiva da questão, do fenômeno
social, do objeto da representação do descontextualizado ao mundo subjetivo
do sujeito, como fato ou conhecimento novo, coerente com o referencial que
ele já traz consigo, com sua visão construída do seu lugar no mundo.
No processo de naturalização, o esquema mental, a imagem, o núcleo
figurativo criado pelo grupo é materializado, ou seja, transformado em elemento
concreto através de expressões, imagens e metáforas que orientam
percepções e julgamentos na comunidade.
Todo esse processo é complementado pela ancoragem da representação
identificada na abordagem de Jodelet. De forma que com a ancoragem em
pensamentos já elaborados, o estranho é reconhecido e classificado.
3.2.1 Representações sociais e figuras de linguagem
De acordo com Mazzotti (1998), o processo de metaforização realizado
pelo sujeito transforma objeto, o fenômeno social, em algo que se apresenta
como uma ‘imagem’, materializando o objeto numa forma inteligível para o
grupo social.
Assim, a metáfora, segundo o autor, tem uma função de transferência
intrínseca, ou seja, suas características fonte (imagens) são exportadas para
o alvo (objeto social), sendo um processo largamente empregado de
classificação das coisas no mundo. Tanto assim, que as metáforas
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empregadas são denominadas conceituais, por serem parte importante e
indispensável na forma como o indivíduo usualmente conceitua o mundo.
Então, se apropriando da imagem do objeto, o processo de
metaforização corresponde ao processo de objetivação. Em outra indicação,
tanto as metáforas conceituais, quanto as representações sociais, são
compartilhadas socialmente e refletem, pois, a maneira como um grupo
concebe, organiza e conceitua as coisas no mundo, bem como refletem a
própria ideia de mundo vista por uma coletividade (MAZZOTTI, 1998).
As metáforas, além de uma função de figura de linguagem, de
manifestação poética e retorica, também apresentam função de representação
mental, ou seja, de como indivíduos ou grupo o conceituam o mundo ao seu
redor, caracterizando uma função cognitiva. Lakoff e Johnson (2002, p. 45) se
referem à metáfora como um recurso de linguagem extraordinariamente
utilizado pelas pessoas. Para os autores, “a metáfora está infiltrada na vida
cotidiana, não somente na linguagem, mas no pensamento e na ação”, já que
consideram que “a essência da metáfora é compreender e experienciar uma
coisa em outra”.
Esta pesquisa permitiu-nos investigar as interações sociais dos docentes
envolvidos, considerando seu grupo de pertença que é identificado por estarem
sujeitos às mesmas regras e compartilharem os mesmos valores (ALVESMAZZOTTI, 2013) e , pelo fato de serem agentes na construção do
conhecimento profissional ao longo da sua carreira, capaz de atribuir-lhe
sentido e criar condições de reflexões e teorias acerca de sua realidade no
cotidiano escolar.
Pudemos identificar diversas metáforas que foram utilizadas nas falas dos
sujeitos entrevistados e evidenciaram suas representações sociais de
Educação Sexual, demonstrando certo desconforto na abordagem do tema,
conforme apresentamos ao longo deste estudo.
3.3 Representações sociais da Educação Sexual na escola
Com base nos conhecimentos adquiridos na revisão de literatura sobre
educação sexual, podemos realizar nesse momento uma apresentação sobre
a contribuição teórica de representações sexuais sobre educação sexual.
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Nesse sentido, nos baseamos em livros e monografias mais recentes sobre a
questão e sua problematização.
Antes de prosseguir, é necessária uma ressalva que a temática de
educação sexual é ampla exatamente por envolver sexualidade humana e seus
desdobramentos. A intenção com a breve introdução ao contexto na literatura
que faremos aqui, com certeza, deverá deixar de fora questões e autores
importantes. Principalmente porque o eixo da questão de educação sexual hoje
tem um grande foco em questões relacionadas a identidade de gênero, que não
foi o elemento central das discussões no trabalho.
Em termos de literatura, existem poucos livros de educação com o
enfoque objetivo de representações sociais em educação sexual, a maioria dos
livros versam sobre educação e sexualidade, e educação na escola. Que
obviamente não estão distantes do contexto, e os elementos clássicos como
Ribeiro; Nunes; Gagliotto (2003; 1997; 2014) e outros, forma consultados na
disponibilidade de tempo.
Apenas uma publicação recente, de 2017, de Nascimento, Rodrigues e
Anjos (2017), tem essa característica e apresenta o título sugestivo de “ As
representações sociais de professores do ensino fundamental enlaçadas ao
que realizam na escola”. Tratasse de uma coletânea, que apresenta resumos
de trabalhos que tiveram como aporte teórico metodológico a TRS de
Moscovici, numa visão que vai de trabalho envolvendo especialistas em
educação, psicologia da educação, até tecnologia da educação. As conclusões
são diversas, e aderentes a visão de dificuldades dos professores a tratar o
tópico por questões morais e de formação.
Com relação às teses, dissertações e artigos sobre o assunto, também se
apresenta um vasto mundo de publicações referentes a educação sexual, que
é uma parcela significativa dos estudos acadêmicos sobre sexualidade. Já as
publicações sobre representações sexuais em educação sexual têm um volume
considerável de obras nas todas analisando aspectos bem claros dessa
questão complexa, ou seja, a uma forte preocupação com a delimitação do
tema, do escopo do trabalho, que é bem natural, mas transforma a correlação
entre trabalhos um esforço maior.
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Especificamente então sobre representações sociais de educação sexual
na escola, Faria (2014) analisa a representação de professores nas séries de
6º ao 9º do ensino fundamental. Com base em TRS moscoviciana, ele conclui
que os professores ainda não se sentem confortáveis com o tema, indicando
que sua própria formação interfere nas posturas sobre o assunto. Nas suas
reflexões os professores deixam claro um desconforto em abordar conteúdos
relacionados a sexo e a sexualidade em sala de aula, é uma representação de
“alguém tanto quanto de alguma coisa", nas suas palavras. Para o autor, no
momento em que eles demonstram não estarem prontos para lecionar, estão
representando o que é a sua imagem diante do conteúdo orientação sexual.
Ele afirma que é necessário que o próprio professor encontre espaços, e
reflita sobre sua imagem diante do tema na escola; ele não é um ser isolado,
assim como o tema também não está sozinho. Enquanto a orientação sexual
ficar no meio dos professores sem uma afinidade escancarada, o tema vai
continuar sendo um tabu.
Soares (2015), na sua pesquisa “Representações sociais da sexualidade
infantil”, envolvendo professoras do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental da
rede pública de ensino, afirma ter sido possível perceber a dificuldade que as
profissionais tinham em falar sobre o tema, apresentando representações
reducionistas do que é sexual, restringindo apenas ao lado genital da
sexualidade, da pedofilia e do abuso sexual.
Essa autora observa também que, a questão da idade apresentou-se
como algo determinante na postura das profissionais diante do estudo, uma vez
que as professoras mais jovens conseguiram lidar com o tema com mais
naturalidade, atitude que a autora afirma ser compreensível, tendo em vista
aspectos culturais da sociedade. Para mostrar como o delineamento do tema,
dificulta as correlações na análise da literatura. Nascimento (2012), no seu
trabalho Representações sociais de sexualidade por alunos e professores de
ensino médio, mostra em seus resultados 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 hetero normatividade, na prevenção de doenças e de
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uma gravidez indesejada, as 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.
Onde se verifica que a 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, a fim de formar cidadãos conscientes,
autônomos e críticos.
No trabalho de Santos (2015), Representações sociais dos estudantes de
pedagogia da Universidade de Brasília sobre a educação sexual, a autora
observa que se os estudantes de pedagogia, fossem trabalhar a questão da
sexualidade na escola, seria mantida uma visão restrita e coerente com a
abordagem para educação sexual biológico-higienista. Diante disso, o trabalho
sugere uma reflexão acerca da formação desses futuros professores da
educação básica em um cenário que ofereça subsídios de uma educação
sexual de respeito às diferenças no agir da prática docente na escola
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4 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesse capítulo será apresentado o percurso metodológico da pesquisa,
principalmente no que se refere à escolha dos instrumentos e técnicas que nos
permitiram coletar, analisar dados e investigar as representações sociais dos
professores do ensino fundamental com relação a Educação Sexual na escola.
Conforme apresentado na introdução, a TRS é o referencial teóricometodológico que fundamenta estudos sobre os fenômenos de representação
social. Nessa perspectiva, detalhamos como foi realizada a escolha dos
participantes da pesquisa, a escolha dos instrumentos de coleta de dados, sua
elaboração, assim como os procedimentos de análise de dados.
4.1 – Tipo da pesquisa

Tendo em vista os objetivos da pesquisa, o trabalho correspondeu a uma
pesquisa de natureza qualitativa, fundamentada na TRS, seguindo abordagem
processual. A opção qualitativa não se atenta a questões numéricas, portanto,
foca seu conteúdo em aspectos da subjetividade humana, onde os discursos
têm relevância. Ela permite trabalhar o objeto das representações frente as
questões pessoais peculiares, intrinsecamente individuais, e impossíveis de
serem

quantificadas

(MINAYO,

2007).

Como

afirmam

Alves-Mazotti;

Gewandsznadjer (2000, p.131):
Principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que
essas seguem a tradição “compreensiva” ou “interpretativa”. Isto
significa que partem do pressuposto de que as pessoas agem em
função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que
seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que
precisa ser desvelado.

Diante disso, podemos considerar que a abordagem qualitativa do estudo
permite buscar o mundo dos significados que devem ser encontrados a partir
de situações vivenciadas, perguntar às pessoas sobre o seu comportamento, o
que fazem e fizeram e sobre os seus estados subjetivos, o que, por exemplo,
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pensam e pensaram. Compreende então que os dados coletados em campo
correspondem, de acordo com Romão (2004), a seres humanos, situações
vivenciadas e fatos observados.
De acordo com Madeira (2013), a importância da aplicação do referencial
teórico da TRS aos fenômenos educacionais é que, sendo as representações
fenômenos complexos que dizem respeito ao processo pelo qual o sentido de
um dado objeto é estruturado pelos sujeitos, na construção de sua relação com
a sociedade, a aplicação da teoria ao campo da educação permite tomar o
objeto no dinamismo que o constitui.

