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―Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele 

treme de medo. Olha para trás, para toda 

jornada que percorreu, para os cumes, as 

montanhas, para o longo caminho sinuoso que 

trilhou através das florestas e povoados, e vê a 

sua frente um oceano tão vasto, que entrar 

nele nada mais é do que desaparecer para 

sempre. Mas não há outra maneira. O rio não 

pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é 

impossível na existência. O rio precisa de se 

arriscar a entrar no oceano. E somente quando 

ele entrar no oceano é que o medo 

desaparece, porque apenas então o rio saberá 

que não se trata de desaparecer no oceano, 

mas de tornar-se oceano‖ (Osho). 



 
 

RESUMO 

 
 

Da SILVA, J. K. O. A escola e a vulnerabilidade: sentidos de docentes 

frente às IST’S, HIV/Aids e gravidez na adolescência. Dissertação de 

Mestrado em Ensino. Orientador: Degmar Francisco dos Anjos. Cuiabá: 

Universidade de Cuiabá (UNIC), 2018. 

 
 
 

O presente estudo teve por objetivo analisar os sentidos produzidos por 
docentes acerca do fenômeno das sexualidades e suas principais 
vulnerabilidades: IST‘s, HIV/AIDS e gravidez na adolescência. Nesse intento, 
buscou-se a compreensão das juventudes em suas multiplicidades, bem como 
a diversidade de sexualidades expressas em ambiente escolar, e com as quais 
lidam os professores e professoras deste novo século. Entende-se então que 
tanto as juventudes, como se apresentam hoje, quanto às sexualidades, são 
fenômenos construídos historicamente nas e pelas relações e culturas 
existentes no social. Para captura desses sentidos, empreendeu-se uma 
pesquisa qualitativa com 12 docentes do ensino médio, de uma escola da rede 
estadual situada no município de Cuiabá – MT. Mediante as entrevistas semi-
direcionadas por um questionário, foram investigados os sentidos produzidos 
por estes participantes a respeito dos fenômenos aqui contemplados. Nestes 
diálogos, relações de poder, estigmas, preconceitos, tabus e as dificuldades de 
execução da transversalidade proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) foram amplamente apresentadas. Diante destes desvelamentos, como 
olhar teórico-metodológico, utilizou-se o Construcionismo Social, vertente esta 
que permite a compreensão da historicidade dos objetos investigados, através 
da análise dos repertórios linguísticos, examinando os sentidos produzidos nas 
interações através dos enunciados – as práticas discursivas. A partir dos 
resultados, clarificou-se muitos entraves para a abordagem efetiva das 
sexualidades como prevista pelo documento oficial. Estes desafios se ligam a 
estrutura e ausência de materiais para realização de aulas mais interativas e 
atraentes aos alunos, assim como as limitações temporais para tal iniciativa. 
Ainda aparecem sentidos ligados ao medo de a família interpretar 
negativamente a abordagem das sexualidades em lócus escolar, assim como a 
ausência de colaboração destes para uma educação que promova mudanças. 
Observam-se ainda estigmas, preconceitos, tabus e subjetividades dos 
próprios docentes que refletem na abordagem das sexualidades, aliados ainda 
à ausência de preparo durante a formação para a execução da 
transversalidade. As diversas formas de sexualidades ainda enfrentam grandes 
barreiras para adentrarem ao ambiente escolar, o que corrobora nos 
acentuados índices que expressam as vulnerabilidades vivenciadas pelos 
jovens que dela fazem parte. 
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ABSTRACT 

 
 

Da SILVA, J. K. O. School and vulnerability: teachers' sense of IST’S, 

HIV/AIDS and teenage pregnancy. Master's Dissertation in Teaching. Advisor: 

Degmar Francisco dos Anjos. Cuiabá: University of Cuiabá (UNIC), 2018. 

 

 

 

This study aimed to analyze the meanings produced by teachers about the 

phenomenon of sexuality and its main vulnerabilities: STIs, HIV / AIDS and 

teenage pregnancy. In this attempt we sought to understand the youths in their 

multiplicities, as well as the diversity of sexualities expressed in school 

environment, and with which teachers and teachers of this new century deal 

with. It is understood, therefore, that both youth and present-day sexuality are 

phenomena historically constructed in and by the relationships and cultures 

existing in the social. To capture these meanings, a qualitative research was 

carried out with 12 high school teachers from a state school located in the city 

of Cuiabá - MT. Through the interviews semi-directed by a questionnaire, the 

senses produced by these participants about the phenomena contemplated 

here were investigated. In these dialogues power relations, stigmas, prejudices, 

taboos and the difficulties of execution of the transversality proposed in the 

National Curricular Parameters (PCNs) were widely presented. In the face of 

such unveiling, as a theoretical-methodological approach was used Social 

Constructionism, which allows the understanding of the historicity of such 

investigated objects, through the analysis of linguistic repertoires, examining the 

meanings produced in the interactions through the utterances - discursive 

practices. Through the results, many obstacles to the effective approach to 

sexuality as set out in the official document have been clarified. These 

challenges are related to the structure and absence of materials to make 

classes more interactive and attractive to students, as well as the temporal 

limitations for such an initiative. There are still senses related to the fear of the 

family to interpret negatively the approach of sexuality in school, as well as the 

absence of collaboration of the same ones for an education that promotes 

changes. There are still stigmas, prejudices, taboos and subjectivities of the 

teachers themselves that reflect in the approach to sexuality, allied with the lack 

of preparation during the training to carry out the transversality. Sexuality still 

faces great barriers to enter the school environment, which unfortunately 

corroborates the marked indexes that express the vulnerabilities experienced by 

the young people who are part of it. 

 
Keywords: Youths; Sexualities; Transversality; Vulnerabilities; School. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Considerando a elevação das taxas de HIV/AIDS na juventude, bem 

como as demais Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), e a gravidez na 

adolescência, entendidas como as principais vulnerabilidades no campo da 

sexualidade, ressalta-se ainda mais evidente a importância de uma escola que 

se comprometa com tais fenômenos. Nesse sentido, busca-se a compreensão 

dos olhares docentes para tais questões, bem como a captura dos sentidos 

que empregam diante da evidenciação das sexualidades nos corpos de seus 

educandos diariamente. Surgem então problematizações em que se 

questionam: Como as sexualidades se manifestam cotidianamente no 

ambiente escolar? Quais os sentidos que estes docentes empregam às 

sexualidades de seus educandos? Quais as ferramentas que utilizam para 

adentrar ao campo da transversalidade? A partir de questões como estas, que 

se desenvolverá nesta pesquisa a captura desses sentidos, nos diálogos a 

respeito destes fenômenos.  

A partir da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) na 

década de 1990, um novo diálogo é estabelecido ao redor de um velho 

fenômeno – as sexualidades. Ainda que seja componente do humano desde 

seu nascimento, a sexualidade era até então algo excluído do repertório 

escolar, seja na ausência de diálogos, seja na repressão dos corpos. Michael 

Foucault, em suas obras, dialoga a respeito dos mecanismos de controle da 

sexualidade, sendo o poder disciplinar e o biopoder dois mecanismos que 

operam nesse sentido. A respeito do poder disciplinar, entende-se uma força 

sutil que opera nos corpos de modo a adestrá-los, fazendo com que se 

adequem às normas institucionais estabelecidas (POGREBINSCHI, 2004). 

Sobre tais métodos afirma o autor: ―[...] permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes 

impõe uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar 

‗disciplinas‘.‖ (FOUCAULT, 2010, p. 133). 

Já o biopoder surge então como uma forma de complementação ao 

poder disciplinar, que por sua vez não deixa de existir. E sobre a emergência 
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desse novo fenômeno, Michael Foucault ressalta não advir de uma supressão 

a técnica disciplinar ―[...] simplesmente porque é de outro nível, está noutra 

escala, tem outra superfície de suporte e é auxiliada por instrumentos 

totalmente diferentes‖ (FOUCAULT, 1999, p. 289). Coexistindo e operando 

simultaneamente, o poder disciplinar age de modo individualizado sobre o 

corpo do indivíduo, enquanto o biopoder promove uma massificação sobre 

suas vidas. Dirigindo-se então à população como ―uma massa global, afetada 

por processos de conjunto que são próprios da vida, que são processos como 

o nascimento, a morte, a reprodução, a doença, etc.‖ (FOUCAULT, 1999, p. 

289).  

Ainda de acordo com Foucault, ao longo dos séculos XVII e XVIII, 

eclodem no meio social diversas instituições disciplinares como escolas, 

fábricas e prisões (POGREBINSCHI, 2004). No estudo de tais instituições, a 

escola é então organização indispensável dentro da sociedade e também é 

instrumento importante na aplicação desses mecanismos, regulando e 

disciplinando corpos. Assim, as salas são projetadas e pensadas para o 

máximo de vigilância possível desses corpos (FOUCAULT, 1988). Louro (2000) 

apresenta uma análise de como o poder disciplinar opera no exercício sobre a 

sexualidade, afirmando que: 

O estudo de Foucault sobre o dispositivo sexual está intimamente 
relacionado com a análise que ele faz do desenvolvimento daquilo 
que ele vê como a "sociedade disciplinar", que é característica das 
formas modernas de regulação social — uma sociedade de vigilância 
e controle que ele descreve no seu livro Vigiar e punir (1977). Ele 
argumenta aqui que, no período moderno, deveríamos ver o poder 
não como uma força negativa que atua com base na proibição ("não 
deverás"), mas como uma força positiva preocupada com a 
administração e o cultivo da vida ("você deve fazer isto ou aquilo"). 
(LOURO, 2000, p. 35-36). 

 Todo controle expresso à época por Michael Foucault não se encontra 

distante das concepções atuais. Diante da proposição dos temas transversais, 

e da amplitude de vulnerabilidades juvenis, práticas recomendatórias e 

moralistas ainda são amplamente vistas em salas de aulas. Instituiu-se a 

necessidade de falar sobre as sexualidades em contexto escolar, mas as 

formas de como fazê-la não foram também abordadas. E, assim como seus 

alunos, os professores e professoras também trazem consigo dúvidas, 

preconceitos e medos que distanciam de sua práxis a abordagem de tais 
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temas. A formação ainda não lhes confere informações e diálogos que 

fomentem em sua prática docente espaços de escuta, reflexões e a 

transversalidade de suas respectivas disciplinas, com temas como a orientação 

sexual prevista pelo documento oficial. 

 Desta forma, faz-se urgente o reconhecimento das multiplicidades de 

sujeitos, juventudes, e das variadas formas de sexualidades de seus 

educandos, através de pedagogias renovadas, e atentas às conquistas já 

obtidas no campo da sexualidade, através das lutas e movimentos sociais. 

Mediante a toda diversidade humana, nesta pesquisa, a legitimidade das 

pluralidades e formas de ser é refletida na utilização do termo ―sexualidades‖, 

compreendendo ser esta a forma que melhor reflete a amplitude de 

subjetividades e identidades sexuais.  

Refletindo os papéis desempenhados pela instituição escolar, Santomé 

(1995) afirma que, como espaços propícios a socialização, está à escola 

imbuída da missão de ampliar as capacidades de seus educandos, propiciando 

análises e reflexões que corroborem para uma participação crítica e cônscia na 

sociedade. E neste sentido, professores e professoras precisam desenvolver 

pedagogias comprometidas com esses ideais. E o autor ainda afirma: ―umas 

das maneiras de começar pode ser através da construção de materiais 

curriculares capazes de contribuir para um questionamento das injustiças 

atuais e das relações sociais de desigualdade e submissão‖ (SANTOMÉ, 1995, 

p. 175). 

 Num olhar atento a estas realidades, essa pesquisa tem por objetivo 

investigar os sentidos produzidos por docentes do ensino médio acerca da 

relação entre a Escola e as sexualidades juvenis em suas manifestações e 

vulnerabilidades, como: HIV/AIDS, ISTs e a gravidez na adolescência. Também 

perceber, através do diálogo com os alunos, como estas sexualidades 

adentram aos muros escolares de modo a ser percebida e recebida pela 

instituição. Investigar ainda como a gravidez na adolescência, as IST‘S e 

HIV/AIDS se apresentam aos olhares docentes e como a escola se coloca 

frente a estes fenômenos, bem como transmite a seus educandos informações 

pertinentes a tais temas.  
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Neste intento, o Construcionismo Social se apresenta como via de 

acesso teórico-metodológico que melhor possibilitará a compreensão de tais 

construções sociais que são relativas a estas questões. Partindo de uma 

pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, foram entrevistados 12 

professores de uma escola da rede estadual de ensino, situada na cidade de 

Cuiabá-MT. Mediante a entrevista semiestruturada, foram capturados os 

sentidos dos docentes relativos às sexualidades de seus educandos e suas 

vulnerabilidades. Ao contemplar a amplitude destes fenômenos sob as lentes 

construcionista, as sexualidades deixam de restringir-se apenas a aspectos 

biológicos com vistas à reprodução humana. Através de tal olhar, são as 

sexualidades compreendidas como construções do social, vivenciadas de 

diferentes formas, no que tange à individualidade, à cultura e aos valores a que 

cada sujeito está submetido, assim como suas vulnerabilidades neste campo.  

 Torna-se então relevante esta pesquisa, por propiciar um diálogo que 

possibilite a compreensão da influência de tais temas na construção da 

identidade e subjetividades humanas. Além do mais, reforça-se a escola como 

veículo importante e espaço propício à reformulação de práticas atentas à 

diversidade humana e respeito às diferenças, podendo ainda ser colaboradora 

na promoção da saúde.  

 Conjectura-se que mediante este estudo, sensibilizem-se novos olhares 

para os fenômenos envoltos às sexualidades humanas, propiciando a 

superação das múltiplas naturalizações em torno de tais temas, que 

inviabilizam ainda mais sua abertura ao debate e acolhimento. Os dados aqui 

contidos levam o lócus escolar a refletir sobre seu compromisso em formar 

sujeitos que reconheçam sua identidade, movimento esse importante também 

aos docentes, que precisam recuperar sua autonomia para incorporar em suas 

disciplinas a transversalidade. Não obstante, ao caminhar neste sentido, a 

escola, que se preocupa atualmente com a prevenção, pode avançar um passo 

adiante, se passar a buscar a importante promoção à saúde, através do diálogo 

das sexualidades, diversidades e subjetividades. 

 No capítulo um desta pesquisa, inicia-se um debate acerca das 

juventudes enquanto constructos do social, conceito esse que se apresenta de 



17 
 

diferentes modos de acordo com a época, cultura, e processos históricos em 

que a sociedade se encontra. Considera-se ainda um olhar para as 

sexualidades enquanto construção social, também exercida e vivenciada de 

diversos modos de acordo com a cultura e época a qual o indivíduo encontra-

se inserido. Sendo as juventudes e as sexualidades acontecimentos únicos, e 

subjetivos a cada um que as vivenciam, são muitas também as 

vulnerabilidades que se expressam neste campo. Apresenta-se ainda neste 

capítulo a teoria da vulnerabilidade, analisando fenômenos como HIV/AIDS e 

demais Infecções sexualmente transmissíveis, e a gravidez na adolescência. 

Adentra-se ainda aos muros institucionais, entendendo como se dá a relação 

escola e as sexualidades. A partir de 1990, uma nova concepção se inaugura 

através dos Parâmetros Curriculares Nacionais, trazendo luz para temas 

importantes como a orientação sexual, o que também neste capítulo é 

explorado. Dialoga-se ainda a respeito da formação de professores e 

professoras frente aos desafios da transversalidade. 

 Já no capítulo dois são apresentadas as bases desta pesquisa, o 

Construcionismo Social enquanto ferramenta teórico-metodológica. Há ainda o 

olhar concernente à produção dos sentidos através das práticas discursivas, 

bem como o delineamento geral deste estudo. No capítulo três, apresentam-se 

os 12 docentes colaboradores para a efetivação desta pesquisa. Nesta 

sequência, no capítulo quatro apresentam-se os nove sentidos produzidos por 

meio da análise dos enunciados coletados através das entrevistas realizadas. 

Por fim, realizam-se algumas considerações a respeito dos resultados 

encontrados, com vistas ao constante debate e reformulações que podem 

estender-se para além do parcialmente apresentado, considerando-se que o 

conhecimento se desvela e se constrói a cada novo olhar, a cada novo 

estranhamento. 
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CAPÍTULO 1 - SÉCULO XX: REFLETINDO JUVENTUDES 

 

Neste primeiro capítulo, é traçado um panorama acerca dos termos 

adolescência e juventude, pensados sob a ótica dos constructos sociais. A 

partir do século XX, o desenvolvimento humano inaugura esta nova categoria, 

e diversos estudos passam a ser realizados com a finalidade de compreender e 

dar conta desse novo objeto – a adolescência. Pensado como um fenômeno 

contemporâneo, a fase da adolescência trará em si implicações à vida 

daqueles que a vivenciam, não se mostrando uniforme e igualitária a todos. As 

mudanças percebidas em tal momento vital vão além dos aspectos físicos: são 

evidenciados ainda novos comportamentos, e uma busca acentuada por uma 

identidade.  

Para além da visão comumente propagada de um anunciado momento 

de crise e rebeldia, o jovem nesta fase vivencia um momento em que busca 

equilíbrio para as mudanças biologicamente, psiquicamente e socialmente 

sentidas. Os primeiros contatos sexuais são mais comuns também nesta fase, 

e nem sempre se dão de forma segura e consciente. Neste contexto, as 

sexualidades nesse período vivenciadas precisam ser pensadas e dialogadas, 

com especial atenção para as vulnerabilidades as quais estes jovens podem 

estar submetidos. Vulnerabilidades estas que podem se manifestar em 

diferentes formas e contextos, contemplando aspectos individuais, sociais, 

institucionais e/ou programáticos. É diante de tantos fatores que a escola passa 

a ser pensada como um ambiente propício ao diálogo aberto a estas questões, 

o que depende amplamente da formação e disposição docente para abarcar 

essas fragilidades. 

 

1.1 A construção social da juventude 

 A juventude é uma fase do desenvolvimento que vem ganhando cada 

vez mais atenção, em especial nas discussões científicas. Como categoria 

social, apresenta diversos conceitos e concepções, inclusive no que diz 

respeito à sua delimitação etária. O olhar acerca deste fenômeno se constitui o 

foco deste estudo, entendendo que nesta etapa do desenvolvimento muitas 

são as mudanças vivenciais sentidas pelo ser humano, e com as quais a 
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escola lida diretamente, tendo em vista ser o ensino médio o período dessas 

grandes transformações. Para fins de maior compreensão desta etapa, é 

preciso considerar a adolescência como fase importante para o desdobramento 

da juventude propriamente dita.  

Os limites cronológicos que delimitam o período da adolescência são 

apresentados pela OMS (Organização Mundial da Saúde), correspondendo ao 

período que compreende dos 10 aos 19 anos de idade. O Ministério da Saúde 

no Brasil compartilha da mesma delimitação etária proposta pela OMS que 

reconhece como a parcela correspondente dos 10 aos 19 anos como 

adolescência, bem como a juventude localizada entre os 15 aos 24 anos 

(BRASIL, 2010). Porém, do ponto de vista jurídico, no Brasil, a adolescência é 

definida como uma etapa da vida situada na faixa etária dos 12 aos 18 anos, 

conforme previsto pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Inicia-se 

então, com a puberdade, um processo biológico, em que o indivíduo alcança a 

maturidade sexual e reprodutiva (BOCK et al., 2008).  Vê-se, pois, que não 

existe um critério único para compreensão do período da adolescência e, para 

Bock et al. (2008, p.297), tal confusão ―acontece porque a adolescência não é 

uma fase natural do desenvolvimento humano, mas um derivado da estrutura 

socioeconômica e cultural‖.  

Apresentados como momentos distintos, a adolescência integra o 

período da juventude, e ambas as fases se configuram como construções 

sociais. Nesse contexto, ainda que apareça neste trabalho o termo 

adolescência como usado por diversos autores, priorizou-se a noção de 

juventude. Juventude esta compreendida nos termos da OMS (Organização 

Mundial da Saúde), que engloba tanto a fase da adolescência quanto a 

juventude, compreendendo assim a parcela entre 15 aos 24 anos, conforme 

nos fala Abramo (2005, p. 7): 

Os marcos etários que são usados para abordar este período, 
referência usada para análises demográficas e definição dos públicos 
de políticas variam muito de país para país, de instituição para 
instituição. Mas de forma geral existe hoje uma tendência, no Brasil, 
baseada em critérios estabelecidos pelas Nações Unidas e por 
instituições oficiais (como o IBGE), de localizar tal franja etária entre 
os 15 e 24 anos, considerando, é claro, a existência de profunda 
variação de acordo com as situações sociais e trajetórias pessoais 
dos indivíduos concretos. 
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Assim, situando a juventude como uma construção histórica, Dayrell 

(2016) aponta como uma categoria em destaque nas sociedades industriais 

modernas, resultante de novas configurações familiares, mercado de trabalho, 

e o surgimento de novas instituições como a escola. Tão logo, a ―entrada na 

juventude se faz pela fase da adolescência e é marcada por transformações 

biológicas, psicológicas e de inserção social‖ (DAYRELL, 2016, p. 26). A partir 

dessas definições considerando a diversidade social ao qual o sujeito está 

inserido, questões como condição social, gênero, orientação afetiva, família, 

religião, educação, e demais condições sociais afetarão a forma de vivenciar 

este período que se mostra bastante dinâmico e subjetivo. Sobre tal fato, 

Frigotto (2011) observa que a juventude compreendida como ciclo vital, 

alinhada e inserida em um contexto histórico-social, tem como ele mesmo 

afirma ―a característica de estar sensível às mudanças de seu tempo‖ 

(FRIGOTTO, 2011, p. 100).  

Corroborando com este pensamento, Dayrell (2016) adota a visão de 

uma juventude que se descortina mediante a inserção social, e será 

experienciada de formas distintas de acordo com os fatores acima 

apresentados. Frigotto (2011) afirma que, tomando tal período para além das 

abstrações, mas num olhar atento a sujeitos sociais concretos, descortinam-se 

a ―existência de várias juventudes, ainda que demarcadas pela cisão de classe 

e frações de classe‖ (FRIGOTTO, 2011, p. 99). A partir deste leque de 

possibilidades e diversidades, não é possível discorrer sobre uma juventude 

singular, mas sim, uma abertura ao diálogo acerca de juventudes, o que leva 

em consideração a pluralidade de formas e modos de ser jovens. 

Além das marcas da diversidade cultural e das desiguais condições 
de acesso aos bens econômicos, educacionais e culturais, a 
juventude é uma categoria dinâmica. Ela é transformada no contexto 
das mutações sociais que vêm ocorrendo ao longo da história. Na 
realidade, não há tanto uma juventude, e sim jovens enquanto 
sujeitos que a experimentam e a sentem segundo determinado 
contexto sociocultural onde se inserem, e, assim, elaboram 
determinados modos de ser jovem. É nesse sentido que adotamos a 
noção de juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade de 
modos de ser jovem existentes (DAYRELL, 2016, p. 27). 

Ainda que muitos teóricos, assim como Dayrell, contemplem as 

multiplicidades de sujeitos e subjetividades existentes, as teorizações e 
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concepções acerca da juventude são convergentes ao eleger e definir tal fase 

da vida como um período de imaturidade, de instabilidade, incertezas e 

inseguranças em relação a si mesmo e sobre a vida de modo geral, período 

este em que o sujeito se defronta com novas experiências. Nesse sentido, 

muitos são os estigmas, estereótipos e representações relacionadas à 

adolescência, sendo comum o emprego de termos como ―fase problemática‖, 

―fase de rebeldia‖, de modo que os pais, responsáveis, e docentes estão diante 

de um período de verdadeira ―crise‖. Ou seja, para além da naturalização de tal 

período, apresenta-se um determinismo que anula seu movimento e a sua 

ampla gama de possibilidades (BOCK et al., 2011). 

Analisando o amplo espectro de pesquisas que enfocam a juventude 

enquanto objeto, Taquette (2009) retrata que o panorama das literaturas 

nacionais em torno do tema da juventude busca a compreensão de fenômenos 

como: educação, mercado de trabalho, violência, sexualidade, como seus 

principais fenômenos. Ainda que tais pesquisas sejam crescentes no país, as 

juventudes ainda se mostram carentes de ações e políticas que causem 

impactos nas vulnerabilidades as quais ainda são expostos. 

  Dayrell (2016) sinaliza que os jovens, e em especial os que pertencem 

aos setores populares menos favorecidos, não são beneficiados por políticas 

públicas que lhes confiram acesso à cultura e bens materiais, que os 

conduzam a uma vivência plena dessa etapa vital. Expressa ainda as principais 

vulnerabilidades sob as quais se expõe atualmente essa população 

―alarmantes índices de violência, principalmente homicídios; o tráfico de 

drogas; o consumo de álcool e outras drogas; a ameaça da AIDS e a gravidez 

na adolescência, entre outros‖ (DAYRELL, 2016, p. 24). 

Contemporaneamente, a juventude tem sido naturalizada como período 

comum ao desenvolvimento de todos os seres humanos, sendo alvo de 

estudos e preocupações na área da saúde e educação. Como já apresentado, 

colocam-se em evidência as preocupações com aspectos relativos às 

sexualidades como se apresentam no contexto atual. Para além das 

diversidades e variadas formas de ser, há, como nesta pesquisa, uma 

crescente preocupação com aspectos que conduzem a vulnerabilidades neste 
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campo – como as doenças sexualmente transmissíveis, o HIV/AIDS e a 

gravidez precoce. 

 

1.2. IST’S, HIV/AIDS e gravidez na juventude 

 Ver-se como um ser sexual é um dos novos fenômenos com os quais se 

deparam os adolescentes. A consciência de tal sexualidade é elemento 

importante na busca de si mesmo, ou seja, na construção de uma identidade. 

Mais do que um processo biológico, a sexualidade circunscreve-se em grande 

medida na esfera cultural. Corroborando com esta asserção, Louro (2000, p. 

55) afirma ―estamos cada vez mais conscientes de que a sexualidade é tanto 

um produto da linguagem e da cultura quanto da natureza‖.   

Deste modo, quando se pensa em sexualidade e suas formas, 

consequentemente, reflete-se sobre construções sociais. Isto porque tal 

elemento humano se apresenta de formas distintas dentro dos tempos 

históricos-sociais, causando influências nas formas de vivê-las e pensá-las. Ao 

longo dos tempos, evidenciou-se tanto a opressão e negação da sexualidade, 

quanto a sua exploração e exposição. Em meio a esta polarização, situam-se 

as juventudes, como um período de descobertas sexuais, repletas de dúvidas, 

questionamentos e busca identitária. 

Em se tratando de sexualidade, é neste momento da vida – a juventude, 

que em grande parte dos casos se dará a iniciação sexual. Ainda por questões 

relacionadas à falta de diálogo familiar e escolar, bem como aos tabus e os 

preconceitos relacionados ao tema, os jovens muitas vezes aderem a práticas 

pouco seguras. Desse modo, a sexualidade se apresenta como um fenômeno 

complexo e de difícil compreensão, já que envolve não somente questões 

individuais, mas também familiares, e em um contexto mais amplo, o social, 

levando-se em conta que cada cultura estabelece padrões relativos a este 

tema.  

Dada suas diversas formas de ser, inauguram-se diálogos em torno de 

juventudes, assim como suas sexualidades, contemplando suas multiplicidades 

e diversidades de vir a ser. Em seu livro ―Aids e juventude: gênero, classe e 
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raça‖, Taquette e seus colaboradores, dedicando-se à compreensão do 

fenômeno da sexualidade ao longo dos tempos, constatam que, 

Em nenhuma das épocas da humanidade, a sexualidade humana foi 
vivenciada de forma livre. Os fatores que mais fortemente intervém 
em suas manifestações variam segundo o momento histórico-social, 
podendo ser de natureza econômica, política, religiosa etc. Segundo 
a visão da antropologia social, a primeira interdição à sexualidade – o 
tabu do incesto – é fundante da cultura humana. A sexualidade, que 
se constrói e se aprende ao longo de toda a vida, não é apenas uma 
questão pessoal, mas também social e política (TAQUETTE, 2009, p. 
136).  

 Como afirmado pela autora, não se trata de uma sexualidade 

particularizada apenas. A sexualidade também precisa ser alvo de políticas 

educacionais e na área da saúde que versem sobre temas como as ISTs e 

gravidez precoce. De modo específico, no Brasil, não há números estatísticos 

fidedignos ao percentual de infecções sexuais de modo amplo, haja vista que 

somente a AIDS e a sífilis fazem parte do repertório nacional de notificações 

compulsórias, corroborando para isso a calamitosa prática de automedicação 

no que tange às demais infecções.  

O último relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

– ―World Health Statistics 2018‖ – apresenta as mais recentes estatísticas 

mundiais em saúde relacionados à morbidade, fatores de riscos, mortalidade, 

dentre outros aspectos. No que concerne à gravidez precoce, o relatório 

demonstrou que há cerca de 12,8 milhões de nascimentos entre adolescentes 

de 15 a 19 anos a cada ano. Este número é correspondente a 44 nascimentos 

por 1000 meninas adolescentes nessa faixa etária, ressaltando ainda neste 

documento os riscos à mãe e ao infanto (WHO, 2018).   

Ao nível mundial, um trabalho publicado no ano de 2013 (VAL et al.), 

resultou em estimativas inquietantes no que concerne à infecção de jovens 

dentro da faixa etária dos 15 aos 24 anos, pelo vírus do HIV, sendo uma 

parcela de 45% do número total mundial. Em atualização a estes dados, o 

documento divulgado recentemente pela OMS mostra uma estimativa que, em 

2016, 1 milhão de pessoas morreram de doenças relacionadas ao HIV, 

ressaltando ainda que 120.000 eram referentes a indivíduos com menos de 15 

anos de idade. A terapia antirretroviral (TARV) tem sido apontada como um 

fator importante no declínio de casos de mortes por HIV (WHO, 2018).  
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O mais recente Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS publicado, aponta 

que de 2007 até junho de 2017 foram notificados cerca de 194.217 casos de 

infecção pelo HIV no Brasil. O relatório aponta ainda que de 1980 a junho de 

2017, ―foram identificados no país 882.810 casos de aids no Brasil. O país tem 

registrado, anualmente, uma média de 40 mil novos casos de aids nos últimos 

cinco anos‖ (BRASIL, 2017, p. 8). A parcela compreendida dos 15 aos 24 anos 

ainda apresenta a percepção de uma taxa de incremento tanto no sexo 

masculino quanto no sexo feminino.  

Já em 2008, Saldanha et al. (2008) realizavam também um panorama de 

influências a vulnerabilidade desse grupo social ao fenômeno do HIV/AIDS, 

mas que podem ser expansivos para demais infecções sexuais e relatavam,  

As maiores dificuldades continuam sendo: a) o sentimento de 
invulnerabilidade e a confiança estabelecida nos relacionamentos 
afetivos, b) o difícil acesso dos adolescentes ao preservativo, a 
crença de diminuição do prazer e a imprevisibilidade do ato sexual; c) 
o enfoque moralista do discurso dos profissionais de saúde quando 
se referem à sexualidade adolescente; d) o fatalismo ou a negação 
da doença; e) a colocação da aids como apenas mais um risco dentre 
tantos outros mais emergentes, como a miséria, violência, 
desemprego, discriminação; f) as normas de gênero. 

 Para estes autores, os jovens são considerados uma parcela vulnerável 

em todas as sociedades do mundo, em especial quando pensamos em AIDS. 

Afirmam ainda que um dos principais obstáculos à efetivação de políticas de 

prevenção adequadas se dá pelo fato de se ignorar a cultura sexual desta 

população. A criação de medidas ou políticas de prevenção precisa 

necessariamente ter em conta as diferenças populacionais e grupais para se 

consolidarem como ações bem-sucedidas (CAMARGO, 2007). Coadunando 

com estes dados, Taquette (2009, p. 30) ainda acrescenta que são vários os 

elementos que conduzem à maior vulnerabilidade juvenil e ainda destaca a 

―imaturidade biopsicossocial; a dependência econômica; o não-reconhecimento 

de seus direitos, incluindo o da legitimidade do exercício sexual; e a violência 

de gênero‖. 

 O HIV/AIDS é neste trabalho apresentado de forma separada da 

terminologia IST, propositalmente considerando seus impactos nas concepções 

sociais. Popularmente, quando abordado o tema das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, o HIV ainda é a doença mais recorrente nos diálogos, mas é 
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preciso ainda atentar para as demais patologias, cuja transmissão de vírus e 

bactérias se dá pelo sexo, e, assim como HIV, trazem grandes complicações à 

vida humana. Figuram-se entre as principais infecções a sífilis como já 

abordado, a Gonorreia, Hepatite, Herpes, Vírus do Papiloma Humano (HPV), 

Clamídia, dentre outras manifestações clínicas.  

 Neste cenário, a escola como instituição que propaga o conhecimento e 

confere o acesso aos direitos fundamentalmente humanos, precisa estar atenta 

a tantos quadros, e ainda ao fenômeno da gravidez na fase juvenil. Assim 

como as ISTs, a gravidez precoce compõe o quadro da saúde pública 

instaurando-se como um problema social, trazendo implicações tanto para a 

mãe quanto para o filho (HEILBORN et al., 2006). Diante desse evento, 

destacam-se fatores como aspectos socioeconômicos, evasão escolar, bem 

como a maior responsabilização feminina, concepção esta oriunda de uma 

sociedade ainda marcadamente machista. Há neste cenário outras 

contingências a serem consideradas:  

Pressupõe-se que a gravidez na adolescência pode estar relacionada 
à lacuna de informação, orientação, instrução em sexualidade; às 
restrições de acesso aos serviços de saúde e aos insumos para a 
contracepção. Para muitas adolescentes, o advento da gravidez pode 
ser compreendido como a tentativa de encontrar e manter um espaço 
social, sobretudo em espaços marcados por desigualdades de 
gênero, raça e classe social. [...] No Brasil dos anos 2000 até 2015, 
dados oficiais mostram que cerca de 20% dos nascidos vivos são 
filhos de mães adolescentes (NASCIMENTO et al., 2018, p. 17).  

 Dados como estes apresentados ressaltam ainda mais a necessidade de 

discursos que promovam a disseminação de informações e conhecimentos 

fidedignos, que capacitem os jovens contemporâneos frente a tais 

vulnerabilidades. A utilização e conceptualização do termo ‗vulnerabilidade‘ no 

campo da saúde é ainda recente, e corrobora com a tentativa de superação de 

práticas de prevenção oriundas das noções de risco adotadas no início da 

epidemia do HIV/AIDS no país. Distinguindo-se da noção de risco cunhada a 

época da epidemia, a concepção de vulnerabilidade estende-se aos demais 

quadros em saúde, ampliando o olhar para fatores não só individuais, mas 

também aspectos sociais e coletivos envoltos no fenômeno – seja IST, 

HIV/AIDS, ou gravidez precoce.  
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1.3. Vulnerabilidade e sexualidade 

O conceito de vulnerabilidade pensado e desenvolvido por Mann et al. 

(1993), como alternativa à concepção de risco, inaugura um novo olhar sob 

fenômenos não só do HIV como também de outros quadros em saúde. Ayres 

(2009) amplia e estuda este conceito dando forma à compreensão de como a 

vulnerabilidade se expressa em seu contexto histórico-social. Segundo este 

autor, é a partir dos anos 90 que tal noção passa a ser adotada como substituto 

à noção de ―risco‖ até então amplamente utilizada. Sobre tal enfoque, também 

falam Rua e Abromovay (2001), que nos anos iniciais da epidemia foi trazido às 

discussões o conceito de ―grupos de risco‖, em referência à maior 

probabilidade de determinados grupos se exporem ao vírus HIV.  

Nas pesquisas epidemiológicas realizadas a época, evidenciou-se que 

certos grupos sociais estavam mais expostos ao contágio em relação à 

população geral. Faziam parte desse grupo indivíduos considerados 

―promíscuos‖ – homossexuais, profissionais do sexo, usuários de drogas, e 

demais parcelas vistas como minoritárias e estigmatizadas pela sociedade. 

Evidentemente tal conceito se constituiu em uma mola propulsora de 

consequências negativas na sociedade, assim como de grande interferência na 

elaboração das políticas públicas, conforme salienta Ayres, 

O ―isolamento sanitário‖ de tais grupos tornou-se, assim, a base das 
poucas e toscas estratégias de prevenção que conseguiram serem 
propostas no início da epidemia: se você é parte de um dos grupos 
de risco abstenha-se de sexo, não doe sangue, não use drogas 
injetáveis. A mídia e a opinião pública de modo geral se 
encarregaram de estender essa quarentena de tempo indeterminado 
a outros aspectos da vida social – afastamento do trabalho, da 
escola, da família, dos serviços de saúde, etc. – provocando uma 
verdadeira ―morte social‖ (AYRES, 2003, p. 25). 