4.2.

Caracterização do campo e sujeitos da pesquisa

Conforme apresentado na introdução o trabalho de campo se
desenvolveu com professores do 9° ano do ensino fundamental de escola
municipal localizada em Mesquita, na Baixada Fluminense. A Baixada
Fluminense corresponde à região ao redor do munícipio do Rio de Janeiro, que
engloba, além de Mesquita, os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu,
São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados. Essa região é
caracterizada como apresentando um baixo Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), mesmo sendo localizada no segundo estado mais rico do Brasil.
Segundo dados do IBGE (2012), a maioria dos municípios da Baixada
Fluminense apresentam população economicamente ativa com renda inferior a
R$ 400,00.
Participaram do estudo 18 professores do 9º ano do ensino fundamental
com intuito de investigar qual a representação social que esses professores
elaboram a respeito de Educação Sexual na escola. Participaram dois
professores de cada disciplina distinta ministrada nas duas turmas do 9° ano
existente na escola. A pesquisa envolveu professores das áreas de Ciências,
Educação Física, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Artes, Inglês,
Produção Textual, Resolução de Problemas Matemáticos e História.
Os professores que lecionam no 9° ano foram escolhidos no trabalho pelo
fato de que é na faixa etária dessas turmas que se concentram um grande
volume de manifestações de sexualidade (IBGE PEnSE, 2012). Principalmente
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as manifestações relacionadas a questionamentos, dentro e fora da sala de
aula, sobre gravidez, virgindade, DST/AIDS, relações sexuais e métodos
anticoncepcionais. Por outro lado, é nas turmas de ensino fundamental que se
concentram as maiores indicações de sensações de desconforto sobre o tema
por parte dos professores ao lidarem com o fenômeno da manifestação de
sexualidade.
O critério de seleção da escola municipal foi a proximidade da
pesquisadora com professores e estudantes da mesma, pelo fato de ser
docente da disciplina de Ciências Biológicas naquele estabelecimento de
ensino. De forma que não houve dificuldades para realizar a pesquisa de
campo, que contou com apoio informal da direção da escola na sessão de
tempo e espaço para realização da coleta de dados. No entanto, coube à
pesquisadora manter o máximo distanciamento necessário com o objeto de
estudo, a fim de evitar que os dados fossem contaminados por seu prévio
contato com os professores.
Uma caracterização básica do perfil social e profissional dos sujeitos da
pesquisa, os 18 professores do que lecionam no 9° ano, é apresentada em
tabela localizada no Apêndice A. Essa caracterização, mais do que apresentar
uma identificação dos sujeitos, insere os professores como sujeitos históricos
sociais.
Na tabela, podemos observar que a maioria dos professores se apresenta
também como pais de crianças com diferentes faixas etárias. Nesse ponto eles
questionam a própria capacidade de comunicação e diálogo sobre a questão
da sexualidade nas dinâmicas internas das suas famílias. Isto expõe que os
profissionais de educação têm dificuldade em lidar com questionamentos
morais e valores sociais na sua prática devido, dentre outros fatores, segundo
Bonotto (2008), à “deficiência ou ausência” de questionamento de temática
dessa ordem ao longo de sua formação.
Cruzando a tabela com dados do MEC (2012) sobre educação básica e
fundamental, pode ser observado que o conjunto de professores envolvidos na
pesquisa se aproxima do perfil de profissionais de educação fundamental nas
estatísticas do MEC com relação ao Brasil e as escolas públicas. Na tabela,
do total de sujeitos participantes da pesquisa, 18 professores, apenas dois
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foram do sexo masculino, a maioria, 16, eram mulheres. Essa distribuição dos
sujeitos, 89% de mulheres, reforça dados do MEC (p. 22): nas creches, na préescola e nos anos iniciais do ensino fundamental, o universo docente é
predominantemente feminino (98%, 96% e 91%, respectivamente). No entanto,
a cada etapa do ensino regular amplia-se a participação dos homens, que
representam 8,8% nos anos iniciais do ensino fundamental, 25,6% nos anos
finais e chegam a 35,6% no ensino médio.
Da mesma forma, em relação à faixa etária, a maior parte dos docentes
(46%) encontram-se na faixa etária de 35 a 50 anos; apenas 8% entre 20 e 34
anos. Também segundo o MEC, a média de idade dos professores da
educação fundamental é de 39 anos.
Quanto à relação idade e tempo de serviço, há maior número de
professores com bastante experiência, mais de 10 anos de atuação na
educação fundamental. Muitos com curso de pós-graduação nas suas áreas,
mas efetivamente apenas um professor de biologia informou ter curso de
extensão em sexualidade.
Outro aspecto que deve ser considerado no campo da pesquisa, além da
caracterização do sujeito participante, diz respeito à localização da escola,
campo da pesquisa. A cidade de Mesquita apresenta baixo indicador de IDH.
A escola pesquisada se insere num contexto cuja população se apresenta, em
grande parte, em situação social, econômica e política desprovida de atenção,
ou seja, a região se apresenta desfavorecida estruturalmente em todos os
campos, principalmente em questões importantes como educação e saúde.
Nesse contexto, tanto a escola quanto a comunidade escolar sofrem com
restrições financeiras, ou seja, tem poucos recursos para investir em ações que
lhes propiciassem ruptura do ciclo da pobreza. Para Alves-Mazzotti (2008, p.
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Entre os desafios com que os professores são confrontados em sua
prática

docente,

destacam-se

a

educação

das

classes

desfavorecidas e o papel da escola na ruptura do ciclo da pobreza”.
E, é nesse contexto que vários estudos têm procurado investigar [...]
percepções, atribuições e atitudes de professores e alunos, bem
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como de comportamentos diferenciados do professor em função de
expectativas, relacionando-os ou não a efeitos no aluno.

Cabe observar que os sujeitos da pesquisa estão sendo identificados por
códigos, a fim de assegurar o sigilo de sua identidade. Cada sujeito foi
identificado com letra e número, a partir da ordem de realização das entrevistas.

4.3 A coleta de dados

Como instrumento de coleta de dados foi utilizada a entrevista do tipo
semiestruturada, aplicada pelo pesquisador, de forma individual, a cada um dos
sujeitos da pesquisa. Nesse tipo de entrevista, os dados são coletados através
de perguntas pré-estabelecidas, com roteiro temático cuidadosamente
desenvolvido, com foco no interesse da pesquisa, mas com a possibilidade de
ir além, ou seja, com a abertura do pesquisador para elaborar outras perguntas
pertinentes que tornem a resposta mais completa, ou redirecione o sujeito ao
tema. Para Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000), pela sua natureza
interativa, a entrevista permite então tratar de temas complexos que , de
maneira geral, não seriam investigados adequadamente através de
questionários, permitindo explorar o assunto em profundidade.
A opção pela entrevista semiestruturada decorre também da observação
de Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000), de que em geral, esse tipo de
entrevista é pouco estruturada, sem um modo de dizer ou escrever e uma
ordem rigidamente estabelecidos para as perguntas, assemelhando-se a uma
conversa informal entre o sujeito e o pesquisador. O que possibilita que o
entrevistado fique à vontade para responder espontaneamente.
Entende-se que esse tipo de ferramenta, a entrevista semiestruturada,
permite que os pressupostos da pesquisa sejam cobertos na conversa, assim
como o sujeito entrevistado tenha a possibilidade de discorrer sobre o tema em
questão sem se prender à pergunta feita pelo entrevistador (MINAYO, 2007),
ampliando os resultados da entrevista.
Segundo Minayo (1996, p. 109):
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[...] o que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de
informações é a possibilidade da fala ser reveladora de condições
estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela
mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de transmitir,
através de um porta-voz, as representações de grupos determinados,
em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas.

De forma que a entrevista semiestruturada visa compreender os
significados atribuídos pelos sujeitos a eventos, situações, processos ou
personagens que fazem parte de sua vida cotidiana, como um instrumento
importante por possibilitar a produção de conteúdos fornecidos diretamente
pelos

sujeitos

envolvidos

no

processo.

(ALVES-MAZOTTI,

GEWANDSZNAJDER,2000), ou seja, permite visualizar a proximidade dos
professores do contexto social e histórico no tema da pesquisa.
As entrevistas foram gravadas, com consentimento dos professores. Foi
utilizado gravador integrado em aparelho tipo “tablet”, a fim de garantir uma
transcrição na íntegra. A intenção foi evitar a perda dos detalhes das falas dos
entrevistados, o que inclui também suas hesitações, risos, silêncios, bem como
estímulos da entrevistadora (BARDIN, 2011).
O roteiro da entrevista semiestruturada, com as perguntas principais
sobre o tema, é apresentado no Apêndice B desta dissertação.

4.4.

Procedimentos para tratamento e análise de dados

O material das entrevistas semiestruturadas foi trabalhado com base em
análise temática de conteúdo de acordo com referencial de Bardin (2011).
Foram organizadas as informações em categorias principais e subcategorias
definidas de acordo com os temas principais, a partir de material extraído dos
depoimentos.
A análise de conteúdo é reconhecida como a estratégia de tratamento e
análise de dados mais comum nas pesquisas envolvendo representações
sociais, e em particular as pesquisas de educação que tem por base a TRS. A
justificativa é que a aplicação da técnica de análise de conteúdo na pesquisa
qualitativa em TRS permite visualizar, identificar e interpretar, elementos
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cognitivos (imagens, conceitos, categorias, teorias), a partir da fala dos sujeitos,
ou seja, visualizar as raízes da representação e do objeto no grupo pesquisado,
enfrentando as peculiaridades da verbalização ou expressão de cada sujeito
envolvido (MINAYO, 2007). De acordo com Bardin (2011, p. 44), a análise de
conteúdo é
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens indicadores (qualitativos ou não) que permitam a
inferência

de

conhecimentos

relativos

às

condições

de

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

A técnica consiste em realizar uma análise temática do contexto dos
discursos presentes nas entrevistas dos professores, a fim de identificar
categorias de sentidos comuns nas falas dos professores, ou seja, associação
de ideias, valores e crenças presentes nas entrevistas que permitam
categorizações. São empregadas unidades de análise menores, vinculadas a
categoria principais. Ou seja, parte-se da divisão de temas específicos em
categoriais, e se divide os textos analisados até as menores unidades, as
unidades de registro (o recorte), com contagem da frequência das mesmas (a
enumeração).
A partir da análise temática, com categoriais e sub-categorias, é possível
uma inferência sobre os significados das falas dos entrevistados.
Podemos observar que, no universo de 18 professores, o discurso
pareceu apresentar uma saturação. Essa saturação indicou que o grupo de
18 professores se constituiu numa escolha de tamanho adequado para
atender os objetivos da pesquisa de abordagem qualitativa.
Assim, garantida a representatividade e qualidade mínima das
informações obtidas das entrevistas, ou seja, garantido que o grupo de atores
sociais envolvidos se identificam a situação, ambiente ou contexto da pesquisa,
podemos retomar o nosso percurso na investigação da representação que os
professores elaboram da educação sexual na escola.

64

5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1. Resultados da Análise de Conteúdo Temática

Este capítulo contempla a apresentação e a discussão dos resultados,
obtidos

de

acordo

com

os

procedimentos

metodológicos

descritos

anteriormente, ou seja, com a aplicação da técnica de análise de conteúdo
temática nos discursos dos professores. O roteiro das entrevistas é
apresentado no apêndice B.
Nesses termos, a análise de conteúdo temática das entrevistas resultou
nas tabelas completas estão apresentadas nos Apêndice D e E. Elas foram
construídas a partir da categorização dos discursos em dois temas chaves,
relacionados com o objetivo do estudo: “Educação Sexual no contexto
escolar” e “Educação Sexual na legislação”. A partir da divisão temática,
os discursos foram então classificados em categorias e subcategorias. Com
relação aos temas, Bardin (2001, p. 105) afirma: “O tema é a unidade de
significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo
critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”.
A análise categorial temática é utilizada para facilitar e organizar a
informação em categorias principais e subcategorias, com suas respectivas
frequências, ajudando a obter os sentidos. Mas uma vez, segundo Bardin
(2011, p. 103):
Fazer Análise Temática, consiste em descobrir os 'núcleos de
sentido' que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência
de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico
escolhido.

Após a interpretação do “Núcleo de Sentido” de cada categoria,
buscaremos os processos formadores de representações sociais (objetivação
e a ancoragem). A ideia é propor um “Modelo” ou “Núcleo Figurativo” que
sustente uma representação social da Educação Sexual no grupo de
professores participantes da pesquisa.
65

A análise do Tema 1 será descrita a seguir, por categorias.

5.2.

Significados da Educação Sexual no contexto escolar (Tema 1)

5.2.1. Análise da Categoria “Importância da Orientação na Educação
Sexual”
Tabela 1 – Categoria “Importância da Orientação na Educação Sexual”

CATEGORIA

RELATOS

FR

“É.. Oriento meus alunos quanto á saúde, respeito ás
diversidades e direito ao prazer com responsabilidade. ” (E2)

Importância
da
Orientação
na
Educação Sexual

“...prevenção é a melhor forma de conscientizar o adolescente
para mais tarde, ele não se arrepender das suas escolhas.” (E5)
“...orientação e comportamento estão interligados, uma boa
orientação sobre Educação Sexual diminuiria os conflitos
internos.”(E10)
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“...acredito se houver uma orientação na escola sobre Educação
Sexual poderia melhorar o comportamento do aluno na sala de
aula”. (E17)

A categoria “Importância da Educação Sexual na Escola” mostra que
os professores abordam temas relacionados à saúde quando tratam da questão
da Educação Sexual. Mencionam a necessidade de discutir em sala de aula
para lidar com comportamentos que podem expressar conflitos. Evidenciam
que a orientação sobre aspectos relacionados à sexualidade pode ajudar em
mudanças de comportamento.

Essas manifestações ocorrem tanto em

espaços abertos, como nas quadras de esporte da escola e refeitórios, quanto
em ambientes de circulação restrita, como banheiros e até a sala de aula.
(AQUINO,1997; FIGUEIRÓ,2009; LOURO, DESIDÉRIO, 2010). O que
podemos constatar nas falas dos docentes, que invariavelmente, percebem
sinais de interesses e manifestações dos adolescentes e jovens referentes à
sexualidade.
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No dia a dia escolar, presenciamos muitos alunos expressando sua
sexualidade, seja nas roupas mais sensuais, mais curtas, mais justas.
E eles não querem nem saber...passam por cima da gente que nem
um trator. (E15)
E quando o aluno faz perguntas, como “Professor, sexo anal
dói?(E17)

Uma característica dessas manifestações de sexualidade dos jovens na
escola é a diversidade dos contextos, já que no discursos dos professores se
percebe que elas partem desde uma curiosidade sobre o corpo ou prática
sexual, até as ações lúdicas (brincadeiras) de simulação de ato sexual ou
fenômenos mais complexos, como identidade de gênero (homossexualidade
envolvendo adolescentes de ambos os sexos se encontra cada vez mais
aparente na escola), quadros de doenças sexualmente transmissíveis (DST,
incluído a AIDS) e Gravidez Precoce. Cabe relembrar, como visto na
Introdução, que alguns desses fenômenos refletem problemas de saúde
pública entre os adolescentes.
Para o professor, que hoje vive vários dilemas, inclusive de natureza
profissional (GOFFMAN, 1989), o tema da sexualidade do aluno é uma questão
que precisa ser abordada, já que interfere na relação ensino- aprendizagem.
Nos discursos extraídos das entrevistas, essas questões se relacionam com os
outros problemas na escola de hoje, citados pelos docente como violência,
fracasso e evasão. A adolescência, segundo Oliveira Araújo (1997), é a fase
dos dilemas, e perturbações tanto internas quanto externas podem acarretar
desinteresse pelos estudos e até mesmo agressividade nos relacionamentos.
Esta pesquisa permitiu observar que para os sujeitos participantes há
dificuldade em discutir ou esclarecer dúvidas sobre sexualidade apresentadas
pelos alunos, dentro ou fora da sala de aula, embora reconheçam a importância
da orientação. Essa dificuldade do professor, com base em Gagliotto (2014, p.
4), seria resultado da dimensão filosófica da sexualidade, ou seja, a mesma se
configura num dos aspectos científicos e subjetivos mais complexos do ser
humano, envolvendo questões psicossociais (filosóficos, sociais, históricos,
antropológicos,

pedagógicos

e

psicológicos)

e

biológicas

(genéticos,
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reprodutivos, identidades genitais), que se relacionam das mais diversas
formas.
Essas questões parecem não ter explicação no discurso biológico
reprodutivo, pois este não satisfaz plenamente a curiosidade de um aluno
inserido num contexto social, muitas vezes sem informações, sem presença da
família para dar orientações, desde de a infância. Diante disso, à escola cabe
a apresentação de conteúdos e discussões sobre a sexualidade, de forma a
assegurar conhecimentos para a saúde sexual dos indivíduos, considerando “o
respeito mútuo, o consentimento e a responsabilidade sobre comportamento
sexual e suas consequências.” (FIGUEIRÓ, p. 21, 2009).
5.2.2. Análise da Categoria “Frequência na Abordagem do Tema”
Tabela 2 – Categoria “Frequência na Abordagem do Tema”

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

FR

“...abordo o meu aluno sempre que há
necessidade...esse é o meu dever.” (E6)
Eventualmente

“...abordo só quando necessário, o tempo
é curto. ” (E13)

20

Frequência na
Abordagem do
Tema
“Não dá para falar dessas coisas com
esse alunos que temos. Melhor nem tocar
no assunto.” (E11)
Nunca aborda

“...não tenho tempo muitas vezes de
passar a matéria, imagina abordar
Educação Sexual. ” (E15)

03

Como ilustra a Tabela 2, a categoria “Frequência na Abordagem do
Tema”, relativa à Educação Sexual, compreendeu as subcategorias,
“Eventualmente” e “Nunca aborda”, caracterizando a disposição ou o interesse
dos professores abordarem a temática de Educação Sexual”.
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Diante do desafio da Educação Sexual, qualquer que seja o matiz, da
Orientação Sexual à Educação para a Sexualidade Emancipatória, isto é,
educação para a sexualidade capaz de permitir, segundo Nunes(2003,p.35)
“trocas gratificantes e significativas, de homens e mulheres que compreendem
a dinamicidade do seu ser”, a maioria dos professores reagem de duas
maneiras: “Colocar-se”, no sentido de promover a discussão e a reflexão sobre
o assunto, mesmo de forma parcial em função da necessidade dos alunos; ou
então, “Omitir-se” da temática, recusando-se a intervir e usando, para isso,
inúmeros subterfúgios. O mais comum é que o assunto “não era um ponto
previsto para a aula de hoje”; ou que “não é um tema para ser discutido ali, na
escola”; ou usar como desculpa que a discussão do tema pode levar a conflitos
entre alunos, que pode levar a indisciplina ou balbúrdia, que pode levar a
expulsão da sala (SEED/PR, p.38). Nas falas dos sujeitos entrevistados é
possível constatar o interesse ou o desinteresse na abordagem do tema.
Não gosto muito de falar sobre sexualidade, sempre que um aluno
vem com “esses papos”, dou um jeito de desconversar... ah, não
ganho para isso, me poupem...(E11)

Eu não dou liberdade para os alunos me perguntarem sobre sexo.
Se alguém vem me contar que uma aluna está grávida, ou que um
aluno homossexual está, como eles dizem? “passando o rodo” no
colégio, faço logo cara feia e digo que estou ali somente para dar
aulas de Português. (E10)

5.2.3. Análise da Categoria “Assuntos Abordados”
Tabela 3 – Categoria “Assuntos Abordados”
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CATEGORIA

SUBCATEGORIA

Prevenção/
Promoção da
Saúde

Assuntos
Abordados

Corpo

RELATOS
“...acredito
que
há
necessidade
de
promover intervenções
no campo da promoção
da saúde sexual e
reprodutiva com os
alunos.(E1)