 Logo, um novo conceito passou a circular no meio social em substituição 

à ideia inicial de grupos de risco; surgia então à terminologia ―comportamento 

de risco‖. Para Ayres (2009), o aspecto positivo ligado à nova concepção é a 

universalização da preocupação com o HIV/AIDS, já que trazia em seu bojo a 

informação de que todos poderiam adotar um comportamento de risco e se 

expor à doença. Na perspectiva do autor, tal universalização desencadeou uma 

―preocupação com a epidemia, o conceito de comportamento de risco também 
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buscou estimular o envolvimento ativo das pessoas com a prevenção, pela 

transformação de seus comportamentos‖ (AYRES e Cols., 2003, p. 24).  

É preciso também observar os efeitos negativos implícitos na noção de 

comportamento de risco, já que tal premissa conduz a uma culpabilização 

individual, excluindo todas as demais vulnerabilidades correlativas ao contágio. 

Ao se observar a dinâmica da epidemia, nota-se então que a vulnerabilidade 

vai além do comportamento individual, sendo esta barreira então, transposta e 

interligada a demais dimensões do existir. 

  É inegável a importância do desenvolvimento de tais pesquisas em 

âmbito sanitário e epidemiológico para as noções e conhecimentos que são 

existentes na atualidade, porém, tais resultados apresentados à época foram 

cristalizadores de práticas equívocas e conhecimentos deturpados, ainda 

presentes no imaginário e discursos sociais.  É somente na década de 90 que 

tal concepção excludente e disseminadora de preconceitos e estigmas a 

determinados grupos sociais, como homossexuais e profissionais do sexo é 

substituída pelo conceito de vulnerabilidade, conforme bem discutido por 

AYRES (et al., 2003, p. 127),  

É nesse contexto que o conceito de vulnerabilidade se desenvolve. 
Ele pode ser resumido justamente como esse movimento de 
considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento 
como a resultante de um conjunto de aspectos não apenas 
individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam maior 
suscetibilidade à infecção e ao adoecimento e, de modo inseparável, 
maior ou menor disponibilidade de recursos de todas as ordens para 
se proteger de ambos.  

 Este termo oriundo da área da advocacia é então incorporado às 

literaturas da área da saúde, pensando o homem a partir de seus direitos 

fundamentais. Sendo assim, a vulnerabilidade no campo da saúde passa a ser 

explorada a partir dos movimentos ativistas, diante do fenômeno da AIDS e os 

movimentos ligados aos Direitos Humanos. Quando os paradigmas de 

comportamentos de riscos passam a ser questionados socialmente, uma onda 

de militância faz emergir o termo empowerment.  Este termo, que ainda não 

dispõe de uma tradução adequada, mas que pode estar mais aproximado de 

―empoderamento‖, traz à tona o questionamento de que a afecção pela AIDS 

vai muito além da concepção de ‗informação + vontade‘ (Ayres et. al, 2003). 
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 De tal modo, o conceito de vulnerabilidade traz à luz a percepção básica 

de que, em nível biológico, todos estão suscetíveis a apresentar sorologia 

positiva, porém as chances de contrair o vírus não são iguais a todas as 

pessoas, grupos, regiões ou países (ANJOS, 2015, p. 40). Paiva (2008, p. 642) 

reitera, ―já sabíamos que o vírus não escolhe sexo, idade, religião, classe 

social, país ou continente, e se expande em contextos de maior vulnerabilidade 

social‖. O tipo de análise possível, a partir da noção de vulnerabilidade, se 

efetiva na compreensão social de suas desigualdades, diferenças, 

estratificações, e demais elementos que favorecem a compreensão do porque 

determinados indivíduos ou grupos podem ou estão expostos a determinadas 

afecções e problemas. Taquette (2009) auxilia a compreensão de tal enfoque, 

evidenciando que,  

Com o surgimento da concepção de vulnerabilidade – que introduziu 
a noção de que os fatores socioculturais interferem na decisão por 
práticas protetoras para o HIV/Aids - , as discussões sobre as ações 
educativas nesse campo têm-se aproximado dos modelos que 
buscam a transformação social, em detrimento daqueles baseados 
em teorias comportamentalistas – os quais ainda perduram em várias 
iniciativas globais e até no Brasil – para responder a epidemia (p. 
239). 

Logo, o conceito de vulnerabilidade leva a pensar fatores mais amplos, 

transpassando questões de cunho individual, social, e programática ou 

institucional, correlacionados ao contágio ao HIV/AIDS mas, que aqui amplia-se 

e contempla as demais intercorrências – IST‘s e gravidez na juventude. Na 

análise da vulnerabilidade individual, são considerados os comportamentos e 

atitudes para autoproteção, sendo o modo de vida, informações que levem a 

prevenção cotidiana, expressando-se em práticas seguras de sexualidade 

(AYRES et al., 2003; ANJOS, 2015; VAL et al., 2013). 

O nível da vulnerabilidade social diz respeito à aquisição dessas 

informações e à capacidade de transformá-las em práticas, o que não depende 

somente dos indivíduos, mas de um movimento social, políticas públicas, 

acesso à saúde, educação, recursos materiais, acesso aos meios de 

comunicação e demais direitos básicos. Transpõe-se então ao acesso às 

informações e a capacidade para compreendê-las e vivenciá-las no dia-a-dia, o 

que é também interligado às instituições sociais como a escola, instituições de 

saúde, dentre outros.  
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Por fim, vislumbra-se ainda a vulnerabilidade institucional ou 

programática, ligada à estrutura em saúde pública, contemplando os princípios 

de proteção, promoção e prevenção à saúde.  Quanto maior a vigência e 

funcionalidade desses serviços, maiores são as possibilidades de defesa e 

prevenção a estas vulnerabilidades (AYRES et al., 2003; ANJOS, 2015; VAL et 

al., 2013).  

 Diante das dimensões acima expostas, compreende-se que a 

vulnerabilidade não se dá de forma singular e particularizada, pelo contrário, 

ela se expressa na confluência de todas as contingências que operam dentro 

desses níveis de forma inter-relacionada. A transposição da concepção de 

risco para a de vulnerabilidade ainda é um desafio a ser superado. Um desses 

revezes é a própria concepção de saúde, que deve ser pensada para além do 

não acometimento a nível físico por alguma doença. Partindo das políticas, 

ações e intervenções que transpassem o direcionamento a determinados 

grupos, mas que sejam abrangentes aos diferentes segmentos sociais 

(AYRES, 2002).  

A vulnerabilidade dessa etapa da vida pode se expressar de forma ainda 

mais acentuada, se o jovem não dispuser de suporte familiar e social de modo 

mais amplo, para se desenvolver de forma adequada e dentro de suas 

possibilidades. Se torna indispensável a compreensão e o questionamento 

constante das situações de vulnerabilidades a que podem ou estão expostos 

estudantes e jovens, em especial das escolas públicas, para uma intervenção 

compreensiva desses quadros, bem como a busca de apoio e parceria com 

outras intuições sociais, promovendo mudanças. 

 

1.4. Parâmetros para uma nova concepção (PCN): escola e 

sexualidade 

 O ano de 1996 se constituiu em um momento importante para a 

educação brasileira, com o início da vigência de uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996). Estabelecendo a educação 

como dever da família e do Estado, prevê uma formação que prepare para o 

exercício pleno da cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. Dentre 
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os princípios contidos em documento oficial, constam a liberdade para ensino e 

aprendizado, respeito à diversidade, igualdade de condições, valorização da 

experiência extraescolar, e demais premissas (BRASIL, 1996). Comtempla-se 

então, neste documento, um passo importante na valorização de questões 

humanas em toda sua diversidade e singularidade. Mesmo que submetida a 

muitas críticas ainda durante sua criação (Saviani, 1997), a LDB se constitui 

em uma importante direção para os caminhos da educação no Brasil, 

abarcando todos os níveis de formação – da infantil à superior. 

A partir deste momento, assiste-se então à criação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), em 1997, pelo Ministério da Educação (MEC), 

em atenção a questões sociais importantes como: ética, pluralidade cultural, 

meio ambiente, saúde, trabalho e consumo, bem como questões relativas à 

sexualidade (BRASIL, 1998). Refletindo sobre a escolha desses respectivos 

temas, Bonfim et al. (2013, p. 29) ressaltam que se justifica segundo 

documento oficial ―em quatro critérios: urgência social; abrangência nacional; 

possibilidade de ensino e aprendizagem; e favorecimento à compreensão da 

realidade e à participação social‖. 

Torna-se ainda importante ressaltar a relevância de todas essas 

temáticas, e o princípio central da transversalidade que interliga e torna 

possível o diálogo de todas elas. De modo amplo, todos estes temas estão 

entrelaçados, tocam-se continuamente entre si, mas também entre outros 

temas que podem estar presentes na realidade social. A transversalidade sobre 

estas questões se faz notar de modo que a orientação sexual converge com o 

tema da saúde, que por sua vez dialoga com meio ambiente, com questões 

ligadas à ética e assim sucessivamente (BONFIM et al., 2013). Pensando de 

modo especial nas questões relativas à sexualidade Furlani (2009), cita 

GTPOS1 (1994) que se posiciona afirmando: 

[...] a orientação sexual se propõe a fornecer informações sobre a 
sexualidade e a organizar um espaço de reflexões e questionamentos 
sobre posturas, tabus, crenças e valores a respeito de 
relacionamentos e comportamentos sexuais (...) definindo-se como o 

                                                           
1
 (Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual), surgido em 1986, no Estado de São Paulo. Em 

1994 publicou o “Guia de Orientação Sexual – diretrizes e metodologia da pré-escola ao 2º. grau”. 
Membros do GTPOS que participaram da adaptação brasileira do Guia: Marta Suplicy, Antônio Carlos 
Egypto, Francisca Vieitas Vergueiro Vonk, Maria Aparecida Barbirato, Maria Cecília Pereira da Silva. 
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processo de intervenção sistemática na área da sexualidade, 
realizado principalmente em escolas (GTPOS, 1994, p. 08, apud 
Furlani, 2009, p. 42). 

Conforme apresentado, o repertório de temas cuja sexualidade se faz 

ponto central é amplo, desencadeando olhares para fenômenos importantes à 

condição humana. Com a proposição dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), espera-se o debate acerca da sexualidade no cenário escolar brasileiro, 

por tratar de questões urgentes ao país (como as vulnerabilidades as ISTs, HIV 

e gravidez precoce), com a intenção de uma visibilidade e abarque do tema 

através da transversalidade.  

Com todo o movimento ocorrido nos anos noventa na educação 

brasileira, a educação sexual começa então a ser discutida neste novo lócus – 

a escola (apesar de lá já estar desde seus primórdios). E como afirma César 

(2009), este movimento se constitui em fato de grande importância na medida 

em que um dos propósitos do ambiente escolar é o de se realizar o 

entendimento histórico dos nossos mecanismos de exclusão. De tal modo, a 

autora conduz a reflexão de que ―assim, a educação sexual nas escolas seria, 

antes de mais nada, um ato político‖ (CÉSAR, 2009, p. 54). Político no sentido 

de colocar o sujeito frente aos reais mecanismos que operam na sociedade, 

em especial no que diz respeito à sexualidade, e são produtores inclusive de 

exclusão. O diálogo efetivo da sexualidade é uma garantia ao direito 

fundamental de formação e conhecimentos que capacitem o enfretamento de 

vulnerabilidades.  

Mediante a urgência instaurada no contexto brasileiro, seja pelos índices 

dessas vulnerabilidades, seja pela real necessidade de a escola se posicionar 

frente a eles, fica então estabelecida, a partir desse momento, a obrigação de 

se formar para além de conteúdos metodológicos, mas também para questões 

vivenciais dos acadêmicos. Notoriamente a criação dos PCNs se constituiu em 

um marco bastante significativo para a sociedade educacional brasileira, 

porém, a efetivação de tal prática ainda está longe de ser alcançada. Conforme 

ressalta Borges & Meyer, 

Em 1995, o governo federal anunciou os PCNs (BRASIL, 1998), entre 
os quais aparecia a determinação de que a sexualidade fosse tratada 
como tema transversal. A ideia era de que diversas disciplinas 
integrassem o assunto de maneira articulada com outros temas. A 
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abordagem, porém, baseada em uma visão biologizante do sexo 
ainda predomina, e a discussão sobre a diversidade de orientações 
sexuais é ainda marginal ou ausente (2008, p. 61-62). 

A superação de um enfoque da sexualidade restrita às aulas de biologia 

ainda é bastante necessária, mesmo que novas metodologias e tecnologias 

possibilitem que todas as disciplinas possam transversalizar entre si, isso 

pouco ocorre. Os Temas Transversais podem (e devem) ser trabalhados em 

quaisquer disciplinas do currículo escolar, e em todos os ciclos de formação, 

seja no modo programado, previamente estabelecido para alguma disciplina, 

seja extraprogramado, sempre que surgirem dúvidas e questionamentos sobre 

tais temas. Para Anjos (2015), o tema transversal que versa sobre a orientação 

sexual, demarca a discussão nas escolas de modo institucionalizado, já que 

mesmo sendo abordado de alguma forma no passado, não se constituía em 

uma política pública efetivada.  

Por outro lado, é constantemente percebido que a efetivação dos PCNs 

não se deu de forma programada, de modo a oferecer formação e suporte às 

escolas, pouco equipadas e preparadas para lidar com estes fenômenos. 

César (2009) reitera que as reflexões realizadas sobre os PCNs ―[...] 

demonstram que estes possuem uma abordagem preventiva. Prevenir as 

práticas sexuais de ―risco‖ seria a tônica desta forma ideal de sexualidade‖ (p. 

56). Apesar das muitas críticas a esses parâmetros, talvez o impacto mais 

acentuado desse documento tenha sido a explosão de estudos, pesquisas, 

palestras, e discussões fomentadas por todo país.  

Atualmente a transversalidade é vista em ambiente escolar como sendo 

pouco exercida, ou realizada de forma muito pontual na forma de projetos, 

palestras, feiras de conhecimentos e demais eventos escolares, raras vezes 

adentrando as salas de aula no dia-a-dia de suas manifestações. Desse modo, 

é possível pensar que a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade 

encontram barreiras para instaurarem-se em ambiente escolar, seja em seu 

currículo, disciplinas e no próprio planejamento. Bonfim et al. (2013, p. 44) 

realizam uma triste constatação: ―[...] então podemos reiterar aqui, com relação 

aos estudos dos documentos oficiais da educação formal: os temas 

transversais ficaram na década de 1990!‖. Constatação essa que precisa ser 
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questionada, e refletida por docentes desta contemporaneidade, que 

demonstra cada vez mais a necessidade de frentes que atuem no sentido de 

enfrentamento dessas vulnerabilidades sociais, em especial na juventude. Para 

Macedo (1999, p. 45) a efetivação dos PCNs coloca a educação diante de um 

problema antigo:  

Os PCN propõem que a integração se faça por temas transversais, 
que perpassariam o conjunto das disciplinas. [...] O documento 
assume, ainda, que determinados temas transversais têm mais 
afinidade com certas disciplinas e, por isso, devem ser mais 
explorados por elas. Além da pergunta mais óbvia, que os PCN 
deixam sem resposta, sobre o como integrar' os temas transversais 
com as diferentes disciplinas, restam-nos ainda outras dúvidas: como 
fazer para que temas transversais e disciplinas ocupem o "mesmo 
lugar de importância" no currículo se a lógica que preside a 
estruturação curricular continuará sendo a estabelecida pelas 
diferentes disciplinas? Ou ainda: que sentido fazem as disciplinas se 
os temas candentes da vida em sociedade são tratados como temas 
transversais? 

No exercício reflexivo sobre estas indagações levantadas pela autora, 

tem-se uma educação compartimentada em disciplinas que definem aquilo que 

se torna relevante ao conhecimento, e incapaz de abordar questões sociais 

urgentes como a educação para a sexualidade. Nesse sentido há um processo 

de alienação ―[...] em relação à sociedade, a disciplinarização define um certo 

padrão de escolarização, uma organização inflexível que dificulta a realização 

de outras atividades que não as aulas tradicionais‖ (MACEDO, 1999, p. 53). 

Em uma época em que muito se fala em conexão, aulas que não dialogam 

entre si e desconectadas são apresentadas aos alunos, cujas experiências são 

desprezadas, se não poucas vezes valorizadas. 

Cabe ainda ressaltar aqui um documento que se instaura importante no 

diálogo a formação plena de cidadãos autônomos – a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que ainda embora não seja o currículo propriamente dito, é 

um importante direcionador no planejamento e execução deste. Como o próprio 

documento normativo afirma, trata-se de um conjunto de aprendizagens 

essenciais a serem desenvolvidos por todos os alunos matriculados na 

Educação Básica. Estando ―orientado pelos princípios éticos, políticos e 

estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva‖ (BRASIL, 2017, p. 7). Conforme 

sinaliza Carneiro (2018), a BNCC se configura ―como instrumento legal e 
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normativo para a redução das desigualdades socioeducacionais, promoção da 

equidade e aprimoramento da qualidade do ensino‖ (p. 441).   

Diante de aspectos legais e normativos expressos na LDB, nos PCNs e 

ainda na BNCC, o acesso à dignidade de direitos e conhecimentos 

humanamente imprescindíveis como a sexualidade, é que a transversalidade 

demonstra sua importância. Sendo a sexualidade uma dimensão existencial de 

grande significância na construção da identidade, a escola por sua vez não 

pode se isentar de tal discussão e responsabilidade. Deste modo, para além da 

estrutura familiar e todo seu suporte para um desenvolvimento adequado do 

indivíduo, a escola, enquanto instituição formadora, também está inserida nesta 

responsabilidade de dialogar a respeito de temas como estes relacionados à 

sexualidade.  

 

1.5. Formação de professores: desafios contemporâneos 

 O principal desafio que a proposta transversal colocada em questão, é o 

preparo e formação dos professores para executar tal intervenção ativa 

(ANJOS, 2015). A questão da formação para titulação e práxis sensível a 

temas estritamente humanos é tão primordial quanto a formação continuada e 

constante. Nota-se, então, que independentemente da área (disciplina) para 

qual se destinou a formação, para aplicar em suas aulas o tema sexualidade, é 

preciso se dar um processo formativo constante (BRASIL, 1998). Carneiro 

(2018) ressalta que a BNCC deve servir de referência obrigatória não só para 

nortear os currículos escolares, mas também para ―as Políticas e Diretrizes de 

Formação Docente‖ (p. 440).  

De tal modo para cumprir a missão proposta de modo especial pelos 

PCNs, o docente precisa estar aberto a novas metodologias e conteúdos que 

extrapolem o previsto nos livros didáticos, e até mesmo no próprio currículo 

escolar. Uma postura como essa pode advir de práticas de leituras constantes, 

bem como a troca de conhecimentos e informações com seus pares 

profissionais. A partir de um movimento como este evidenciado, o abarque ao 

tema da sexualidade em contexto escolar diferirá de práticas estritamente 

biológicas, como se apresentam ainda em tempos atuais (BORGES & MEYER, 

2008). Neste percurso o próprio aluno, como agente ativo no processo ensino-



35 
 

aprendizagem, traz à superfície suas dúvidas e necessidades, o que requer 

também do professor uma atitude de continência e atenção a essas demandas.  

A não-problematização, a ausência de debates e diálogos em torno de 

questões como sexo, HIV/AIDS, demais IST‘s e gravidez na adolescência, bem 

como sua naturalização, acrescem ainda mais vulnerabilidades a esses jovens. 

Ao considerar a abertura ao diálogo de questões como aqui mencionadas, 

Altmann & Martins (2009) entendem que temáticas como estas são complexas, 

e carregadas de sentidos e significados subjetivos. 

Notadamente, a sexualidade está permeada de preceitos éticos e 
morais que regem as nossas condutas. Alguns deles, restritivos, 
outros, imperativos. Alguns nos dizem o que não devemos fazer e 
outros, o que devemos. Também dentro das escolas, os preceitos 
morais que regem a sexualidade são muitos e, não raro, norteiam 
trabalhos de educação sexual (ALTMANN & MARTINS, 2009, p. 66). 

 Este trajeto para o abarque da orientação sexual nas aulas pode ser 

emocionalmente difícil para os professores, tendo em conta que a temática 

ainda implica muitos desconfortos gerados por tabus, crenças equívocas; e, 

como ser sexual que também é, envolverá ainda a sua própria sexualidade. Há 

ainda que se levar em conta que a sexualidade vivenciada pelos educandos se 

apresenta de modo diferente aos docentes, tento em vista o contexto histórico 

em que se encontram. Tal discrepância pode ser desencadeadora de medos e 

silenciamentos, já que o docente muitas vezes não se encontra seguro para 

lidar com esses novos comportamentos. 

Já em 2003 Outeiral & Cerezia denunciavam a crise vivenciada pela 

Educação e Escola de um modo geral, perdida e com grande dificuldade de 

conciliar todas as mudanças sociais contemporâneas ao contexto de sala de 

aula, preparando e propiciando uma formação atenta aos seus alunos. Neste 

sentido, os autores ainda apresentam as características formativas deste novo 

século, afirmando que: 

Qualquer ―Manual de Educação Moderna‖ aponta como pressuposto 
a necessidade de respeitar as características individuais do aluno; 
entretanto, o que se verifica na prática é a realização de um ensino 
massificado, em grandes escolas de turmas enormes de alunos, mais 
ao estilo de uma linha de montagem industrial (OUTEIRAL & 
CEREZIA, 2003, p. 7-8).   
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 Evidenciada tal massificação, reflete-se que por muito tempo a 

escola se manteve alheia a comportamentos e assuntos concernentes à 

sexualidade. Tiba (1994) afirma que os professores se comportavam como se 

seus educandos fossem seres assexuados, de tal modo, abordar a temática 

promoveria o despertar das práticas sexuais. Os conflitos e diferenças de 

opiniões sempre se farão presentes, porém não devem ser vistos sob a ótica 

do inapropriado, novas ideias são precursoras de novas formas de se vivenciar 

o mundo, portanto necessárias. Tal processo desencadeia, para os agentes 

envolvidos, professores e alunos, novas perspectivas e autonomia diante de 

suas escolhas.  

Reafirma-se novamente a necessidade em uma mudança de 

paradigmas na formação do professor, cujo principal desafio neste cenário está 

em não deterem-se apenas às recomendações relativas à educação sexual no 

uso de preservativos, anticoncepcionais e demais medidas protetivas. Para 

além de tal enfoque está o desafio em se assumir também uma postura que 

contemple o educando enquanto sujeito ativo e construtor de sua vida, 

resgatando sua cidadania, na primazia de si e respeito do outro. Cecília 

Cardinal de Martin (2005) define com destreza o percurso de uma verdadeira 

educação sexual, em que contempla seus desafios e possibilidades, pontuando 

a necessidade de uma incitação a autoconsciência de si e dos próprios valores. 

Num sentido de troca constante, em que professores e alunos atuem como 

construtores de novos sentidos. 

 Ao serem elencados nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os temas 

transversais, como o próprio nome faz referência, são temas que podem ser 

incluídos em quaisquer disciplinas, ficando a cargo dos docentes a escolha 

pela abordagem ou não destas temáticas. Professores e professoras podem e 

devem ser atores nestes diálogos escolares, escolhendo qual seu 

posicionamento ante estas questões. Seja na autonomia e busca constante de 

formação, precisam abordar e trabalhar temas que envolvam gravidez na 

adolescência, HIV/AIDS, demais IST‘s, gênero, orientações sexuais e todas as 

demais questões concernentes à sexualidade, promovendo saúde e 

amenizando vulnerabilidades. Podem ainda, abordar de forma superficial-
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biológica, ou mesmo abster-se de tais fenômenos, fazendo ‗vista grossa‘ (o que 

não o impedirá de ver tais fenômenos cotidianamente em sua práxis).  

Diante do exposto, Furlani (2009, p.39) afirma que ―para muitos/as 

educadores/as, a opção em não discutir as sexualidades e os gêneros pode ser 

apoiada pela ‗providencial‘ inexistência da temática nos currículos escolares‖, 

tal fato ainda se comprova pelo argumento da sequência preestabelecida pelos 

conteúdos curriculares. E ainda levanta outra perspectiva bastante crítica: a 

―ausência da temática nos seus cursos de formação (o que se somaria à 

admitida dificuldade pessoal com o assunto)‖ (FURLANI, 2009, p. 39).  Há 

ainda de se considerar as pressões sociais, o não entendimento e colaboração 

de pais e responsáveis na efetivação de diálogos relativos à sexualidade, o que 

reforça o temor docente em ser incompreendido e julgado por abordar em suas 

aulas o tema. 

No entanto, não tomando aqui postura de julgamento ou mesmo 

invalidação de tais constatações, reitera-se a necessidade do aluno em falar 

sobre sexualidade, suas vivências, experiências e questionamentos. A 

sexualidade é um fenômeno que foge ao previsto em sala, em algum momento 

o professor/professora irá se deparar com questões relacionadas a ela, e em 

momentos como este a formação continuada bem como o debate com colegas 

e pares, e a própria escuta desses alunos, o capacitará para melhor lidar com o 

inesperado. 

E é sobre esta necessidade de sujeito em formação que Louro (1999, 

p.81) afirma ―a sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos, 

ela não é algo que possa ser desligado ou algo do qual alguém possa se 

‗despir‘‖. Ressaltando a importância da atenção docente a questões que 

envolvam a sexualidade e suas demais dimensões Furlani (2009, p. 45) 

acrescenta então: 

A educação sexual deve começar na infância e, portanto, fazer parte 
do currículo escolar – as temáticas discutidas na educação sexual 
são conhecimentos imprescindíveis à formação integral da criança e 
do/a jovem. O sexo, o gênero, a sexualidade, a raça, a etnia, a classe 
social, a origem, a nacionalidade, a religião, por exemplo, são 
identidades culturais que constituem os sujeitos e determinam sua 
interação social desde os primeiros momentos de sua existência. A 
sexualidade se manifesta na infância, na adolescência, na vida adulta 
e na terceira idade. Esperar para abordar a sexualidade, apenas na 
adolescência, reflete uma visão pedagógica limitada, baseada na 
crença de que a ―iniciação sexual‖ só é possível a partir da 
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capacidade reprodutiva (puberdade). Com isso, a Escola está sempre 
atrasada: em relação às expectativas e as vivências das crianças e 
jovens, em relação a sua capacidade de mudar comportamentos com 
a informação que oferece.  

Este debate levantado pela autora também proporciona a reflexão 

necessária sobre a influência midiática na vida e cotidiano dos educandos. Os 

alunos, com os quais se deparam os professores em sua práxis, são 

transpassados por inúmeros discursos. E a fusão de culturas propiciada pelas 

tecnologias produziu sujeitos com vários modos de expressar e enxergar a sua 

sexualidade. O que ouvem, leem, vestem, usam e o que assistem são 

demarcadores daquilo que se identificam como sujeitos individuais e coletivos, 

são caminhos pelos quais almejam encontrar sua identidade. Tudo isso pode 

ser assustador aos professores e pais, que muitas vezes escandalizam-se com 

as linguagens, símbolos e signos de tais representações culturais nos 

comportamentos juvenis. 

 O fazer docente é então, de fundamental importância, para além da 

difusão de conhecimentos obrigatórios e estabelecidos pelo currículo, à 

atenção ao desenvolvimento e necessidades advindas desse processo 

identificatório de seus escolares. A escola não é colocada aqui como fonte 

única de conhecimentos relativos à sexualidade, o que seria uma visão 

bastante ingênua, mas, tendo-a como uma instituição social cujo objetivo 

máximo é a formação de cidadãos, tal ação se torna pertinente. Costa et al. 

(2001, p. 220) ao refletirem sobre o desafio imposto ao docente em se realizar 

em sala uma orientação sexual, afirmam: 

Para promover a educação sexual de forma adequada, é necessário 
que, além da empatia e trato do assunto com naturalidade, o 
educador tenha bom nível de conhecimento sobre determinados 
conceitos e características da sexualidade humana, imprescindíveis à 
discussão dos temas relacionados. A educação para a sexualidade é 
um processo contínuo, vinculado à formação de crianças e jovens 
que, além das informações científicas, oferece esclarecimentos para 
a compreensão e o desenvolvimento da sexualidade, de forma plena 
e saudável, em diferentes momentos da vida. A educação para a 
saúde deve possibilitar a compreensão da relação entre o estilo de 
vida e as condutas protetoras, ou de risco para a saúde, partindo do 
que já está incorporado nos adolescentes. 

A orientação sexual em contexto escolar pode sair das arestas da 

prevenção pura e mecanicamente apresentada, para um posicionamento 

provocativo, incitativo de discussões e reflexões acuradas, percorrendo as vias 
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do dialogismo. Ayres (2002) incita este diálogo ao afirmar que prevenção não 

se ensina, ou mesmo não passa a barreira de superficialidade do problema. 

Apresenta ainda uma metáfora que elucida de forma interessante tal 

provocação, ao dizer que um diálogo voltado à pura prevenção é como atirar 

pedras em um lago escuro, ―produz-se um abalo de superfície, observam-se as 

efêmeras ondulações provocadas e perde-se de vista onde a pedra vai parar e 

o que realmente acontece com ela‖ (AYRES, 2002, p. 16). 

Torna-se importante o que Pinto (1997), citado por Alencar et al. (2008), 

ressalta no ensino de adolescentes: a necessidade de uma "subjetivação do 

conhecimento", ou seja, é preciso transpor esse conhecimento ao pessoal, ao 

mundo real. Ao abordar a temática sob o prisma da vida cotidiana desses 

adolescentes e jovens, as intervenções realizadas por parte dos profissionais, 

seja da área da saúde ou da educação, poderão dialogar de forma mais 

eficiente com eles, saindo da pura e equívoca reprodução heteronormativa. É 

preciso, para esse autor, levar em consideração os contextos familiares e 

sociais nos quais este jovem se encontra engajado, de modo a compreender 

crenças e valores que permeiam sua existência. 

 Saviani (1981), em seu livro Educação brasileira: estrutura e sistema, já 

levantava a importância de os educadores brasileiros se adequarem à 

realidade atual da população, partindo do principal argumento de que a 

educação se destina à promoção do homem. É, pois, impensável uma 

educação que se efetive sem o diálogo e entendimento dos fenômenos sociais 

que tangem a existência humana. A relevância em se pensar o educando para 

além de um mero receptor de teorias e técnicas contidas nos livros didáticos é 

expressa pelo autor: ―[...] a educação compete também à tarefa de ajudar o 

homem a situar-se no seu meio físico e a tirar o maior proveito possível das 

condições que este lhe oferece‖ (SAVIANI, 1981, p. 33). 

O problema aqui elucidado pelo autor recai então sobre a formação dos 

professores neste contexto atual de crescentes mudanças, e ainda seus 

mecanismos para lidar com estas transformações. Torna-se então importante 

se considerar os recursos pessoais e profissionais desses formadores 

educacionais para lidar com as transformações sociais, para que se possibilite 

pensar esse objetivo primeiro – a promoção do homem. Saviani (2007, p. 60-

61) esquematiza que os objetivos gerais da educação brasileira seriam então a 
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―educação para a subsistência, para a libertação, para a comunicação e para a 

transformação‖.  O primeiro passo na direção de tais objetivos passa 

necessariamente pelo reconhecimento do panorama social, o que precisa se 

dar desde a formação acadêmica dos futuros licenciados, e que por sua vez 

deverão aplicar no dia-a-dia de sua práxis tal princípio, para uma formação 

ampla de seus alunos.  

Até o presente momento verificam-se as dificuldades e entraves à 

abordagem da sexualidade em contexto escolar e, como afirma Figueiró 

(2004), ela compõe o repertório de grandes perturbações e inquietações da 

dinâmica escolar. Tais embaraços e angústias podem ser melhor 

desenvolvidas e trabalhadas, se houver a preocupação com uma educação 

continuada, como forma de aprimoramento pedagógico consolidando práticas 

mais conscientes e coerentes, no que tange à sexualidade. Esta formação 

pode e deve se dar no dia-a-dia escolar, na troca com colegas de trabalho, na 

escuta atenta de alunos e no desenvolvimento de projetos que facilitem a 

circulação de novas informações e discussões.  

Em todo este processo, o professor é então figura central e elementar, já 

que a predisposição para a busca e aprendizado constante precisa emergir 

dele mesmo ante sua práxis. Sobre esta iniciativa de formar-se, Nóvoa (1992, 

p. 25) afirma ―estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho 

livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à 

construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional‖. 

Neste sentido, o professor é tomado como protagonista nos caminhos de uma 

formação que busque estar ligada ao contexto e momento histórico-social em 

que se está inserido e atuante.  

É importante ainda considerar o fato de que os professores são 

envolvidos por novos problemas a serem resolvidos todos os dias, exigindo 

novas soluções e respostas, de modo que o professor comprometido precisa 

ter a capacidade de reflexão e criticidade para o enfrentamento (NÓVOA, 

1992). A instituição escolar também precisa cumprir sua parte neste quadro 

formativo, oferecendo respaldo e suporte a estes professores, que por mais 

motivados e engajados que estejam, sem um ambiente adequado ao trabalho e 

desenrolar de atividades, não as atingirão sozinhos. 
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CAPÍTULO 2 - A CONSTRUÇÃO DE NOVOS CAMINHOS 

 

 Neste capítulo são apresentadas as bases teórico-metodológicas deste 

estudo. Centrado na análise do Construcionismo Social, movimento iniciado na 

década de 70, no ambiente norte americano, integrando as teorias Pós-

estruturalistas, os estudos realizados neste campo do conhecimento oferecem 

uma nova ótica sobre fenômenos socialmente construídos. A ênfase é dada 

aos processos do cotidiano, ou seja, o modo como as pessoas falam, 

percebem e experienciam o mundo do qual fazem parte. O Construcionismo 

Social levanta uma crítica importante no que diz respeito às naturalizações dos 

fenômenos sociais, passando a questionar então as verdades que são dadas 

como prontas e acabadas (GERGEN, 2009; ANJOS, 2015). 

 Compreendendo então que as realidades dos sujeitos estudados devem 

ser vistas de forma sistêmica e dinamizada, o construcionismo se torna método 

e técnica para a compreensão dessas construções. Neste percurso, a 

linguagem tem papel relevante ao fornecer as condições de capturas desses 

sentidos, por meio dos enunciados e práticas discursivas dos participantes 

desta pesquisa. A partir dos diálogos pesquisador–participantes, a análise de 

tais discursos se torna viável, possibilitando então a apresentação dos sentidos 

a ela intrínsecos.  

Apresenta-se ainda um delineamento deste estudo que se constitui em 

uma pesquisa qualitativa, pautada no olhar do Construcionismo Social, para a 

compreensão dos fenômenos aqui evidenciados. Para a coleta de dados foi 

utilizado um questionário de entrevista semiestruturado, aplicado aos 12 

participantes que fazem parte dessa pesquisa. Na fase de análise desses 

dados já coletados, utilizou-se ainda a técnica dos Mapas elaborada e 

desenvolvida por Mary Jane Spink, como ferramenta que alinha os objetivos da 

pesquisa com os sentidos produzidos no contato direto com estes sujeitos e 

seus enunciados.  
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2.1. Abordagem sexológica X abordagem construcionista 

  A sexualidade, como já afirmado, tem se constituído em assunto 

de grandes discussões e interesses na sociedade contemporânea. Fazendo 

frente a estes diálogos, evidenciam-se duas principais abordagens, que se 

propõem à reflexão de tal fenômeno, sendo classificadas por Paiva (2008) em: 

a abordagem ―sexológica‖ e a abordagem ―construcionista‖; esta última, foco 

desta pesquisa. Sendo assim a autora melhor define que, 

Duas ordens de questões acabaram por construir, sucessivamente, 
abordagens distintas que hoje coexistem no campo da sexualidade. 
Como discutiremos a seguir, a abordagem ―sexológica‖ afirmou-se 
respondendo a ―problemas‖ demográficos ou de saúde (mental ou 
sexual), contribuindo para produzir os discursos que Foucault chamou 
de bio-poder. A abordagem construcionista definiu como questão 
compreender a sexualidade como fenômeno social, a desigualdade 
entre os sexos, a subordinação das mulheres, a discriminação sexual; 
nas últimas três décadas dedicou-se fortemente a compreender a 
epidemia da Aids e a violação de direitos sexuais (PAIVA, 2008, p. 
643).  

Paiva (2008) se apoia em autores como John Gagnon e Richard Parker, 

que se dedicam à compreensão desses dois momentos distintos, e retratam o 

primeiro momento classificado como ―sexológico‖ compreendido entre 1890 a 

1980. Neste período, os esforços voltam-se para a abordagem da sexualidade 

no campo do debate científico. Pesquisadores, cientistas e demais profissionais 

do campo da saúde empenhavam-se nesta tarefa, e denunciavam uma 

normatização do sexo como instintivo, pulsional, e incompatível com a vivência 

social. Nesta tarefa de controle dos impulsos sexuais, autores como ―Freud (e 

seguidores), Ellis, Hirschfeld, Malinovsky, Stopes, Reich, pesquisadores do 

Instituto Kinsey, Margareth Mead, Masters & Johnson‖ (PAIVA, 2008, p. 643), 

são amplamente estudados.  