FR

06

“...se o aluno tenha uma
formação voltada para a
Educação Sexual, ele
terá mais segurança
para iniciar uma relação
sexual, caso contrário
ele pode adquirir uma
doença,
ou
uma
gravidez
indesejada’.
(E4)
“...durante as atividades
desenvolvidas na
quadra, abordo muito o
tema, pois o corpo na
Educação Física é muito
trabalhado”. ( E1)
“...acho que as aulas de
Educação Física, o
corpo está mais exposto
por isso é mais fácil
abordar o tema”.(E6)

11

‘...conhecimento
do
corpo, relação entre os
sexos[...]
cuidados
sobre o próprio corpo”.
(E5)

Diversidade de
gênero

Interesse dos
jovens

“... sempre ouço
perguntas dos alunos
sobre diversidades de
gênero, eles querem
saber nossa opinião”.
(E7)

08

... é um assunto muito
atual, sempre levo
textos para sala de aula,
para fazer uma reflexão
com os alunos”. (E 12)
“... trabalho com temas
relacionados ao
interesse dos jovens,
para que eles possam
interagir nas aulas
propostas. ( E8)

02
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A

categoria

“Assuntos

Abordados”

tem

como

subcategorias

“Prevenção/Promoção da Saúde”, “Corpo”, “Diversidade de gênero” e
“Interesse dos jovens” que dizem respeito aos conteúdos mais abordados do
tema da sexualidade na escola, de acordo com a práticas dos professores
entrevistados.
Os docentes argumentam, conforme observamos em suas falas, que as
dúvidas, necessidades e curiosidades dos alunos é que determinam os
conteúdos a serem abordados, de maneira que o foco principal das aulas é a
preocupação com riscos e consequências de uma prática sexual sem cuidados,
que além de resultar em gravidez indesejada, pode ocasionar doenças graves,
capazes de comprometer a qualidade de vida e o bem estar dos envolvidos.
Nem preciso planejar muito as minhas aulas, procuro me basear nas
perguntas que eles me fazem. Normalmente são curiosidades e
dúvidas...(E10)

Geralmente as abordagens sobre a sexualidade são decorrentes das
dúvidas dos alunos, conforme pode-se observar nas falas dos docentes.
Eles têm muitas dúvidas e curiosidades, têm algumas informações
distorcidas também. Durante uma explanação sobre métodos
contraceptivos, um aluno me perguntou se o homem que faz
vasectomia deixa de ejacular. Prontamente esclareci. Ele se sentiu à
vontade para perguntar, me senti na obrigação de esclarecer.(E2)
Outro dia uma aluna me perguntou em sala de aula: “professora,
amar a si próprio é pecado, não é?” E eu respondi que a autoestima
era muito importante para o ser humano. Então ela me fala: “não é
esse tipo de amor...” Então eu percebi que ela falava de
masturbação... Aproveitei a oportunidade para falar sobre isso...(E13)

De acordo com os sujeitos entrevistados não há dificuldade na escolha
dos assuntos relativos à educação sexual que são abordados em sala de aula,
uma vez que os questionamentos dos alunos e a própria percepção dos
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educadores orientam as necessidades dos conteúdos. Ora são dúvidas
recorrentes, ora interesse por alguma veiculação na mídia, ou até mesmo o
comportamento dos estudantes que demonstram conflitos e dilemas diante de
questões acerca da sexualidade, sejam pessoais ou referentes a outros
indivíduos com os quais convivem.
5.2.4.

Análise da Categoria Silenciamento

Tabela 4 – Categoria “Silenciamento”

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

Silenciamento

Defesa da ão
obrigatoriedade
de abordar o tema
“Educação
Sexual”

RELATOS

“...não deveria ser obrigatório, pois nenhum
professor foi capacitado para abordar o
assunto.”(E11)

FR

24

“... acho que não deve ser obrigatório, pois não
perguntaram aos professores se eles gostariam de
abordar o assunto”. (E18)

”... às vezes o silêncio doí, mas é a melhor forma
de não adoecer. ” (E7)
Evitar sofrimento

Polêmicas
familiares e
religiosas

“...às vezes é melhor se calar, para não ser
criticado pelos próprios colegas, já cansei de ser o
único a desenvolver trabalhos dentro da temática
Educação Sexual, e depois a escola não aceitar, é
como remar contra a maré. ” (E15)
..a escola fica entre a Cruz e a Espada, se fala em
Educação Sexual pode... é provocar reações
negativas dos responsáveis... uma grande parte
são evangélicos. O que fazer? (E10)

12

08

“...falar em Educação tudo bem, mas em Sexual já
é demais! Daqui a pouco vários pais vão aparecer
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no colégio alegando que estou ferindo os valores e
a educação da família deles.”(E5)
“... nós somos despreparados para falar em
Educação Sexual..., escuto professores falando
com o aluno “ deixa de ser boiola e vira homem”.
(E10)
“...tenho absoluta certeza que não saberia abordar
o tema, nos dias atuais não sei mais o que é certo
ou errado.” (E13)

Despreparo

“... sinto um desconforto imenso em falar com os
adolescentes sobre Educação Sexual, ... o que
falar”? (E14)

15

“...acho que sou despreparado para falar sobre
Educação Sexual! Não sei se o que aprendi é o
certo! “ (E18)
“...esses temas de Educação Sexual ficam meio
esquecidos, pois a escola não quer mexer em
CASA DE MARIBONDO”. (E3)

A categoria “Silenciamento” mostra a complexidade da sexualidade
humana que, para os participantes do estudo, dificulta inserir a temática na
prática educativa. Essa posição seria decorrente dos professores se sentirem
despreparados para trabalhar com as questões históricas, sociais e culturais
que envolvem a sexualidade. Ausência de conhecimento, que também se
reflete em despreparo para abordar sexualidade e educação para a
sexualidade pode estar relacionada a mitos e tabus constituídos histórica e
socialmente,

calcados

na

heteronormatividade

(WEREBE,1998;

LOURO,1998). As falas evidenciam que os docentes entrevistados preferem o
distanciamento e o silêncio diante do tema, a fim de evitar polêmicas e mal
estar, principalmente devido a valores familiares e religiosos:
Apenas converso com os alunos em sala de aula e, mesmo assim,
quando o assunto parte deles.( E3 )

É um tema muito complexo e delicado, dependendo da situação
pode ir de encontro a questões familiares e religiosas. Difícil...(E9)
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O silenciamento do professor com relação à sexualidade dos alunos e à
Educação Sexual não significa emudecer, mas falta de comunicação. O silêncio
do professor numa situação ou numa pergunta do aluno que merece resposta
pode se expressar em constrangimento, que permite entender a distinção,
como afirma Orlandi (2007, p. 12), entre silêncio, falta de som, e silenciamento,
que tem sentido de “pôr em silêncio”, de não agir ou se comunicar quando
necessário, de maneira que as próprias posições e palavras transpiram silêncio
sobre o tema, sobre a questão:
Há um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de
estar em sentido e, de certa maneira, as próprias palavras transpiram
silêncio. [...] O estudo do silenciamento (que já não é o silêncio, mas
“por em silêncio”) nos mostra que há um processo de produção de
sentidos silenciados que nos faz entender uma dimensão do não dito
absolutamente distinta da que se tem estudado sob a rubrica do
“implícito”. (ORLANDI, 2007, p. 12).

Para a mesma autora, o silenciamento garante o recuo necessário para
que o sujeito possa significar, para que o sentido faça sentido, permitindo assim
o movimento, a tomada de ação, onde o silencio é apenas uma parte de um
conceito de não ação. Sentidos, que por sua vez, são “produzidos nas relações
sociais e manifestam-se nos textos ou nos discursos do sujeito”. (ORLANDI,
2007, p. 13).
O professor se posiciona sobre as manifestações de sexualidade no
espaço escolar, silenciando-as ou censurando-as, por associar o fenômeno a
um problema relacionado ao aluno não saber lidar com sua sexualidade,
incomodando o andamento da relação ensino aprendizagem e sendo fonte de
conflitos com as figuras de autoridade da escola, como professores, direção e
coordenadores. O discurso de E9 ilustra essa situação:
Por isso eu prefiro os alunos menores. Quando a criança vai
crescendo, se tornando adolescente, começa a pensar em sexo,
sexo, sexo. Não quer estudar, só pensa em namorar... E quando
ficam batendo nas portas das salas para chamar os outros colegas?.
(E9)
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De acordo com Ressel e Gualda, 2003), as sexualidades são construídas
no movimento entre o pessoal e o social, uma vez que dilemas eróticos e
libertação do desejo, que incomodam, excitam ou potencializam pensamentos,
levam aos discursos paralelos, de senso comum, cujas representações estão
simbolizadas através de expressões metafóricas culturais, nas quais os
aspectos psicológicos, sociais, históricos e culturais permanecem obscuros e
estereotipados. Isto pode ser constatado nas falas de alguns professores
investigados:
Frequentemente vemos os alunos utilizando expressões de
conotação sexual, sem nem saberem o que estão falando. Dizem que
uma colega mais extrovertida é “piranha” ou até mesmo referem-se
aos órgão sexuais e à própria sexualidade como algo sujo, pejorativo.
Isso é cultural, social, sei lá...(E14)

Tem momentos que precisamos intervir nas conversas dos alunos.
Em pleno século 21, há rapazes que rotulam de promíscuas, para
não dizer outra coisa, algumas moças por terem vários “ficantes”.
Enquanto se essa atitude disser respeito aos meninos... eles se
tornam modelo para os outros... é o aluno popular que todas querem
namorar, ficar. É o pegador...(E18)

Os discursos dos professores que preferem evitar falar sobre sexualidade
estão fundamentados, sobretudo, no medo de confrontar valores familiares e
religiosos dos alunos e, em algumas situações, de confrontar os valores do
próprio docente, que não se sente à vontade para abordar o assunto, por
considera-lo constrangedor em função dos seus próprios conflitos e tabus.
Sendo assim, alguns afirmam que a abordagem não deveria ser obrigatória e
até mesmo que não têm o conhecimento adequado para explanar sobre um
assunto que consideram delicado.

Confesso que tenho medo de falar sobre métodos anticoncepcionais
e aparecer mãe de aluno aqui me acusando que estou incentivando
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sua filha a transar. Você não tem noção de como os pais são
conservadores. (E9)

Algumas falas dos entrevistados demonstram que o silenciamento diante
do tema sexualidade tem o propósito de evitar desconforto e conflitos, embora
o universo em que trabalham necessite de informações e de esclarecimentos,
já que os alunos vivenciam em seu corpo e em sua mente transformações que
geralmente os confundem e os assustam.

5.2.5. Análise da Categoria “Transfere a responsabilidade”

Tabela 5 – Categoria “Transfere a responsabilidade”
CATEGORIA

SUBCATEGORIA

Família

Transfere a
responsabilidade

Profissionais da
Saúde

RELATOS

FR

“...nunca falo sobre Educação Sexual,
pois quem tem que falar é a família e
não eu!” (E4)

10

“...quando me perguntam sobre algo
relacionado a Educação Sexual, finjo
que não escutei ou falo para
perguntar à família.” (E13)

“... um palestrante da saúde seria um
elemento neutro.” (E5)
“...o profissional da saúde não está
diariamente na escola, acho que seja
mais fácil ele abordar assuntos sobre
sexualidade com os alunos.” (E7)

14

“...eu sempre vejo meus colegas
falando eu não sou de Ciências, por
isso não preciso ficar falando de sexo.
” (E5)
Professores de
Ciências
Biológicas

“ ...é sempre o professor que tem que
colocar o dedo na ferida, faço o meu
trabalho, mas tenho certeza que a
maioria dos colegas não abordam o
tema Educação Sexual. ” (E8 –
Professor Ciências)

14
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Na mesma linha da categoria “Silenciamento”, a categoria “Transfere a
responsabilidade” mostra o desconforto dos professores, principalmente em
face do desafio de promover práticas sexuais mais seguras entre os/as
adolescentes, sob a perspectiva de redução de vulnerabilidade desse grupo às
DST/HIV/Aids e à gravidez não planejada, entre outros problemas. Assumem
que existem programas governamentais e profissionais especializados que
poderiam ser acionados para esse fim:
Acredito que o profissional da saúde deva saber lidar melhor com o
tema, pois diariamente eles lidam com o assunto.” ( E10)
“É.. Nada melhor que um psicólogo para falar de Educação sexual...,
uma vez que eles têm conhecimento para falar de Sexualidade”.
(E11)

A sensação de despreparo e o medo de confrontar os valores familiares e
religiosos de seus alunos justificam o interesse que alguns docentes têm em
fugir da abordagem do tema sexualidade em suas aulas. Diante disso, preferem
transferir a responsabilidade para a família, uma vez que, segundo os
entrevistados, caberia a ela orientar os jovens e adolescentes, de acordo com
seus valores e com suas crenças religiosas. Os especialistas como médicos,
enfermeiros e psicólogos também são citados como profissionais que têm
condições adequadas para ministrar palestras e aulas sobre educação sexual.
Diante do exposto, estratégias de formação continuada podem contribuir
para uma aprendizagem compartilhada por outras instituições públicas e
organizações da sociedade civil, cujas ações repercutem na redução da
vulnerabilidade

de

adolescentes

e

jovens

às

doenças

sexualmente

transmissíveis e à aids (DST/aids). Podemos observar nas falas a seguir a
visão dos docentes no que concerne à responsabilidade do professor.
Eu até falaria sobre o assunto, mas se tivesse um curso de
capacitação com algum médico, sexólogo, enfim alguém da área de
saúde, (E7)
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O negócio é que eu não domino o assunto. É necessário que um
profissional preparado, especializado converse com os alunos,
orientem. Eu mal sei para mim...(E3)

Sexo é para ser falado pelo pai, pela mãe...sempre foi assim...e
sempre será! (E12)

O Tema 2, “Educação Sexual na Legislação”, está integralmente
apresentado (apêndice E), como Tabela B, com suas respectivas categorias,
subcategorias e frequências. As categorias do Tema 2 estão descritas e
explicadas a seguir.
5.2.6. Análise da Categoria PCN
Tabela 6 – Categoria “PCN”

CATEGORIA

PCN

SUBCATEGORIAS
Leitura sem
aprofundamento
Nunca leu

RELATOS
“...o conhecimento que tenho quanto ao PCN
não é muito profundo”. (E8)
“É... para ser franca nunca tive curiosidade de
ler”.(E10)

FR
10
08

A categoria “PCN” mostra que esses parâmetros são importantes, mas
corresponderiam mais a um conjunto de manuais, com sugestões de atividades
e fonte de informações com um discurso distante da realidade vivida em sala
de aula pelo professor. Principalmente os temas transversais, por tratarem de
questões sociais que são voltadas para produzir aprendizagem e reflexão junto
aos alunos. Essa representação do PCN como um manual, manual que serve
para consulta, leva a uma interação superficial com o documento, ou até seu
abandono na prática do professor em sala de aula. Conforme discurso dos
participantes, o contato com o documento é apenas para cumprir uma
formalidade, a do planejamento:
Sei da existência desse documento, sei também que está disponível
na internet, mas confesso que nunca li. (E11)
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5.2.7 Análise da Categoria PSE
Tabela 7 – Categoria “PSE”

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

FR

Não conhece

“Oh!... que horror! Não sei o que é, se o município
tem esse programa eu desconheço”.(E8)

10

Conhece pouco

“... já ouvir falar sobre esse programa em outro
município, é muito interessante...pena que aqui é
desconhecido!”

02

PSE

A categoria “PSE” mostra que o mesmo é ignorado, é mais uma política
pública que não teve implementação suficiente nas escolas. Se o PCN é pouco
consultado como diretriz curricular, e pouco explorado na formação dos
professores, o PSE sofre uma desconfiança maior por ser uma política muito
recente, da área da saúde, criado no primeiro governo de Presidente Lula. Ele
depende de uma iniciativa municipal de adesão, e tem como pré requisito a
implantação de equipes de Saúde da Família pelo município. O PSE foi criado
visando a integração e a articulação permanente da educação e da saúde, ou
seja, identificando a escola como a área institucional privilegiada deste
encontro da educação e da saúde. Um programa que prevê ações, avaliação
clínica e psicossocial, promoção da alimentação saudável, promoção da
atividade física, educação para a saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso
do álcool, tabaco e outras drogas e promoção da Cultura de Paz e prevenção
das violências e acidentes. Esse resultado praticamente não existe no dia a dia
do professor. Hoje, a maioria não vislumbra nenhuma atividade diretamente
relacionada com saúde dentro da escola, como mostra a fala de E3:
Gente, nunca ouvi falar. Deve ser interessante. Acho que nenhum
professor aqui conhece...Pra você ver, nunca nos falaram nada a
respeito. (E3)

5.2.8. Análise da Categoria PNE
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Tabela 8 – Categoria “PNE”

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

FR

Leitura sem
aprofundamento

“...eu li um pouco sobre o PNE, sem aprofundar,
né!”(E3)

15

14

Não lembra

“...mas quando o assunto é Educação
Sexual,...não lembro de ter lido”. (E3)

Nunca leu

“... nunca li nada sobre o PNE, na escola
ninguém fala sobre esse plano, gostaria que
esses temas fossem assuntos abordados nas
reuniões pedagógicas.”

04

Ideologia de
gênero

“... somente a polêmica sobre a retirada da
Ideologia de gênero (risos), que ao meu ver é
algo ridículo!”.(E13)

02

PNE

Na categoria “PNE”, pode-se compreender que esse documento é uma
lei, que embora ainda vigente, não tem muito valor. O PNE é mais conhecido
dos professores em relação ao PCN e ao PSE, já que envolve investimentos
em educação, inclusive os valores obrigatórios de investimento pelos governos
municipal, estadual e federal, assim como metas de desenvolvimento para as
escolas e os profissionais de educação. Alguns professores associam a baixa
qualidade do ensino à má gestão dos recursos alocados para atender o PNE:
PNE é o Plano Nacional de Educação, né? Já ouvi falar, mas não
acompanho. Só sei que como envolve verbas federais, deve dar
margem a muito desvios. É Brasil...(E5)

É notório que os sujeitos entrevistados têm conhecimento escasso das
políticas de educação sexual e de saúde pública que estabelecem as diretrizes
para a abordagem das questões acerca da sexualidade pela escola. Tal fato
tem como consequência o desconhecimento de projetos, programas e ações
que permitem o embasamento ao professor para orientar os jovens e
adolescentes quanto a práticas sexuais seguras, evitando, por exemplo,
gravidez indesejada, doenças sexualmente

transmissíveis e

também

preconceitos e desrespeito às diversidades.
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Contudo, também foge ao conhecimento de muitos professores as
políticas de articulação e apoio mútuo de diferentes setores e instâncias da
sociedade, tendo como foco trabalhadores da educação e da saúde. O
Programa Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), por exemplo, pode ser
considerado um marco na integração saúde-educação e privilegia a escola
como espaço para a articulação das políticas voltadas para adolescentes e
jovens, mediante a participação dos sujeitos desse processo: estudantes,
famílias, profissionais da educação e da saúde (BRASIL, MEC p. 4).