Ainda neste período, descobertas científicas apoiavam que a 

sexualidade, quando estudada, poderia ser naturalizada e saudável, claro, 

apenas quando realizada em sua forma heterossexual. Neste contexto, a 

escola também passa a ser fortemente influenciada por estas novas 

descobertas do período sexológico, que por sua vez se apodera destes 

discursos científicos para lidar com a sexualidade em seu contexto. 

Inspirados por teorias de desenvolvimento e da personalidade que 
receberam a marca do período sexológico, educadores 
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gradativamente passaram a utilizá-las como subtexto na interpretação 
de atitudes de jovens e crianças no ambiente escolar, ainda que 
raramente para tratar diretamente do tema da sexualidade ou 
conduzir qualquer tipo de educação sexual. A natureza do sexo e 
seus hormônios explicariam comportamentos menos civilizados e 
definiriam a ―natureza rebelde‖ de uma etapa universal do 
desenvolvimento humano não descrita até então: a adolescência. A 
verdade sobre essa sexualidade natural e normal definiria também ―a‖ 
família natural e normal. ―Famílias desestruturadas‖ (não-naturais), 
para usar a linguagem que se fala na escola ou nos serviços de 
saúde e de assistência social, explicariam desvios de comportamento 
a serem tratados ou prevenidos (PAIVA, 2008, p. 643). 

As marcas de tal período ainda encontram resquícios nos dias atuais, de 

tal forma que educadores, psicólogos, médicos e demais profissionais do 

campo da saúde e educação ainda se validam de tais descobertas para não 

lidar de modo efetivo com a profundidade destas vulnerabilidades. Neste 

cenário, movimentos sociais de grandes repercussões datados nos idos de 60 

começam a contestar tais concepções do sexo como impulso e instinto.  Os 

movimentos feministas, bem como os homossexuais reverberam no meio 

social, e desencadeiam assim uma crise aos paradigmas sexológicos. Esta 

nova onda começa então a ser conhecida como o construcionismo, movimento 

este que começa a pôr em questão termos como identidade, 

heterossexualidade, homossexualidade, gênero e a sexualidade em sua 

amplitude (PAIVA, 2008, p. 644). 

Anjos (2015) afirma veementemente que discorrer a respeito do 

Construcionismo Social não se constitui em tarefa simples a ser realizada, e 

apresenta três principais motivos de tal afirmação, sendo eles: 1) apesar de ser 

um movimento importante dentro da Psicologia Social, no Brasil ainda se 

encontra em seus primeiros passos; 2) não há concordância de ideias a 

respeito do tema, que conduza a uma definição única; 3) e por último há ainda 

aqueles que não coadunam com a teoria, negando a sua existência. Aqui, 

como forma de apreensão desses contextos e fenômenos objetivados, parte-se 

do Construcionismo Social como um movimento que se ocupa principalmente 

em entender e explicar os processos pelos quais as pessoas relatam, explicam, 

ou de alguma ou outra forma dão significância ao mundo em que vivem. E do 

qual se extrai o aporte teórico para condução e execução desta pesquisa. 
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2.2. Construcionismo social 

O Construcionismo Social tem suas primeiras manifestações no 

ambiente acadêmico norte-americano, por volta da década de setenta, 

juntamente a onda de contestação à vertente Behaviorista. Spink (2012), 

analisando o contexto histórico dessa década, sinaliza ter havido um 

movimento crítico contrário à naturalização do fenômeno psicológico – 

posicionamento este que deixa de levar em conta que os conhecimentos 

produzidos são produtos culturais, construídos socialmente.  

Dentre os questionamentos a esta visão levanta-se a crítica formulada 

por Kenneth Gergen à Psicologia Social, apresentada em seu artigo ―Social 

Psychology as History‖, o qual passa a ser considerado o trabalho que marca 

então o início do Construcionismo Social (CASTAÑON, 2004). Porém, o próprio 

Gergen contesta a datação, já que para ele o surgimento de tal concepção é 

fruto de todo um processo de desenvolvimento da psicologia em busca de 

novos paradigmas que levassem à condução de novas perspectivas (JUSTO 

et. al, 2010).  

Conforme já salientado outrora, a tarefa de definir tal movimento é um 

tanto quanto complexa, pois, alguns o definem como um movimento, outros 

como uma teoria, outros ainda como uma postura. Mas em retorno ao que o 

próprio Gergen diz a respeito de tal fenômeno, logo na introdução de sua obra 

―The social constructionist movement in modern psychology‖, tenta situar sócio-

historicamente esta nova manifestação emergente, em que afirma: 

O objetivo deste artigo é traçar os contornos principais de um 
movimento contemporâneo de consequências instigantes. Seria 
enganoso afirmar tanto que o movimento seja de origem recente 
quanto que seus proponentes sejam uma legião. As raízes do 
movimento podem ser adequadamente rastreadas no passado, e 
alguns podem preferir falar de uma consciência compartilhada e não 
de um movimento (GERGEN, 2009, p. 300).  

A partir desta consideração levantada por um de seus principais 

precursores, estabelece-se então um melhor delineamento de tal postura que 

tem dentre suas características a não-definição por completo. Nesta busca de 

compreensão, articulação de pensamentos e reflexões construcionistas, 

Castañon (2004, p. 71) apresenta grandes nomes ligados ao movimento: o 
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próprio Kenneth Gergen, Rom Harré, Jonathan Potter, e John Shotter como 

alguns de seus principais exponentes. O fato mais importante legado a estes 

teóricos, é que ainda que difiram em determinado momento suas teorias e 

ideias, um ponto central une a todos: a concepção de que o conhecimento é 

socialmente construído.  

Mas afinal, a que se destina tal concepção dita construcionista? Partindo 

de Gergen para a compreensão de tal fenômeno, têm-se o construcionismo 

social como um empreendimento que busca, a partir dos processos cotidianos, 

compreender como as pessoas falam, percebem e realizam suas vivências no 

social, dando significados a suas experiências e a si mesmos. E como 

considera Spink (2011, p.227), tal perspectiva se afasta da epistemologia 

tradicional ―por transferir a explicação desses processos das regiões internas 

da mente para a exterioridade dos processos de interação humana‖. 

Aprofundando-se nesta postura, é passível de verificação a mudança de uma 

visão representacionista para uma visão ativa na construção. 

Esta postura requer, de um lado, abdicar da visão representacional 
do conhecimento que nos acompanha desde a aurora da 
modernidade clássica. [...] O conhecimento deixa de ser um 
desvelamento ou descoberta de uma realidade previamente instituída 
para ser tomado como processo ativo de construção que assim 
institui o que chamamos de realidade (e que nada mais é do que as 
objetivações decorrentes de nossas convenções e práticas). (SPINK, 
2011, p. 227). 

 O que se pretende então alcançar, com um olhar construcionista, é o 

questionamento constante daquilo que é tido como instituído. Pode-se pensar, 

por exemplo, o preconceito existente no meio social correlativo aos 

homossexuais. Mais do que verificar a sua existência, a partir de uma visão 

construcionista possibilitar-se-á a busca de entendimento sobre a historicidade 

em que se origina tal fenômeno. Viabiliza-se então contestações como: Em que 

momento essas relações deixam de ser toleradas, e compreendidas em suas 

manifestações? A partir de que discurso tal comportamento passa a ser 

classificado como desviante e/ou anormal? Aquilo que é socialmente aceito e 

tolerado, bem como aquilo que é repudiado, são construções humanas, 

processos sociais historicamente situados e possíveis de serem localizados 

quando superados os limites da naturalização e aceitação passiva. 
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Através desse movimento empreende-se uma busca em articular formas 

compartilhadas de entendimento de como se apresentam no momento atual e 

como se deram em períodos históricos anteriores, além de que forma poderão 

vir a se dar no futuro, se a atenção criativa se dirigir neste sentido (GERGEN, 

2009). O Construcionismo surge então como reação ao desenvolvimento 

científico, concebendo então críticas de perspectivas social, ideológica e 

retórico-literária. 

A crítica social, de acordo com Justo et. al. (2010, p. 25; apud RAZERA; 

JABUR, 2005), faz referência ao modo como o conhecimento cultural e 

historicamente localizado se processa, ou seja, como ele é interpretado. Aqui a 

verdade científica passa a ser questionada e relativizada, tendo em vista que o 

saber é sempre dinâmico: o construcionismo não busca um aprimoramento da 

verdade, pois considera não ser ela única, neutra e absoluta. Na perspectiva da 

crítica ideológica, há um movimento de recusa da ideia de uma ciência neutra, 

promotora de uma descrição objetiva e homogênea do mundo. Por fim, a crítica 

retórico-literária, ainda segundo os autores, está ligada aos textos científicos, 

suas explicações e concepções que são determinadas por regras de 

apresentação literária, ganhando então poder persuasivo, ao apresentar 

metáforas, representando a relação autor/leitor e do objeto estudado. 

Os questionamentos contidos nestas três críticas redimensionaram as 
teorias científicas, desvelando seu caráter comprometido, sua 
determinação histórico-cultural e enfraquecendo uma visão de ciência 
entendida como descrição objetiva e acurada da realidade, na qual a 
linguagem era vista como representante fiel da realidade e 
sustentadora da verdade. Assim nasceu o construcionismo social 
(JUSTO et. al., 2010, p. 25). 

Torna-se então notável observar que o construcionismo social levanta 

uma série de críticas e questionamentos, que evidenciam o seu 

descontentamento com os paradigmas vigentes. Seu ponto de partida é a 

dúvida, e a não aceitação de um mundo de verdades prontas e absolutas, 

levantando a partir desses questionamentos críticas ao social (Gergen, 2009, p. 

302). Neste sentido, Gergen (2009) revela que a forma na qual 

compreendemos o mundo são artefatos sociais, são produtos históricos-sociais 

que emergem nas relações estabelecidas. Em suas palavras, 
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Os termos com os quais entendemos o mundo são artefatos sociais, 
produtos historicamente situados de intercâmbios entre as pessoas. 
Do ponto de vista construcionista, o processo de compreensão não é 
automaticamente conduzido pelas forças da natureza, mas é o 
resultado de um empreendimento ativo, cooperativo, de pessoas em 
relação. Sob este enfoque, a investigação é atraída às bases 
históricas e culturais das várias formas de construção do mundo 
(GERGEN, 2009, p.303). 

O autor segue analisando que este processo de compreensão não se dá 

por forças naturais, mas é subproduto das interações e das relações pessoa-a-

pessoa. Em face a isso, há a aquisição de uma concepção de que o 

conhecimento é algo que as pessoas constroem juntas, no cotidiano de suas 

interações (SPINK, 2012). De tal modo que, para se pensar construcionista, é 

preciso se desfamiliarizar (o termo desfamiliarização é utilizado por Spink, 

2012, em face ao termo desconstrução, considerando que dificilmente 

desconstruímos aquilo que foi construído) daquilo que está posto, noções que 

aceitamos como verdades absolutas, restituindo sua historicidade.  

 Gergen (2009) elucida tal pensamento com um exemplo bastante 

pertinente para esta discussão, reportando-se ao uso do termo infância. Tal 

período, como amplamente abordado por Ariès (2006), demonstra, sobretudo a 

mudança de pensamentos e concepções a respeito desse período vital. É 

então documentado que este período da vida não era considerado uma fase 

em si, como se apresenta nos dias atuais, com legislações específicas e tudo 

mais que se faz necessário para se pensar o infanto.  A criança era tratada 

com toda indiferença e exposta aos percalços da vida adulta, sendo 

considerado, então, um adulto em miniatura. Tal exemplo demonstra que é 

possível a aquisição de novas perspectivas e tão logo, a desfamiliarização de 

concepções passadas, porém, as anteriores ainda se tornam presentes no 

cotidiano, nos artefatos culturais, dentro dos acervos disponíveis para dar 

sentido ao mundo. 

Vertente intrinsicamente ligada à Psicologia Social, Gergen (2009) 

afirma que a tarefa principal do construcionismo seria o desvelamento dos 

mitos modernistas da ciência, empregando para isso o termo ‗desobjetificação‘ 

da realidade existente, passando a compreender sua construção histórico-

social e implicações sociais e políticas.  Nogueira (2001, p. 46, apud IBAÑEZ, 

1994), observa que, para este autor dentro da psicologia, o construcionismo 
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social é a vertente que melhor se encaixa ao pensamento Pós-moderno, ou 

como prefere Spink (2010), Modernidade Tardia.  

Uso o termo Modernidade Tardia para me referir ao que Ulrich Beck 
(1993) chama de Modernidade Reflexiva e outros autores chamam de 
pós-modernidade. Minha opção pelo termo Modernidade Tardia deve-
se ao fato de achar muito difícil nomear os nossos tempos atuais de 
pós-modernidade: o que viria depois da pós-modernidade? ―Pós-pós-
modernidade‖, ―pós‖ ao terceiro grau? Entretanto, a despeito das 
diferenças de nomenclatura, o que parece estar sendo pontuado por 
diversos autores é que houve uma ruptura, uma passagem de uma 
sociedade feudal para um outro tipo de formação social que define 
um novo período histórico – a modernidade – e que, de alguma 
forma, aquilo que marcava essa evolução, o período que muitos 
denominam como modernidade clássica, está atualmente em 
transformação (SPINK, 2010, p. 1). 

Adotando o termo Modernidade Tardia, Spink reflete a sociedade atual 

ainda submetida a um mesmo processo, de modo que tais rupturas não são tão 

nítidas e claras como ocorre do feudalismo para uma organização moderna. 

Diante de tudo isso, o construcionismo social se apresenta enquanto 

movimento para o qual se torna necessário ―abdicar da visão 

representacionista de conhecimento que toma a mente como espelho do 

mundo‖ (Spink, 2010, p. 09). Adeptos a esse movimento realizam uma crítica à 

―ideologia da representação‖ tipicamente assistida na modernidade. Tal 

ideologia é correlativa a quatro grandes mitos, agora passíveis de 

desconstrução. São eles: 

a) O mito de um conhecimento válido que possa representar 
correctamente, e de forma fiel, a realidade; b) o mito do objeto como 
elemento constitutivo do mundo; c) o mito da realidade como 
independente dos indivíduos; e, finalmente, d) o mito da verdade 
como critério decisório. O construcionismo pretende sintetizar de 
várias formas todas as críticas já apresentadas e mover-se para além 
da crítica, no sentido de uma descrição mais positiva do potencial 
científico. Sendo o conhecimento não o que se tem, mas o que se faz 
em conjunto com outras pessoas, o objetivo da pesquisa 
construcionista desloca-se da natureza das pessoas ou da sociedade 
para as interacções e para as práticas sociais daí resultantes 
(Gergen, 1994ª). Segundo Burr (1995), são sobretudo sua orientação 
anti-essencialista e anti-realista, o seu entendimento da linguagem 
como pré-condição para o pensamento e como forma de acção social 
e o seu enfoque na interacção e nas práticas sociais, aliados à 
perspectiva do conhecimento como especificamente histórico e 
cultural, que o diferenciam da abordagem da psicologia mais 
tradicional (NOGUEIRA, 2001, p. 46). 

Por anti-essencialista compreende-se que as pessoas e o mundo em si 

não possuem uma natureza única e determinada. Tal postura rejeita a ideia de 
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algo inerente ao homem, seja biológico ou cultural. Entende então que ambos 

se constroem nas práticas sociais que participam cotidianamente. Já o caráter 

antirrealista, se dá a partir da recusa de uma apreensão direta e objetiva da 

realidade, desta pode-se apreender apenas uma parte, os limites são postos 

pelas nossas capacidades perceptivas (MÉLLO, 2007; NOGUEIRA 2001; 

JUSTO et al., 2010). Utilizando estas lentes, abre-se espaço para o 

questionamento das verdades produzidas pelo conhecimento científico. Méllo 

(2007) justifica que não se trata de recriar um mundo sem verdades, elas 

existem, e continuarão a ser construídas. 

 A partir do olhar construcionista, se dá a desfamiliarização dessas 

verdades absolutas, por acreditar que ―elas são versões, sempre específicas, 

negociadas, construídas, adequadas às finalidades designadas coletivamente 

como relevantes‖ (MÉLLO, 2007, p. 28). Deve-se então, ter sempre em conta 

que todo e qualquer conhecimento é fruto de uma determinada época, 

construído em um tempo específico, atendendo às necessidades dos 

pesquisadores e do público ao qual se destina, e quando transposta a outro 

momento ou local, tal verdade pode não ser mais aplicável e aceita.   

Assim sintetiza Spink (2010, p. 13) ―para o Construcionismo, entretanto, 

a verdade é a verdade de nossas concepções, de nossas intuições, de nossas 

relações, de nossos acordos sociais‖. Spink (2012, p. 13), em um outro 

momento, ainda pontua que aquilo que construcionismo reclama ―é a 

necessidade de remeter a verdade à esfera da ética; pontuar sua importância 

não como verdade em si, mas como relativa a nós mesmos‖. De tal modo, 

afirma Nogueira (2001), que se pode considerar uma visão construcionista 

qualquer abordagem que tenha como base um ou mais dos pressupostos 

considerados por Gergen como fundamentais a essa ciência social, são eles: 

1) Posição crítica diante do conhecimento concebido como 
verdade; 2) Os termos e as formas pelas quais se consegue 
compreender o mundo e cada um individualmente são artefatos 
sociais, produtos de interrelações pessoais, com especificidade 
histórica e cultural; 3) Determinada descrição do mundo ou do self é 
sustentada ao longo do tempo, não por validade objetiva, mas devido 
às vicissitudes do processo social; 4) O significado da linguagem 
deriva do seu modo de funcionamento dentro dos padrões de 
relacionamento; e 5) Avaliar as formas de discurso existentes é ao 
mesmo tempo avaliar padrões de vida cultural (NOGUEIRA, 2001, p. 
146). 
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Gergen, citado por Nogueira (2001), reflete então que o construcionismo 

critica pesquisas que se pretendem universais, pontuando assim uma 

substituição à pesquisa descontextualizada por um estudo histórico, social, 

politicamente localizado no contexto cultural. Em suma, partindo do 

estranhamento daquilo que é concebido como normal e socialmente instituído é 

que se faz o percurso de uma pesquisa dita construcionista. Para tal, a 

linguagem e as práticas discursivas são de fundante importância, nessa 

compreensão de uma realidade que se constrói no e pelo cotidiano, face a face 

das interações sociais, passa-se então a considerá-las. Grosso modo, o 

construcionismo conota centralidade à linguagem nos processos de 

objetivação, e que dão forma aos artefatos culturais (SPINK, 2012), é 

imprescindível então considerar o fenômeno da linguagem e das práticas 

discursivas.  

 

2.3. Linguagem e práticas discursivas 
Reiterando-se que para o construcionismo, há uma superação da 

dicotomia sujeito-objeto – já que entende ambos como construções sócio-

histórias passíveis de verificação e desfamiliriazação, tem-se a realidade como 

algo a ser apreendido e objetivado através de categorias, convenções e 

linguagem (SPINK, 2012). Deste modo, o movimento construcionista está 

amplamente influenciado por estudos correlativos à linguagem, realizando 

importantes questionamentos relativos às concepções que acreditam ser a 

linguagem a possibilidade de representação da realidade.  

O construcionismo social se propõe a ir além do pensamento comum, 

em que a linguagem é vista como uma lente translúcida para a realidade. Ao 

questionar tal concepção, este movimento vê o uso da linguagem como forma 

de ação, tendo em si caráter performativo. Ao fazer uso da fala, as pessoas 

constroem o mundo, e este movimento vai além do olhar passivo sobre tal 

fenômeno (NOGUEIRA, 2001). Assim, Nogueira (2001, p. 49) esclarece que a 

pedra angular do movimento construcionista ―é a insistência sobre a natureza 

partilhada dos códigos da linguagem, em constante mudança, e variando nos 

seus significados em função dos contextos‖. 
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Considera-se, então, a linguagem como uma forma de ação inscrita no 

mundo, ou seja, uma prática. Pois, conforme afirma Anjos (2015), fazendo 

referência a Bakhtin, a palavra é sempre dotada de conteúdo ou de sentidos 

ideológicos e vivenciais. Se evidencia, pois, que é através da linguagem, na 

interação social, que emergirá a análise das práticas discursivas.  

A concepção de linguagem que adotamos está centrada na 
linguagem em uso. Mais precisamente, entendemos a linguagem 
como prática social e, com base em nossa abordagem teórico-
metodológica, buscamos trabalhar a interface entre os aspectos 
performáticos da linguagem e as condições de produção, entendidas 
tanto como contexto social e interacional, quanto no sentido 
foucaultiano de construções históricas. Usamos, portanto, 
terminologia distinta para trabalharmos em diferentes níveis de 
análise. (SPINK, 2012, p. 23). 

O contexto em que estas falas são produzidas é objeto e foco de 

análise. Justo (2010, apud TRAVERSO- YÉPEZ, 1999, p. 47), afirma que ―a 

experiência da realidade, a identidade e os fenômenos psicossociais se 

constituem na e através da linguagem‖. Evidencia-se então que, por meio da 

linguagem, pode-se compreender a cultura, época e ideias que são produzidas 

numa dada sociedade, suas práticas discursivas são localizadoras de seu 

momento e significações. Neste sentido, se torna necessário reiterar o foco 

central desta abordagem teórico-metodológica, que é a linguagem em uso nos 

processos de interações que se dão no e pelo social. 

O teórico Mikhail Bakhtin, se dedicando ao estudo da fala, dos 

processos de comunicação/enunciados, considera que as condições em que 

ocorrem as comunicações estão diretamente ligadas às estruturas sociais. Este 

autor é categórico ao afirmar que sujeito e linguagem estarão intrinsicamente 

correlacionados, mantendo uma relação de dependência mútua. Propõe então, 

o princípio dialógico da linguagem, no qual se retifica a língua como processo 

interacional, seja entre interlocutores, seja entre discursos. Sobre esta 

interação, Méllo et al. (2007, p. 30) ressaltam:  

Tal interação, de acordo com Spink e Medrado (1999), pode ser 
inserida numa perspectiva bakhtiniana, em que a linguagem é, por 
definição, uma prática social. Considerando que não se constroem 
sentidos isoladamente, Bakhtin (1929/1995, citado por Spink & 
Medrado, 1999) propõe o termo ―interanimação dialógica‖ para se 
referir à dinâmica da construção de sentidos. A interanimação 
dialógica é o processo que acontece numa conversação, em que os 
enunciados (um elo numa corrente de outros enunciados, na cadeia 
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de comunicação) de uma pessoa são endereçados a uma ou mais 
pessoas, e esses se interanimam mutuamente. 

Torna-se ainda bastante relevante, o conceito de ideologia apresentado 

por Bakhtin, que é evidenciado no processo de comunicação, na dialogicidade.  

Para ele todo indivíduo traz em si valores, crenças, concepções que são 

adquiridas e construídas na relação com o social, tão logo tais fenômenos 

serão orientadores de seus enunciados, imbricando aí o valor ideológico 

(ARAÚJO, 2014).  Compreendendo a noção de ideologia proposta por Bakhtin, 

converge-se para sua concepção de interanimação dialógica e seu constitutivo 

– o enunciado – unidade básica da comunicação (BAKHTIN, 2010).  

O enunciado é prontamente evidenciado no processo de interação, 

invariavelmente ele se dá como resposta ao enunciado que o precedeu – 

interanimação dialógica.  Spink (2010, p. 29) assim define ―o enunciado vai da 

pergunta de alguém até a finalização da fala de outra pessoa. É um elo na 

cadeia de comunicação‖. Traduzido grosso modo, sendo produto da interação 

social, os enunciados de uma pessoa serão sempre endereçados a outrem, de 

modo a produzir então a interanimação mútua.  

Neste sentido, torna-se digno de referência Anjos (2015, p. 97) que 

afirma ―sob tal perspectiva, sempre que ocorre a enunciação, as vozes dos 

interlocutores tornam-se presentes ou presentificados pelo falante nos 

diálogos‖. A compreensão desse processo interacional só será possível dentro 

desta cadeia de significados, preservando-se o contexto em que tais 

enunciados são proferidos. Sintetizando tudo que fora dito até o presente 

momento, compreende-se então que, 

[...] a linguagem a partir da abordagem dialógica não pode ser 
estudada fora da sociedade, uma vez que o enunciado, como 
unidade concreta da interação verbal, tem estabilidade provisória e 
traz em sua constituição características de cada situação de 
enunciação em que é produzido e circula. Além disso, o enunciado 
configura-se como um elo numa cadeia complexa de outros 
enunciados, ou seja, está repleto de ecos de outros enunciados, 
respondendo a algo e antecipando um discurso-resposta não-dito, 
mas solicitado no direcionamento a um interlocutor (real ou virtual). O 
enunciado é, por conseguinte, um signo ideológico, dialógico, único, 
irrepetível e instaura-se diferentemente em cada interação (DI FANTI, 
2003, p. 101). 
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Spink (2010) faz ainda uso da concepção bakhtiniana sobre enunciado 

para clarificar suas três principais características, são elas: as fronteiras, o 

endereçamento e os speech genres. De modo sucinto, as fronteiras 

estabelecem as alternâncias entre locutores dentro do processo 

comunicacional. O endereçamento está imbricado no processo interacional, já 

que para Bakhtin todo enunciado é uma resposta ao enunciado que o 

precedeu. Por estar crivado de dialogicidade, esta corrente de endereçamentos 

constitui o que já concebemos aqui como interanimação dialógica. E por fim, o 

speech genres (gêneros de fala) são as formas típicas da fala que possibilitam 

o processo de comunicação (SPINK, 2010; ANJOS, 2015). Os gêneros de fala 

estão relacionados ao processo de socialização, à medida que estão 

atravessados pelas expressividades existentes na cultura, constituindo os 

‗modos de fala‘ – os enunciados.  

[...] se as fronteiras dizem respeito a um possível ―quando‖ (haja vista 
se relacionar com o processo de finalização do enunciado) e o 
endereçamento diz respeito a um ―quem‖, os gêneros de fala seriam 
o ―como‖ ou ―de que forma‖ o enunciado surge em dado contexto. É 
juntando, portanto, os elementos da linguagem – a sentença e a 
palavra (tanto a neutra, como a minha e a do outro) – e da 
comunicação – o enunciado (observando-se as fronteiras, o 
endereçamento e os gêneros de fala), que teremos os repertórios 
linguísticos (ANJOS, 2015, p. 105). 

 Os repertórios linguísticos circulam em nosso contexto social de 

diferentes formas e maneiras. São os termos, conceitos e figuras de linguagem, 

componentes das variadas possibilidades de produção de sentido. Na leitura 

de um livro, no passeio por um museu, ou numa sessão de cinema, 

instantemente se agregam novos conteúdos aos repertórios pessoais através 

do processo de aprendizagem. Dessa forma, os repertórios se estruturam 

socialmente, através do contato com a cultura, dotados de historicidade. É 

possível então falar em uma construção temporal de tais repertórios – o tempo 

aqui ganha contornos e se divide em três dimensões: tempo longo, tempo 

vivido e tempo curto (SPINK, 2010, 2011, 2012). 

 Como produtos de uma determinada época, desde os primeiros dias da 

vida humana há a exposição constante aos repertórios e artefatos do meio 

social. Desta forma, o tempo longo faz referência, na voz de Spink (2011, p. 

15), ―ao domínio da construção social dos conteúdos culturais que formam os 
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discursos de uma dada época, dos conhecimentos produzidos e 

reinterpretados por diferentes domínios do saber‖. O tempo vivido está 

relacionado aos processos de significação desses conteúdos, que se dá no ato 

da socialização. Pode ser visto como ―o tempo da vida de cada um de nós, 

sendo portanto, o filtro que nós utilizamos para pensar, usar e falar sobre os 

repertórios do tempo longo‖ (SPINK, 2011, p. 15). E por fim o tempo curto, 

expresso no momento de das interações, é o tempo do aqui agora, em que 

ocorre a produção de sentidos. 

Resumidamente, então, o Tempo Longo é o domínio da construção 
dos conteúdos culturais que foram parte dos discursos de uma dada 
época. Permite que nos familiarizemos com os conhecimentos 
produzidos e reinterpretados por diferentes domínios do saber: 
religião, ciência, conhecimentos e tradições do senso comum, entre 
eles. O Tempo Vivido é o tempo da ressignificação destes conteúdos 
históricos a partir dos processos de socialização. É o tempo da vida 
de cada um de nós; tempo da memória na qual enraizamos nossas 
narrativas pessoais e identidades. O Tempo Curto é o tempo da 
interanimação dialógica e da dinâmica da produção de sentidos. É 
nesse tempo que se presentificam as diferentes vozes ativadas pela 
memória cultural do tempo longo ou pela memória pessoal do tempo 
vivido (SPINK, 2010, p. 34).  

  Desta forma, torna-se importante ressaltar que o interesse manifesto 

neste trabalho é a compreensão de sentidos produzidos por docentes acerca 

dos fenômenos IST‘s, HIV/Aids e gravidez na adolescência, principais 

vulnerabilidades correlativas a seus jovens educandos. E, neste intento, o 

Construcionismo Social se apresenta como um caminho de reflexão e 

apropriação desses sentidos - objetivo aqui demonstrado.  

 

2.4. Produção de sentidos 

A linguagem até o presente momento é manifesta como forma de 

construção de versões do mundo. Concebendo-a de tal modo, se torna 

possível a compreensão desses sentidos construídos, através da análise 

destes discursos interpelados. Empreende-se então que a função da linguagem 

não se restringe à cadeia de significados, e não é proposta aqui a realização de 

uma análise em torno do que ela significa, mas sim a construção de um olhar 

em torno daquilo que ela promove e provoca (Mello et. al, 2007).   

Em Spink (2012, p. 19) clarifica-se que a linguagem se torna ponto de 

interesse para autores que tinham como objetivo a ―compreensão do poder dos 
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discursos emanados de diversas áreas do saber, cunhando-se aí a expressão 

análise de discurso‖. Um desses autores é Michel Foucault, exercendo forte 

influência nos debates em torno dessa relação saber-poder. Foucault chega a 

adotar o termo ‗governamentalidade‘ designando formas de gestão 

governamental que imprimem no social, dinâmicas como as relações de poder, 

processos de assujeitamento, que constroem instituições e sistemas sociais.  

Foucault adota o termo ‗práticas discursivas‘, para se referir às práticas 

que provocam efeitos tanto quanto qualquer outra ação. Em a Ordem do 

discurso, Michael Foucault traça como hipótese a suposição de que os 

discursos operantes no social são controlados, selecionados e organizados de 

modo que tais mecanismos ―[...] tem por função conjurar seus poderes e 

perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade‖ (FOUCAULT, 2012, p. 8-9).    De tal forma, a existência de 

regras às quais o sujeito está submetido, quando participa ativamente do 

discurso (práticas discursivas), se relaciona à micro-poderes, instituições 

sociais (ANJOS, 2015).  Sobre os poderes imbuídos aos discursos, Foucault 

(2012, p. 9) ainda reflete:  

[...] longe de ser um elemento transparente ou neutro no qual a 
sexualidade se desarma e a política se pacifica é como se o discurso 
fosse um dos lugares onde estas regiões exercem, de maneira 
privilegiada, algumas dos seus mais temíveis poderes. O discurso, 
aparentemente, pode até nem ser nada de por aí além, mas no 
entanto, os interditos que o atingem, revelam, cedo, de imediato, o 
seu vínculo ao desejo e o poder.  

Diante do exposto, em nada são opacas e destituídas de sentidos as 

práticas discursivas circulantes no social: são elas moldadas e impregnadas 

por relações de poder que operam como interdições, limites e fronteiras. As 

práticas discursivas passam, então, a demarcar o campo de interesse das 

pesquisas que buscam o entendimento do papel da linguagem dentro das 

interações sociais. Desse modo, tornam-se então uma ponte de acesso que 

conduz à compreensão dos sentidos produzidos no cotidiano. Diante do olhar 

construcionista, o sentido é um fazer coletivo, através do qual as pessoas no 

processo de suas relações ―historicamente datadas e localizadas, constroem 

os termos a partir dos quais compreendem e se posicionam em situações 

cotidianas‖ (SPINK et al., 2004, p. 329). Assim, os processos de produção do 



56 
 

sentido e o conhecer são intimamente relacionados, considerando-se que 

conhecer é dar sentido ao mundo em que se habita.  

 Spink se constitui em uma autora de grande relevância para a discussão 

aqui empreendida, considerando suas teorizações e questionamentos 

realizados em torno da concepção das práticas discursivas. Claramente a 

autora bebe da fonte focaultiana para a compreensão deste fenômeno, 

aproximando-se do seu entendimento base de que a linguagem é uma ação ou 

uma prática. Outro ponto em que Foucault e Spink convergem é a influência 

em Bakhtin que pensou na importância em situar os sujeitos, para a 

observação do fenômeno da linguagem.  

Ao mesmo tempo em que as concepções bakhtinianas promovem 

confluências entre ambos os autores, há um distanciamento daquilo que 

concebem como práticas discursivas, em um dado momento. Ocorre que, para 

Foucault, as práticas discursivas estão imbricadas as regras sociais, de modo 

que estas são construídas através dos micro-poderes. Já para Spink as 

práticas discursivas ligam-se diretamente às produções de sentidos resultantes 

das trocas sociais (ANJOS, 2015). Justifica-se então que, 

Adotamos o termo Práticas Discursivas em preferência a discurso. 
Preservamos o termo discurso para falar do uso institucionalizado da 
linguagem e de sistemas de sinais do tipo linguístico (Davies e Harré, 
1990). Essa proposta é interessante, porque permite fazer a distinção 
entre práticas discursivas – as maneiras pelas quais as pessoas, por 
meio da linguagem, produzem sentido e posicionam-se em relações 
sociais cotidianas – e o uso institucionalizado da linguagem – quando 
falamos a partir de formas de falar próprias a certos domínios de 
saber, a Psicologia, por exemplo (SPINK, 2010, p. 27).  

A vertente aqui adotada faz referência à noção estabelecida por Spink 

que oportuniza a utilização do termo prática discursiva em detrimento do termo 

discurso. Tal postura permite o distanciamento deste trabalho de outros 

relacionados à Análise do Discurso, bem como conduz a compreensão da 

forma pela qual, através da linguagem, as pessoas reagem e se localizam em 

suas relações cotidianas.  

Dentre as subjetividades e singularidades humanas, algo se torna 

comum – a possibilidade de produzir sentidos. E tal fenômeno ocorre a todo 

instante. Dentro da perspectiva da linguagem em uso, o sentido sempre será 
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interativo, os enunciados estão sempre direcionados a alguém, esses 

endereçamentos se interanimam mutuamente, ainda que se constituam em 

diálogos internos. Neste projeto de produção de sentidos, várias vozes se 

fazem presentes, ou seja, há uma pluralidade de interlocutores, o que constitui 

um desafio instigante às possibilidades de análise. Cônscios de que a busca de 

uma verdade universal se dá em uma tentativa frustrada – dada sua 

inexistência, os artefatos construídos e apresentados através da linguagem 

permitem compreender suas construções e a historicidade de tais fenômenos. 

 

2.5. Delineamento do estudo  

 O estudo aqui retratado é de cunho qualitativo, do tipo estudo de caso, 

com olhar predominante na abordagem do Construcionismo Social, através do 

qual foi investigada a produção de sentidos enunciadas por práticas discursivas 

de professores acerca dos temas IST‘s/HIV e gravidez na adolescência. Tal 

abordagem se torna relevante ao passo que torna possível ultrapassar a 

clássica separação entre pesquisador e seu objeto de análise. Conforme 

considera Spink et al. (2004), ao pesquisar no cotidiano é possível tornar-se 

partícipe das ações e movimentos que se desenrolam neste espaço de 

convivência.  

 Em outras palavras, o pesquisador é parte da comunidade tanto quanto 

os sujeitos que participam de tal análise. Reitera-se então, por esta autora, que 

o conhecimento não é fruto da cabeça do pesquisador, muito menos ainda na 

natureza dos fenômenos investigados. Ainda de acordo com suas ideias, o 

conhecimento ―[...] é algo que se faz junto, sendo coletivamente produzido e 

tendo como matéria-prima a linguagem em uso e outras materialidades que 

compõem as relações cotidianas‖ (SPINK et al., 2004, p. 104). Sendo então a 

pesquisa um ato de construção, com matrizes teóricas – aqui adotado o 

construcionismo social, as entrevistas realizadas são as vias de acesso às 

produções de sentidos oriundas do diálogo pesquisador-entrevistado.  