5.3. Modelo Figurativo da representação social dos professores sobre
Educação Sexual

Delimitando o caminho percorrido até aqui, nas seções anteriores foram
apresentados tanto uma revisão de literatura sobre a Teoria das
Representações sociais, com ênfase na abordagem processual, a metodologia
adotada, assim como os resultados da análise de conteúdo temática das
entrevistas. Na análise de conteúdo, foi realizada a análise categorial das
entrevistas dos professores dos participantes, a fim de identificar crenças,
emoções, informações que que orientam o que pensam a respeito de
Educação Sexual.
Nesse momento, estaremos direcionados, a partir dos resultados
anteriores, a buscar uma “imagem”, “esquema”, ou “modelo/núcleo figurativo”
do objeto social de estudo, “Educação Sexual na escola”. Esse “núcleo” pode
ilustrar a objetivação, assim como dar pistas sobre a ancoragem da
representação social, com base na abordagem processual da TRS.
Com base no que foi visto no Capitulo 4, o modelo figurativo é uma
imagem ou figura, passível de ser traduzida em linguagem, e capaz também
de realçar e simbolizar atos, ações e situações das interações sociais, nesse
caso sobre Educação Sexual na Escola, associando-a a informações ou
conhecimentos dos docentes. A Figura 1 concretiza os significados que o
grupo de professores atribui à Educação Sexual. A imagem apresentada visa
tornar concreto, mais acessível, ao alcance do pensamento, a relação com
objeto social. Ou seja, o objeto entra numa série de relações, de articulações
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e de movimentações com outros objetos que já se encontram no universo
cotidiano dos professores, dos quais toma as propriedades e aos quais
acrescenta as dele.
A Figura 1 tem elementos que podem expor a “objetivação” e indicar
pistas para a ancoragem. O processo de objetivação “faz com que se torne
real um esquema conceptual, com que se dê a uma imagem uma contrapartida
material” (MOSCOVICI, 1978, p. 110) e o processo de ancoragem “a
integração cognitiva do objeto representado no sistema de pensamento
preexistente”, ou seja, “sua inserção orgânica em um repertório de crenças já
constituído” (ALVES-MAZZOTI, 2000, p. 60) .
Para abordar o modelo figurativo da representação, cabe retomar
Moscovici (MOSCOVICI,1978, p. 111) :
a representação social de um objeto qualquer surge quando há
“perigo” para a identidade coletiva, quando a comunicação de
conhecimentos “ameaça” as convenções outorgadas. De forma que
essa ameaça resulta, por parte do grupo, de um processo de
apreensão simbólica, onde uma representação do objeto, uma ideia
ou imagem mental do mesmo, ou seja, as “informações” e as
“crenças” acerca do objeto da representação sofrem um processo de
seleção e descontextualização, permitindo a formação de um todo
relativamente coerente, em que apenas uma parte da informação
disponível é retida. Este processo de seleção e reorganização dos
elementos da representação não é neutro ou aleatório, dependendo
das crenças, e normas e dos valores grupais.

. Esse processo de atribuição de significados pode ser observado e
discutido com base na Figura 1, que expõe uma hipótese interpretativa para o
modelo figurativo da representação social de Educação Sexual para os
professores participantes desse estudo:
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Figura 01- Modelo figurativo da representação sobre Educação Sexual na escola –
uma hipótese interpretativa.

O modelo figurativo proposto permite observar o quanto o tema da
sexualidade é ao mesmo tempo polêmico e complexo, provocando
silenciamento, ou estratégia “do calar-se” frente às questões. Essa situação
poderia ser explicada pela “zona muda” nas representações sociais (ABRIC,
2005), aspecto que mereceria aprofundamento em outro estudo. De modo
geral, essa “zona muda” pode estar associada a elementos da representação
com caráter contra-normativo, ou seja, eles não são expressos em condições
normais de produção do discurso, pois caso o fossem questionariam valores e
normas aceitas pelos grupos.
A Figura 1 mostra um esquema claro e coerente do pensamento do grupo
de docentes a respeito de Educação Sexual, cujos elementos se integram à
realidade do dia a dia desses docentes. O processo de seleção e reorganização
dos elementos da representação não é neutro ou aleatório, dependendo das
crenças, normas e dos valores grupais. Os termos expostos estão relacionados
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com questões que os professores associam à Educação Sexual: religião,
familia, tabus, risco de sofrimento e silenciamento. Todos esses aspectos
mostram o elemento principal dessa representação: “PROBLEMA”, ou seja, a
abordagem da temática Educação Sexual na escola é um “grande problema”.
Como observamos na Introdução, enquanto sujeito individual e coletivo,
pai e profissional, os professores enfrentam no seu dia a dia, no ambiente
escolar, manifestação da sexualidade dos estudantes adolescentes. Essas
manifestações, segundo a literatura, são decorrentes da fase da adolescência,
que resulta em inúmeras transformações de natureza física e psicológica
(ABERASTURY, 2008).
O professor está localizado “no olho do furacão”, ou seja, pesquisas
indicam que a maioria dos alunos prefere tratar assuntos de sexualidade com
seus professores, no âmbito escolar, ao invés de pedir apoio aos pais. Face a
perda da infância e a profusão de mudanças psicológicas e biológicas,
naturalmente os adolescentes se viram para a escola que é representada como
um espaço de aprendizagem para vida para entender o que está acontecendo
com sua mente e seu corpo (NOVAK, 2013, p.32).
Ao mesmo tempo, verificamos na revisão da literatura que as políticas
públicas de inclusão da sexualidade como tema na escola, apresentam “idas
e vindas”, ou seja, ao mesmo tempo que as políticas governamentais propõem
os PCN´s e o PSE, que são considerados avanços, vinculam essas políticas
ao esforço do professor, caso do PCN, ou a visão maior de prioridades dos
governos municipais, no caso do PSE. Então o assunto é permeado por
retrocessos e resistências que impõem desafios teóricos e práticos para a
inclusão da educação para sexualidade na escola (VIANNA,2012).
A situação do professor nesse cenário é que o mesmo se encontra com
“a faca nas costas”, ou seja, sofre a pressão dos interesses dos alunos sobre
sua sexualidade, assim como recebe uma carga de responsabilização sobre
essa a sexualidade dos alunos por parte da sociedade. Como observamos na
revisão da literatura e na análise da categoria “obrigatoriedade”, o sentimento
é que os professores reconhecem importância à educação sexual em meio
escolar, “apesar de não se mostrarem favoráveis à sua componente de
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obrigatoriedade, como também não serem consensuais em relação à
componente da sua transversalidade.” (SILVA,2013, p.79).
Observando a revisão da literatura de educação sexual e representação
da educação sexual na escola, em conjunto com os significados observados
na interpretação das categorias da análise de conteúdo, um aspecto que “salta
aos olhos” é que o conteúdo manifesto da fala do grupo parece indicar
preocupação dos sujeitos da pesquisa em se declararem incapazes de
trabalhar com o objeto da representação, ou seja, os professores não se
sentem preparados para a tarefa de educação sexual.
Inclusive, cabe observar que na maioria das categorias existe
dificuldade com o tema, inclusive com a expressão do silenciamento. Essa
atitude também fica explicita no trabalho da Silva (2013), em que os
professores reclamam por se sentirem obrigados, coagidos, a abordarem a
questão da sexualidade, mesmo quando alguns não se sentem com afinidade
na tarefa e ao tema.
Como verificamos na revisão da literatura e na análise da categoria
“silenciamento”, os professores participantes recorrem ao emprego de
expressões metafóricas para verbalizar sobre o objeto de representação. A
justificativa pode estar relacionada ao processo de confusão conceitual que
aproxima a Educação Sexual da Orientação Sexual, principalmente devido ao
foco em saúde sexual e reprodução dessa última, como instrumento preventivo
da AIDS, da gravidez precoce, do aborto e das DSTs. Assim, essa
aproximação acaba fazendo com que a educação sexual na escola seja
pensada como questão de orientação sobre a prática sexual e suas
consequências a saúde e reprodutivas, ou seja, como orientação para o
relacionamento sexual saudável.
Cabe relembrar da análise da categoria silenciamento, em que a “zona
muda” seria composta por elementos contra normativos que se chocam contra
valores morais do grupo, e, portanto, não são verbalizados diretamente pelos
indivíduos. Ou seja, que poderiam ensejar representações “mal vistas”,
condenáveis pelos grupos de referência. Assim, podemos identificar a zona
muda das representações sociais como os espaços da representação que
apesar de serem comuns ao grupo, e compartilhados por seus integrantes, não
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podem ser revelados facilmente, nos discursos do cotidiano do grupo (MENIN,
2006):
É importante ressaltar que essa zona muda ou mascarada não
consiste na parte inconsciente das representações, ou seja, no
recalcado da abordagem psicanalítica. Ela integra a consciência dos
indivíduos, entretanto não pode ser expressa por eles, por causa da
situação social em que se dá a sua produção (ABRIC, 2005, apud
OLIVEIRA e COSTA, 2007).

Talvez uma metáfora possa indicar elementos da zona muda. A
metáfora é, ao mesmo tempo, um produto, resultado de um processo, e o
processo pelo qual o ‘novo’ pode ser assimilado nas representações prévias,
a qual é o ponto de apoio ou âncora das significações postas na metáfora.
Como as metáforas organizam as representações, no sentido de organizar o
modo de representação e categorização do mundo, transformando o não
familiar em familiar, Mazzotti (2002) sustenta que núcleos ou modelos ou
esquemas figurativos das representações sociais podem ser vistos como
resultantes de metaforizações ou como constituídos por metáforas.
Se apropriando da imagem do objeto, o processo de metaforização
corresponde ao processo de objetivação como descrito na abordagem
processual de Jodelet. Em outra indicação, tanto as metáforas conceituais,
quanto as representações sociais, são compartilhadas socialmente e refletem
a maneira como um grupo concebe, organiza e conceitua as coisas no mundo,
bem como refletem a própria ideia de mundo vista por uma coletividade
(MAZZOTTI, 1998).
No nosso contexto, se as metáforas são fundamentais para entender os
fenômenos sociais, todas as metaforas empregadas pelos sujeitos da
pesquisa, como “Casa de Marimbondo”, “Arapuca”, “Entre a Cruz e a Espada”,
“Aposta Errada”, tem como sentido latente, “provocar pessoa ou situação que
possam se tornar problema”, ou “entrar em enrascada,

se metendo em

problema sem ser chamado”, ou “se intrometer nos problemas dos outros,
pode acabar sobrando para você”, ou “ tendo bom senso para não mexer, se
evitar uma grande leva de problemas”.
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Considerando esses significados, que estão relacionados diretamente
com toda as questões problematicas que envolvem o exercicio da sexualidade,
ou seja, pecado religião(pecado), familia (repressão), sociedade (tabus), saude
(doenças), os riscos (perigo), silenciamento, o núcleo figurativo que representa
o objeto possui esses elementos na sua estrutura, conforme visto na Figura
01.
Em particular, esse modelo figurativo é naturalizado pelos problemas
históricos da educação brasileira, onde os professores são espectadores
privilegiados, e pelos problemas sociais do país, já que os professores
convivem no ambiente escolar também com uma realidade extramurros, que
vai do desemprego, subempregos, e passa por violência, criminalidade, saude,
moradia, e particularmente para os adolescentes, as DST, gravidez precose e
prostituição.
Com base no conjunto da análise apresentada e nos resultados da
análise das categorias das Tabelas 1, 2, pistas para a ancoragem da
representação social de Educação Sexual na escola, que para os professores
se objetiva em PROBLEMA, pode ter vários enraizamentos que envolvem
questões culturais, sociais, midiáticas, por exemplo. No âmbito escolar pode
ser pensada a discrepância entre o modo de pensar dos professores,
associado a suas práticas educativas, e o que é proposto nos documentos
legais.
Em relação à Tabela 2, “Educação Sexual e Legislação”, foi exposto que
o professor pouco usa esses documentos – PCN, PSE e PNE – como diretriz
pedagógica e de ação no seu dia a dia, inclusive os que tiverem formação em
Educação Sexual. Pode ser observado que, para os professores desse grupo,
tais documentos refletem um “manual de consulta” que serve mais para
orientações pedagógicas extramuros, “fora da realidade” das escolas. Tratase de uma “letra morta” para eles, conforme ilustrado na Figura 2 abaixo:
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Figura 2: Esquema metafórico explicativo que sintetiza o pensamento dos docentes a
respeito da Educação Sexual na legislação brasileira.