Dada à complexidade de tal iniciativa, a técnica dos Mapas se constituiu 

em ferramenta imprescindível na análise dos dados coletados a partir das 

entrevistas. O mapa dialógico, concebido anteriormente como Mapa de 

Associação de Ideias, se constitui, como já afirmado anteriormente, em uma 
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ferramenta de análise, que possibilita ao pesquisador uma aproximação com os 

discursos coletados, facilitando a visualização de pontos chaves para 

discussão. Para Spink et al. (2004, p. 247), o uso dos mapas se torna de 

grande importância por serem eles capazes de promover a observância de 

fenômenos como ―[...] interanimação dialógica, aos repertórios interpretativos, 

as rupturas, ao processo de produção, a disputas e negociações de sentidos, a 

relações de saber-poder e a jogos de posicionamento‖. Conduz-se então a 

apresentação dos participantes da pesquisa, bem como maior detalhamento do 

instrumento utilizado, e o processo de análise dos dados coletados face a face. 

 

2.5.1 Participantes 

 Tem-se como lócus privilegiado de observação e coleta dos dados uma 

escola da rede pública de ensino da região central de Cuiabá, e como 

participantes desta pesquisa, professores desta instituição. A escolha deste 

estabelecimento de ensino foi efetuada com base nas séries ofertadas pela 

escola, que atende somente ao público de ensino médio, em cujo foco da 

pesquisa está centrado. A instituição atende, no momento, cerca de 974 alunos 

cursando o ensino médio, e conta ainda com a participação de 99 

colaboradores na equipe pedagógica. No total foram entrevistados 12 

professores de ambos os sexos, com idades que variam de 31 à 53 anos. Os 

objetivos da pesquisa foram apresentados aos mesmos, que de forma 

voluntária se dispuseram a colaborar com a mesma. A quantidade de docentes 

entrevistados foi delimitada pela técnica de saturação de amostragem, tendo 

em vista a repetição nas informações coletadas. Traduzindo melhor tal método, 

as informações apresentadas pelos participantes passam a pouco acrescentar 

ao material já coletado, não agregando novas reflexões significativas ao 

trabalho (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008). 

 Na escolha dos participantes, manteve-se o cuidado de abordar um 

amplo leque de disciplinas, de modo a conter entrevistados das diversas áreas 

e matérias escolares. Há também uma variação significativa no tempo de 

docência, podendo ser possível comparar a formação docente como se dá no 

contexto atual, e como se deu em tempos passados, em especial no que 

concerne aos temas transversais, e, de modo específico, a sexualidade. Os 
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sujeitos da pesquisa eram abordados nos momentos em que estavam fora da 

sala de aula, em locais como sala dos educadores, laboratório de informática 

ou mesmo no pátio da unidade escolar.  

2.5.2 Instrumentos  

 Para o levantamento de informações pertinentes a este objeto de 

pesquisa, foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturada. Esse tipo de 

entrevista também conhecida como semidiretivas ou semiabertas, possui como 

característica principal a construção por parte do pesquisador/a de um roteiro 

que o conduzirá no momento da interação com o entrevistado. Mas, o grande 

diferencial aqui é a liberdade que tal roteiro oferece ao pesquisador/a para 

momentos de construção, e produção de novos sentidos mediante a 

interanimação dialógica da entrevista. Ou seja, o entrevistador poderá realizar 

novas perguntas e se ater a fatos que surjam desta interação e que corroborem 

para a compreensão da temática pesquisada. 

 Na construção deste roteiro foram levados em consideração alguns 

tópicos como: 1) Identificações gerais; 2) Dados profissionais; 3) Diálogo sobre 

Escola, Vulnerabilidade, Prática docente; 4) HIV/AIDS; 5) IST‘s; 6) Gravidez na 

adolescência; e 7) Formação docente. Tais itens foram pensados em perguntas 

chaves que propiciassem a reflexão e captura de conhecimentos, e ponto de 

vistas dos participantes, extraindo através da linguagem os sentidos produzidos 

em torno de tais questões. A partir da apresentação e assinatura do TCLE 

(Termo de consentimento livre e esclarecido), bem como o esclarecimento de 

possíveis dúvidas dos participantes, as entrevistas foram gravadas e transcritas 

para realização das análises.  

 

2.5.3 Análise dos dados 

 Após a coleta dos dados mediante entrevista semiestruturada, seguiu-se 

o momento da análise dos dados obtidos. Subentendo a complexidade em se 

fazer pesquisa no campo da produção de sentidos, que implica um olhar atento 

aos processos de produções culturais e sociais, bem como a função discursiva 

no contexto de sua produção. Para maior atenção e tratamento adequado do 

material colhido, foi adotada uma sequência de etapas metodológicas, após 
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realização das transcrições que seguem o modelo apresentado por Spink e 

Gimenes (1994): 

1) Como primeiro passo foi realizado uma leitura flutuante das transcrições, 

efetuada em paralelo as anotações realizadas no momento da 

entrevista, e o contexto destas (onde ocorreu, assunto introduzido, o que 

transcorreu antes da gravação). O que conduz à compreensão da 

situação dialógica e o espaço ocupado pelo entrevistado, possibilitando 

o entendimento de sua linha de argumentos ao longo da entrevista; 

2) Em um segundo momento, é realizada a elaboração dos mapas de 

associação de ideias, considerando-se que o mapa é a ferramenta que 

viabiliza o estudo das práticas discursivas, fornecendo visibilidade à 

dialogia presente nos discursos apreendidos. Neles são transcritos o 

conteúdo integral da entrevista, de forma a direcionar e distribuir os 

enunciados em categorias analíticas ligadas aos objetivos da pesquisa. 

Didaticamente os mapas dialógicos se constituem em um quadro de 

linhas e colunas, organizado de acordo com os objetivos (temas e 

categorias); temas identificados na transcrição sequencial; e aquilo que 

se faz necessário maior visibilidade e atenção durante a execução da 

análise. 

3) Como última etapa, faz-se uma leitura dos mapas a partir dos sentidos 

capturados (tempo longo, vivido e curto), aos quais fazem referência. 

Nesta etapa, a partir da verificação das falas que reproduzem a 

interanimação dialógica presente no momento da entrevista, atenta-se 

aos interlocutores, a regularidade nas informações, ambiguidades e 

contradições, de modo a possibilitar então a apreensão dos sentidos 

produzidos pelos participantes frente aos enunciados.   
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CAPÍTULO 3 - PROFESSORES (APRESENTAÇÃO) 

 

 Um conjunto de doze professores heterogêneos entre si nas disciplinas, 

idades, sexo e tempo de magistério são os atores que conduzem pelos 

caminhos de reflexões pertinentes e profundas sobre as temáticas aqui 

discutidas. Ouvi-los em suas singularidades e subjetividades se constituiu em 

um grande privilégio, já que mesmo despidos de giz, quadro negro e carteiras 

enfileiradas, se mostraram abertos ao diálogo que ensina, reflete e conduz a 

novos conhecimentos. Educar não se constitui em tarefa simples, haja vista a 

complexidade presente nas diversidades que compõem uma sala de aula, 

diferentes histórias, diferentes contextos sociais, diferentes interesses e 

vulnerabilidades. 

 Quando se pensa o público jovem, tal empreitada é ainda mais repleta 

de contornos e obstáculos, são exatamente tais desafios que aparecem nas 

falas desses profissionais, cujo ofício requer evolução diária. Os professores 

aqui retratados atuam na rede pública estadual de ensino, de uma escola bem 

localizada na cidade de Cuiabá – MT, e, como grande parte dos professores 

brasileiros, se dedicam também, em outros turnos, a outras instituições para a 

constituição de seu orçamento financeiro. A instituição em foco atende somente 

escolares do ensino médio (1° ao 3° ano), o que contempla os interesses aqui 

presentes, em entender os fenômenos como IST‘s, HIV/AIDS e gravidez na 

adolescência, sob a ótica daqueles que lidam com tais vulnerabilidades – os 

docentes. 

Dado o comprometimento ético em se realizar uma pesquisa, seus 

nomes foram mantidos em sigilo. Sob o uso de pseudônimos, será apresentado 

brevemente um pouco da história e formação desses participantes, para 

compreender a suas formas de construir a si e ao outro. A ordem das 

apresentações destes profissionais segue a exata ordem em que as entrevistas 

foram sendo realizadas.  
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3.1 Gustavo 

 Em meio ao grande volume de alunos do período noturno dispostos no 

pátio, uma conversa sobre as estruturas da escola e uma possibilidade de 

reforma, uma figura de jaleco branco se destaca nos corredores. 

Cumprimentando a todos os alunos, demonstrando boa relação com jovens e 

com os adultos que constituem a grande maioria do público noturno, Gustavo 

tem uma aparência distinta, que se explicará mais tarde em sua própria fala. 

Assim ele explica:  

[...] então quando você vem limpinho pra sala, tomado banho, vem 
mais arrumadinho, você não vem tão desleixado... acho que você dá 
um jeitinho de educar indiretamente pras questões da saúde, da 
educação... eu entro na sala, pra entrar em qualquer sala eu peço 
licença, acho que é uma questão da cidadania também, do espaço, 
da hierarquia.  

Tal pensamento e fala é produzido por este primeiro entrevistado, de 37 

anos de idade, divorciado, pai de 2 filhos, professor de ciências biológicas, e 

com uma experiência de 20 anos de sala de aula, dos quais, segundo ele, 

pouco tempo dispõe de lazer. Bastante cortês, assim que toma conhecimento 

dos objetivos da pesquisa Gustavo se prontifica a participar, escolhe para isso 

uma sala de vídeo, onde o barulho e movimentação dos escolares e equipe 

não causam interferências. Há cinco anos atuando na instituição, Gustavo 

também se dedica à rede privada de ensino, e sente no ofício as discrepâncias 

estruturais e ferramentais do público e privado. Acerca de tais discrepâncias 

realiza a seguinte reflexão:  

[...] atualmente eu tenho enfrentado uns limites aqui dentro 
principalmente que vem da rede física. Então dentro da área didática, 
por exemplo, se eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, dentro 
da internet, redes, pegar sites de pesquisas pra incrementar alguma 
coisa, criar alguma coisa, algum projeto, a escola não tem oferecido 
condições. Ela tem um problema na rede física, na rede elétrica, e se 
instalar computadores cai a rede elétrica, se arrumar a rede elétrica 
os computadores ficam já ultrapassados, então já tem um tempo que 
a gente tem esses probleminhas aqui da rede física. Aí de ordem 
pedagógica eu creio que daria também pra melhorar, se tivesse 
essas formações, por exemplo, que a rede privada oferece, né? Eu 
acho que o quadro teria espaço pra crescer. Mas é uma boa escola 
apesar de tudo isso, é uma boa escola! 

 Com o título de mestre, o professor reflete sobre sua formação docente, 

afirmando ser fruto de um empenho pessoal e constante. Posiciona-se como 

um professor tradicionalista, afirmando ser sua principal postura em sala, 
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partindo da aula expositiva e disposição de conteúdos no quadro, afirmando 

não ter muita habilidade para aulas em campo. 

 

3.2 Ricardo 

 Na tranquilidade de um sábado de reunião com pais e responsáveis para 

entrega de notas, sendo evidente uma quantidade ínfima de presentes, dá-se o 

encontro com Ricardo, sujeito de sorriso fácil e algumas piadas. Assim que o 

diretor realiza as apresentações, é posto a Ricardo o convite de participar do 

estudo, ao que ele responde afirmativamente, escolhendo a sala dos 

coordenadores como lócus da entrevista. Com 48 anos de idade, casado, com 

filhos, este participante há 25 anos percorre os caminhos da educação, 

atuando no campo da matemática, sendo parte da escola atual há seis anos.  

 Sujeito de muitas histórias, Ricardo traz em sua fala fatos importantes de 

sua vida, desde a constituição familiar, humilde e assolapada por catástrofes 

como a enchente ocorrida no bairro em que residiam, e o alcoolismo do pai. 

Dada as dificuldades financeiras enfrentadas, inicia seu percurso pelos 

caminhos da educação, primeiro como forma de ganhar seu sustento, recém-

formado no curso de engenharia, depois pelo apreço adquirido pelo ensinar. 

Ricardo analisa o percurso traçado, afirmando já ter se dedicado em até quatro 

escolas diferentes no mesmo período. Foi quando percebeu que  

―[...] havia um desgaste muito grande, principalmente emocional. Não 
digo físico porque o nosso trabalho ele gasta... apesar que a gente 
acorda muito cedo e dorme muito tarde existe um desgaste físico, 
mas emocional. 

 Tal desgaste e ausência de tempo para Ricardo também são refletidas 

na disponibilidade em se aprimorar profissionalmente, restando pouco tempo 

para tal esforço. Com seu jeito descontraído, Ricardo afirma ter um bom 

diálogo com seus alunos a respeito de vários temas, inclusive as 

vulnerabilidades aqui tratadas. Em sua fala evidencia-se grande preocupação 

com a homossexualidade para ambos os sexos, e com a expressão dessa 

sexualidade em contexto escolar, o que conduzirá à reflexão de questões 

exponenciais adiante. 
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3.3 Ana  

 Final de tarde, sentada ao meio do pátio, imersa em seus pensamentos. 

É assim que se dá o encontro com Ana, a terceira entrevistada desta pesquisa. 

De fala calma, e expressão tranquila, Ana tenta disfarçar inicialmente o fervilhar 

de angústias e preocupações com as quais lida cotidianamente, que, ao se 

sentir mais à vontade no transcorrer da conversa, começam a aparecer em seu 

discurso. Aos 42 anos de idade, professora licenciada em Letras com 

habitação em inglês, Ana já possui 15 anos de docência, porém, há apenas 

seis meses atua nesta escola pesquisada. 

Seu empenho na busca constante de aperfeiçoamento se torna ainda 

mais evidente quando convidada ao diálogo sobre aspectos de sua vida, ela o 

faz somente pelas vias do profissional, evitando claramente aspectos mais 

pessoais de sua trajetória. Para ela o sonho sempre foi ser professora, optando 

pela faculdade de letras, ambicionando o estudo do inglês que em suas 

palavras é uma língua que ―atualmente está esquecida‖. Ao entrar em sala de 

aula, sua preocupação se transfere: percebendo que seus alunos chegavam à 

quinta série do ensino fundamental analfabetos funcionais, precisou recorrer a 

outros caminhos. 

Afastando-se da sala de aula, vai buscar recursos como a 

psicopedagogia para entender e administrar essas lacunas, dedicando-se à 

clínica, com a qual agora divide seu tempo de trabalho. Ainda com perguntas e 

ausência de respostas, busca agora na neuropsicopedagogia novos 

conhecimentos que para ela são fundamentais ao entendimento de seus jovens 

escolares. Gradualmente sentindo-se mais à vontade no decorrer do diálogo, 

Ana fala de suas inseguranças, e do conflito de gerações enfrentados em sala, 

o que para ela desemboca em desconforto para tratar de temas como HIV, 

IST‘s e gravidez precoce. 

 

3.4 Bruno 

 Percorrendo todos os espaços da escola com passos apressados e 

expressão sorridente, é assim que se mostra Bruno. Antes mesmo que fosse 

abordado ele se apresenta e se mostra curioso quanto à presença da 
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pesquisadora no ambiente. Ouve com atenção a explicação e prontifica-se a 

participar da pesquisa, conduzindo-se até o pátio onde, em um dos bancos de 

concreto, é iniciado o diálogo. Aos 48 anos de idade, com formação em 

História, e lecionando há 27 anos, se torna interessante o termo utilizado por 

ele para definir seu trabalho. Bruno afirma entre um largo sorriso: ―estamos aí 

fazendo esse trabalho de sacerdote‖. 

 Cônscios de que um sacerdote exerce um trabalho em tempo integral e 

que precisa de total dedicação, pode-se de fato considerá-lo como um. Bruno 

atua na docência em três períodos do dia, incluindo os sábados. Nos raros 

intervalos de sua carga horária, ainda se dedica à organização de passeios 

históricos. Ainda sobre o interesse a respeito de sua analogia ao trabalho de 

sacerdote, buscou-se a compreensão de tal definição, ao passo que Bruno 

esclarece:  

Porque assim: na sala de aula a gente... e fora da sala, a gente 
exerce muita influência no aluno, nossa roupa, no comportamento, na 
sua atitude em aula extraclasse, eles estão olhando você. Então você 
é um... você não precisa falar só sua atitude diz pra ele aquilo que 
você é, as vezes né? Então a gente tem que ter muito cuidado com 
isso! 

Bastante orgulhoso este quarto participante afirma que estas aulas de 

campo se constituem em uma iniciativa, que conta com a participação de 

professores e de outros funcionários (como as cozinheiras), e promove então a 

integração de conteúdos e disciplinas.  Rio abaixo (Barão de Melgaço e 

Mimoso), Rio acima (Chapada dos Guimarães), Bruno e demais professores 

trazem aos alunos a apropriação de conhecimentos históricos, culturais e os 

interligam às teorias didáticas.  

Distanciando-se das metodologias ditas tradicionais, é o cotidiano que 

inspira suas aulas, e a forma como os conteúdos poderão ser repassados e 

compreendidos de modo a serem utilizados no dia-a-dia. Notícias, filmes, 

exemplos práticos, aulas de campo fazem parte do repertório deste docente 

que é categórico ao afirmar que: 

É isso que eu quero a aula de campo e as aulas... se todo mundo 
quem sabe tivesse esse compromisso de amar o que tá fazendo, 
amar o que tá ensinando, não digo amar assim... mas, cativar o 
aluno. O aluno não gostou da sua cara, você viu que ele não foi com 
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você, aí você vai achando uma maneira de chegar a ele e ai ele vai 
virar alguém que vai te ajudar até.  

Mas como sacerdote que se designa, traz em sua fala opiniões, que 

poderão propiciar o caminho para as vias da reflexão e novas construções a 

respeito dos objetos aqui contemplados. 

 

3.5 Laura  

 Esta quinta entrevistada também transita no exercício da licenciatura em 

História. Abordada no laboratório de informática, onde realizava estudos 

complementares à sala do educador, Laura se mostra solícita e aberta ao 

diálogo e participação na pesquisa. Com 42 anos, já cumula 15 anos na 

docência, atuando em duas escolas da rede pública de ensino, sente ainda 

assim suas diferenças, haja vista que noutra, a religiosidade faz-se bastante 

presente. De família humilde, Laura se diz orgulhosa, porque desde pequena 

dizia a sua mãe que faria história na universidade pública. Mudando-se para a 

capital, retomou a rotina de estudos interrompida pela gravidez precoce, 

participando de aulas no EJA (Educação de Jovens e Adultos), e trabalhando 

para seu sustento e auxílio da família. 

 Prejudicada pelas greves ocorridas durante sua graduação, Laura não 

teve a oportunidade de realizar estágios práticos, e assim que terminou a 

graduação já se deparou com a sala de aula, precisando de muito empenho 

próprio para dar conta dessa nova realidade. O acolhimento por parte dos 

colegas de profissão é algo que ela considera relevante em sua trajetória, 

sendo partícipe de sua construção enquanto docente. É perceptível, em sua 

fala, a necessidade que sente em estar atenta ao cotidiano e às possibilidades 

de incorporá-lo em suas aulas. Assim ela justifica:  

Além do livro didático que a gente tem né, eu assisto bastante 
documentários do History, do canal de história que tem do canal 
fechado. Então eu passo as manhãs estudando quando eu tô em 
casa ou então a noite mesmo que eu vejo a propaganda e marco ‗ver 
tal coisa‘, e coloco na TV Escola também. 

 É nesse sentido de construção constante, que Laura mostra abertura 

aos temas aqui tratados, colocando em pauta, nas suas aulas, assuntos 

pertinentes à proposta. Para ela, seus alunos de ensino médio possuem 
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―cabeça mais aberta” para lidar com as complexidades de tais questões. 

Grávida aos 14 anos de idade, Laura faz uso da própria experiência para 

promover a reflexão de seus alunos, o que para ela traz grandes impactos.  

 

3.6 Manuela 

Sentada na sala dos professores, corrigindo algumas provas, assim se 

dá o encontro com Manuela. Com olhar firme e curioso aos objetivos aqui 

propostos, inicia-se o desvelamento de sentidos produzidos por esta professora 

de Química, mestre em Recursos Hídricos. Aos 35 anos, casada, mãe de um 

filho, fruto do primeiro casamento, e com três enteados que residem com ela e 

o atual marido, esta sexta entrevistada ainda disponibiliza tempo para um 

trabalho de voluntariado em sua igreja.  

Docente há três anos, atuando também em outra escola da rede pública 

de ensino, Manuela se diz impressionada com a heterogeneidade dos públicos 

entre ambas as escolas. Fazia pouco mais de três meses que ela retornava 

depois de uma pausa de um ano em que esteve afastada das salas de aula, e 

em seu retorno constatou, segundo ela, mudanças bruscas. Analisa tais 

diferenças, refletindo que as regras rígidas e disciplinares da escola, foram 

abandonas. Neste sentido também o perfil de alunos para ela não se constitui 

mais o mesmo, ―se fala muito sobre sexo, sobre músicas vulgares, é uma 

ambiente muito vulgar assim... predominantemente muito vulgar, a maioria das 

turmas a maioria dos alunos‖. 

Este novo ambiente hostil à professora é expresso em suas falas, 

amplamente relacionado à preocupação e apreensão em sua práxis. Segundo 

ela, é preciso cuidar até mesmo das roupas que utiliza para dar aula, de modo 

a não chamar atenção dos alunos. O que ocorre também com a abordagem de 

temas e assuntos que considera polêmicos e precisam ser alvo de grandes 

cuidados. A religiosidade é elemento norteador de alguns pensamentos 

expressos por Manuela, e alimentam muitos debates relevantes para esta 

pesquisa. 
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3. 7 Otto 

 Num sofá ao canto da sala dos professores encontra-se Otto, este 

sétimo entrevistado. Observador, de fala tranquila, e postura firme, aceita 

participar da pesquisa após realizar uma série de questionamentos quanto a 

condução do trabalho. Quando se percebe já terem sido atendidos todos os 

seus questionamentos, com seu consentimento, o gravador é acionado, e aos 

poucos se torna possível olhar o que há por trás dos muros deste sujeito. Com 

12 anos de magistério, 44 anos de idade, Otto está terminando um mestrado e 

leciona física não só nesta escola em questão, mas também em uma instituição 

privada. Como base de sua pesquisa em mestrado, Otto afirma só lecionar 

para o 2° ano do ensino médio, na qual física quântica é objeto de estudo, 

portanto contribuindo para sua pesquisa. 

 Como pesquisador e docente, Otto se depara com as dificuldades da 

interdisciplinaridade em campo: para ele falta o entendimento de sua 

necessidade no processo ensino-aprendizagem. Aliado a essa ausência de 

contextos e conexões, para ele é hoje uma tarefa muito difícil aflorar nos alunos 

um interesse pelo conhecimento científico e sua aplicabilidade. Quando 

abordadas as especificidades dos temas aqui tratados, correlativos a 

sexualidade, Otto demonstra fortes pontos de vistas, e pondera que em tempos 

atuais os professores precisam ―medir as palavras pra conseguir responder‖. 

Para ele, os professores se sentem em uma posição crítica para abordar tais 

temas, o que pode servir de esclarecimentos para alguns, pode se tornar 

escandaloso para outros, por isso ele retifica ―sempre tomei bastante cuidado‖. 

 Após considerar as necessidades interdisciplinares, novos pontos 

importantes surgem no diálogo com este participante, como a presença efetiva 

dos pais no processo de escolarização dos filhos, e a participação do governo 

em iniciativas de campanhas como ferramenta de prevenção. Para ele, há um 

distanciamento cada vez mais evidente dos pais na formação de seus 

escolares. E faz ainda um alerta: ―a escola deveria fazer mais campanhas. Já 

que não faz campanha pelo menos colocar cartazes na escola‖.  
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3.8 Taís 

 No turno vespertino, verificando seus diários, sentada à sala dos 

docentes encontra-se Taís. De aparência bastante jovial, baixa estatura, e um 

tanto apreensiva com esta nova presença, Taís escuta sobre a pesquisa 

atenta, e logo afirma ―posso participar, mas acho que não tenho muito a 

acrescentar‖. É então posto a ela que sua participação trará reflexões 

importantes a serem pensadas, enriquecendo tais discussões. Logo no início 

da entrevista, percebe-se que o receio inicial de Taís está relacionado a um 

período de cinco anos de afastamento da docência, e a um retorno iniciado há 

pouco tempo. Explica então que o afastamento se deu para efetivação de uma 

nova graduação, ela, que já era formada em Biologia, foi buscar seu segundo 

diploma cursando Medicina Veterinária. 

Com 31 anos de idade, a entrevistada demonstra satisfação com a 

instituição em que atualmente leciona, ainda que para ela as dificuldades 

estruturais impossibilitem muitas vezes a execução de um determinado plano 

de aula, requerendo improvisações que atendam aos obstáculos aos quais se 

depara. Respaldada por sua formação, Taís afirma se sentir tranquila para lidar 

com a sexualidade expressa em comportamentos e falas de seus alunos, mas 

se preocupa com a percepção de outros alunos diante a tais comportamentos, 

e usando de bom humor afirma que quando dados limites são atingidos pede 

―menino tenha modos! (risos)‖. 

Taís tem a percepção de que por mais que a escola se esforce em dar 

conta da complexa tarefa de abordar a sexualidade em suas variadas formas e 

expressões, a família ainda se deixa guiar pelo moralismo, silenciamento e 

abstenção de diálogos relativos ao tema. Para melhor elucidar os efeitos de 

tais comportamentos, ela traz um exemplo recente:  

Hoje um aluno veio me perguntar como nascia uma criança por parto 
normal né? Não sabia! Uma criança do segundo ano do ensino médio 
não sabia direito como. [...] Em sala, ele chamou num cantinho e 
perguntou ―professora como que nascem as crianças de parto 
normal?‖. Aí eu expliquei né? Ele perguntou: ―e quando a pessoa é 
pequena, assim tem estrutura corpórea pequena?‖. Porque dilata os 
músculos, há uma abertura da físio pélvica, tem todo um processo, aí 
ele veio me perguntar como isso acontece nas pessoas pequenas.   
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Este exemplo para Taís retrata a ausência de diálogo familiar, e a 

resistência ou mesmo vergonha dos educandos em ter nos pais uma fonte de 

conhecimento e entendimento de questões básicas ao desenvolvimento 

humano. Alerta então para um fato importante: se o nascimento, assunto 

tratado com maior naturalidade pelo social ainda é uma dúvida, pode-se pensar 

no que então se constituem as vulnerabilidades aqui traçadas para estes 

escolares. 

 

3.9 Vicente 

 Engenheiro Civil, especialista em docência do ensino superior, habilitado 

no ensino da matemática básica, é assim que se apresenta profissionalmente o 

nono entrevistado. No intervalo de uma aula e outra, Vicente abre espaço para 

um diálogo efetivo e produtivo no ato da entrevista. Atuando na interface de 

todas as suas habilitações, Vicente concilia a docência com trabalhos 

autônomos no âmbito da engenharia. Falando pouco sobre si e suas vivências 

pessoais, mesmo quando solicitado, este entrevistado de 34 anos é casado, e 

possui filhos, porém Vicente gosta mesmo é de tecer considerações acerca de 

sua práxis profissional. 

Salienta que na instituição onde atua há ―um problema de 

comportamento, acho que precisa ser sanado‖, para só então se compreender 

e propor alternativas aos problemas de aprendizado. Questionando por 

diversas vezes ao longo da entrevista os modelos de gestão escolar em seu 

atual quadro no estado de Mato Grosso, mostra-se crítico e descontente com o 

panorama atual. Um dos problemas por ele abordado é a distribuição dos livros 

didáticos, que não contemplaram a todos os alunos. Assim ele sinaliza: ―tive 

que trabalhar esse ano com o expositivo ainda, porque a distribuição de livros 

de matemática não ocorreu né esse ano aqui na escola. Então não chegaram 

livros!”.  

 Bastante empenhado nos conteúdos a serem repassados aos alunos, e 

cobrados no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), Vicente admite não ter 

conhecimento de questões como os Parâmetros Curriculares Nacionais e seus 

Temas Transversais. Mas pondera que não está isento de se deparar com a 

sexualidade de seus educandos, e realiza reflexões com eles através de 
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eventos cotidianos, como as músicas por eles ouvidas e reproduzidas. Quando 

questionado sobre a abordagem literal de tais temas, Vicente é categórico: ―Eu 

tô aberto, se aparecer a oportunidade eu vou aproveitar‖. 

 

3.10 Théo 

Aguardando o início de mais um encontro da Sala do Educador, projeto 

que se destina à formação continuada de professores através do diálogo de 

questões chaves da educação, é onde se encontra Théo. Aos 53 anos de 

idade, casado, com filhos, cerca de 26 anos de docência, este entrevistado 

concilia sua prática nesta escola pública e mais três outras instituições 

privadas. Filho de família humilde, a educação desde cedo foi uma busca 

constante, de modo que a aquisição de uma bolsa de estudos em redes 

privadas foi sua primeira conquista ―minha família não tinha muito recurso, 

então a gente partia pra esse lado e agarrava com unhas e dentes‖. Já na 

faculdade, descobre que ensinar os colegas era algo que muito lhe agradava, 

iniciando então o curso de Física, através do qual de vez assumir os caminhos 

da docência. 

Com um currículo extenso em grandes colégios prestigiados da cidade 

de Cuiabá, e uma rotina de trabalho intensa, em sua fala Théo expõe a 

necessidade de formação constante, para atendimento das necessidades de 

seus formandos. Por isso, ele reitera: 

Se faz necessário né? Porque hoje em dia qualquer moleque tem 
acesso à internet e pesquisa, tem muita coisa porcaria na internet, 
mas tem muita coisa boa também. E eles têm acesso a isso... eles 
não se contentam mais com giz e quadro negro né? Eles querem um 
algo a mais, discutir o porquê a aplicação daquilo que você está 
ensinando, isso é primordial pro aluno. 

Em suas reflexões, Théo realiza uma distinção de seus alunos da rede 

privada dos alunos de escola pública. Para ele é visível a desmotivação destes 

últimos para os estudos, e reitera ―vejo assim que eles não têm foco pra vida! 

Eles não têm uma meta‖. Ainda em seu ponto de vista, a ausência de 

acompanhamento familiar é a grande construtora de tal realidade, bastante 

triste e preocupante a seus olhos. Mas há ainda para Théo as dificuldades 

estruturais da escola pública, considerando que mesmo que a direção se 

empenhe na busca de recursos, estes são sempre escassos e carentes de 



72 
 

mão de obra. Assim ele questiona ―então como que o aluno pode chegar e 

entrar numa escola com banheiro sem porta?”.   

 A partir da disponibilidade de Théo ao diálogo, e o bom relacionamento 

demonstrado com seus alunos, suas falas oportunizarão questões que 

merecem maiores abarques. Adiante faz-se o uso das considerações 

levantadas por Théo para uma maior análise e discussão acerca dos objetivos 

aqui travados. 

 

3.11 Zélia  

A décima primeira entrevistada é de expressão séria e objetiva em suas 

respostas, possui 40 anos de idade, sendo destes 18 dedicados ao exercício 

da docência. Formada em Letras, Zélia também possui graduação em Direito, 

apesar de não exercer a advocacia, e concilia à práxis docente na escola 

pública também com a privada. Abstendo-se da abordagem de aspectos 

pessoais de sua vida, ao tratar de sua trajetória profissional assim ela 

sentencia ―são escolhas que a vida faz pela gente, não é nem a gente que faz‖.  

Há cerca de um ano atuando na instituição, Zélia a considera uma 

escola tranquila, e assume ―eu tinha um pouco de receio de trabalhar no 

público. É a primeira vez que eu trabalho numa escola pública, mas, eu 

considero uma escola bem tranquila‖. Assim, confortável no ambiente escolar, 

ela se diz adepta da metodologia tradicionalista de ensino para execução de 

suas aulas. E a respeito dos Parâmetros Curriculares Nacionais ela afirma que 

são estudados por ela para realização de concursos públicos, já que dentro do 

ambiente escolar não se tem tanto contato com eles. 

Para Zélia, o grande problema enfrentado por parte dos professores é a 

constante necessidade em lidar com o novo e o diferente, mas as formações 

adequadas para lidar com a diversidade de públicos em contexto de sala de 

aula não são ofertadas. Define-se então como insegura para lidar com estas 

questões, e se posiciona: ―eu acho que é muito bonito no papel, na teoria! Mas 

na prática não vejo grandes mudanças‖. Como se pode perceber em suas 

colocações, ao longo da entrevista a colaboradora demonstra pontos de vistas 
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críticos e questionadores a respeito daquilo que concebem as cartilhas 

educacionais e aquilo que se vê na prática.  

 

3.12 Artur 

 Um pouco envergonhado, com fala apressada, e pouco contato visual, 

Artur alega possuir pouco tempo de docência, e talvez muito pouco a 

acrescentar à pesquisa. Inicia-se então um diálogo geral sobre a pesquisa, na 

tentativa de tranquilizá-lo, o que parece surtir efeito já que ele demonstra então 

interesse em participar. Este último, mas não menos importante participante de 

31 anos de idade, solteiro, exerce sua função de docência num período de 

quatro anos, e sobre este percurso afirma: 

Não foi uma jornada fácil lógico né, muitos perrengues, porque a 
educação tá defasada no Brasil todo né. A sociedade está doente e 
vê a educação como algo irrelevante. Em si, a gente tenta fazer o 
nosso melhor. Buscar ferramentas que possam agregar no conteúdo 
ao aluno, fazer ele entender o motivo de estar estudando. 

 Ainda que reconheça tais desafios, Artur se classifica como um 

professor ―positivista e inovador‖, constantemente em busca de novas formas 

de expor seus conteúdos na disciplina de História, e envolvendo os alunos nos 

conteúdos que pretende passar. É notável a mudança de comportamento de 

Artur quando os PCNs são inseridos no diálogo, voltando a adotar uma postura 

retraída e envergonhada, ele afirma pouco saber a respeito. Conforme a 

conversa evolui, Artur demonstra maior confiança e expõe alguns 

conhecimentos relevantes não só acerca dos PCNs quanto dos temas 

transversais neles previstos. 

 Mas ainda que reconheça as necessidades em se dialogar sobre a 

sexualidade, ele afirma que a formação não possibilita formas a respeito de 

como lidar com tal temática, o que o faz não querer abordar o assunto. Quando 

as demonstrações e comportamentos extrapolam os limites da abstenção, 

recorrer à coordenação para a resolução de tais questões é a resposta dada 

por Artur, como se torna possível verificar no exemplo apresentado por ele:  

[...] uma questão foi que uma aluna tava conversando, dizendo que 
ela era prostituta. Aí o que eu tentei fazer é encaminhar para a 
coordenação essa questão né, porque ela pode estar sofrendo 
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exploração, tem que falar com os pais, de repente ela pode estar 
inventando, ou estar realmente sendo aliciada por alguém né. 

 Ainda que considere não ter sido capacitado o suficiente para lidar com 

estas questões, Artur é cônscio das vulnerabilidades de seus jovens alunos, e 

julga importante que a escola estabeleça diálogos efetivos em torno de tais 

situações. Ao contrário do que Artur acreditava no começo do encontro, suas 

contribuições são significativas e potencializadoras de novos diálogos em torno 

de tais vulnerabilidades. 
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CAPÍTULO 4 - CONSTRUINDO SENTIDOS 

  

É proposta deste capítulo a reflexão a partir dos sentidos apresentados 

pelos docentes participantes desta pesquisa. Os Mapas foram as ferramentas 

que possibilitaram a criação de categorias, que realizam a aproximação do 

pensamento e discurso dos sujeitos entrevistados. Destacam-se então nove 

categorias que serão aqui pensadas: 1) Sentidos frente aos entraves e 

infraestrutura escolar; 2) Sentidos referentes à sequência curricular e tempo 

expositivo como limitadores; 3) Sentidos produzidos na interação professor-

aluno; 4) Sentidos e diálogos entre família e escola; 5) Sentidos relativos às 

influências culturais e o comportamento sexual juvenil; 6) Sentidos atribuídos 

às expressões de comportamentos ligados à sexualidade dos alunos; 7) 

Sentidos sobre: estigmas, tabus e preconceitos sociais; 8) Sentidos e 

possibilidades na abordagem de temáticas como: ISTs, HIV/AIDS e gravidez na 

adolescência; e por fim, 9) Sentidos correlativos à formação docente. Inicia-se 

então, a análise desses discursos que produzem sentidos importantes no 

diálogo dessas vulnerabilidades juvenis.  

 

4.1 Sentidos frente aos entraves e infraestrutura escolar 

“Eles  [crianças e jovens] „vivem‟ tecnologias e quem não vive sonha 
em viver. É o mundo deles. Isto é fato. Como ignorar este potencial? 

Como permanecer no cuspe e giz?” (Marise Brandão). 

O sucateamento das escolas públicas brasileiras é apenas um dos 

grandes desafios diários vivenciados pelos docentes, e ainda que não seja 

abordado diretamente nas perguntas do questionário, são apresentadas nos 

discursos dos participantes com frequência, tornando-se então uma categoria 

aqui contemplada. Os sentidos aqui evidenciados são correlativos a um 

acentuado distanciamento do universo tecnológico de seus educandos, já que 

em uma era tão moderna, aulas tradicionais – quadro, livro didático, giz e 

carteiras enfileiradas – pouco atraem estes alunos.  

Aspectos como instalações adequadas, laboratórios, biblioteca, quadra 

poliesportiva, materiais pedagógicos (como livros, Datashow), salas de aula 

climatizadas e com a quantidade correta de alunos, são aspectos que não só 
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beneficiam a prática docente, mas, favorecem um maior desenvolvimento e 

aprendizado dos alunos. Nas pesquisas nacionais, é adotado o termo IE que se 

refere à Infraestrutura, correlacionando-se a todos os elementos acima 

identificados como suportes básicos. Sendo assim, por IE se subentende um 

conjunto de elementos ligados à infraestrutura incluindo ―as instalações, os 

equipamentos e os serviços necessários para garantir o funcionamento da 

escola e impulsionar a aprendizagem do aluno‖ (GARCIA et al., 2014, p. 155). 

 Refletindo a respeito das condições que propiciam uma aprendizagem 

efetiva, bem como as circunstâncias que possibilitam um bom desenvolvimento 

do trabalho docente, Lane et al. (2012) afirmam que o meio escolar deve dispor 

de elementos básicos para tal. Considerando como objetivo máximo escolar o 

comprometimento com a transmissão do saber, os autores ponderam a 

necessidade de uma sala de aula, o agente educador, materiais pedagógicos, 

como ferramentas chaves a um meio estimulante e que viabilize uma 

aprendizagem ativa: 

O meio educativo compõe-se do meio material (a realidade material 
concreta da escola, da classe e da realidade social), meio pessoal (as 
intercomunicações existentes entre as diferentes pessoas envolvidas 
na situação escolar incluindo as posições sociais das pessoas e as 
comunicações que se dão) e meio institucional (síntese dos demais 
fatores que compõe o meio educativo, incluindo instâncias externas à 
escola) (LANE et al., 2012, p. 174-175). 

Infelizmente na prática esta realidade ainda está bem longe de ser 

alcançada. Na escola em questão, há muitos problemas estruturais que 

passam pelo ambiente físico, e em especial pelas instalações elétricas. Há 

ainda déficit no material pedagógico, incluindo a distribuição dos livros 

didáticos. Fica, então, a cargo dos professores a tarefa de preparar suas aulas 

de acordo com as possibilidades ferramentais existentes na escola, o que em 

sua grande predominância se torna sinônimo da conhecida aula tradicional, 

utilizando o recurso clássico quadro/giz. Neste sentido, o aparato disponível, ou 

no caso desta escola em questão – ausente – se faz sentir nas falas e 

reflexões docentes, que retratam as limitações pedagógicas de tal contexto. 

Tais deficiências conduzem a assertivas como esta: 

[...] e assim, o que ao meu ver tem uma deficiência é na questão 
dos... da estrutura em si, equipamentos né? Que muitas vezes a 
gente busca não tá disponível porque tem pouca quantidade né? A 
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utilização às vezes é grande, são vários professores, são 2 ou 3 
equipamentos só, e as vezes tá com defeito. O problema maior que 
eu acho é esse né! Laboratório a gente não tem né? Laboratório de 
ciências não tem! [...] a gente faz o que pode com o que a gente tem 
disponível (Taís, 31 anos, professora biologia). 

 A importância do abarque ao tópico da infraestrutura escolar e todo 

suporte metodológico desta se dá a partir de concepções expressas pelos 

docentes entrevistados, que a realização de uma transversalidade, e diálogo 

com temas como a sexualidade só se dá de forma viável mediante ao uso de 

tecnologias e materiais que medeiem a prática. A reflexão expressa na fala a 

seguir ilustra tal concepção:  

Atualmente eu tenho enfrentado uns limites aqui dentro 
principalmente que vem da rede física. Então dentro da área didática, 
por exemplo, se eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, dentro 
da internet, redes, pegar sites de pesquisas pra incrementar alguma 
coisa, criar alguma coisa, algum projeto, a escola não tem oferecido 
condições (Gustavo, 37 anos, professor de biologia). 

Gustavo é professor de biologia e demonstra não somente a ausência 

de ferramentas que possam ser empregadas em novas metodologias, mas 

também uma escola ‗desconectada‘. A partir das falas acima retratadas, a 

disparidade escola/sociedade se faz significativamente presente. Ainda que 

sejam cada vez mais sentidas as mudanças da sociedade contemporânea, 

repleta de novas tecnologias, signos, símbolos e culturas, a escola parece não 

conseguir acompanhar estas transformações, dadas suas limitações 

estruturais. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são objetos 

de pesquisa no campo educacional como dispositivos mediadores no processo 

ensino-aprendizagem. Costa et al. (2015, p. 604) explicam que o termo TIC ―é 

o mais comum para se referir aos dispositivos eletrônicos e tecnológicos, 

incluindo-se computador, internet, tablet e smartphone‖. 

A educação dos tempos tecnológicos requer que seus professores 

sejam tão contemporâneos quanto o meio social, ou seja, seus conteúdos e 

pedagogias precisam dialogar com essas modernidades. Mas, nestas falas o 

que se retrata é que, ainda que o professor se sinta apto para lidar com outros 

recursos e formas de trabalhar seu conteúdo, se vê desprovido de tais insumos 

que conduzam e possibilitem uma práxis atualizada. Logo, se expressam em 

outros momentos que os improvisos são a principal saída utilizada pelos 
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professores quando o plano ―A‖ não pode ser executado, dado à ausência de 

materiais, seja pela inexistência, seja pela má manutenção, ou mesmo pelo 

não repasse dos recursos pedagógicos.  

[...] assim eu me programo dentro das possibilidades, como eu te 
disse né que a gente tem na escola. Hoje mesmo preparei uma aula 
com data show, com imagens né, porque biologia é assim, tem que 
ser uma coisa mais dinâmica, mais... os alunos precisam ver né? [...] 
e aí o equipamento tava com defeito, não consegui usar, e isso já 
atrapalhou. Então a gente programa dentro das possibilidades né. [...] 
a gente ligou o equipamento, não funcionou na hora, daí eu falei pros 
alunos ―ah, vamos no modo convencional mesmo‖. [...] Porque o que 
tem de ruim também aqui de deficiente é que nem todos tem livro, e 
aí às vezes uma turma metade tem livro e metade não tem! (Taís, 31 
anos, professora de ciências biológicas). 

 Na fala de Taís outra preocupação é evidenciada: a ausência de livros 

didáticos para todos os educandos. Os livros didáticos não se constituem em 

única ferramenta a ser empregada no processo de escolarização, porém é 

inegável sua importância inclusive para a abordagem de temas como os que 

estão sendo aqui discutidos. Para além das inúmeras teorizações a respeito 

dos conteúdos dos livros didáticos e paradidáticos, estes constituem-se em 

artefatos culturais importantes ao processo de ensino. A distribuição desse 

material não tem ocorrido conforme é possível observar nos relatos desses 

docentes, o que traz ainda implicações nas suas didáticas e metodologias, e 

consequentemente no aprendizado desses alunos. Na fala a seguir, as 

consequências da ausência também são sentidas: 

É... eu ainda trabalho com um trabalho expositivo. Tive que trabalhar 
esse ano com o expositivo ainda porque a distribuição de livros de 
matemática não ocorreu né esse ano aqui na escola, então não 
chegaram livros. Não sei o motivo, mas, não chegaram livros pros 
alunos de matemática, então eu trabalho com a exposição da teoria 
no quadro, e exercícios, aplicação de listas, resolução de exercícios 
no quadro. Então dessa maneira (Vicente, 34 anos, professor de 
matemática). 

 Diante de relatos como estes se coloca a seguinte questão: por que um 

olhar para tais entraves correlativos a infraestrutura acadêmica se faz tão 

relevante? Para além das dificuldades já abordadas nas falas docentes aqui 

apresentadas, a falta de aparato pedagógico cria um hiato no ensino dos 

jovens contemporâneos. Os jovens com os quais a escola atual lida trazem 

consigo novos interesses, capacidades e habilidades, que a instituição precisa 

acompanhar, ou mesmo saber explorar. Neste ponto, o professor precisa 
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dispor de ferramentas que elevem sua metodologia, sua forma de apresentar 

os conteúdos e torná-los atrativos a esse público.  O contato estabelecido 

desde muito cedo com o aparato tecnológico disponível na contemporaneidade 

é também um modo imediato de apreensão de novos conhecimentos. 

  Em 1998 Tripoli já anunciava novos tempos, considerando que a 

amplitude dos conhecimentos se apresentavam cada vez maiores, ao mesmo 

tempo em que os jovens usufruem desse novo mundo de forma instantânea, 

em especial através das mídias. Desse modo afirmou ―a dicotomia 

formação/informação, cada vez mais presente em nossa sociedade, não pode 

ser dissociada de sua relação com a escola‖ (TRIPOLI, 1998, p. 25). Souza et 

al. (2018) ressaltam que na atualidade se torna imprescindível pensar a 

educação aliada às tecnologias tão presentes no cotidiano. Os autores ainda 

ressaltam: ―a tecnologia é essencial para a educação, ao mesmo tempo em 

que ambas não são indissociáveis‖ (SOUZA et al., 2018, p. 248). 

A dinamicidade expressa no cotidiano desses educandos precisa estar 

na escola, através de práticas educacionais que despertem o interesse e 

abertura aos conhecimentos ali expostos. Discute-se mais adiante os sentidos 

de tais fenômenos tecnológicos na prática docente, mas o que se propõe 

pensar aqui é: a ausência de uma infraestrutura e de recursos pedagógicos, 

paralisa, tolhe e dificulta a atuação docente.  

 Para além de tal constatação, há uma preocupação ainda maior: a 

aprendizagem se faz comprometida, ainda que tais docentes se esforcem na 

busca de novas intervenções e métodos, esbarram na subsequente falha em 

colocar tais medidas na prática. Neste sentido, professores que conciliam o 

trabalho na rede pública e privada sentem na pele as diferenças estruturais. E 

tornam-se inevitáveis em suas reflexões as tristes comparações como esta 

efetuada por um dos participantes: 

Então a parte física também é importante, que a gente sente falta na 
pública é a questão da falta de estrutura né, aqui na escola quando... 
esse atual diretor fez muito por ela, está fazendo muito por ela. 
Porque antes nós não tínhamos um computador funcionando, na sala 
de computação tinha uns vinte e poucos computadores, todos 
obsoletos, sem funcionar. Aí ele começou a comprar notebooks, fazer 
funcionar, quer dizer parece uma coisa assim de outro mundo né, 
mas, que na particular nós temos! [...] O que falta é essa parte de 
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recursos, a gente não dispõe de laboratórios, a estrutura da escola é 
antiga né, os banheiros estão sucateados, tem banheiro aí que tava 
sem porta. Então como que o aluno pode chegar e entrar numa 
escola com banheiro sem porta? (Théo, 53 anos, professor de física). 

 Ainda que a dedicação e comprometimento estejam presentes na 

atuação docente, sua práxis esbarra nas dificuldades estruturais e na 

evidenciação de que o aluno dispõe de uma escola pouco atrativa à obtenção 

de novos conhecimentos. Ressalte-se ainda que as taxas tão elevadas de 

defasagem e fracasso escolar não podem ser excluídas de fatores como este – 

uma escola desinteressante. Como se tais índices já não fossem alarmantes, 

se o professor não dispõe de meios que atendam sua metodologia no ensino 

de sua disciplina, precisando agir no ‗improviso‘, será possível que ele lide com 

questões correlativas ao desenvolvimento da sexualidade de seus educandos? 

 De forma alguma é contestado aqui a habilidade e aptidão desses 

docentes no exercício de sua profissão, porém, em um mundo cada dia mais 

transpassado pelas tecnologias na disseminação de informações, a não 

inserção de tais ferramentas em sala traz seus dilemas. Dispor de tais 

ferramentas faz com o que o professor e a escola, como instituição difusora de 

conhecimentos, não se posicionem como simples expectadores de tais 

avanços e instrumentos destes novos tempos. Tempos esses em que se falar 

de sexualidade não é mais algo restrito o silenciado e que se faz com maior 

liberdade dentro de espaços como a internet, cujos diálogos podem e devem 

ser trazidos para a sala de aula.  

 Durante as entrevistas realizadas, quando colocados sobre a reflexão 

dos motivos que geravam entraves à abordagem do tema da sexualidade nas 

aulas, a infraestrutura escolar foi um ponto debatido por estes docentes. 

Percebe-se, então, que materiais pedagógicos que possibilitem novas 

metodologias para abordar a transversalidade são vistos como tendo grande 

importância para o diálogo de temas como a sexualidade e demais conteúdos 

disciplinares. O que se percebe ainda nestas falas é a desmotivação provocada 

pela infraestrutura precária, não só na disponibilidade para aprendizagem dos 

alunos, mas na própria motivação docente em buscar formas de abordagem de 

outros conhecimentos que extrapolem aquilo que é previsto pelos 

conhecimentos obrigatórios em suas respectivas disciplinas. E as 
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consequências dessas deficiências físicas, estruturais e materiais é a ausência 

de transversalidade. 

 

4.2 Sentidos referentes à sequência curricular e tempo 

expositivo como limitadores 

 “Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo” (José 
Saramago). 

Tempo, carga horária, currículo, são fenômenos aqui explorados nesta 

sessão através dos sentidos docentes. No século XX, mais do que nunca, a 

educação se tornou uma sequência de conteúdos a serem repassados, 

absorvidos, testados, e aos professores e alunos cabem dar conta da 

administração de tais tempos. Mas é preciso ainda refletir: será o tempo 

curricular que impede a abordagem de tais vulnerabilidades? Ou será este 

currículo um subterfúgio conveniente à justificação da não abordagem à 

sexualidade? Mesmo que tal tarefa seja ainda amplamente vista como algo 

exclusivo as aulas de biologia, ressalta-se que a sexualidade não é algo restrito 

à reprodução, e como instituição una, qualquer uma de suas disciplinas pode 

se comprometer com tal missão.  

A discussão da sexualidade e as questões a ela relacionadas partem em 

grande medida da iniciativa dos docentes, requerem coragem de posicionar-se 

criticamente, mediante aos desafios que esta tarefa impõe. É envolver-se 

politicamente, já que tais questões são necessárias por abranger tantas 

vulnerabilidades, e é também falar de liberdade, direitos civis e 

responsabilidade. Furlani (2009) ressalta que educar não consiste em um ato 

neutro, e para ela o agir pedagógico é ―permeado de decisões, escolhas e, 

portanto, por disputas de saberes e significados... Tudo isso torna a educação 

uma ação, permanentemente, política‖ (FURLANI, 2009, p. 45). 

Parente (2010) traz contribuições importantes para a reflexão sobre os 

‗tempos escolares‘, e antes de tudo, é importante ressaltar que o tempo, assim 

como a sexualidade, é uma construção social. Também a concepção de aluno 

é uma construção, à medida que se naturaliza a relação infância/aluno. A 

autora melhor define que ―aceitar essa premissa significa aceitar que a noção 
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de tempo não é elemento a priori, ou seja, que existe assim como os diversos 

elementos da natureza‖ (PARENTE, 2010, p. 137). Essa compreensão do 

tempo como construção humana, significa pensar esses docentes como seres 

históricos, sociais e culturais, ligados a este processo de construção. Essa 

noção fica ainda mais evidente quando se atenta para as suas afirmativas: 

[...] Porque existe um compromisso que a gente precisa fazer né, ao 
contrário das escolas da década de 80 e 90. Você começa a dar sua 
aula, se você acabar o livro, acabar o ano com o livro na metade, ou 
primeira metade do livro, tudo bem. Hoje não! Acabou o ano, acabou 
o livro. Então existe uma cobrança, existe um protocolo que tem que 
ser cumprido. E se você ficar é como eu posso dizer? Repetidas 
vezes comentando isso, dos temas transversais, da 
interdisciplinaridade você acaba se perdendo (Ricardo, 48 anos, 
professor de matemática). 

 Como é possível atentar na fala de Ricardo, as discrepâncias temporais 

começam a ser evidenciadas como uma agência influente na ausência de 

debates acerca da sexualidade em contexto escolar. O currículo se torna uma 

instância que, como ele afirma, é um ―protocolo‖ a ser seguido, em que a 

transversalidade não se faz presente. É difícil compreender neste cenário a 

figura de professores agentes na transformação na vida de seus aprendizes, já 

que o distanciamento da realidade deles é cada vez mais justificado pela 

sequenciação de conteúdos. 

Pra mim é tempo mesmo! Tenho meus conteúdos pra trabalhar que 
são... eu não posso deixar de abordar porque aí eu estaria 
comprometendo até o currículo do aluno. E assim nosso tempo é 
muito restrito, acho até que o maior problema seria esse. Se eu 
tivesse, por exemplo, um tempo extra ou um tempo de apoio pra um 
aluno que tivesse interesse sobre esse assunto, poderia ser tratado, 
mas, num tempo fora do horário de aula (Manuela, 35 anos, 
professora de química). 

Através destas reflexões, contempla-se a imersão desses docentes na 

criação e utilização deste tempo, no qual se faz inviável a abordagem de temas 

que vão além do que é previsto pelo currículo a ser cumprido. E na última fala, 

Manuela demonstra a cisão sala de aula e sexualidade, que a seu ver deveria 

ser algo abordado em horários extras, fora do ambiente da sala. Olhares como 

estes demonstram ainda a ausência de compreensão por parte desses 

docentes do que se efetiva através da transversalidade. Agir transversalmente 

significa promover o conhecimento para além do que é sistematizado através 

dos currículos, é trazer a reflexão e aprendizagem também voltadas a questões 
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das realidades desses educandos, capacitando-os a agir mediante a suas 

vulnerabilidades.  

Outro ponto ainda é refletido: a desconsideração dos conhecimentos 

trazidos por estes educandos, que passam a serem meros receptores de 

conteúdos previamente estabelecidos pelo currículo. A escola – como uma 

instituição social – se adequa as demandas de seu tempo, e modifica sua 

dinâmica conforme as necessidades sociais. Há na atualidade uma 

preocupação acentuada, com a transmissão de uma maior quantidade de 

conteúdos, que capacitem aos alunos o desafio final da escolarização que 

passa a ser o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Nesse sentido, os 

professores tentam antecipar a esses alunos aqueles conteúdos que 

eventualmente poderão ser cobrados neste exame, de modo que ambos estão 

sob essa pressão constante, professor e aluno. Parente (2010) citando Arroyo 

analisa este quadro de uma perspectiva histórica e pondera: 

De acordo com Arroyo (2004), há séculos a escola cristalizou a lógica 
transmissiva e acumulativa. Os conteúdos a serem transmitidos são 
organizados em disciplinas e grades fechadas, em séries e graus, 
bimestres e semestres. Cada etapa é condição para a próxima, sendo 
ultrapassada ou não pelas aprovações e reprovações. Os tempos 
dessa lógica são predefinidos; o sujeito tem um tempo determinado 
para aprender os conteúdos previamente selecionados e os 
professores são os responsáveis pelo cumprimento dos programas 
preestabelecidos (PARENTE, 2010, p. 143). 

A abordagem dos temas transversais é então vista, muitas vezes, sob a 

ótica do rompimento dessa cadeia ‗produtiva‘, que cumula o conhecimento. E 

os argumentos produzidos em torno desta questão relacionam a abordagem 

deste tema como algo muito distanciado dos conteúdos disciplinares a serem 

transmitidos. Ou seja, para além da biologia, parece ser difícil conceber uma 

sexualidade correlativa e possível de ser abordada em outras disciplinas, como 

matemática, física, química, português e demais disciplinas componentes ao 

currículo. Sob esta ótica, apresentam-se algumas falas correlatas a esta 

realidade: 

[...] o que pode... pode, digamos assim, atrapalhar, é o andamento do 
conteúdo. Falar uma vez ótimo, falar todo dia aí já não dá. É como eu 
te falei: a gente não programa isso. Se por exemplo, houvesse uma 
disciplina específica pra tratar do tema, eu ficaria mais aliviado. Não 
existe! (Ricardo, 48 anos, professor de matemática). 
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 Novamente através do relato de Ricardo, reitera-se a importância de que 

professores compreendam o sentido de transversalizar.  Por fazerem referência 

a questões sociais é preciso compreender que nenhuma área isoladamente dá 

conta da complexidade destes temas. A escola como um todo está implicada 

nesta tarefa, tão logo, a interdisciplinaridade é de suma importância num 

diálogo educativo em tais questões. O despreparo e ausência de reflexão em 

torno dessa necessidade traz concepções equívocas como ‗perca de tempo‘ ou 

mesmo a imputação dessa responsabilidade a disciplinas específicas como 

forma de ‗alívio‘.  

Eu creio que o maior entrave é essa questão conteúdista. Eu tenho 
um programa pra seguir então, eu tô dando aula de botânica e... 
existe o sexo das plantas por exemplo, e a gente até brinca um 
pouquinho com eles, é uma situação de. Mas, especificamente a 
sexualidade vivida por eles... então eu to vivendo um conteúdo, to 
vivendo uma ideia de matéria proposta até pelos PCNs e... e nas 
habilidades preparando para um Enem ou para uma postura de 
cidadania e tal... fica um pouco difícil. Acho que o entrave maior seria 
esse (Gustavo, 37 anos, professor de biologia). 

A partir do discurso acima expresso é possível identificar as dificuldades 

em relacionar o conteúdo curricular com as experiências vivenciais dos 

educandos. Estão implicados nestes relatos o tempo e a sequência curricular, 

como fatores que inviabilizam a abordagem de conteúdos transdisciplinares. 

No atual modelo de educação, pautado em critérios de seriação, fruto de uma 

educação que se origina tradicional, sustenta-se essa compartimentação do 

tempo a fim de que seja possível criar mecanismos de controle mais eficientes 

de seu aproveitamento.  

Ainda que todos estes entraves estejam presentes na prática docente, e 

a escola se mostre uma intuição que carrega ainda em seu bojo resquícios de 

uma origem tradicional, que condicionam em certa medida seus atores, vê-los 

como seres passivos seria um grande equívoco. É possível pensar uma escola 

para além do determinismo, pois, como construção social, ela se reinventa, se 

reconstrói, se atualiza na e pela ação de seus integrantes. O hibridismo está 

presente na escola não só pela pluralidade expressa em seus educandos, mas 

também pelas diferentes figuras de seu corpo institucional. 

Novas políticas, novos olhares que contemplem a amplitude dos 

fenômenos que aferem e afetam seu público e lhes possibilitem uma maior 
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capacidade de enfrentamento, são imprescindíveis à educação destes novos 

tempos. Claro, tendo em conta a parcela de responsabilidade do poder público 

que precisa instrumentalizar (formativamente e materialmente) estas 

instituições e professores, para que tais mudanças sejam possíveis. Essas 

reflexões são enriquecidas por Miguel Arroyo, que argumenta sobre uma 

reorganização curricular e ressalta uma ética docente baseada no respeito aos 

educandos, em suas multiplicidades e diversidades. Para o autor, os conteúdos 

e toda forma de conhecimento transmitido passam pelo reconhecimento dos 

direitos fundamentalmente humanos (ARROYO, 2004). Movimento este que 

coloca em evidência o direito ao desenvolvimento de uma sexualidade que 

dialogue com os prazeres e vulnerabilidades desses jovens. 

 

4.3 Sentidos produzidos na interação professor-aluno 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão” (Paulo Freire). 

 

 Pensar as relações ensino-aprendizagem e as relações professores e 

alunos conduz à reflexão sobre as construções de conhecimentos, de 

conexões e constantes trocas intrínsecas a esta interação. Nesse processo, 

questionar verdades, romper paradigmas e criar novos conhecimentos são 

movimentos importantes oriundos de tais relações. Assim Sadek (1999, p. 13-

14) alega que ―podemos entender educação como o estado de espírito, a 

disposição interior de aprender, de descobrir, de relacionar, de construir. É um 

estado de permanente movimento. Ou deveria ser‖.  As relações estabelecidas 

no contexto de uma sala de aula são, sem dúvidas, fundamentais na 

concepção de uma boa aprendizagem.  

Para além dos papéis socialmente cunhados e esperados, a relação 

professor/aluno é transposta para novas e variadas possibilidades de sentidos. 

Há cotidianamente um intercruzamento de conhecimentos, informações e 

subjetivações que são atualizados, de tal modo a impactar ambos os atores – 

docentes e discentes. Tornou-se amplo o debate em torno de um ensino 

centrado na figura do professor, como algo que o distanciava do aluno, sendo 

este último figura passiva e receptiva. O professor contemporâneo vivencia na 
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prática diferentes ‗tipos‘ de alunos, sujeitos interacionais e ativos no cotidiano 

escolar, ou seja, há um intercruzamento dessas histórias – professor e aluno – 

construindo-se mutuamente.  

O ponto central dessa discussão é a evidência de que os jovens, com 

suas diferentes vivências, trazem para sala de aula sua historicidade, sua 

forma de ser-no-mundo. Múltiplos sujeitos, múltiplas histórias e demandas, tudo 

isso requer do professor um posicionamento que muitas vezes ele não se sente 

apto a desempenhar, e se angustia frente a estas. Um dos docentes 

entrevistados retrata bem esse desconforto quando questionado se em algum 

momento um de seus alunos já o havia abordado pra dialogar sobre as 

vulnerabilidades no campo da sexualidade, e assim ele responde: 

Olha, já sim! E eu não soube como ajudá-la. Ela tava desesperada! 
(aluna gestante) [...] É encaminhei pra professora de biologia né? 
(riso) Pra poder ajudar. Pensei, ‗me senti muito honrado pela sua 
confiança em mim‘, mas, eu não tive condições de ajudar (Artur, 31 
anos, professor de história). 

 No exemplo acima, há uma demonstração de confiança por parte da 

aluna que vai até este professor para uma orientação, e este se sente tão 

carente de respostas quanto ela. Vê-se, pois, que para além da constatação da 

ausência de capacitação e formação para lidar com questões como essas, 

diante de tal fragilidade o sentimento comumente retratado nestas falas é o 

medo. Há um temor do que é possível dizer, e de como será interpretado pelos 

diversos sujeitos presentes em sala. A sala de aula se torna então um território 

de linhas tênues, sob o qual estes docentes precisam manter o equilíbrio entre 

o dito e o não dito.  

É delicado, né? Porque hoje em dia você não pode falar nada que 
qualquer coisa é desrespeito. [...] Você não pode tocar no aluno, você 
não pode olhar torto pro aluno que qualquer coisa eles brigam com a 
gente. E a gente está sempre errado! Então muitas vezes, eles vêm 
falar sobre esse tipo de questão sexual e acaba virando... fica 
complicado porque você tem que medir as palavras pra conseguir 
responder pra ele (Otto, 44 anos, professor de física). 

 A fala de Otto coaduna com diversos outros diálogos que colocam em 

evidência o medo e receio em abordar a sexualidade como tema em aula e 

gerar condutas para as quais não são aptos a intervir. 
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[...] venho dar aula nessa escola eu tenho que cuidar muito bem do 
que eu visto, de como que eu vou abordar a turma, não posso falar 
sobre muitos assuntos que são delicados (Manuela, 35 anos, 
professora de química). 

 É interessante observar, na fala de Manuela, que a forma como o 

professor lida com a sua sexualidade influencia diretamente na condução e 

abertura a diálogos em torno do tema. A interdição à sexualidade e suas 

manifestações é amplamente expressa em sua fala, no modo como se veste e 

consequentemente na forma como lida com possíveis manifestações. Outra 

atitude docente tomada frente à evidenciação da sexualidade pode ser 

observada na fala sequente: 

[...] é assim eu acabo aquela atitude de professor né, falo assim ‗óh 
acabou!‘. Eu acabo meio que assim camuflando, porque como eu 
disse eu sou... a questão da insegurança. Eu tenho medo assim de 
falar sobre e não conseguir dar as respostas mais adequadas (Ana, 
42 anos, professora de português). 

 A insurgência desses medos distancia ainda mais os sujeitos aqui 

analisados – professores e alunos. Os limites figurados são impostos e 

determinados pelos estigmas, tabus e preconceitos, assim como a falta de 

formação que os capacitem a dialogar a respeito de tais questões envoltas ao 

fenômeno da sexualidade. A figura do educador, nesse sentido, não é só 

importante na obtenção de novos conhecimentos do mundo, é também 

propiciadora de uma construção de si mesmo. Paulo Freire (2011) já afirmava 

que as diversas figuras de professores, licenciosos, competentes ou 

incompetentes, amorosos ou autoritários, frios, racionalistas, e demais formas 

de ser, em nenhum desses prismas passa pelos alunos sem algo deixar. Nota-

se também neste processo reflexivo tentativas de aproximação, de acolhimento 

e escuta dessas demandas, que refletem ações positivas em torno da 

sexualidade juvenil: 

E é sempre interessante porque eles perguntam esperando o riso né? 
Quando eles vão perguntar alguma coisa sobre, especificamente 
sobre doenças né, eles perguntam e ficam esperando ali a graça o 
público e tal... e a gente faz desse momento oportunidade, então eles 
têm interesse, eles perguntam e aí a gente cria o espaço, é ali que a 
gente fala um pouquinho. Como eu disse, a gente escuta coisas que 
são experiências vividas ou ouvidas por eles, e daí a gente puxa pra 
conduzir a discussão (Gustavo, 37 anos, professor de biologia). 
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 Dentro das suas limitações Gustavo, ainda que não tenha a iniciativa em 

trazer como tema a sexualidade propriamente dita, demonstra um bom proveito 

das ‗oportunidades‘ criadas por seus educandos. Aqui os conhecimentos 

trazidos pelos acadêmicos são propiciadores de novas reflexões, 

compreendendo que o aluno não é um ser vazio desprovido de conhecimentos 

e experiências prévias a educação formal. Ainda em casos que não sejam 

promovidas conversas e debates a respeito da sexualidade, a própria cultura, 

mídias e tecnologias promovem informações relativas a mesma, que podem 

ser potencializadas pelos docentes: 

[...] mas quando a gente abre o debate assim sobre sexualidade, 
sempre abri, sempre coloquei porque não importa o que o outro 
pensa, como ele é, como ele age, tem que respeitar a individualidade 
de cada um. Se todos respeitarem a sociedade caminha 
perfeitamente. Sempre na minha aula eu coloquei isso. Tem que 
respeitar o colega, a opção sexual de cada um é de cada um (Laura, 
42 anos, professora de história). 

Os caminhos apresentados por alguns desses docentes são abertos a 

um diálogo reflexivo correlato à escuta das dúvidas, medos, e percepções de 

seu alunado. Sob estas vias, a figura do docente é resignificada pelo papel de 

mediador na construção de sentidos. Cerqueira (2006) pontua a importância 

das concepções trazidas para sala e reproduzidas pelos alunos, 

respeitosamente, dando-lhes voz, considerando que é em momentos como 

este que novos conhecimentos passam a ser construídos. Esclarece ainda que 

tornar a escola produtora de sentidos parte da promoção dos sujeitos, a partir 

de suas concepções já construídas ―o acesso a novas representações para que 

possam estabelecer as relações que há entre o que já conhece e o que foi 

construído historicamente, socialmente e culturalmente pela humanidade‖ 

(CERQUEIRA, 2006, p. 32). 

Diante de posturas como estas, a formação de vínculos entre ambos 

ganha diferentes contornos. Pensando um pouco a respeito da transferência – 

conceito muito utilizado pela psicanálise e explorado por Sigmund Freud, este 

termo visa à compreensão de um fenômeno que, segundo ele, está presente 

em todo tipo de relação humana, bem como na relação professor-aluno. Nesse 

sentido, ao professor são transferidos afetos, sentimentos, e investimentos de 

seus alunos já que ele ocupa esse lugar de ‗saber-poder‘. Tal lugar conferido 
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ao docente não é um espaço fácil de sustentar, alvo de projeções e atribuições, 

ainda que essa dinâmica não se mantenha de forma consciente pelos 

envolvidos (NUNES, 2004). 

Ocupando este lugar transferencial, o professor em seu cotidiano será 

afetado – ainda que não queira – pelas subjetividades de seus educandos. 

Faz-se então figura de apoio, traduzida em papéis como: amigos, conselheiros, 

e até mesmo pais. Figuras estas com quem estes educandos podem se abrir e 

buscar suporte para lidar com suas realidades. Assim fica evidenciado no 

trecho a seguir: 

Teve caso de aluno que já veio contar que foi estuprado pelo pai, o 
próprio pai fazer uma coisa dessas é uma barbaridade. Então, mas, e 
aí ela falou: ―então agora eu sou homossexual‖. Eu falo pra eles 
sempre que antes de tudo tem que ser um ser humano né, ter 
respeito, os valores né. Você pode ser quem for, mas tenha seus 
valores, tenha o respeito por si mesmo né (Théo, 53 anos, professor 
de física). 

Para além da busca de uma identidade compartilhada com o docente, 

figura importante para a construção de si como já afirmado, há um pedido 

velado de auxílio nesse processo de descoberta. Destaque-se ainda a 

ausência de um aporte familiar, e o professor, que numa idade propícia ao 

papel paternalista, é visto como continente de angústias e das vulnerabilidades 

em que estes jovens se encontram inseridos. Não há a pretensão aqui de 

delegar ao professor, diante de situações como estas inseridas em sua 

realidade, o papel de um psicólogo, que dispõe de ferramentas para o manejo 

de tais vivências. Mas, diante de um olhar que contemple tais vulnerabilidades, 

sofrimentos, e malogros pessoais de seus educandos, a partir da ética de sua 

profissão, considera-se que tais docentes possam ser mobilizadores de novos 

modos de existir.  

Nunes (2004) revela que tais relações podem possibilitar aos educandos 

a capacitação necessária para lidar com questões como esta apresentada na 

fala de Théo, constituindo-se o docente em um interlocutor que sucede a 

família, podendo fazer grande diferença em sua vida. O princípio 

fundamentalmente importante neste contexto é o exercício da escuta. Escuta 

essa que vá além das habilidades auditivas. De tal modo, nesta relação 

professor-aluno se evidencia uma dinâmica ainda incompleta, faltante. É 
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preciso avançar, então, para as reflexões que visem uma tríade importante no 

processo de escolarização, o diálogo família – aluno – escola. 

 

4.4 Sentidos e diálogos entre família e escola 

―A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a 
preparação para a vida, é a própria vida‖ (John Dewey). 

No processo de construção de sentidos, há um esforço coletivo – 

interativo – o que requer pensar as relações sociais, suas dinâmicas e formas, 

que possibilitam o emprego de construções. Tanto a família quanto a escola 

são responsáveis pela transmissão de conhecimentos socialmente construídos, 

são dois contextos imprescindíveis ao desenvolvimento humano. Desta forma, 

quando se reflete acerca do aprendizado da sexualidade, e suas 

vulnerabilidades, essas duas instituições sociais se fazem importantes – a 

família e a escola.  

Spink (2012) faz considerações importantes a respeito dos discursos 

socialmente produzidos nos contextos das instituições, e afirma que diferentes 

grupos sociais produzem distintos discursos, ou seja, ―diferentes estruturas de 

poder têm seus discursos‖ (SPINK, 2012, p. 24). A partir de tal constatação, 

importa refletir, que nem sempre os discursos produzidos pela escola em torno 

da sexualidade mostram complacência com aquilo que se espera pela família. 

Há nos relatos docentes preocupações relativas à não aprovação dos pais e 

responsáveis, para o abarque de tais questões:  

[...] o problema é assim: você vai trabalhar com adolescência, por 
exemplo, os sextos anos os pais não aceitam, ainda tem aquele olhar 
―tá incentivando a minha filha a fazer sexo, a usar camisinha‖, então 
você fica presa. Você abre aquele assunto quando surge algum fato, 
algum questionamento, aí você tem abertura pra falar. Mas, mesmo 
assim você tem que ficar meio que se segurando, se preservando, 
porque pode vir pai reclamar, entendeu? Os pais não veem isso como 
uma informação, um crescimento pra criança, um aprendizado pra ela 
também, porque eles não falam e não querem que você fale também. 
Então a gente fica meio fechado. E em ensino médio você já acha 
que eles já sabem (risos), e muitas vezes é informação errada, 
porque o que passaram pra ele foi errado né, a televisão não dá 
aquela abertura de mostrar as duas partes da doença, quando é 
contaminado, quando não é (Laura, 42 anos, professora de história). 