Podemos observar, com base na Figura 2, que as políticas
educacionais, além de serem pouco utilizadas pelos professores, também se
distanciam muitas vezes das práticas efetivamente presentes nas escolas. Tal
fato é um dos que pode contribuir para que PROBLEMA se constitua como
objetivação da representação social de Educação Sexual para esse grupo.
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6 – CONCLUSÕES

Este estudo investigou as representações sociais de Educação Sexual
por professores do 9º ano do Ensino Fundamental, tendo como foco a
compreensão de elementos que envolvem a sexualidade na escola, tais como
religião (pecado), família (repressão), sociedade (tabus), saúde (doenças),
riscos (perigo). Essas questões sustentam o desconforto na abordagem do
tema que é visto como “problema”. Buscamos através da pesquisa focalizar as
implicações decorrentes do silenciamento diante desse assunto, que parece
ocorrer pelo fato de os docentes sentirem-se despreparados e acreditarem ser
um assunto de responsabilidade da família e de outros profissionais.
Desta forma, os aspectos norteadores dessa investigação consistiram
em responder três questões previamente definidas: a) Contrastar as
Representações Sociais dos professores sobre Educação Sexual na escola,
com as propostas da legislação (PCN, PSE, PNE), centradas em Orientação
Sexual; b)Identificar as informações que os professores têm sobre Educação
Sexual na escola e como as obtêm (ou obtiveram); c)Verificar como os
professores veem a atuação da escola em relação à Educação Sexual.
A partir dos dados obtidos, e analisados à luz da Teoria das
Representações Sociais, constatamos que os docentes quando questionados
acerca da Educação Sexual na escola têm a visão de que são despreparados
para trabalhar com as questões históricas, sociais e culturais que envolvem a
sexualidade.
Observamos que em seus discursos os professores lançam mão de
algumas metáforas para materializar suas percepções quanto à Educação
Sexual. Tais recursos linguísticos expressam claramente tais representações,
como “Casa de Marimbondo”, “Arapuca”, “Entre a Cruz e a Espada”, “Aposta
Errada”. Os significados aparecem nas falas dos entrevistados, como:
“provocar pessoa ou situação que possam se tornar problema”, “entrar em
enrascada, se metendo em problema sem ser chamado”, “se intrometer nos
problemas dos outros, pode acabar sobrando para você”, “ tendo bom senso
para não mexer, se evitar uma grande leva de problemas”. Metáforas como
“Arapuca”, “Casa de maribondo” e “ficar entre a cruz e a espada” expressam o
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quanto o assunto é ao mesmo tempo polêmico e dificil, provocando
silenciamento, ou estratégia “do calar-se” frente às questões.
Esse silenciamento pode dar pistas para novos estudos no sentido da
investigação da “zona muda” (ABRIC, 2005) das representações sociais sobre
temas relacionados à sexualidade na escola. Esse recurso teóricometodológico pode contribuir para a compreensão de crenças, influências
religiosas, ausência de informações que fazem com que a temática seja
silenciada ou abordada no âmbito do que é “politicamente correto”.
Outro fato evidenciado é que dentro da escola o discurso aponta para
que apenas algumas categorias de profissionais sejam responsabilizadas por
abordar o assunto: professores de ciências, biologia, psicólogos e agentes de
saúde. A educação sexual é um tema que poderia ser abordado de forma
interdisciplinar, mas para isso é necessário a construção de estratégias
pedagógicas que desmistifiquem o assunto e orientação pedagógica para os
profissionais da educação.
Com relação às políticas e diretrizes públicas sobre Educação Sexual
na escola, o professor pouco usa esses documentos – PCN, PSE e PNE –
como diretriz pedagógica e de ação no seu dia a dia, inclusive os que tiverem
formação em Educação Sexual. Pode ser observado que, para os professores
desse grupo, tais documentos refletem um “manual de consulta” que serve
mais para orientações pedagógicas extramuros, “fora da realidade” das
escolas. Trata-se de uma “letra morta” para eles, conforme esquema
metafórico apresentado. Nesse contexto, pudemos verificar, de maneira geral,
os educadores têm pouca proximidade ou até mesmo desconhecem as
políticas públicas e os programas de saúde que apoiam e dão diretrizes para
projetos e ações relativas à Educação Sexual no âmbito escolar.
Evidenciamos, assim, uma pista para a ancoragem da representação
social de Educação Sexual no contexto pesquisado, cuja objetivação é
PROBLEMA. Este pode estar enraizado em vários aspectos, como a falta de
diálogo entre os documentos oficiais e as práticas dos professores na escola,
valores veiculados por diversas mídias, crenças religiosas, valores familiares e
do grupo de pertença dos sujeitos.

90

Desta maneira, coloca-se a necessidade da inclusão de conteúdos e
estratégias e metodologias relativas à Educação Sexual nos cursos de
formação docente, uma vez que no cotidiano escolar, os professores veem-se
diante de dúvidas, curiosidades e necessidades de informações acerca da
sexualidade por parte de seus alunos.
Esta pesquisa sugere também a necessidade da revisão das diretrizes
estabelecidas pela legislação e pelas políticas públicas, de forma que
conduzam a reflexões sobre a educação para a sexualidade, valorizando os
aspectos e a relevância do tema, de maneira a orientar os professores quanto
ao que, como e quando ensinar sobre a sexualidade.
Diante do exposto e não tendo esgotado o potencial que o tema da
Educação Sexual demonstra, sugerimos para futuros estudos, alguns algumas
questões a fim de nortear novas pesquisas:
- Explorar melhor a questão dos valores internos (subjetividade) nesse
contexto de educação sexual;
- Explorar o temor dos professores sobre as questões de ordem política
e jurídica envolvendo a educação sexual;
- Explorar a visão do estudante sobre esta questão, considerando
estudantes de diferentes séries do ensino fundamental e ensino médio;
- Explorar a diferenciação do professor recém-formado e do professor
mais experiente.
Com os resultados da presente pesquisa esperamos contribuir para a
quebra dos tabus que envolvem este tema e evidenciar a importância da
Educação Sexual na escola e fora dela, para que alunos, professores,
profissionais de diferentes áreas, pais, sociedade e governantes reflitam sobre
esta questão de forma propositiva.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA

Formulação de caracterização de perfil dos participantes
Nome:
Município em que reside:

Bairro:

1- Sexo:
2- Estado Civil:
3- Filhos:
4- Escolaridade:
5- Formação:
6- Tempo de magistério:
7- Tempo de trabalho:
8- Idade:
9- Religião:

Docente

Gênero

E1
E2
E3

Mas.
Fem.
Fem.

E4
E5

Mas.
Fem.

E6

Fem.

E7
E8

Fem.
Fem.

E9
E10
E11
E12

TABELA DE CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA
PósIdade
Disciplina
Tempo
Religião
graduação
49
Geografia
12 anos
Sim
Católica
28
Ed. Física
4 anos
Não
Católica
Língua
34
7 anos
Não
Evangélica
Portuguesa
34
Artes
4 anos
Não
Católico
Produção
35
14 anos
Não
Católica
Textual
Língua
37
10 anos
Sim
Evangélica
inglesa
32
Matemática
9 anos
Não
Católico

Est.Civil

Filhos

Divorciado
Solteira

Sim
Não

Solteira

Não

Solteiro

Não

Solteira

Não

casada

sim

casada

sim

44

História

15 anos

Sim

Espírita

solteira

sim

Fem.
Fem.
Mas.
Mas.

50
33
49

Ciências
Geografia
Matemática

26 anos
6 anos
20 anos

Sim
Sim
sim

divorciada
casado
casado

sim
sim
sim

45

Ed. Física

19 anos

sim

casado

sim

E13
E14

Fem.
Fem.

39

8 anos

não

casada

não

26 anos

não

católica

casada

sim

E15

Fem.

24 anos

sim

espírita

casada

sim

E16

Mas.

8 anos

não

católico

casado

não

E17
E18

Fem.
Fem.

Artes
Língua
inglesa
Língua
Portuguesa
Produção
Textual
Ciências
História

Espírita
Evangélico
católico
Não tem
religião
católica

26 anos
14 anos

sim
sim

evangélico
católico

casada
casada

sim
sim

51
55
49
50
48
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APÊNDICE B- ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

1-

Eu gostaria de saber como você veio trabalhar aqui nessa escola...

2- Conte um pouco como é seu cotidiano aqui na escola, as atividades que

você desenvolve...
3- E as relações aqui na escola? Como é sua relação com alunos, colegas,

gestores, famílias...
4- Vocês desenvolvem algum projeto relacionado a Educação Sexual? Em

caso afirmativo, como é esse projeto?
5- O que te vem à mente quando eu digo “Educação Sexual”?
6- Quais são as suas fontes de informações sobre Educação Sexual?
7- O que você conhece a respeito dos PCN? E a respeito de Educação

Sexual nos PCN?
8- O que você conhece a respeito do PSE? E a respeito de Educação

Sexual no PSE?
9-

O que você conhece a respeito do PNE? E a respeito de Educação
Sexual no PNE?