 Neste excerto, duas grandes e importantes questões são levantadas: o 

silenciamento provocado pelo medo da interpretação negativa dos pais e 
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responsáveis; e as informações equívocas transmitidas midiaticamente aos 

jovens a respeito da sexualidade. Considerando a importância em se abordar a 

temática, os professores apresentam muitas vezes como alternativa a 

abordagem realizada por um profissional externo à instituição, como se vê no 

relato seguinte: 

[...] se você ou alguém de fora vier falar, tudo bem. Mas se o 
professor falar a mãe, pai, vô, vó sei lá o que pode não entender 
muito bem isso, que é pro bem daquela pessoa. De repente eles 
também deveriam aprender isso né? Só que é um tabu pra eles né? 
Não se fala sobre isso, então tá bom, depois que ficar... aí depois não 
adianta chorar né? (risos). A informação existe a pessoa não quer 
acessar a informação, e não quer deixar eu trabalhar! (Bruno, 48 
anos, professor de história). 

São medidas válidas: palestras, oficinas, e demais atividades 

envolvendo profissionais do campo da saúde em ambiente escolar como 

sugerido anteriormente por Bruno, porém é preciso ter em conta que nenhum 

desses profissionais conhece tão bem as realidades e vulnerabilidades desses 

alunos quanto seus educadores que convivem e lidam diariamente com eles. 

Ressalta-se novamente a importância contida nos vínculos estabelecidos entre 

professores e alunos, no aflorar das dúvidas e questões voltadas à 

sexualidade, o que pode não ocorrer com profissionais externos à instituição. 

São expressas ainda angústias desses docentes frente à real necessidade 

interventiva no campo da sexualidade de seus educandos, e a ausência de 

suporte familiar nesse diálogo.  

Eu acho que há uma hipocrisia muito grande né? Porque a gente 
sabe que o aluno, que o jovem a partir do... hoje a partir dos 12, 13 
anos já tem contato sexual né. Deveria se falar de camisinha, deveria 
se falar de doença, deveria de falar de HIV, mas a gente finge que 
não acontece né. Então os professores fingem que não acontece, a 
direção finge que não acontece, a secretaria finge que não acontece, 
e continua tudo como tá. Cada um fazendo o seu papel entendeu? 
Cada um no seu quadrado. (Zélia, 53 anos, professora de português). 

 Para além da preocupação com a não compreensão por parte da família, 

na abordagem da sexualidade em sala, outra questão preocupante se faz 

presente: a ausência dos pais no processo de escolarização. Infelizmente, o 

afastamento retratado nas assertivas docentes é um fenômeno cada vez mais 

observável, e que desperta grandes inquietações do corpo docente e dos 

teóricos da educação nos últimos tempos.   
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As barreiras a esse dialogismo são muitas, mas a partir das falas 

docentes, dois argumentos apresentados chamam atenção: em alguns 

momentos creditou-se a ausência à baixa escolarização dos pais, assim como 

a classe social a que estão inseridos. Isso reflete uma naturalização das 

vulnerabilidades sociais a que estes indivíduos se integram:  

Mas, não tem muito que atuar, às vezes a gente chama pai, a 
estrutura familiar é totalmente prejudicada. Às vezes o pai tem até 
menos a oferecer do que o filho (pausa)... em aspecto cultural né? 
Complicado. [...] a maior parte do público hoje aqui são alunos que 
não tem perspectiva, não tem estrutura familiar. Você vê que ele não 
tem talvez um acompanhamento dos pais pro estudo, então ele tem 
um baixo rendimento (Manuela, 35 anos, professora de química). 

 A educação compreendida como dever da família e do Estado encontra 

sua fragilidade na ausência familiar no dia-a-dia escolar, conforme se nota 

nestas falas. Na tentativa de compreender esta falta, professores e professoras 

creditam a ausência de formação e conhecimentos formais dos pais que em 

suas reflexões não possuem muito a oferecer ao processo educacional. 

[...] Então você fica triste porque fala ‗poxa‘, às vezes quando fala 
assim o pai não tem aquele preparo, não tem aquela formação. Tem 
pai de aluno que não teve nem a 4ª serie do primário. Aí como que 
uma pessoa como essa pode aceitar que o filho é homossexual? 
Pode ter uma conversa no nível cultural, e achar que isso faz parte de 
um processo de vida (Théo, 53 anos, professor de física). 

 A educação evidentemente amplia o olhar humano e possibilita a 

compreensão das diversidades de fenômenos que são evidentes no cotidiano 

social. Porém, enveredar por caminhos que conduzam a um olhar reducionista 

e estigmatizante incorre no risco de potencializar o mal que se quer evitar. 

Acreditar que pais que possuem baixa escolarização, condições de vida que os 

situem na linha da pobreza, não são possuidores da capacidade de 

cooperação e apreensão de informações importantes como estas, contribuem 

acentuadamente para o hiato existente entre escola e família. Trazer para 

dentro da escola os conhecimentos populares é considerar a sua relevância e 

abrir espaço para aquisição de conhecimentos mais científicos. Em 

contraponto, a família, com seus conhecimentos empíricos, muito pode 

colaborar neste processo. 

Em suma, a escola tem a ver com o problema da ciência. Mas é 

também, acima de tudo, a possibilidade de romper com concepções 
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deterministas, que veem no educando um assujeitado, fruto de famílias 

disfuncionais, e que tão logo tenderão á repetição de suas agruras familiares. 

Refletindo a respeito das concepções docentes que veem nestes alunos 

poucas possibilidades Cavalcante (1998, p. 155) afirma: 

O comentário que é comumente ouvido nos corredores escolares: 
"Não podemos fazer nada por este aluno...a sua situação familiar e 
terrível!" reflete uma atitude negativa e estereotipada com relação a 
certos alunos a qual precisa ser eliminada do discurso educacional. 
Estas crenças, além de serem inacuradas, são oriundas de uma 
perspectiva que encara escola e família como duas instituições 
separadas e não-interativas. 

 Tanto a família como a escola são instâncias imprescindíveis na 

promoção de saúde desses jovens, ambas as instituições podem juntas auxiliar 

estes sujeitos a melhor lidarem com as questões emergentes ao momento da 

juventude – como a sexualidade. Percebe-se então que diálogos e 

pensamentos como estes promovem acentuadamente o distanciamento dessas 

duas instituições, que poderiam (e deveriam) ser grandes parceiras na 

construção de um ensino-aprendizado autônomo.  

No decorrer das entrevistas, passou-se a considerar ainda, outro 

aspecto bastante presente nas falas destes participantes: a ausência de 

comunicação e interesse dos responsáveis pelo processo de escolarização dos 

filhos, sendo este desinteresse ainda mais acentuado durante o ensino médio.  

Nós não temos pais na escola! Aqui é o ensino médio, acho que cria 
uma cultura de que no ensino médio o aluno se vira né? Então 
quando nós temos reunião de pais, por exemplo, a escola tem aí... 
acho que próximo ou passa um pouquinho de mil alunos e nós não 
temos nem dez pais presentes nas reuniões. (Gustavo, 37 anos, 
professor de biologia). 

A necessidade de colaboração por parte dos responsáveis por estes 

alunos é apresentada em variados discursos, de forma legítima, pelos 

professores entrevistados. Apesar da constante evidenciação através de 

pesquisas realizadas no campo da educação que retratam a fundamental 

importância da presença de pais na escola, a sua ausência ainda se faz 

acentuada. Ainda pode ser visto nessas reflexões que os pais desconhecem os 

reais objetivos e compromissos da instituição escolar, demandando atitudes 

dos docentes que fogem à sua práxis.  
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Só que uma coisa que eu acho que falta muito é os pais jogam pra 
escola a capacidade da escola dar a educação para o filho. A escola 
não é o lugar de dar a educação, a escola é o lugar de dar o 
conhecimento. (pausa) então a educação que eu falo é, falar sobre 
sexo, é... ensinar respeitar, ensinar atravessar a rua. E eles jogam 
toda essa responsabilidade pra escola. Então a escola acaba se 
tornando, mesmo a escola de ensino médio, acaba se tornando uma 
creche (Otto, 44 anos, professor de física). 

Aqui há a constatação de uma confusão de papéis, em que os docentes 

se sentem incumbidos de atribuições que não são parte de suas funções. Em 

se tratando de uma escola da rede pública de ensino, atendendo às camadas 

economicamente mais baixas da população, muitas são as vulnerabilidades 

sociais familiares das quais advém estes estudantes. Realidades estas 

retratadas na fala a seguir, e que inviabilizam ainda mais o relacionamento 

família-escola: 

Eles têm muitos problemas sociais, às vezes o pai é preso, a mãe é 
viciada em drogas, então são famílias muito disfuncionais. Eu acho 
que tem a ver com isso. Muitas vezes o adolescente fica sozinho, fica 
jogado, vive sozinho, então ocorre que acaba acontecendo esse tipo 
de coisa (Zélia, 53 anos, professora de português). 

As possibilidades que evidenciam uma família disfuncional, nestas falas 

acima, não devem ser ignoradas, porém, não devem ser naturalizadas, criando 

o estigma de que toda família de classe menos favorecida incorre por estas 

vias. A ausência dos pais no percurso educacional é mola propulsora de 

angústias e aflições docentes, que precisam lidar com estas realidades sem 

esta parceria. Além dos problemas comportamentais que desta forma não são 

discutidos e transformados, também a sexualidade como expressão do 

comportamento juvenil não é então evidenciada, em grande medida por essas 

falhas comunicacionais.  

Os pais só aparecem no final do ano pra saber se o aluno reprovou, 
não reprovou, por que reprovou, por que professor não fez nada. Só 
isso! Eles não estão nenhum pouco preocupados com a sexualidade 
do filho, com o fato deles estarem é... sujeitos a doença, nada, nada, 
nada. Não percebo, nunca percebi esse tipo de preocupação (Zélia, 
53 anos, professora de português). 

 Percebe-se neste processo que não há um único fator influenciador 

nesses sentidos e diálogos família-escola – existentes ou inexistentes – no 

processo de escolarização. Vários são os desafios a serem enfrentados, mas, 

acima de tudo, práticas naturalizadas precisam ser refletidas, e 
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transversalizadas. Pensar essa relação de forma sistêmica, entendendo que, 

apesar de processos distintos, são confluentes e inter-relacionados. 

Considerando ainda que família e escola são instituições distintas entre si, com 

objetivos diferentes, é preciso considerar uma missão em comum: a de criar 

um ambiente facilitador de interações e obtenção de conhecimentos que 

capacitem estes sujeitos a agirem com autonomia ante sua realidade. 

A escola, como parte da sociedade, precisa estar aberta ao diálogo e a 

iniciativas que conclamem estes pais para uma atuação conjunta na 

escolarização de seus filhos. Tal aproximação passa, antes de tudo, pela 

compreensão fidedigna dos fatores que corroboram para este afastamento 

(para além dos estigmas evidentes), e a reflexão de medidas de atuação frente 

aos desafios. 

 

4.5 Sentidos relativos às influências culturais e o 

comportamento sexual juvenil 

―A cultura não salva ninguém, ela não justifica. Mas é um produto do 
homem: ele se projeta, se reconhece nela; só esse espelho crítico lhe 

oferece a própria imagem‖ (Jean-Paul Sartre). 

É impossível pensar juventudes sem pensar em suas formas de 

manifestações, altamente guiadas pelas culturas disponíveis socialmente. Seus 

modos de pensar, agir, vestir, e posicionar-se frente ao mundo são 

amplamente guiados por influências culturais, acabando por fazer então parte 

integrante de sua identidade. Tais formas são expressas também em contexto 

escolar, ficando então, evidente aos docentes tais influências. Aquilo que se 

coloca como desafio – a compreensão destas distintas manifestações – pode 

ser, segundo Frigotto (2011), uma ponte que interliga professores e alunos, 

através da escuta e atenção a tais demonstrações, assim ele afirma: 

As culturas juvenis estão na escola e o desconhecimento e 
incompreensão sobre os seus significados para a vida dos jovens são 
fonte não apenas de ruídos na comunicação, mas também de 
sacrifício de experiências que poderiam ser potencializadas para 
aprendizagens no espaço-tempo escolar. Distintos modos de ser e 
estar dos jovens expressam suas formas e conteúdos de 
relacionamento com o mundo. As maneiras de falar, fazer, vestir, 
cantar, dançar, produzir conhecimentos, navegar e se relacionar pela 
Internet podem parecer estranhas a adultos que, sem tentar 
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compreender significados, rejeitam aquilo que consideram 
inadequação de comportamentos. Muitos jovens não visualizam 
espaços abertos em que possam compartilhar suas experiências, que 
vão além dos limites escolares e que configuram territórios 
existenciais plenos de significados (Frigotto, 2011, p. 172-173). 

 A sexualidade, enquanto construção social, está intimamente 

relacionada à cultura, sendo influenciada também por ela. Sob um olhar 

antropológico em torno da cultura e suas manifestações, Laraia (2001) a 

compreende como um fenômeno dinâmico e em constante construção, em que 

o tempo se constitui elemento chave de análise. No processo de escuta e 

construção de sentidos dos integrantes desta pesquisa, observa-se o choque 

que tais demonstrações culturais apresentam no cotidiano.  

Mais do que dispositivos usados para lazer e obtenção de 

conhecimentos, as mídias sociais são também produtoras de valores, padrões 

de beleza, comportamentos e identidades. A linguagem juvenil e os 

comportamentos trazidos ao contexto escolar pelos educandos são fontes 

muitas vezes de estranhamento aos docentes. Apropriando-se dessa 

imensidão de culturas e manifestações, na busca de uma identidade e 

autoafirmação de si, os jovens desafiam os educadores a reconhecê-los como 

sujeitos de atitude e autonomia, fazendo uso de termos, expressões e 

comportamentos que visam ‗causar impacto‘. Um movimento social de grande 

destaque na atualidade - o funk - se torna um dos principais desafios à prática 

docente, suas letras trazem a sexualidade de forma explicitada e banalizada.  

É... o aluno fica cantando funk é... de baixo calão, incomoda. Então 
assim, é um ambiente constrangedor até pro professor. Às vezes 
você tem que fazer de conta que você não escutou algumas coisas 
que o aluno fala, mas é incômodo, constrangedor. Você... não sei se 
você tem acompanhado as letras de funk? Elas são extremamente 
vulgares então o aluno fica ali cantando aquilo e eles falam muito 
sobre sexo na sala, não no sentido de aprendizado, mas, de vulgar. 
De ser vulgar, de ―fulana deu pra fulano‖, ―hoje eu vou dar pra todo 
mundo‖, são coisas desse nível assim, então é incômodo sim! 
(Manuela, 35 anos, professora de química). 

 A música aparece na cultura juvenil como um elo interessante de ligação 

a seus pares, na escola onde se desenvolveu esta pesquisa observou-se o 

engajamento dos jovens numa rádio estudantil. Durante os intervalos, os 

jovens se reúnem para comandar a programação, e para compartilhar suas 

preferências musicais, dentre eles destacam-se o funk, como expresso na fala 
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dos professores. Dayrell (2002) se propõe a refletir sobre movimentos culturais 

como o funk e o rap na construção da juventude, e apresenta a necessidade de 

se estar atento a essas manifestações que podem ser demonstrativos de uma 

denúncia social por parte dos jovens. 

 Ainda que se observe um avanço na compreensão e diálogo da 

sexualidade, sabe-se que este fenômeno ainda é impregnado de tabus, 

preconceitos e silenciamentos. Em uma das entrevistadas, Zélia, professora de 

português, demonstra tal perspectiva quando reflete ―acho que como eles veem 

que a gente evita de falar sobre o assunto, acho que eles não entendem como 

uma abertura pra eles falarem‖.  O movimento do funk vai à contramão de todo 

esse mutismo referente à sexualidade, quando fala do sexo de forma livre, com 

marcas linguísticas peculiares – que afeta e choca grande parcela social. Mas, 

com toda sua estranheza, cumpre um papel importante à demanda juvenil: falar 

sobre sexualidade. Em uma sociedade em que a família e a escola, principais 

instituições formativas, possuem barreiras a esse diálogo, são manifestações 

como estas que os jovens usufruem como mecanismo de verbalização. Aos 

olhos de alguns dos entrevistados, isso é visto como uma cultura da 

sexualidade: 

Existe até uma cultura não sei se promovida pela mídia, praticada 
pela música, mas, existe já uma cultura da sexualidade. O que a 
gente tem na escola não é muito o poder de mudar. A gente pode até 
oferecer outras ideias, mas assim a gente vê que vem arraigado no 
funk alguns conceitos, algumas práticas que até incentivam algumas 
situações, a precocidade né? (Gustavo, 37 anos, professor de 
biologia). 

 Interessante observar a preocupação com um incentivo à precocidade 

das práticas sexuais, através das letras cantadas pelos alunos, mas que ainda 

não se efetiva em uma prática de diálogo dentro da sala de aula, mediante tais 

manifestações. O que Gustavo chama de ―cultura da sexualidade‖ é antes de 

qualquer coisa um demonstrativo da pluralidade cultural existente em sala de 

aula, fenômeno este que poderá propiciar o desenlace de diálogos eficientes à 

reflexão da sexualidade.  

Ah, o modo deles se portar, a conversa deles em si. Não só dos 
homossexuais, mas dos adolescentes em geral. Hoje em dia a 
sexualidade tá a flor da pele né? Eles têm acesso muito fácil a 
conteúdos eróticos em si, as músicas né, a mídia que eles consomem 
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é voltada para isso. Então, para eles é uma coisa extremamente 
normal. Se pra uma pessoa mais velha pode ser escandaloso, pra 
eles... é comum falar e agir daquela maneira. Chegar na segunda-
feira e falar quantas pessoas uma determinada aluna transou, essas 
coisas pra eles são balelas, não fica entre quatro paredes, é motivo 
de orgulho (Artur, 31 anos, professor de história). 

O choque geracional pode ser visto em especial na última fala, bem 

como o desconforto relativo ao fenômeno da cultura juvenil.  Claro, não se 

pode deixar de pensar nas vulnerabilidades contidas nessa apropriação de 

letras como estas, já que nem todas são comprometidas com uma sexualidade 

sadia, fazendo apologia muitas vezes a práticas imprudentes, o que torna 

compreensível o descompasso vivenciado pelos educadores. É diante de 

constatações como estas que uma intervenção se faz ainda mais necessária, 

dentro da observância dos prejuízos de tais composições. Espaços de reflexão 

podem propiciar novos comportamentos relativos à sexualidade.  

Ao se depararem com a sexualidade trazida para a sala de aula, seja 

nos comportamentos, seja nas letras de funk, os docentes são reativos no 

sentido de coibir estas manifestações: 

Há uns dias atrás eu interrompi a minha aula, eu ia trabalhar 
estatística né e tal. Estava trabalhando estatística, e aí os alunos do 
3° ano começaram a cantar uma música lá, um funk né, bem 
ofensivo. Eu interrompi a aula e dei uma aula de um outro assunto 
envolvendo a música. Então eu acho que a gente tem que ter essa 
liberdade né? E aí eu até criei um ambiente assim, eu pedi pra uma 
menina com a letra bonita escrever a música que eles estavam 
cantando no quadro, e a música era assim ―veste meia na canela e 
passa o saco nela, veste meia na canela e passa o saco nela‖, e 
cantando. Aí eu escrevi outras músicas né, Cazuza, Tom Jobim, 
Caetano Veloso, e músicas românticas a princípio de conquista né, 
do Kid Abelha. E aí fui escrevendo trechos e fui conversando com 
eles a respeito, fiz uma enquete rápida com as meninas que ―como 
que elas gostariam de ser galanteadas?‖, com aquela letra da 
esquerda, ou aquela letra da direita. Aí a gente criou uma conversa, 
um bate papo legal (Vicente, 34 anos, professor de matemática). 

Vicente demonstra claramente o incômodo gerado pelas letras cantadas 

por seus alunos, o que o leva a uma intervenção que afasta daquele ambiente 

tais discursos, ao colocar suas preferências musicais como referências a estes 

alunos. Ao abordar a música cantada pelos alunos como pejorativa apenas, o 

fenômeno da sexualidade como apresentado não é abarcado. O professor leva 

muito mais para a estética da letra e do silenciamento – ou seja, a substituição 

de uma letra pela outra mais ‗romântica‘ como ele mesmo afirma. E nesse 
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sentido o ato sexual presente na letra da música, a subordinação feminina, as 

questões de gênero e tudo mais que pode ser trabalhado através da cultura 

revelada pelos escolares é afastada do discurso, e são temas que de fato 

precisavam ser problematizados e discutidos. Ressalte-se ainda que o funk não 

deve ser associado a concepção de cultura ruim, é preciso ainda tomar cuidado 

com discursos voltados à moral que constroem estigmas e preconceitos. O 

funk é um movimento importante na medida em que traz ao cenário nacional 

produções periféricas, ecoando vozes daqueles que poucas vezes possuem 

espaço de fala. Aproxima-se ainda de Santomé (1995, p. 165) que aponta: 

Os programas escolares e, portanto, os professores e professoras 
que rejeitam ou não concedem reconhecimento à cultura popular e, 
mais concretamente, às formas culturais da infância e da juventude 
(cinema, rock and roll, rap, quadrinhos, etc.) como veículo de 
comunicação de suas visões da realidade e, portanto, como algo 
significativo ao alunado, estão perdendo uma oportunidade 
maravilhosa de aproveitar os conteúdos culturais e os interesses que 
estas pessoas possuem como base da qual partir para o trabalho 
cotidiano nas salas de aula. Uma instituição escolar que não consiga 
conectar essa cultura juvenil que tão apaixonadamente os/as 
estudantes vivem em seu contexto, em sua família, com suas amigas 
e seus amigos, com as disciplinas acadêmicas do currículo, está 
deixando de cumprir um objetivo adotado por todo mundo, isto é, o de 
vincular as instituições escolares com o contexto, única maneira de 
ajudá-los/as a melhorar a compreensão de suas realidades, e a 
comprometer-se em sua transformação.  

 Com este argumento, Santomé novamente aproxima-se da grande 

importância e influência da escola, como construtora de cidadãos de direitos, 

aptos a refletir sobre suas realidades, agindo sobre suas vulnerabilidades. 

Deve-se discutir livremente a respeito de temas que envolvam sua construção, 

e que propiciem mudanças sociais, atitude substitutiva aos discursos de poder 

amplamente presentes nas instituições. Essas construções culturais, quando 

adentram aos muros da escola, não precisam ser atacadas e repelidas 

simplesmente, elas podem se expressar como ponto de aproximação e 

apropriação dos pensamentos, crenças, artefatos e sentidos produzidos por 

seu alunado. Retoma-se as ideias de Laraia (2001), que afirma que 

compreender estas metamorfoses culturais é de suma importância para 

atenuação do choque entre as gerações, e, tão logo, evitar pensamentos e 

concepções preconceituosas. Este novo olhar, segundo o autor, é o único 

fundamento que permite ao homem enfrentar de forma serena ―este constante 

e admirável mundo novo do porvir‖ (LARAIA, 2001, p. 52).     
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4.6 Sentidos atribuídos às expressões de comportamentos 

ligados à sexualidade dos alunos 

―Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de 
dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir‖ (George 

Orwell). 

O termo ‗expressão‘ é aqui colocado convenientemente dada a extensão 

de seu significado: ato de exprimir, colocar para fora pensamentos e vontades 

por meio da palavra, do gesto, da fisionomia, ou de qualquer outra forma de 

ação no mundo. O objetivo máximo é compreender como estes docentes 

vivenciavam e significavam as expressões voltadas à sexualidade em seus 

educandos. A pergunta geradora de tal reflexão e que compunha o 

questionário desta pesquisa era: Você percebe que seus alunos apresentam 

questões de sexualidade em sala? Unanimemente as respostas confirmavam a 

presença de manifestações relativas à sexualidade, mostrando que ainda que 

não seja abordada, discutida e contemplada, ela se faz presente – como 

fenômeno intrinsicamente humano.   

É nesse sentido de mostrar identidade sabe? ―Eu quero chamar 
atenção!‖. É nessa questão de mostrar, de certa forma chamar 
atenção. Então às vezes o aluno chega e ele percebe que não tá 
chamando atenção, aí ele fala assim ―hoje eu não vou dar eu vou 
distribuir!‖, então ele quer chamar atenção falando sobre isso 
(Manuela, 35 anos, professora de química). 

Nesta fala, a presença da sexualidade no comportamento dos 

educandos é constantemente avaliada pelos docentes como posturas 

inadequadas, geradoras de desconfortos. Como já contemplado, no cotidiano 

desses jovens há continuamente discursos sobre sexo, seja nos programas 

que assistem, nos sites e aplicativos que navegam, ou ainda nas letras das 

músicas que ouvem, porém, a escola ainda é um território que se abstém 

dessa realidade.  O tema da sexualidade como pode ser visto nos relatos é 

ainda um grande desafio à prática docente. Diante da falta de tato para lidar 

com tal assunto, Prioste (2010, p. 15) afirma que, ―costumam sentir 

constrangimento face às manifestações e curiosidades sexuais das crianças e 

jovens, tratando o tema de acordo com as concepções que lhes foram 
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impingidas‖.  Para além da situação vexatória, há ainda aqueles que 

compreendem que estas demonstrações estão relacionadas ao período 

desenvolvimental dos educandos, fazendo distinções inclusive relativas à idade 

e série em que se encontram.  

Tem uma postura que a gente repara muito que é assim, no primeiro 
ano do ensino médio, a imaturidade sexual vai além da linguagem. 
Então além de palavrões e colocações bastante distorcidas em 
relação a posturas de sexualidade, eles também se tocam, fazem 
brincadeiras, passam a mão no outro. Então você vê as brincadeiras 
dessa natureza assim, sabe? Agora do segundo ao terceiro vai 
ficando um pouquinho mais diferente acho até porque imagino, isso é 
uma suposição, mas imagino que eles vão vivendo experiências 
sexuais vão ficando mais calmos, vai começando a ficar um 
pouquinho mais normal mas comum, eu acredito, isso é uma teoria. 
Até o terceiro ano a gente vê que eles vão ficando mais tranquilos, 
eles falam menos palavrão, como fazem menos julgamentos, 
colocações mais bobas, menos brincadeiras até. Porque acho que 
deixa de ser aquele mito né? Então a gente vê uma mudança do 
primeiro, segundo e terceiro, eles se manifestam de uma forma 
diferente. Lá no primeiro ano tem a postura além da linguagem, eles 
se manifestam mais tocando, brincando e tal, aí vai melhorando um 
pouquinho... segundo e terceiro vai ficando mais, eu diria que, calmos 
(Gustavo, 37 anos, professor de biologia). 

 Os comportamentos sexuais observados em sala são produtores de 

comportamentos diversos por parte dos docentes que os observam. Cabe 

ressaltar ainda que os professores também foram e são atravessados por 

inúmeros discursos a respeito da sexualidade, sejam eles morais, religiosos, 

biomédicos. Todos estes discursos contribuíram para o olhar deste educador 

ao fenômeno da sexualidade, bem como norteará suas práticas em torno da 

transversalidade de tal tema (GESSER et al., 2015).  

Emergem dos relatos sentidos em que se observam ainda o choque 

diante do repertório linguístico dos alunos ao tratar da sexualidade, o 

constrangimento diante de tais emissões comportamentais, a tentativa de 

compreendê-los pelo viés das etapas do desenvolvimento, sendo ora mais 

imaturos, ora mais habilitados a uma abordagem cônscia. Assim, como há o 

enfrentamento pela autoridade, discurso de poder, que sinaliza ao aluno que o 

momento e lugar não são convenientes à expressão da sexualidade em formas 

que vão além do tolerado socialmente.  

Eventualmente, de maneira esporádica o que eu consigo me 
incomodar é com as agressões. Quando existe uma agressão, 
aquelas expressões bem chulas do tipo ‗viado‘, aquela coisa bem pra 



102 
 

tentar... no pejorativo pra diminuir isso me incomoda, isso chama um 
pouco atenção, então... os exageros também de outras formas pela 
sexualidade. Até agora pouco tempo ali, eu tava vendo um caso os 
guris estavam discutindo com as meninas, e ali e o menino falou que 
a menina ficaria grávida... aí ela disse ―é pois é, vou ficar grávida do 
teu pai, vou dar pro teu pai‖, ela usou essa expressão. Aí nesses 
momentos incomoda um pouquinho, chama atenção, a gente tenta 
intervir pra tentar uniformizar e proteger um pouco o berço dos outros. 
Nem todo mundo convive, compartilha dessas ideias em casa, chega 
e fica muito impressionado aqui, a gente tenta dar só uma 
uniformizada (Gustavo, 37 anos, professor de biologia). 

Chama atenção nesta fala uma preocupação com manifestações 

sexuais que atinjam os demais colegas, e ainda a tentativa de ‗uniformização‘ 

de sujeitos e comportamentos por parte do docente. Uniformização essa que 

ignora a diversidade de sujeitos e sexualidades, ou seja, que caminha na 

contramão de uma transversalidade efetiva. Ainda que se reconheça a 

importância da transversalidade, do diálogo de temas como a sexualidade, a 

escola ainda se encontra diante de um grande impasse: Como fazer? Como 

lidar com estas questões?  

 A sexualidade distanciada das práticas escolares, silenciada, não se 

apresenta ao aluno como algo importante em sua construção, ou seja, algo que 

possibilite que ela seja entendida e tratada seriamente por estes jovens. Para 

que esta mudança de postura ocorra, o amadurecimento que os professores 

tanto almejam no diálogo de tais questões, a sexualidade precisa sair dos 

corredores, dos eventos pontuais e singulares, para adentrar a sala e fazer 

parte dos conteúdos e falas. A escola precisa ampliar o olhar, buscando para 

além da prevenção da gravidez precoce, ou das infecções sexualmente 

transmissíveis, a amplitude da promoção de saúde, esclarecendo que o prazer 

é um direito desse jovem, aliado às suas responsabilidades. Uma visão que 

deve ser empregada em situações como esta foi apresentada por um dos 

docentes: 

[...] esses dias tava trabalhando com um aluno ali, ele falou pra mim 
―ah, mas eu transava com a minha namorada com camisinha, depois 
nós fizemos os exames e paramos de usar camisinha, agora eu não 
consigo mais usar camisinha‖, aí falei ―mas você tem que se cuidar, 
tem que se preservar e preservar o outro também, você tem que 
pensar no outro‖. Falei ―óh os dois pegam, então tem que se cuidar‖. 
Aí então eu fiquei assim poxa, novo desse jeito já não quer usar. E 
também o preservativo é passado assim como uma coisa ruim, que 
não dá prazer, que até colocar vai perder ereção, então tem todo 
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aquele pensamento entendeu? Equivocado! Infelizmente (Laura, 42 
anos, professora de história). 

 Como já abordado nesta pesquisa, a relação professor-aluno possibilita 

diálogos como estes, nos quais o aluno expõe sua vulnerabilidade e, mais do 

que o pesar pelo comportamento inadequado, o professor pode atuar como 

alguém que orienta e expõe aquilo que este jovem ainda não consegue ver. 

Mas há ainda, nestes sentidos, um fenômeno para o qual é direcionado 

também um olhar: as diferenças comportamentais relacionadas à orientação 

sexual dos educandos. A concepção ocidental de uma sexualidade que se 

fragmenta em dois sentidos – a heterossexualidade ou a homossexualidade - 

são bastante evidenciadas nestes discursos.  

Em muitos diálogos aparece o termo ―opção sexual‖ (clarificando o 

distanciamento do termo orientação sexual), destacando-se assim como em 

Santos & Araújo (2009), a importância em se compreender que não se trata de 

uma mera escolha, ser homossexual ou heterossexual. Dificilmente em uma 

sociedade ainda tão preconceituosa como a atual, uma pessoa optaria por ser 

alvo de preconceitos, estigmas e violências ―escolhendo‖ ser homossexual. 

Assim como ocorre na heterossexualidade, em que o desejo se manifesta em 

relação a outrem do sexo oposto, o desejo desta pessoa está direcionado para 

alguém do mesmo sexo.   

Na ausência de uma reflexão que desmistifique esta expressão, a 

homossexualidade é um fenômeno recorrente nas falas docentes, quando 

refletem sobre os comportamentos de seus educandos. A sexualidade aqui 

abordada não é relativa a uma forma de comportamento singular, parte-se da 

concepção de que este fenômeno é complexo quando pensado em suas 

variadas formas. De tal modo, a sexualidade, enquanto fenômeno 

intrinsicamente humano, está relacionada às diversas formas de homens e 

mulheres experimentarem seus desejos, sentimentos, seja com parceiros do 

sexo oposto, do mesmo sexo, ou ainda de ambos os sexos. Os sentidos 

produzidos em torno desta questão são diversos, como apresentado no trecho 

a seguir: 

Todo filme tem, toda novela tem, todo livro tem, toda propaganda 
tem, isso daí tá desencadeando uma homofobia cada vez maior! Eles 
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esperavam o contrário, mas acho que o efeito tá sendo reverso. [...] 
Eu acho que há uma pressão pra que a gente aceite como sendo 
normal, mas ao mesmo tempo essa pressão tem desencadeado uma 
violência cada vez mais explícita. É... essa pressão que a sociedade 
tá sofrendo pra aceitar, ela tá desencadeando uma ojeriza cada vez 
maior por parte de quem é homofóbico. (silencia) (Zélia, 53 anos, 
professora de letras). 

 Os movimentos sociais cada vez mais fortes em defesa dos direitos e 

igualdade de acesso a todos independentemente do sexo, orientação sexual, 

gênero, raça, são nesta fala colocadas como ‗pressão‘ social para aceitação de 

algo que ainda é visto sob o viés do preconceito – a homossexualidade. O 

espaço destinado nas mídias para o diálogo da sexualidade em suas variadas 

formas de ser, longe de ser considerada uma conquista ou avanço social, 

passa a ser vista como uma aceitação forçada. Esta fala, ainda que 

contemporânea, conduz a reflexão da sexualidade como construção social 

impregnada de discursos referentes àquilo que se compreende como normal 

(heterossexualidade) ou anormal (homossexualidade). Infelizmente há ainda 

muitas concepções equívocas como estas, expressas nos discursos docentes 

e que retificam ainda mais a necessidade de uma formação atenta a estes 

fenômenos.  

Eu acho que hoje em dia tá tendo uma onda assim que não se sabe 
se é modismo, não sabe se é ‗se os outros fazem eu faço também‘, 
mas nós temos um número muito grande de, de... homossexuais, 
tanto do lado feminino, quanto masculino. Então garoto com garoto, 
menina com menina. Então é uma coisa complicada pra lidar. Pra 
gente lidar com essa questão da sexualidade porque afinal de contas 
nós não estamos preparados pra isso (Théo, 53 anos, professor de 
física). 

 Conforme pôde ser observado na pesquisa realizada, o incômodo 

expresso relacionado à sexualidade é em grande medida devido às 

manifestações homossexuais, como exposta no último trecho. A concepção de 

identidade é aqui ignorada e substituída por uma noção de ‗modismo‘. Falar de 

sexualidade é também falar de identidade, constituição e construção do eu, de 

subjetividade. Ciampa (2012) ressalta que a identidade não é algo fixo e/ou 

natural, mas metamorfose e constructo social. Tão logo, os jovens 

contemporâneos com os quais lidam diariamente estes docentes sentem-se 

livres para experimentação de diversas formas de sexualidades, como parte 

fundamental da construção de si mesmo. 
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Tais crenças promovem ainda mais o hiato professor-aluno e a 

consequente ausência de discussão a respeito de temas que envolvam a 

sexualidade. Heilborn et al. (2006) tecem importantes considerações a respeito 

do tema e afirmam que a sexualidade é um dos principais campos que confere 

ao jovem a aquisição de sua autonomia. Os autores ressaltam ainda que, por 

mais que socialmente fique convencionada a sexualidade como um impulso, 

essa é antes de qualquer coisa um movimento de aproximação de si mesmo. 

Existem ainda práticas que surgem no afastamento de preconceitos, e 

experimentam uma ‗naturalização‘ do fenômeno da homossexualidade como se 

observa a seguir:   

[...] eu não, não vejo com o menor preconceito, acho que é natural. 
Acho que cada pessoa tem a opção de ter a opção sexual dele, 
desejo sexual de repente pela pessoa do mesmo sexo. E pode ser 
que a pessoa tenha desejo pela pessoa do mesmo sexo, mas só que 
ela acha bonito a pessoa do sexo oposto. Então assim, inventaram 
esse monte de classificação aí pra dizer gay, lésbica, sapatão, 
transexual, isso e aquilo. Acho que dá pra respeitar, porque as 
pessoas elas sabem se comportar (Otto, 44 anos, professor de 
física). 

No discurso de Otto observa-se ainda a ausência de conhecimentos 

relativos aos termos ligados à sexualidade, que apesar de parecerem ao 

mesmo como invencionices, são fundamentais para um efetivo respeito e 

reconhecimento do outro em sua singularidade. Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais são possuidores de direitos e de identidades que 

precisam ser reconhecidas e discutidas, para promoção do respeito e 

igualdade de acesso, inclusive a serviços como educação, saúde e trabalho. 