10- Como você vê a atuação da sua escola em relação à Educação Sexual?
11- Como você vê a atuação de seus colegas em relação à Educação

Sexual nessa escola?
12- Como você lida com questões relacionadas à Educação Sexual em suas
práticas na escola, envolvendo sala de aula, sala de professores, pátio ou outro
espaço escolar?
13- Você teria algo a acrescentar ao que nós conversamos?
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APÊNDICE C –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a) Senhor(a),
Você está sendo convidado (a) à participar, voluntariamente da pesquisa
sob o título provisório, Representações Sociais de Educação Sexual por
professores do 9°ano do ensino fundamental.
O estudo está sendo desenvolvido pela mestranda Jacqueline Carvalho de
Moraes, em período probatório do Mestrado em Educação da Universidade
Estácio de Sá, sob a orientação da Profª Drª Rita de Cássia Pereira Lima. O
estudo proposto tem o seguinte objetivo: Investigar as representações sociais
dos docentes de escola pública sobre a educação sexual e politicas publicas
relacionadas.
Sua participação é livre e voluntária, e para tanto você deverá responder
as perguntas que constam do roteiro de entrevista. Como docente na Escola
Municipal Rotariano Arthur Silva, atuante no 9°ano do Ensino Fundamental
(antiga 8° serie), você possui condições de participar dessa pesquisa. Você
poderá deixar de participar do estudo no momento que desejar e fazer todas as
perguntas que julgar necessárias. Informamos ainda, que de acordo com as
normas éticas da pesquisa, será respeitado o sigilo absoluto quanto à
identidade do respondente e quanto às informações fornecidas, e que a
utilização dos resultados será para fins exclusivamente científicos. A guarda da
entrevista registrada por escrito será de minha.
Ressaltamos que sua participação não inclui nenhuma forma de
pagamento.
Desde já, agradecemos sua importante colaboração e colocamo-nos à
disposição para quaisquer esclarecimentos através dos telefones (21)
334676541 ou (21) 993839541 ou jackcmoraes@bol.com.br.
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APÊNDICE D – AUTORIZAÇÃO

Diante

do

exposto

nos

parágrafos

anteriores

_____________________________________________________,

eu,
firmado

abaixo, residente à ____________________________________________,
concordo em participar do estudo, sob título provisório, Representações
Sociais de Educação Sexual por professores do 9°ano do ensino
fundamental.
Declaro que fui completamente orientado (a) pela mestranda, quanto à
finalidade, objetivo e duração desta pesquisa, e concordo em participar da
mesma como sujeito de investigação, uma vez que será mantido meu
anonimato, não terei qualquer tipo de prejuízo pessoal ou profissional, e que
não haverá nenhuma forma de indenização ou ressarcimento por minha
participação. Tendo sido minhas dúvidas esclarecidas, autorizo por escrito a
realização da entrevista e os dados poderão ser examinados por pessoas
envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador responsável.
Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento da pesquisa,
se assim desejar. O presente termo será autorizado em duas vias, ficando uma
com o pesquisador e a outra comigo enquanto sujeito da pesquisa.
Diante do exposto asseguro que as informações que prestarei serão
baseadas na verdade e relevantes para o bom êxito da pesquisa.

Rio de Janeiro, ____/_____/ 2016.

Pesquisadora: Jacqueline Carvalho de Moraes
RG: 08536249/9 – DETRAN/RJ
Respondente: ____________________________
Nº do RG: ______________________________
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APÊNDICE E – TABELA 01 – TEM 01
TABELA 01: TEMA 01 - EDUCAÇÃO SEXUAL NA EDUCAÇÃO
CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

FR

“...prevenção é a melhor forma de conscientizar o
adolescente para mais tarde, ele não se arrepender
das suas escolhas.” (E5)
“...orientação e comportamento estão interligados,
uma boa orientação sobre Educação Sexual
diminuiria os conflitos internos.”(E10)

Importância da
Orientação na
Educação Sexual

32
“...acredito se houver uma orientação na escola
sobre Educação Sexual poderia melhorar o
comportamento do aluno na sala de aula”. (E17)
“É.. Oriento meus alunos quanto á saúde, respeito
ás diversidades e direito ao prazer com
responsabilidade. ” (E2)
“...abordo o meu aluno sempre que há
necessidade...esse é o meu dever.” (E6)
Eventualmente
“...abordo só quando necessário, o tempo é curto. ”
(E13)

Frequência na
Abordagem do Tema

20

“Não dá para falar dessas coisas com esse alunos
que temos. Melhor nem tocar no assunto.” (E11)
Nunca aborda

03
“...não tenho tempo muitas vezes de passar a
matéria, imagina abordar Educação Sexual. ” (E15)
“...durante as atividades desenvolvidas na quadra,
abordo muito o tema, pois o corpo na Educação
Física é muito trabalhado”. ( E1)

Corpo

“...acho que as aulas de Educação Física, o corpo
está mais exposto por isso é mais fácil abordar o
tema”.(E6)

11

‘...conhecimento do corpo, relação entre os sexos[...]
cuidados sobre o próprio corpo”. (E5)

Diversidade de gênero

“... sempre ouço perguntas dos alunos sobre
diversidades de gênero, eles querem saber nossa
opinião”. (E7)

08

... é um assunto muito atual, sempre levo textos
para sala de aula, para fazer uma reflexão com os
alunos”. (E 12)
“...acredito que há necessidade de promover
intervenções no campo da promoção da saúde
sexual e reprodutiva com os alunos.(E1)

Assuntos Abordados

Prevenção/
Promoção da Saúde

Interesse dos jovens

“...se o aluno tenha uma formação voltada para a
Educação Sexual, ele terá mais segurança para
iniciar uma relação sexual, caso contrário ele pode
adquirir uma doença, ou uma gravidez indesejada’.
(E4)
“... trabalho com temas relacionados ao interesse
dos jovens, para que eles possam interagir nas
aulas propostas. ( E8

06

02
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Defesa da não
obrigatoriedade de
abordar o tema
“Educação Sexual”

“...não deveria ser obrigatório, pois nenhum
professor foi capacitado para abordar o
assunto.”(E11)
24
“... acho que não deve ser obrigatório, pois não
perguntaram aos professores se eles gostariam de
abordar o assunto”. (E18)
“... nós somos despreparados para falar em
Educação Sexual..., escuto professores falando com
o aluno “ deixa de ser boiola e vira homem”. (E10)
“...tenho absoluta certeza que não saberia abordar o
tema, nos dias atuais não sei mais o que é certo ou
errado.” (E13)

Despreparo

“... sinto um desconforto imenso em falar com os
adolescentes sobre Educação Sexual, ... o que
falar”? (E14)

15

“...acho que sou despreparado para falar sobre
Educação Sexual! Não sei se o que aprendi é o
certo! “ (E18)

Silenciamento

“...esses temas de Educação Sexual ficam meio
esquecidos, pois a escola não quer mexer em CASA
DE MARIBONDO”. (E3)
”... às vezes o silêncio doí, mas é a melhor forma de
não adoecer. ” (E7)
Evitar sofrimento

Polêmicas familiares e
religiosas

“...às vezes é melhor se calar, para não ser criticado
pelos próprios colegas, já cansei de ser o único a
desenvolver trabalhos dentro da temática Educação
Sexual, e depois a escola não aceitar, é como remar
contra a maré. ” (E15)

12

..a escola fica entre a Cruz e a Espada, se fala em
Educação Sexual pode... é provocar reações
negativas dos responsáveis... uma grande parte são
evangélicos. O que fazer? (E10)
08
“...falar em Educação tudo bem, mas em Sexual já é
demais! Daqui a pouco vários pais vão aparecer no
colégio alegando que estou ferindo os valores e a
educação da família deles.”(E5)
“... um palestrante da saúde seria um elemento
neutro.” (E5)

Profissionais da Saúde

“...o profissional da saúde não está diariamente na
escola, acho que seja mais fácil ele abordar
assuntos sobre sexualidade com os alunos.” (E7)

14

“...eu sempre vejo meus colegas falando eu não sou
de Ciências, por isso não preciso ficar falando de
sexo. ” (E5)
Transfere a
responsabilidade

Professores de Ciências
Biológicas

“ ...é sempre o professor que tem que colocar o
dedo na ferida, faço o meu trabalho, mas tenho
certeza que a maioria dos colegas não abordam o
tema Educação Sexual. ” (E8 – Professor Ciências)

14

“...nunca falo sobre Educação Sexual, pois quem
tem que falar é a família e não eu!” (E4)
Família

“...quando me perguntam sobre algo relacionado a
Educação Sexual, finjo que não escutei ou falo para
perguntar à família. ” (E13)

10
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APÊNDICE F – TABELA 02 – TEMA 02

SUBCATEGORIA

PCN

TABELA 02: TEMA 02 - EDUCAÇÃO SEXUAL NA LEGISLAÇÃO
SUBCATEGORIA
RELATOS

Leitura de
aprofundamento
Nunca leu
Não conhece

PSE
Conhece pouco
Leitura sem
aprofundamento
Não lembra
PNE

Nunca leu

Ideologia de
gênero

“...o conhecimento que tenho quanto ao PCN não
é muito profundo”. (E8)
“É... para ser franca nunca tive curiosidade de
ler”.(E10)
“Oh!... que horror! Não sei o que é, se o município
tem esse programa eu desconheço”.(E8)
“... já ouvir falar sobre esse programa em outro
município, é muito interessante...pena que aqui é
desconhecido!”
“...eu li um pouco sobre o PNE, sem aprofundar,
né!”(E3)
“...mas quando o assunto é Educação
Sexual,...não lembro de ter lido”. (E3)
“... nunca li nada sobre o PNE, na escola ninguém
fala sobre esse plano, gostaria que esses temas
fossem assuntos abordados nas reuniões
pedagógicas.”
“... somente a polêmica sobre a retirada da
Ideologia de gênero (risos), que ao meu ver é
algo ridículo!”.(E13)
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