Partindo de um olhar construcionista, reitera-se que as concepções de 

corpo e sexo são construções sociais. Não se pretende uma negação da 

materialidade de tais corpos, nem o ocultamento das diferenças anatômicas 

entre homens e mulheres. Mas, conforme reflete Alós (2011), mesmo existindo 

na concretude da realidade, é apenas nas fendas da cultura que tais 

fenômenos produzem sentidos e significados. Afirma ainda que quando essas 

noções passam a serem relativizadas, as categorias gênero e sexualidade, 

bem como as distinções entre normalidade e anormalidade, podem então ser 

entendidas como construções sociais, e não como verdades absolutas e 

universais, portanto passíveis de serem questionadas. 
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As reflexões levantadas em cada um desses enunciados possibilitam 

uma gama de novas elaborações, e em cada fala transcrita percebem-se 

tentativas diferentes para compreensão de algo ainda pouco discutido: as 

diversas formas de sexualidade. Assim como seus alunos possuem dúvidas e 

informações escassas a respeito de tal fenômeno, os professores também 

apresentam suas lacunas. Porém, um fato que merece destaque é o 

preconceito que se manifesta de forma velada, aliado ao despreparo para lidar 

de forma satisfatória com esta questão. É ainda nesse sentido relevante a fala 

de uma professora, em que a homossexualidade é comparada a um estilo de 

vida, assim como a concepção aqui já discutida de opção sexual: 

Eu acho... hoje falar bem friamente assim, acho que é moda! Às 
vezes o aluno, o adolescente ele não tem identidade, ele tá numa 
fase muito de formação da identidade dele, e pra ele é uma forma de 
ter identidade. Então virou moda, é como se fosse vestir uma roupa 
de emo e sair na rua ―hoje eu sou emo!‖. Então virou um negócio, às 
vezes não é uma preferência mesmo. Às vezes ele nem está numa 
idade sexual que ele deveria estar... se voltando né, com toda a carga 
que a homossexualidade traz, a parte sexual traz pra pessoa, mas 
porque é uma forma de ter uma identidade. Eu vejo assim (Manuela, 
35 anos, professora de biologia). 

Argumentos como este retratam o estranhamento dos docentes frente à 

diversidade de orientações sexuais de seus alunos, classificando-as como um 

movimento contemporâneo, incentivado e incitado especialmente pelas mídias. 

Diante desse panorama, a escola, enquanto instituição, apenas reproduz a 

heteronormatividade possível de ser evidenciada no social. Assim os atores 

dessa instituição – professores/as – acabam por se constituírem em veículos 

transmissores de concepções equívocas, preconceitos, ideologias moralistas, 

que orientam e dirigem diretamente seus discursos. Estas orientações vão 

exatamente na contramão daquilo que preveem os parâmetros curriculares 

nacionais, que fazem referência justamente ao acolhimento e compreensão 

destas diversidades humanas em ambiente escolar: 

A sociedade contemporânea, excludente, vê-se dialogicamente 
espelhada nas dificuldades e nas possibilidades de as escolas 
conseguirem combater a discriminação por motivo de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião pública ou qualquer outra opinião, origem 
nacional ou social, condição econômica ou de nascimento, como já 
estabelecido pelo Decreto N.º 63.223, promulgado em setembro de 
1968 pela Presidência da República do Brasil. Neste aspecto as 
práticas da educação formal não acompanharam com a mesma 
desenvoltura a teorização legislativa e as intenções ético-políticas a 
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elas atribuídas: na prática, a educação escolar se mantém tão 
excludente quanto as discriminações que deveria desconstruir e não 
há, neste sentido, uma correlação direta entre as leis e as ações. De 
modo geral, para Fleuri (2006), o sistema público envolvido nesta 
desconstrução está sob a pressão de demandas urgentes impostas 
pela contemporaneidade, as quais, segundo Seffner (2007), implicam 
numa crescente necessidade de o sistema escolar rever seus 
próprios fundamentos (AVILA, TONELI, ANDALÓ, 2011, p. 290-291). 

Como formadores de ideias, e sujeitos envoltos no processo de 

orientação e formação para a vida, é necessário ainda que os docentes 

estejam atentos aos termos e expressões que empregam em seus discursos. 

Assim como ocorre o uso do termo ―opção sexual‖, outra sentença equívoca 

ocorre ao se falar da homossexualidade, sendo o emprego da expressão 

―homossexualismo‖ ainda comum. Os primeiros movimentos sociais já 

denotavam a carga repressiva, preconceituosa e estigmatizante implicada no 

termo ―homossexualismo‖, sentença esta que ainda circula em nossos dias 

atuais, inclusive nas falas obtidas mediante as entrevistas. 

Ressalte-se que a homossexualidade, até por volta dos anos 1980 do 

século XX, encontrava-se categorizada no Código Internacional de Doenças 

(CID), como uma patologia, sendo retirada dessa lista apenas em 1990 

(MEYER, KLEIN, ANDRADE, 2007). O médico húngaro Karoly Maria Benkert, 

cunhou o termo homossexualismo, para referenciar-se a um comportamento 

desviante e perverso, manifestado entre pessoas do mesmo sexo. 

Rapidamente incorporado ao discurso social, tal categorização denota ainda 

mais força aos discursos religiosos, morais, preconceituosos, que ainda são 

amplamente influentes nos dias atuais. E tão logo, precisam ser, através da 

educação, discutidos e superados. 

 

4.7 Sentidos sobre: estigmas, tabus e preconceitos sociais 

 ―Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos 
discriminem. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos 

descaracterize‖ (Boaventura de Souza Santos). 

Na seção anterior, já foi possível um diálogo relativo à ausência de 

preparo para lidar com a sexualidade em sua diversidade, o que incorre em 

preconceitos e informações dissonantes, mas, devido à amplitude de estigmas 

envoltos nestas questões ainda há contornos que precisam de voz e reflexões. 
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As instituições educativas são instrumento base de reprodução dos saberes, 

gozam do discurso de verdade apoiado pelo cientificismo, e, assim, acabam 

por prescrever normas, morais e comportamentos através de seus discursos.  

A sociedade mudou e muda a todo o momento, porém, a mesma 

flexibilidade não se faz presente nas instituições – família, escola, religião – e 

os preconceitos e estigmas se fazem visíveis em cada ‗abalo‘ sentido. 

Conforme salientam Madureira & Branco (2015, p. 579) os preconceitos se 

constituem em ―fronteiras simbólicas rígidas, construídas historicamente e com 

forte enraizamento afetivo, que acabam por se constituir em barreiras 

culturais‖, atuantes entre as instituições, grupos e indivíduos.  

 Goffman (1988) discute o termo estigma, situando-o historicamente 

como uma construção grega para referendar marcas corpóreas realizadas para 

demarcar um status moral daqueles que se apresentavam. Ao longo dos 

tempos, este termo foi sendo incorporado em outras culturas e formas de 

evidenciar o mundo, porém assumindo sempre contornos de marcas e 

exclusão. Ainda que não seja evidenciado no corpo como faziam os gregos, 

através de queimaduras ou cortes, para indicar um escravo, um criminoso, ou 

traidor, hoje através da linguagem as marcas circulam no social estabelecendo 

padrões de pensamentos e comportamentos que imputam a determinados 

grupos tais estigmas (GOFFMAN, 1988). 

No campo da sexualidade, muitas são as linguagens marcadamente 

estigmatizadas para fazer referência à diversidade de orientações sexuais e 

gêneros. Nos discursos dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa, há uma 

polarização de posicionamentos, entre aqueles que se chocam com a 

sexualidade – evitam o diálogo e maiores transtornos – e aqueles que a 

naturalizam – tendência também importante de ser discutida.  

Entender que a sexualidade é questão de todo ser humano é importante, 

porém, concebê-la como natural e igualitária a todos traz suas limitações. A 

perspectiva da sexualidade como algo ‗natural‘, disseminada em ambiente 

escolar, deixa de lado o olhar abrangente sobre a pluralidade de identidades, 

aspectos históricos, culturais e até mesmo políticos envoltos nesta questão. 

Como afirma Spink (2012) é preciso se ‗desfamiliarizar‘ dessas verdades tidas 



109 
 

como absolutas e universais, para um exercício da prática docente com uma 

atenção renovada. Neste sentido um olhar construcionista se torna facilitador 

de tal percurso. 

Operar com a perspectiva construcionista significa tanto opor-se à 
ideia de naturalização do feminino e do masculino como também ser 
crítica de uma sexualidade rígida, fixa, pelos determinantes biológicos 
(Borges, 2009). Uma das referências mais importantes para o 
pensamento construcionista é a obra clássica de Michel Foucault 
(1988), autor que afirma ser a sexualidade um constructo até então 
visto sob a ótica da repressão. Na perspectiva de Foucault, a 
sexualidade é social e historicamente construída, ou seja, depende 
da cultura e das relações sociais estabelecidas, o que possibilita 
pensar em diferentes formas de viver e de construir identidades de 
gênero e sexuais (BORGES; CANUTO; OLIVEIRA; VAZ, 2013, p. 
734).    

Neste ponto torna-se visível que a naturalização da sexualidade é um 

movimento socialmente construído, tanto quanto os tabus, mitos e preconceitos 

correlativos ao tema. Madureira & Branco (2015) apontam as dificuldades do 

corpo docente em discutir questões como gênero, apesar dos múltiplos 

avanços e estudos que discorrem sobre a temática. Neste sentido, os autores 

demonstram que essa ausência de diálogo com a academia ainda mantém fora 

das escolas a importante evidenciação de que as categorias feminino e 

masculino são constructos sociais. Tão logo, a homossexualidade é tida como 

um fenômeno visto sob a ótica do afastamento, já que suas manifestações são 

estranhas e incômodas a muitos professores. Avança-se, então, para análise 

de algumas falas que possibilitaram maiores reflexões a despeito de tais 

fenômenos. 

Olha é (pausa)... eu costumo sempre tratar todos eles de uma mesma 
forma. E eu sempre procuro conversar com alguns deles, e dizer que 
eles não precisam se expor ao ridículo né? Porque tem uns que 
acham que se assumir é se transvestir, é colocar uma roupa de 
mulher, é começar a tomar hormônio, vim pra escola e começar a 
gritar, a fazer ceninhas pra poder chamar atenção. [...] E sempre digo 
a eles que eu tenho colegas que são homossexuais, porém, tem a 
vida privada, não agride ninguém. Não precisa estar no ponto de 
ônibus uma menina beijando na boca de outra pra mostrar que as 
duas estão juntas (Théo, 53 anos, professor de física).  

 Diante desse relato, no qual o professor afirma ―tratar todos da 

mesma forma‖, há um argumento revestido sob uma falsa ótica de benéfico, 

mas que não se constitui em um caminho eficiente. É ineficiente no sentido de 

que não há entre seus alunos uma uniformidade de subjetividades, condutas e 
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comportamentos, ou seja, não é possível tratar a todos da mesma forma. É 

essa a sutileza que os professores precisam desenvolver no encontro com 

seus educandos, já que cada aluno traz suas necessidades específicas, suas 

dores e angústias. A mesma situação é vivenciada de forma diferente para 

cada sujeito, e um acolhimento efetivo a essas demandas passa por essa 

percepção das diferenças e singularidades de cada caso. Para ‗tratá-los da 

mesma forma‘ o que este professor demanda de seus alunos é uma 

sexualidade mantida sob a égide do aceitável socialmente. E fica evidente em 

seu discurso que a transgeneridade é vista sob a ótica do ‗chamar atenção‘.  

Percebem-se então as constantes tentativas em fazer com que 

comportamentos afetivos que fujam da ‗normalidade‘ (heterossexualidade) 

sejam mantidos longe de ambientes públicos e em especial da escola. 

[...] imagine você, aqui dentro da escola pegar duas meninas se 
abraçando e beijando, não pega bem! Não pega bem! Imagina isso 
acontecer numa sala de aula, pega muito pior, porque as pessoas 
vão se desprender da atenção ao professor e começar a olhar aquela 
cena. [...] Então, isso... agora você vê num pátio um casal menina-
menino, trocando carinho e se beijando, você olha com alguma 
resistência. Mas, com uma resistência maior o caso de menino com 
menino, menina com menina. Por quê? Porque isso causa é... a 
atenção é maior dos outros né? (Ricardo, 48 anos, professor de 
Matemática). 

 Neste último excerto, o docente reflete que comportamentos 

homossexuais chamam mais atenções do que as manifestações 

heterossexuais, essa é uma constatação que mostra significativamente as 

marcas de uma sociedade ainda impregnada pelos preconceitos. É pouco 

provável que diante de pensamentos como estes a execução de uma 

transversalidade sob o tema da sexualidade seja efetivada em sua amplitude 

de fenômenos sociais, culturais, éticos, filosóficos. A seguir novamente a 

sexualidade é apresentada sob a luz de ideias que reforçam o preconceito e os 

estigmas sociais, que fazem parte da escola. 

Então, por exemplo, eu tenho aluno que é extremamente afetado 
dentro da sala de aula, [...] o problema, não é ele ser homossexual! O 
problema é ele ser extremamente afetado da mesma maneira que se 
um cara fosse extremamente hétero ao ponto de ser grosso com as 
mulheres entendeu? [...] eu falei pra ele, falei pra avó dele ―Óh você 
tem que se valorizar! Você fica com um linguajar impróprio, chulo, 
vulgar, falando coisas vulgares mesmo, e aí você tá só se 
prejudicando. Você não vive num mundo colorido, você vive num 
mundo cinzento em que muitas pessoas têm ódio da tua orientação 
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sexual, vão te machucar, vão te perseguir, você tem que se poupar‖. 
Eu acho que tem um efeito assim de que... pela necessidade 
exagerada de haver aceitação, existe o medo pra tratar o assunto 
porque qualquer coisa é preconceito. E existe um exagero de direito 
de quem é homossexual, mas no caso dessa pergunta específica, 
porque há um movimento de dar superpoderes pra pessoa. E não é, 
acho que não é por aí, isso não é igualdade né? (Vicente, 34 anos, 
professor de matemática). 

Dentro da perspectiva apresentada por Vicente, há uma abordagem 

direta ao aluno e sua família, sob a intenção de ‗alertá-lo‘ para as 

tenebrosidades sociais as quais estará subjugado caso não mude seu 

comportamento sexual. Se aqui se discute os preconceitos, tabus e estigmas é 

porque de fato existem, mas os objetivos não é silenciar e segregar ainda mais 

a quem estes fenômenos estão, ou poderão estar afetados. Objetiva-se trazer 

ao social uma discussão que amplie novos pensamentos, novas condutas, e os 

educadores podem realizar com excelência (se assim o quiserem) este 

movimento de novas construções.  

Vicente, assim como qualquer outro professor, pode e precisa trazer 

para o contexto da sala de aula essas feridas sociais, não no intento de 

aterrorizar, mas de promover mudanças de concepções e pensamentos 

preconceituosos, e em paralelo capacitar alunos sujeitos a tais preconceitos a 

serem atores de direitos que enfrentem e denunciem estes ataques. Há, nesta 

conduta uma inversão dos reais culpados: não é preciso mudar para não sofrer 

preconceito, é preciso sim mudar aqueles que realizam atos de preconceitos. 

Na sua fala há ainda o clamor para a igualdade de direitos tão fundamentais a 

todo ser humano, mas é preciso ainda pensar: igualdade para quem? Porque 

marcadamente este discurso confere privilégios àqueles que não os possuem, 

e, ao contrário do que Vicente afirma, ainda veem seus espaços negados e 

silenciados.  

A conduta homossexual é apresentada aqui nestas falas muitas vezes 

de forma caricata, estereotipada, de modo a ter de se adaptar a um padrão não 

requerido ao exercício da heterossexualidade. Ou seja, a homossexualidade é 

‗aceita‘ quando segue as normas e condutas sociais apropriadas para o 

exercício de sua sexualidade, ainda mais quando pensada em contexto 

escolar. Novamente aqui se expressam as fronteiras do campo da sexualidade, 

marcadas pela categorização heterossexual e homossexual, em que se espera 
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daqueles que fogem aos padrões socialmente aceitos um ‗controle‘ maior sobre 

suas manifestações.  

Dayrell (2016) realiza uma fala interessante a esta discussão, afirmando 

ser de fundamental importância aos educadores a realização de um exercício 

de autorreflexão para compreensão das representações que fazem dos jovens 

com os quais atuam. Para ele, este movimento possibilitará então “a superação 

dos estereótipos e nos abrirmos para conhecer quem de fato são aqueles que 

pretendemos formar‖ (DAYRELL, 2016, p. 24-25). São caminhos como estes 

que possibilitam pensar em uma formação que contemple aspectos relativos às 

bases culturais dos preconceitos, sejam eles quais forem. As reproduções de 

enunciados preconceituosos e segregacionistas estão ancoradas na ausência 

de questionamentos de tais argumentos, ou seja, na inexistência de diálogos 

que possibilitem novas construções. 

Ainda que tais discursos estejam sob a égide de uma pseudoaceitação, 

estes sujeitos – ainda sob o prisma de um grupo minoritário – tem em seus 

comportamentos e modos de existir os estereótipos, e precisam fazer, então, 

que suas manifestações sejam silenciadas, assim como as recomendações 

acima apresentadas. Este ocultamento promovido e vestido pela moral, pela 

proteção, é também fruto da religiosidade, ainda que em seu fundamento a 

escola seja uma instituição laica, ela se faz presente: 

[...] muitas vezes o profissional não está preparado aí fala ―não, é 
errado é pecado!‖. Entendeu? Aí eles já ficam aquele entrave neles 
[...] a pessoa tem que estar preparada, estudar bastante pra poder 
abordar um assunto desses, pra não colocar a sua ideologia, o seu 
pensamento em cima (Laura, 42 anos, professora de história). 

Laura constata com pesar que os alunos, quando submetidos à ótica 

religiosa dos professores, recuam e se retraem a manifestações de suas 

questões no campo da sexualidade. E este ponto por ela levantado é 

apresentado na fala a seguir como um aspecto subjetivo ao docente, bem 

como a sua real dificuldade em realizar este distanciamento.  

Eu procuro não ser moralista né? Não imprimir meus valores, até 
porque pelos meus valores o homossexualismo não é uma coisa 
normal né! Normal (hesita)... não que não seja comum mas, não é o 
que na visão religiosa, da minha crença não é uma coisa... é uma 
prática né? Então eu procuro não trazer a minha... o meu juízo de 
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valor sobre o assunto, mas assim, esclarecer que algumas coisas são 
vida particular, que tem que ficar fora do ambiente escolar. Nesse 
limite (Manuela, 35 anos, professora de química). 

Ainda que haja por parte desta professora uma tentativa de separar 

aquilo que a pertence enquanto conceitos religiosos, e aquilo que pertence ao 

outro, parece ter dificuldades em realizar tal intento. E o que resulta dessa 

tentativa é o real afastamento das questões trazidas pelos alunos como 

necessárias ao seu desenvolvimento – neste caso a sexualidade, em 

detrimento de suas próprias crenças e valores que estabelecem a 

homossexualidade como uma ‗prática anormal‘. Pensando a respeito da 

religiosidade, Santos & Araújo (2009) ressaltam que muitas interferências 

realizadas na escola são relacionadas a aspectos de cunho religioso, não 

respeitando o princípio básico de um Estado laico. O que parte do 

entendimento de que como espaço público é composto de grupos 

heterogêneos, precisando antes de qualquer coisa reconhecer tais 

diversidades e respeitá-las, sejam elas de crença, credo, religião, sexualidade, 

gênero e demais manifestações.  

Há ainda nas falas uma dimensão temporal, cujo atravessamento é 

demarcado pelo tempo vivido dos docentes, e o tempo vivido por seus 

educandos, o espaço escolar é o meio que propicia a reunião desses tempos e 

realidades distintas. Na construção do diálogo com estes docentes, é possível 

evidenciar em seus discursos suas construções de mundo, e os sentidos que 

atribuem ao tempo passado – de sua infância e adolescência – num 

comparativo com o tempo de seus alunos. As comparações efetuadas em torno 

das mudanças comportamentais e sociais são tentativas de compreensão das 

rupturas que evidenciam em sua prática. 

Eu acho que é a própria sexualidade que eu vivi na adolescência, 
porque era um tabu, era um preconceito muito grande e tinham 
muitas normas para serem seguidas. Então, acaba que isso fica 
enraizado na nossa prática [...] ―Ah deixa pra lá, isso não é assunto‖. 
Então parece que quando eu penso sobre, vem aquela voizinha lá da 
minha adolescência falando. Então ainda não consegui resolver isso! 
(Ana, 42 anos, professora de português).   

Em Ana há a percepção de uma repressão ainda mais acentuada acerca 

da sexualidade em seu desenvolvimento e formação, o tabu e a não 

abordagem destas questões agora permeia suas práticas enquanto docente, 
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ou como ela mesma afirma estar ‗enraizado‟ em seu labor. Quantos docentes 

não se sentem da mesma forma? Ao não se apropriar da própria sexualidade, 

as dificuldades em abarcar a sexualidade de seus educandos se faz tarefa 

extremadamente árdua. Nesse sentido, a educação para a sexualidade é antes 

de qualquer coisa uma educação de si mesmo, compreendendo suas 

subjetividades, valores e sentimentos frente à questão. 

[..] olha eu tenho alunos homossexuais [...] aqui tem muito! Aqui tem 
crescido muito essa... essa tendência. [...] Tem inclusive é... algo que 
na minha infância, eu me lembro muito bem, que tinha um aqui o 
outro você procurava, difícil achar. Hoje não, hoje é muito natural, 
muito, muito, muito natural encontrar né? (Ricardo, 48 anos, professor 
de matemática). 

Nestas múltiplas narrativas aqui expostas, um elemento se faz bastante 

presente – o tempo. Na fala de Ricardo, as diversidades de orientações 

sexuais – o que ele define por ‗tendência‘ – é ainda motivo de espanto quando 

comparada ao que evidenciou em suas primeiras fases da vida. Para além de 

uma postura compreensiva, há uma tentativa forçada de naturalização desse 

novo momento social, como adaptação a este tempo.  

[...] Eu acho que o meu receio é saber como vai estar a sociedade 
daqui 10, 15 anos porque eu tô vendo uma inversão total de valores. 
Eu tô vendo que os adolescentes estão se voltando pra 
homossexualidade como forma de é... é afrontar o adulto muitas 
vezes. Muitas vezes eles não são! Mas eles começam, fazem de 
conta que são. Eles querem provocar, eles querem chocar. Então não 
sei, meu receio é daqui a alguns anos, no que resultou tudo isso 
(Zélia, 53 anos, professora de português). 

Nesta última fala, Zélia analisa o tempo de forma preocupada, 

questionando-se a respeito do que se fará de uma juventude que para ela se 

manifesta sexualmente como forma de afronte. Os valores absorvidos de um 

tempo social que difere do tempo de seus educandos os classificam como 

desviantes aos padrões há muito tempo construídos e vigorantes no social. 

Novamente aqui, a homossexualidade é tomada como um fenômeno 

contemporâneo, o que não corresponde à realidade. Mas, o que choca e se 

reveste de preocupações é que em tempos atuais essas pessoas começam a 

ganhar voz, sendo atuantes na sociedade como sujeitos de direitos que são, e 

esse movimento traz desconfortos como estes manifestos. 
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Em seu cotidiano não raramente, os professores vivenciam situações 

delicadas, como o bullying, racismo e demais tipos de preconceitos. Em casos 

como estes, como mediador do conhecimento e das relações ocorridas no 

ambiente escolar, uma postura de esclarecimento em torno das diversidades 

precisa ser constantemente realizada, ainda que envolvendo outras instâncias, 

como a família. Acontece que dadas as questões de formação acadêmica 

como será posto adiante, aliada às limitações do próprio profissional que 

podem envolver seus pré-conceitos, estigmas e tabus, torna-se mais distante 

uma postura crítica diante desses acontecimentos. 

Já tive alunos que são é... excluídos da turma por apresentarem 
comportamento afeminado né? Então eles são meio que deixados de 
lado em determinadas turmas (Zélia, 53 anos, professora de 
português). 

Não há aqui a intenção de responsabilizar os docentes pelos 

preconceitos apresentados no contexto escolar, mas a implicação de sua 

postura ante a estes fenômenos, e as possibilidades de potencializar reflexões 

e debates que extrapolem um silenciar ou abafar dessas violências. O 

professor como mediador por excelência tem a possibilidade de ir além da 

transmissão de conhecimentos, para a produção de novos pensamentos e 

reflexões em torno de questões como estas. O princípio humano da empatia, a 

disponibilidade de colocar-se no lugar do outro, sentir como ele sente é um 

exercício que pode ser promovido no diálogo destas questões, muito mais que 

a argumentação do exercício da tolerância.   

Louro (2009) realiza uma reflexão importante acerca da sexualidade na 

contemporaneidade, em que há um diálogo sobre a promoção de uma 

pseudotolerância, como ferramenta muitas vezes utilizada em situações como 

estas apresentadas. A autora ressalta ser necessário repensar o conceito da 

palavra tolerância já que neste termo, aparentemente inofensivo e conveniente, 

podem estar implícitas algumas armadilhas. Assim, ela afirma que esta noção 

―costuma ser ligada à condescendência, à permissão, à indulgência – atitudes 

que são exercidas, quase sempre, por aquele ou por aquela que se vê como 

superior‖ (LOURO, 2009, p. 34). Ou seja, os discursos em torno de tal termo 

ofuscam os objetivos principais, a mudança de atitude frente a tais questões. 
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Desfamiliarizar-se desses pré-conceitos socialmente construídos pode se 

apresentar como uma tarefa difícil, mas necessária e possível de ser realizada. 

Mais do que a aceitação e a tolerância daquele ou daquela que é 
considerado ―diferente‖, o grande desafio talvez seja admitir que 
todas as posições sociais são circunstanciais, que nenhuma é natural 
ou estável e que mesmo as fronteiras entre elas estão se 
desvanecendo. A ambiguidade, como mencionei antes, até pode ser, 
por vezes, a posição desejada e assumida por alguns sujeitos. É o 
que fazem, por exemplo, muitos jovens quando inscrevem em seus 
corpos, propositalmente, signos que embaralham possíveis definições 
de masculinidade e de feminilidade. É verdade que a estranha figura 
dessas meninas e rapazes pode nos perturbar, mas ela também pode 
nos ajudar a pensar que as formas como nos apresentamos a nós 
próprios e aos outros são, sempre, formas inventadas e marcadas 
pelas circunstâncias culturais em que vivemos. Todas as 
representações de gênero ou sexuais se fazem através de sinais e 
códigos culturais. Afinal, nós – que usualmente nos consideramos tão 
―normais‖ – também usamos uma série de códigos, gestos, recursos 
para dizer quem somos, para nos apresentarmos e representarmos 
como mulheres e homens diante da sociedade em que vivemos 
(LOURO, 2009, p. 34). 

É preciso entender que essa diversidade de gêneros, sexos, e 

sexualidades é a própria manifestação do vir-a-ser, da construção de 

identidades e de sujeitos. A sexualidade que se apresenta hoje, assim como as 

que se apresentaram em tempos anteriores, são e foram socialmente 

construídas e lapidadas. Professores e professoras precisam reconhecer que 

hoje essas formas são múltiplas. E para além do medo, da opressão e do 

silêncio que este reconhecimento possa despertar, a construção de novos 

discursos e diálogos pode ser fascinante.   

 

4.8 Sentidos e possibilidades na abordagem de temáticas 

como: ists, hiv/aids e gravidez na adolescência 

 “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” 

(Paulo Freire). 

A sexualidade tem sido apontada no Brasil como um problema de saúde 

pública, em especial no que corresponde à etapa da juventude. 

Independentemente se abordado ou não, ela não se ausenta do ambiente 

escolar, estando presente inclusive em suas vulnerabilidades, como as 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a gravidez na adolescência. 

Diante de toda problemática investida nestas questões, a escola é então 
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convocada, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a intervir em tal 

quadro.  

Ainda que se reconheçam as complexidades inscritas na abordagem de 

tais vulnerabilidades, é interessante que educadores e educadoras analisem 

quais são as condições de vida desses jovens com os quais atuam. A que 

vulnerabilidades estão expostos? O que a escola, enquanto instituição 

participante desta realidade pode fazer para atenuar e intervir nestes 

fenômenos? Partiu-se, então, de uma pergunta base do formulário utilizado na 

pesquisa para incitar esta discussão: Você consegue incorporar nas suas aulas 

aspectos relativos à sexualidade? Mediante a essa indagação, uma diversidade 

de reflexões foi levantada, como se pode verificar nos trechos a seguir: 

[...] esses temas assim eu sou bastante à vontade pra falar pros 
alunos, eu não tenho tanto conhecimento quanto um psicólogo, 
quanto um assistente social tem, mas a gente tem os exemplos que 
acontecem assim ao nosso redor né? (Ricardo, 48 anos, professor de 
matemática). 

 Surgem então posturas como a de Ricardo, em que falar sobre 

sexualidade é uma tarefa aparentemente tranquila de ser realizada. E ainda a 

reflexão mais comumente apresentada, a de abster-se do fenômeno, como 

apresentado na fala subsequente:  

Só eu sozinho não vou mexer com isso aí não (risos)... eu vou 
esperar outros mexerem aí eu ajudo! Então se tem algo aqui na 
escola eu participo de tudo, mas, eu tomar frente, não! (Bruno, 48 
anos, professor de história). 

 Nestes enunciados vislumbra-se a polarização nas atitudes docentes, 

aqueles que se sentem à vontade para discussão de temas que reflitam a 

sexualidade, e aqueles que pouco se atém a esta abordagem, por motivos de 

despreparo, receio e conflitos próprios. Há marcadamente ainda um ideal de 

disciplina para tratar especificamente questões voltadas à sexualidade, os 

discursos giram em torno da biologia, filosofia, sociologia, como as disciplinas 

que mais possibilitariam esta transversalidade. Também aparecem nestas falas 

uma ‗terceirização‘ deste debate para outras áreas como a medicina, 

psicologia, serviço social entre outros. 

[...] tem que ser discutido, tem que ser é... com palestras, trazer 
profissionais de outras áreas que possam nos embasar também. E ao 
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mesmo tempo e... discutir com esses alunos e mostrar pra eles um 
caminho que tá muito complicado. Então hoje você vê a situação que 
tá alarmante (Théo, 53 anos, professor de física). 

Os parâmetros curriculares nacionais apontam para a necessidade do 

diálogo sobre sexualidade, comunicação esta que pode se efetivar em qualquer 

área ou domínio do saber, não privando a escola de sua autonomia didática. 

Naturalizou-se que o sexo está apenas correlacionado a questões orgânicas, 

anatomicamente localizadas nos órgãos reprodutores, e endossou-se um 

discurso da biologia como disciplina responsável por esta questão. Realizando 

uma reflexão em torno das propostas que constituem os parâmetros 

curriculares nacionais, César (2009, p. 44-45) aponta que,  

Como afirma Helena Altman (2001), amparada pelo referencial 
foucaultiano, em sua análise sobre os PCNs estes provocam uma 
incitação ao discurso sobre o sexo na escola, isto é, uma verdadeira 
explosão discursiva. Dentro dos pressupostos dos temas transversais 
―a orientação sexual deve impregnar toda a área educativa‖. Por meio 
da incitação ao discurso do sexo, aprendemos com Foucault que se 
instaura os mecanismos de controle sobre os corpos dos indivíduos, 
exercido não dentro de um sistema de punições e proibições, mas 
sim por meio de mecanismos que produzem sujeitos e seus corpos 
sexuados, ou exercem um controle sobre uma forma ideal de viver a 
sexualidade. As análises realizadas sobre os PCNs demonstram que 
estes possuem uma abordagem preventiva. Prevenir as práticas 
sexuais de ―risco‖ seria a tônica desta forma ideal de sexualidade. 

Diante dessa afirmativa, a educação sexual promovida pela escola se 

constitui em um mecanismo de controle, exercendo uma pedagogia de 

prevenção, e que ainda retifica como válidas práticas sexuais que estejam 

dentro da heterossexualidade. Como já afirmado em outro momento, parte-se 

da constatação de que se apresentou às escolas a necessidade em se discutir 

temas como sexualidade, cidadania, mercado de trabalho, e todos os demais 

temas, porém não se clarificou como realizar tal movimento.  

Tudo isso, aliado à falta de uma formação docente que se atente a tal 

fato, a abordagem da sexualidade, quando se dá, gira em torno de falas 

preventivas, moralistas, recomendatórias que não se atentam aos direitos 

sexuais dos educandos. Meyer (2007, p. 228) problematiza, afirmando que as 

escolas ainda enfatizam a todo tempo a ―relação entre sexualidade e perigos, 

entre sexualidade e doença, entre sexualidade e pecado ou culpa‖, a mesma 

constatação que se realizou quando a AIDS emergiu como um problema de 

saúde pública, em que se falava do ‗momento certo‘, e da ‗pessoa certa‘.  
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[...] quando a gente tava abordando sobre o assunto de sexualidade, 
homossexualismo eu sempre falo com eles ―o importante é você se 
cuidar, se preservar‖. Pras meninas também abordo sempre o tema 
―óh não importa sua vida sexual, mas tem que se cuidar, 
anticoncepcional só evita filho, preservativo evita a doença, então é 
importante você se cuidar, preservar do filho que vocês não querem 
ter agora e da doença, principalmente a doença‖. Então eu sempre 
foco em cima da doença (Laura, 42 anos, professora de história). 

 As práticas recomendatórias são comumente encontradas nos 

diálogos docentes, como pode ser visto no último excerto. No discurso de 

Laura, o fenômeno da gravidez é tratado com especial ênfase para as meninas, 

como ela mesma afirma. Postura que ainda evidencia um pensamento comum 

no social, em que a mulher é a principal responsável pela gravidez, em 

especial na adolescência. Altmann (2003) corrobora com esta ideia afirmando 

que a prevenção da gravidez se torna então uma questão muito mais feminina. 

Para justificar tal concepção, ela reflete que historicamente a produção de 

métodos preventivos são voltadas ao público feminino, muito mais que ao 

masculino. Ela ainda cita ―para elas, pílula, DIU, diafragma, camisinha feminina, 

hormônios injetáveis, laqueadura, entre outros; para eles, vasectomia e 

camisinha‖ (ALTMANN, 2003, p. 306).  

Sob este viés, em um determinado momento da entrevista, os 

participantes eram postos diante de questões mais especificamente voltadas 

para as três vulnerabilidades aqui contempladas: HIV/AIDS; demais Infecções 

sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência. Apresenta-se então, 

os sentidos atribuídos a estas questões, através de alguns discursos. 

A escola tem um olhar para o fenômeno do HIV? 

Não, eu acredito que não. É como eu te disse, a gente fica muito mais 
preocupado com a questão do conteúdo. Alguns projetos e isso às 
vezes acontece, professor de ciências, bom acredito que professores 
dessas áreas poderiam te dar mais detalhes sobre essa questão. Mas 
a gente, porque o HIV é trabalhado muito mais no ensino fundamental 
né? Como orientação... não digo como orientação, mas, como 
informação né? E no ensino médio existe alguns trabalhos que são 
feitos né, desenvolvimento de alguns projetos, mas, coisas isoladas, 
não é algo permanente, todo dia, todo bimestre né. Não! (Ricardo, 48 
anos, professor de matemática).    

 Voltam então neste momento discursos como o de Ricardo, que 

conferem as responsabilidades de tal transversalidade aos docentes das áreas 

como as ciências ou biologia. Reflete ainda sobre os escassos trabalhos 
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realizados em torno do fenômeno do HIV que, dado ao seu desconhecimento, 

ocorre de modo pontual e isolado, ou seja, a interdisciplinaridade também se 

faz inexistente. Interessante observar ainda que, passados mais de trinta anos 

desde o primeiro caso de AIDS no país e mediante as inúmeras descobertas e 

avanços no campo da saúde no que confere a prevenção, tratamento e demais 

estudos, a escola ainda se mantenha alheia a tais informações. Ao contrário do 

acesso a tais conhecimentos, a escola parece ir à contramão, como pode ser 

evidenciado no relato de Otto: 

Não, dos últimos anos pra cá, dos últimos três, quatro anos pra cá eu 
tenho percebido que tem sumido muito o assunto. Então a 
possibilidade que eu imagino que os alunos se contaminarem com a 
doença tá sendo maior, porque sumiram as campanhas. Então 
deveria continuar mantendo as campanhas. Aí isso aí já deveria ser 
comentado com o professor de biologia (Otto, 44 anos, professor de 
física). 

 Ressalte ainda que, dentre as principais implicações para as 

vulnerabilidades ao HIV, Ayres (2002) aponta a pobreza, exclusão racial, 

relações de gênero, preconceitos ante as diversidades, em especial a 

orientação sexual, e ainda a ausência de diálogo com a juventude e 

incompreensão de seus projetos e formas de ser. 

Deveria ter. Deveria haver esse olhar né? Deveria se falar e é 
exatamente isso que eu sinto falta. Não se fala é uma coisa velada 
né? Às vezes se faz um trabalho ou outro de biologia, mas é tudo 
muito específico ali daquela área, daquele assunto, muito técnico. Eu 
sinto falta de a escola trazer um projeto maior, trazer uma pessoa 
soropositiva pra dar uma palestra para os alunos, levá-los até uma 
casa de saúde que trata soropositivos. Acho que deveria haver, mas 
não há (Zélia, 53 anos, professora de português). 

 Constata-se, nas falas apresentadas, a abstenção cada vez mais 

acentuada na discussão da vulnerabilidade ao HIV. É aberto aqui um parêntese 

para a discussão já realizada em torno da ideia de prevenção. Sob um olhar 

sócio-histórico, verificou-se uma ampla diversidade de culturas na sociedade 

contemporânea, neste sentido, a realização de campanhas preventivas que 

atinjam a todos esses repertórios sociais se torna uma utopia (MONTEIRO, 

2002). Paiva (2002) ressalta, então, que a educação se torna um passo 

fundamental no enfrentamento desses índices alarmantes em torno da 

juventude, em especial quando a linguagem popular é aceita como experiência 

válida para construção de novas concepções.  E ainda pondera ―só têm sentido 
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e eficácia as ações educativas que conseguirem quebrar o silêncio e a 

invisibilidade social dos que, hoje, chamamos de excluídos‖ (PAIVA, 2002, p. 

34). Diante dessa ―coisa velada”, como afirma Zélia, outra questão é abordada 

no decorrer do diálogo: 

Qual é o seu sentimento diante do fenômeno do HIV? 

Eu confesso que por dentro, eu tento claro, não deixar transparecer, 
mas, eu sinto um pesar. Os casos que conversaram comigo pelo 
menos são jovens, então eu senti um pesar. Eu senti, na minha 
postura de reação foi diferente. Mas, eu sinto um pesar (Gustavo, 37 
anos, professor de biologia). 

Diante dos comportamentos, relatos e experiências dos jovens com os 

quais atuam esses docentes, manifestam sentimentos de pesar, tristeza, 

preocupação e medo. Alguns dos entrevistados vivenciaram os períodos 

iniciais da epidemia do HIV, cuja descoberta se dá na década de 1980. Sua 

alta taxa de mortalidade – atingindo inclusive ícones da cultura – a infecção 

rápida e ausência de cura, colocou a sociedade em estado máximo de alerta. 

Como um novo fenômeno social, a doença se torna a mais estigmatizante da 

sociedade, e diversas informações deturpadas são associadas a ela 

(KAHHALE et al., 2010). A respeito desse contexto reflete a próxima 

entrevistada: 

[...] medo porque foi uma doença que foi praticamente erradicada né? 
Na minha adolescência eu vi muitos ídolos morrerem por causa disso. 
Então a gente acaba... Essa geração anterior tem um pouco de 
temor, um pouco mais cuidado. Essa não teve, não viu ninguém 
morrer assim com aquela larga escala que tinha. Então acho que 
essa falta de conhecimento, falta do medo mesmo, e a vontade de se 
cuidar acaba sendo assim um grande problema. Como eles não viram 
o que aconteceu, eles acham que é o exagero (Ana, 42 anos, 
professora de português).     

     Os esforços para desmistificação da doença, e lutas sociais 

contra o preconceito e discriminação, foram e são essenciais para 

esclarecimentos que atuem nestas marcas. Já se sabe que ainda que não haja 

cura, é sim possível portar o vírus e desfrutar de uma qualidade de vida 

propiciada pelo tratamento adequado. Nas falas docentes, uma tarefa difícil se 

coloca: como mostrar a esses jovens a gravidade de uma doença da qual não 

viram as consequências? A AIDS não é mais uma sentença de morte, o que 

reflete em práticas sexuais imprudentes desses educandos relatadas aos 
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professores, que parecem atônitos ante esses fatos. E a perplexidade frente 

aos relatos e confissões desses alunos produz uma paralisia desses docentes, 

que ainda que possuam algum tipo de conhecimento que possa ser convertido 

em orientação, não se realiza na prática.  

 O hiato geracional novamente aqui se faz presente, por um lado, adultos 

que assistiram a pior face desta doença, e de outro, jovens que apostam em 

sua invulnerabilidade, e utilizam como argumento o tratamento, caso sejam 

infectados. Insegurança, medo, e falta de informações adequadas são os 

principais argumentos utilizados pelos entrevistados, que dificultam a 

abordagem de um fenômeno complexo como este. Este impasse também se 

estende às demais infecções sexualmente transmissíveis, como se torna 

possível verificar a seguir. 

Nas suas aulas já falou sobre o tema das IST? 

Não, não, sobre as DSTs não. Só brincamos assim... você tem que 
falar em forma de brincadeira, se não eles podem falar: o professor 
não tá dando aula de história, tá dando aula sobre sexo né? Ou sobre 
como evitar pegar uma DST. Aí é ruim pra mim! Então sutilmente na 
medida do possível eu dou umas pinceladas assim (Bruno, 48 anos, 
professor de história). 

 O solo sobre o qual se encontram estes professores é constantemente 

instável, já que para além do reconhecimento da importância em lidar com 

temas ditos sexuais, há ainda a preocupação com os julgamentos e juízos de 

valores a respeito de sua prática. Sutilmente ―dar umas pinceladas‖ é ainda 

abster-se, silenciar. Paiva (2000) reflete sobre a postura educacional relativa 

aos assuntos que envolvam sexualidade, fazendo alusão ao que Paulo Freire 

denominou por ‗educação bancária‘. A autora constata que, mesmo após tanto 

tempo passado desde o boom da Aids no Brasil, ainda é repassado aos alunos 

depósitos de valores e conhecimentos a serem guardados, assimilados, e 

arquivados, ―o educador não se comunica, faz comunicados‖ (PAIVA, 2000, p. 

30). Diante de tal postura, recomendações, conselhos, pinceladas preventivas 

são raras vezes realizadas, mas o objetivo principal de uma escola promotora 

de saúde ainda é uma prática distante.  

Dialogando com outro fenômeno contemplado nas entrevistas – gravidez 

na juventude – a escola demonstra, segundo as falas docentes, um alto índice 
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de gravidez precoce. Desde a década de 1990, a gravidez na juventude se 

tornou um assunto de saúde pública. Os riscos envoltos nessa problemática 

são diversos, e envolvem tanto a mãe quanto o bebê. Uma gestação neste 

período da vida é considerada de risco, dadas as características físicas e 

psíquicas dessas jovens. Quando são contempladas as condições sociais a 

que estas estão inseridas, potencializam-se a propensão a intercorrências. 

Enfocando-se na dimensão social, a evasão escolar é um fenômeno 

naturalizado quando há uma gravidez inesperada.  

Há evidências de que jovens que evadem da escola possuem mais 
chances de tornarem-se gestantes adolescentes (Sabroza, Leal, 
Souza Jr., & Gama, 2004), sugerindo que a evasão precede a 
gestação. Por outro lado, outras pesquisas indicam que a gestação 
na adolescência seria uma das causas da evasão escolar (Estela e 
cols., 2003; Oliveira, 1998; Lima e cols., 2004; Loss & Sapiro, 2005). 
Almeida, Aquino e Barros (2006) indicam que ambos os fatores – 
tanto a evasão anterior à gestação (20,5%) quanto a evasão posterior 
(40%) – estão associadas ao fenômeno de gestação na adolescência. 
Oliveira (1998) refere que o abandono da escola pode ser fruto do 
constrangimento, da pressão de professores, de diretores e da 
própria família, que julgam essa situação como vexatória. Contudo, 
Castro e cols. (2004) apontam que as jovens abandonam os estudos 
porque se torna efetivamente mais difícil prosseguir nos mesmos, 
pois as adolescentes, além de cuidarem dos bebês, muitas vezes 
ingressam no mercado de trabalho (DIAS & TEIXEIRA, 2010, p. 125).   

Como pode ser visto nestas pesquisas, a pluralidade de fatores envoltos 

no fenômeno da gravidez não planejada são inúmeros, e ainda é importante 

considerar que em todos eles a mulher é a maior afetada, em especial no que 

concerne seu percurso formativo. Diante de mais um fenômeno que integra o 

campo da sexualidade, retoma-se uma vez mais um debate necessário: a 

prática do sexo sem segurança. Crenças como coito interrompido, ausência de 

prazer mediante ao uso do preservativo, invulnerabilidade, parceiro fixo são 

alguns fomentadores das vulnerabilidades na esfera sexual.  No que diz 

respeito ao sexo feminino, a negociação no uso do preservativo é ainda uma 

prática pouco efetiva socialmente. Paiva (2000) reitera que, assim como as 

relações sociais, as relações sexuais envolvem hierarquias, desigualdades de 

poder: ―homem e mulher, entre passivo e ativo, entre mais velho e mais jovem, 

entre mais e menos experiente, entre provedor e dependentes‖ (PAIVA, 2000, 

p. 32). 
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Não se pode ignorar, também, que a ausência de informações de 

qualidade a respeito de práticas contraceptivas são fatores influentes para 

ocorrências dos casos. Nas observações realizadas em campo, um fato chama 

bastante atenção: a presença de crianças no ambiente escolar. Mediante os 

diálogos estabelecidos, quando abordado o tema da gravidez na adolescência, 

significações em torno de tal presença foram realizadas:   

E como a escola se posiciona diante desse fenômeno da 
gravidez na adolescência? 

[...] Então não há nenhum projeto, fenômeno ou efeito que a gente 
pare pra dar assistência. Tudo que a gente busca né, eu falo a gente 
porque nós somos próximos, parecidos com a postura, tudo que a 
gente procura fazer é tratar bem né. Tratar bem! Geralmente, depois 
de saber da notícia é dar os parabéns né? E sempre que a gente 
pode relevar didaticamente, o que a gente pode contribuir. E quando 
a mãe tem a criança e retorna da licença, a gente tem, sobretudo, 
uma paciência que a gente tem vivido por que é difícil pra mãe estar 
com a criança no espaço da sala. E elas vem com as crianças pro 
espaço da sala e a gente convive né (Gustavo, 37 anos, professor de 
biologia). 

 De acordo com os objetivos desta pesquisa, não se torna viável 

conceber dessas mães os motivos de trazerem consigo estas crianças para o 

ambiente da escola, porém, em algumas falas, torna-se possível observar a 

ausência do comprimento desse direito à educação infantil prevista em lei, ou 

seja, ausência de vagas em creches e escolas para matrícula dessas crianças. 

Retratando essa realidade, Laura afirma: 

Ela dá abertura assim... até pro aluno depois que tem a criança, 
trazer a criança pra que não perca o ano letivo, entendeu? [...] Tem 
aluna aqui da parte da manhã que ela traz o filhinho dela porque não 
conseguiu vaga na creche. Então ela traz pra estudar e a criança vem 
com ela, pra ela não perder o ano (Laura, 42 anos, professora de 
história). 

A presença destas crianças gera claramente um incômodo à prática 

docente, isto em vários sentidos. Esta escola em questão tem seu público 

predominantemente juvenil, em alguns momentos houve enunciados cuja 

preocupação se dava com a integridade física destas crianças. Relatos de 

aulas interrompidas pelo choro e ainda o desconforto em lidar com questões 

que envolvam a sexualidade – dada a presença do infanto, e o receio de que 

ao abordar especificamente a gravidez na adolescência seja vexatório para 

essas jovens mães.  
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Ela aceita né (riso). No caso dessa menina, ela vem pra aula com o 
bebê então a escola permite, apesar de que alguns professores 
acabam se incomodando porque compromete o rendimento de toda a 
sala. Mas, eu não vejo assim um trabalho preventivo de gravidez 
(Manuela, 35 anos professora de física). 

Existe, para além da postura que faz vistas grossas ao fenômeno da 

gravidez na adolescência em sala, a utilização da experiência de vida para 

aconselhar. Alguns docentes relatam terem vivenciado a experiência de serem 

pais no período da juventude, ou mesmo tiveram pessoas próximas que 

passaram pela mesma situação, desse modo, fazem uso desses exemplos 

para abarcar o fenômeno. Assim, quando questionados sobre os sentimentos 

relativos à gravidez nesta etapa da vida, a grande maioria se mostrou 

pesarosa. De todos os relatos e experiências importantes à análise desse 

fenômeno, Laura traz sua experiência como exemplo, e a expõe aos alunos na 

tentativa de colocá-los frente aos desafios de uma gravidez não-planejada: 

[...] eu fiquei grávida com 14 anos. Então a minha experiência de vida 
eu passo pra eles, falo pra eles o que eu passei entendeu? As 
dificuldades que eu tive pra me formar, minha mãe tinha que ficar 
com a minha filha pra eu trabalhar, sem falar que querendo ou não 
eles acabam jogando na cara da gente ―tô com seu filho! Não pode 
mais isso, não pode mais aquilo‖. Você não pode mais sair, não tem 
mais essa liberdade. Então eu mostro pra eles o que passei e o que 
eles devem passar se acontecer isso com eles. Porque a vida 
geralmente é assim né? (Laura, 42 anos, professora de história). 

Este entrecruzamento de histórias de vida e tempos aparece nas falas 

docentes como uma alternativa para lidar com a gravidez na adolescência; o 

fato de exporem suas histórias e saírem do lugar de autoridade parece 

aproximar os alunos que se tocam por seus relatos. Momentos como estes 

podem ser uma janela de oportunidade, para além da prática recomendatória, 

mobilizando-os para a busca de informações que atinjam mudanças 

comportamentais. É preciso questionar então: como estes docentes se sentem 

diante da necessidade em se dialogar sobre estas vulnerabilidades? Sua 

formação lhe confere informações para, na prática, saber lidar com estes 

fenômenos? É o que se propõe para reflexão no tópico seguinte, a partir dos 

discursos dos entrevistados.   
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4.9 Sentidos correlativos a formação docente. 

―Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer 
árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que 

as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem 
jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles‖ 

(Rubem Alves). 

Ser educador é uma profissão complexa, repleta de desafios que se 

reapresentam constantemente no dia-a-dia, requerendo posturas, reflexões, e 

comportamentos que deem conta daquilo que se apresenta. Saviani (2005, p. 

13) afirma que ―o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens‖. Para além da seleção 

daqueles conhecimentos que sejam relevantes a seus aprendizes, precisam 

dar conta ainda de uma melhor forma de expor essas informações, de modo a 

promover uma assimilação e sua verdadeira compreensão. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, ao tratar da relevância em estender a educação ao 

diálogo dos Temas Transversais, demonstram um olhar contemporâneo a 

questões até então negadas e silenciadas por completo nas instituições de 

ensino. Nestes novos tempos, os docentes precisam dialogar diretamente com 

seus educandos sobre aquilo que os afetam enquanto seres sociais, assim 

como ressaltam Arrano & Falcão (2011, p.173): 

Os conteúdos da aprendizagem necessitam ser tão contemporâneos 
– mesmo quando tratam do passado ou da memória – quanto os 
próprios jovens. As idealizações sobre os jovens do passado – que 
teriam sido mais participativos e interessados e interessantes do que 
os jovens de hoje – costumam entrar em choque com os sujeitos 
corpóreos com os quais precisamos dialogar no presente. 

Há sem dúvida o reconhecimento, nas vozes docentes, da importância 

em se abordar em sala temas como a sexualidade, prevista dentro dos temas 

transversais. Evidenciam-se, em seus enunciados, as preocupações com os 

comportamentos de riscos de seus alunos, assim como o medo e insegurança 

para lidar com estas questões. Figueiró (2009) é sensível a esta questão, 

retratando que, no processo formativo docente, não há uma efetiva capacitação 

para lidar com questões como estas – amplamente comuns em seu cotidiano 

prático. Também ressalta que ainda são colhidos os frutos de uma sociedade 

repressora ante a sexualidade, carregando os estigmas e tabus que 
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acorrentam e limitam. Quando inferidos sobre as possibilidades de trabalhar 

esta transversalidade proposta pelos PCNs, surgem relatos como: 

Não é simplesmente, chegar chegando, a gente precisa ter uma 
sensibilização e essa técnica eu não tenho! E acredito que alguns 
professores... até porque tem uma equipe que é um pouco mais velha 
também né? Que eu acredito que teve a mesma educação que eu 
tive, um pouco assim mais restrita de informações. Tudo era muito 
assim velado. Então, ainda... eu percebo que ainda estamos 
aprendendo a trabalhar dessa forma. Até porque na nossa formação 
isso não foi mostrado. Muitas vezes assim, chega o projeto na escola 
a gente não consegue estudar, entender, e acabar aplicando (Ana, 42 
anos, professora de português). 

 Postas as necessidades contemporâneas em dialogar sobre temas 

relativos à sexualidade e demais questões humanas (como expostas nos 

temas transversais), a formação desses docentes parece não acompanhar tais 

urgências. Participando dessa reflexão, Artur significa: 

Infelizmente não! Os professores, eu me coloco também, não estão 
assim... eu não vejo que não é questão que eles não estão dispostos, 
não é isso. Quer dizer nós não estamos preparados pra isso, 
entendeu? Agora a LDB quer colocar, quer jogar em sala de aula sem 
nenhum preparo, sem nenhum curso, sem nenhuma orientação pré-
estabelecida, não tem como trabalhar isso (Artur, 31 anos, professor 
de história). 

Diante de falas como estas, é possível compreender que os caminhos 

para a abordagem da sexualidade e tudo mais que a ela se relaciona esbarra 

na falta de diálogo inclusive na própria academia. Para além da formação 

pedagógica, a ausência de formação continuada é também uma questão 

preocupante nesse contexto. 

Eu acho que o professor não está preparado pra isso como deveria 
né. Nós somos orientados a trabalhar com qualquer tipo de aluno, 
mas, nós não temos formação nenhuma pra isso. Na verdade, a 
gente tem que se virar nos 30, porque nós não temos formação 
nenhuma pra isso. Então, a gente tem que lidar com alunos de todos 
os tipos, com qualquer deficiência que seja e você tem que se virar. 
Você não tem ajuda de ninguém, você não tem orientação de 
ninguém, você não tem apoio de ninguém. [...] A gente está ali dentro 
do barco afundando, a deriva, e a gente tem que dar um jeito pro 
barco não virar. Entendeu? A gente não tem apoio nenhum nesse 
sentido de orientação, de informação, de ―olha você vai trabalhar 
assim, assim, assim. Você pode fazer esse projeto com o seu aluno. 
Você está autorizado a falar sobre isso‖. A gente tem que ir dançando 
conforme a música sem saber exatamente como, e a gente vai se 
virando porque afinal de contas não tem como, não tem outra 
solução. É ou você faz, ou você faz. Então você tem que fazer! Agora 
se é a melhor forma de se fazer, isso eu já não tenho certeza.  (Zélia, 
53 anos, professora de português). 
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Interessante notar que as angústias expressas nos enunciados acima se 

relacionam, inclusive, à inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência, e 

novamente se impõe uma necessidade de capacitação docente. Sexualidade e 

inclusão se interligam à medida que se está falando do respeito ao outro, as 

diferenças físicas, psíquicas, de gêneros, orientações sexuais, classe social, 

cor e tudo mais que confere a diversidade.  

Nesse sentido, Heilborn et al. (2006) afirmam que a educação sexual 

não pode estar limitada ao repasse de informações relativas ao funcionamento 

do aparelho reprodutor, ou sobre os métodos disponíveis à prevenção das ISTs 

e gravidez precoce. Antes de tudo, precisa estar empenhada na formação 

desses jovens para o relacionamento entre pessoas, considerando suas 

diversidades. A formação docente precisa estar comprometida com a 

desnaturalização de temas como estes. O desamparo expresso nas falas dos 

professores parte da reflexão de que estão inseridos em uma sociedade de 

mudanças constantes e rápidas, cujo exercício profissional precisa estar 

atento, porém, com a ausência de orientações de como adaptar-se a isso. 

Nas entrevistas, quando questionados quão seguros se sentiam para 

atuar frente a essas vulnerabilidades, abordando em sala aspectos relativos à 

sexualidade, as respostas diversificavam-se. Os dois professores que lecionam 

a disciplina de biologia sentem-se amparados pelos conhecimentos da própria 

disciplina. Os demais professores anunciam uma formação que não privilegiou 

o debate a respeito de temas como estes, e que agora, em sua práxis, 

precisam empreender uma busca individual para conseguir ‗lidar‘ com estes 

temas quando emergentes. Alguns afirmam recorrer às informações contidas 

na mídia, como pode ser observado no relato a seguir:  

[...] o conhecimento mais que eu tenho é em relação a mídia mesmo, 
o que a mídia passa né, porque eu também não tenho filhos. Então... 
Mas é sobre a mídia mesmo que eu tenho conhecimento (Otto, 44 
anos, professor de física). 

Há ainda a busca de informações em estudos e/ou grupos de estudos. 

Há nesta instituição a sala do educador, onde os docentes reúnem-se com 

objetivo de discutir temas diversos da educação. Em alguns discursos, a 

insatisfação com a formação propiciada pela sala do educador é evidente, ao 
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considerarem temas que são preestabelecidos e chegam ‗prontos‘ a eles. Em 

avaliação ao que é elaborado nas reuniões da sala do educador, um dos 

docentes afirma: 

Assim, a gente marca um tema, reuni todo mundo e a gente fica 
lendo um livro juntos, e fazendo terapia de grupo (risos). Então, gera 
esse estudo. Mas, é uma coisa incrível porque a prática nossa é bem 
assim, a gente estuda a literatura que tá ali, aí começa a comentar 
―eu acho isso‖, aí vira aquela terapia de grupo né. Acho que a gente 
sente a carência da cientificidade né? Não é ‗eu acho‘ né? Segundo 
tal publicação, teve uma leitura bacana, então falta um pouquinho... e 
quando tem alguém que lidere, que participe da formação, que forme 
né, acho que nessas questões que você disse agora ai, seria bacana 
que tivesse alguém que pudesse discutir essas vulnerabilidades. 
Ideias legais para reagir em tal situação, a gente sente a carência 
disso (Gustavo, 37 anos, professor de biologia). 

A crítica elaborada por Gustavo parte da ausência de construção 

científica em torno desses encontros formativos. Nesse sentido, a formação de 

um profissional crítico ante as realidades que se apresentam em contexto 

educacional ficam amplamente comprometidas. Inseridos em tais realidades, 

estes docentes, para além de estudá-las e compreendê-las, são capazes de 

pesquisar e produzir conhecimentos relativos ao tema, fundamentais a 

possíveis transformações. Em grande parte dos discursos são observadas 

práticas isoladas de estudo, como empreende Laura:  

[...] eu tive que buscar! Tudo, tudo, tudo... todos os assuntos. Todos 
eu tive que buscar. Sexualidade, gênero, cultura é... discriminação, 
preconceito, tudo tive que buscar, eu sozinha. [...] Então se o 
profissional não for atrás ele não consegue, porque assim o estado 
não te dá, não te ampara pra isso, se você faltar sua aula pra ver um 
curso que você tem interesse você tem que pagar alguém pra ficar 
dando a sua aula, ele não dá aquele suporte ―não você vai lá 
estudar‖. Entendeu? [...] eu vou buscando. Porque eu vejo as 
transformações que estão ocorrendo né, então você precisa estar 
preparada... Então você tem que buscar. Se você ficar parada ali 
você se perde, você fica com o seu pensamento naquele mundinho e 
você não cresce. E como agora tudo você tem que trabalhar 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade então você tem que 
buscar (Laura, 42 anos, professora de história). 

 Examinam-se, nestas falas, comportamentos, atitudes e reflexões 

distintas no ato de ser-professor, diante de tantas mudanças contemporâneas. 

Não se pode esquecer que a atitude de busca e constante aprimoramento é 

influenciada diretamente pelas subjetividades destes profissionais. Através 

desta pesquisa, o que se evidenciou em maior frequência nos relatos docentes 

é uma busca de aperfeiçoamento feita em nível individual, ou seja, uma busca 
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solitária de informações e conhecimentos a respeito destes fenômenos aqui 

contemplados.  

Antônio Nóvoa (1992), ao refletir sobre o desenvolvimento profissional 

docente, relata que a busca de uma formação contínua individual, embora úteis 

para a adoção de novas técnicas e metodologias, promovem o isolamento. Tão 

logo, a partir de práticas particularizadas, como se dará a transversalidade tão 

evidenciada nos discursos? É ainda em Nóvoa (1992) que se encontra um 

caminho válido, quando afirma serem necessárias práticas de formação que 

―tomem como referência as dimensões colectivas‖ (NÓVOA, 1992, p. 15). O 

compartilhamento de informações, de ações e atitudes são meios válidos ao 

exercício diário desta profissão. 

Nos discursos obtidos nestas entrevistas, constata-se que as situações 

as quais os professores precisam administrar e lidar variam não só de acordo 

com a faixa etária de seus alunos, mas também com as culturas as quais se 

inserem. São fenômenos únicos, e requerem uma postura reflexiva na busca 

de respostas que contribuam para a formação integral desses alunos. 

Participando deste diálogo, Isabel Alarcão propõe a concepção de uma Escola 

Reflexiva, uma organização autônoma, que pensa e repensa continuamente 

em si própria, sua atuação, e seus compromissos. 

Uma escola assim concebida pensa-se no presente para se projetar 
no futuro. Não ignorando os problemas atuais, resolve-os por 
referência a uma visão que se direcione para a melhoria da educação 
praticada e para o desenvolvimento da organização. Envolvendo no 
processo todos os seus membros, reconhece o valor da 
aprendizagem que para eles daí resulta. É uma escola que se 
assume como instituição educativa que sabe o que quer e para onde 
vai. Na observação cuidadosa da realidade social, descobre os 
melhores caminhos para desempenhar a missão que lhe cabe na 
sociedade. Aberta à comunidade exterior, dialoga com ela. Atenta a 
comunidade interior, envolve todos na construção do clima da escola, 
na definição e na realização do seu projeto, na avaliação da sua 
qualidade educativa. Consciente da diversidade pessoal, integra 
espaços de liberdade na malha necessária de controles 
organizativos. Enfrenta as situações de modo dialogante, procurando 
compreender antes de agir (ALARCÃO, 2001, p. 25-26). 

Pensar o presente, considerando as elevadas taxas de ISTs e gravidez 

inesperada em alunos do ensino médio, promover o diálogo intra e extraescolar 

em torno da sexualidade é consideravelmente operar no futuro. Diante do 

exposto, a autora demonstra a necessidade dos atores envoltos no processo 
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de escolarização, a realização da busca de uma identidade própria e constante 

questionamento de quais são as reais finalidades da educação. E a partir deste 

movimento construir suas bases metodológicas de intervenção em tais 

realidades. É este movimento reflexivo proposto por Alarcão o principal 

colaborador na construção de sentidos diante de fenômenos como os que são 

aqui estudados, significados estes que extrapolem as naturalizações tão 

comumente efetuadas em torno desses temas. Define então por professor 

reflexivo aquele que possui a ―consciência da capacidade de pensamento e 

reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero 

reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores‖ (ALARCÃO, 2007, p. 

41). Ainda que diante de fenômenos complexos e desafiadores, tal noção 

expressa a capacidade de um profissional atuante frente a estas realidades. 

  É preciso, antes de tudo, que estes docentes pensem sobre si mesmos 

enquanto construtores de conhecimentos e saberes, esse movimento começa 

antes por um resgaste de sua autonomia. Não é incomum encontrar, em meio 

aos enunciados, falas que se relacionam à incapacidade de mudar realidades, 

que passam desde aspectos estruturais – ausência de materiais, até a 

incapacidade humana de atingir de alguma forma este aluno, ao ponto de 

promover alguma mudança. Ao enxergarem as realidades díspares de seus 

alunos, os professores sentem-se incapazes de semear novos frutos, 

especialmente no tocante à sexualidade.  

Você tem que às vezes ignorar. Por que o que sou eu na vida dele? 
Qual que é a influência que eu vou exercer se a mãe, a vó, o pai não 
exerceu? Eu muito menos né! (Manuela, 35 anos, professora de 
química). 

 A reflexão promovida na fala de Manuela demonstra a incredulidade 

ante às possibilidades de transformação, através das elaborações professor-

aluno, e que é ainda partícipe da concepção apresentada pelo próximo 

entrevistado. 

[...] pelo menos o que eu percebi até agora, os professores falam um 
pouquinho né, mas santo de casa não faz milagre. Se eu falar ele não 
vai muito prestar atenção, se você falar você é alguém que veio de 
fora aqui tal, mas, lá na hora do vamos ver ele não vai pensar em 
você, ele vai pensar nele mesmo, no momento. Aí é a hora que 
acontece o que não deveria né? (Bruno, 48 anos, professor de 
história). 
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A utilização do provérbio popular ―santo de casa não faz milagre” é 

significativo neste contexto, que demonstra o sentimento de desvalor, expresso 

nas duas falas. Miguel Arroyo (2004) desvela reflexos interessantes da relação 

aluno-professor em sua obra “Imagens quebradas: trajetórias e tempos de 

alunos e mestres”, afirmando que, quando o docente muda sua forma de olhar 

seus alunos, novas imagens são apresentadas. Esse caminhar passa pela 

construção não só de uma humanização desse encontro, mas também pela 

emergência de uma sensibilidade pedagógica para com os conteúdos, 

metodologias e o diálogo. Em se tratando de disciplinas que operam 

transversalmente, é ainda em Arroyo que se encontram os impactos tão 

comuns, para ele, de modo especial os PCNs ―não mexem apenas com os 

conteúdos da docência, mas com os docentes, seu saber-fazer, seu ofício, sua 

autoimagem‖ (ARROYO, 2000, p. 95).  

Indo além das reflexões das intercorrências juvenis, aqui se colocam 

também as vulnerabilidades docentes ante a intervenção nestes fenômenos. 

Vulnerabilidades estas que os acompanham desde sua formação, quando 

academicamente não são capacitados para lidar com realidades tão singulares, 

formados para um novo olhar e a constatação de que ―Santo de casa opera 

grandes milagres‖, porque, como afirma Arroyo (2004), a autoimagem docente 

se transforma na mesma direção em que seu olhar muda a respeito de seus 

educandos. De tal forma, os conteúdos que são expostos serão conhecimentos 

aprendidos, ressignificados e potencializadores de novas condutas e 

comportamentos.  

Passaremos a nos ver como competentes profissionais da 
aprendizagem e do desenvolvimento mental, ético, simbólico e 
cultural de crianças, adolescentes, jovens ou adultos com trajetórias 
específicas até truncadas, de vida, de socialização e aprendizagem. 
Vemos nossa docência nos espelhos dos educandos, de suas 
possibilidades e limites de aprendizagem (ARROYO, 2004). 

Atuar a partir desse olhar apresentado, é coadunar com o que Paulo 

Freire (2011) afirma: o convencimento de que educar não é a transferência de 

conhecimentos, mas a abertura de momentos que possibilitem construções. 

Ambos, docentes e discentes, são sujeitos neste encontro diário, se constroem, 

se modificam e se formam. É indubitavelmente necessário, então, que 

enquanto educadores persistam na constante busca de informações, 
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conhecimentos, técnicas e metodologias que fortaleçam constantemente sua 

práxis. Educar-se cotidianamente é um princípio para o desempenho da função 

de construtor constante do professorado, acompanhando o mundo, bem como 

as realidades com as quais dialoga.  

Retomando as concepções de Isabel Alarcão a respeito da reflexividade 

escolar, o professor reflexivo se refaz no cotidiano. Ele não é obrigado a saber 

todas as respostas, até porque é humanamente inconcebível, mas, diante do 

desconhecido, aventura-se a compreender, indagar e refletir. É aceitar antes de 

qualquer coisa que faz parte do problema, assim como a família e sociedade 

em que estes educandos estão inseridos. Este caminhar não é solitário, o 

Estado é também responsável na promoção de espaços de aprendizado, assim 

como o diálogo e troca de experiência com seus pares.  

Disposta entre as “Dez novas competências para ensinar” de Perrenoud, 

administrar a sua própria formação contínua é uma tarefa importante, segundo 

este autor. A busca constante de informações para construção de si e um 

melhor desempenho do trabalho é base para toda e qualquer profissão. Mas, 

essa necessidade é ainda mais acentuada quando pensamos na instituição 

escolar, que, longe de ser estável, está sempre permeada de culturas, 

fenômenos e públicos que mudam diariamente. Assim, Perrenoud (2000, p. 

156) justifica a necessidade de uma formação contínua: ―os recursos 

mobilizados pelas competências devem ser atualizados, adaptados as 

condições de trabalho em evolução‖.   

Tal concepção se aproxima do que Paulo Freire ressalta quando afirma 

que ensinar exige pesquisa. Formação contínua implica o exame e busca de 

maiores esclarecimentos daquilo que é trazido pelos alunos, através de seus 

enunciados, aquilo que causa estranhamento. Tal percurso passa, antes de 

tudo, por uma aproximação com estes jovens, assim como o conhecimento 

científico pertinente às suas respectivas disciplinas. É importante para 

execução do seu trabalho os conhecimentos relativos às culturas, condutas e 

valores dos seus alunos, que também se constituem dados importantes.  

Atentos às realidades de docentes que, submetidos a baixos salários, 

precisam assumir mais de uma instituição, várias turmas e períodos, essa 
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aproximação pode parecer impraticável. Mas não o é. Não é necessário 

contraturnos, horas extras ou qualquer outro tempo a mais, o próprio contato 

com a classe nos horários previstos pelo currículo é propício a um olhar atento 

a estes sujeitos. Ainda é interessante pontuar que, nos diálogos estabelecidos 

com estes docentes, muitos retrataram a iniciativa de alunos que os buscam 

como continentes de suas angústias, em especial, as que são derivadas do 

campo da sexualidade – fenômeno ainda nebuloso para muitos deles. 

Pensando em momentos como estes, Arroyo (2004, p. 64) sentencia:   

Nossos convívios cotidianos são com seres humanos. Os saberes 
escolares podem ser coisificados e ficarmos neutros. Por mais que 
tentemos reduzir uma criança ou um adolescente a um número da 
chamada não dá, se revelam humanos. Em cada aluno(a) há uma 
história pessoal, grupal, de gênero, raça, classe ou idade. Percursos 
singulares e coletivos que se entrelaçam com seus percursos 
escolares. É impossível pretender entender estes isolados daqueles. 
É impossível entender-nos como professores sem entender a 
totalidade dos percursos dos educandos. Por traz de cada nome que 
chamamos na lista de chamada se fará presente um nome próprio, 
uma identidade social, racial, sexual, de idade. Separar esse nome 
próprio do nome escolar é como romper um cristal gravado. Tratando-
se de crianças e adolescentes será romper uma personalidade 
humana, fino cristal, em um momento em que a autoimagem não está 
segura de si mesma. [...] quebrá-la será antipedagógico. Tentar 
entender a unidade do ser humano será extremamente profissional e 
formador para os alunos. 

A humanização proposta por Arroyo parte, sobretudo, da necessidade 

de um olhar docente que vá além dos estereótipos construídos em torno do 

fenômeno da adolescência e juventude. Novamente se afirma a necessidade 

de desfamiliarizar-se de concepções que pensam tal fase como problemática, 

rebelde e impertinente. Não se nega que tais comportamentos desafiadores se 

apresentam, mas é possível evidenciá-los como um movimento de resistência 

aos percalços sociais vivenciados, e na escola manifestados como um grito de 

socorro, pedido velado de auxílio (ARROYO, 2004). Comportamentos 

categorizados como tais aumentam ainda mais o hiato escola/aluno, e ainda 

favorecem a exclusão, a indiferença e desinteresse de ambos os lados.  E tal 

movimento atinge diretamente um objetivo ímpar: a formação de sujeitos de 

direitos e cônscios dos mesmos. A fala apresentada a seguir é ainda retratada 

sob a ótica da pergunta ―você se sentiria a vontade para abordar temas 

relativos à sexualidade?‖:  
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Eu me sentiria a vontade! Me sentiria a vontade sobre qualquer tema 
que é conturbado, porque eu entendo que a gente tem que ter 
liberdade de expressão. Inclusive agora a música que eles estão 
ouvindo (tocando na rádio da escola) a onda que tá famosa aí, Pabllo 
Vittar. Então assim, o mesmo cara que levanta uma bandeira, vamos 
criar um exemplo exagerado né, no âmbito escolar: o cara que tira 
sarro de quem é homossexual. Existe isso em sala de aula também! 
É o cara que para pra ouvir uma música do Pabllo Vittar, que é um 
transexual, ou homo não sei, mas que é que tem uma orientação 
homoafetiva e que tá fazendo sucesso. Então é falta de criticidade 
isso! A pessoa que levanta a bandeira da democracia é a que não 
deixa a outra se expressar, então falta, isso tem demais nas escolas 
(Vicente, 34 anos, professor de matemática). 

 Este enunciado é apresentado aqui propositalmente, neste momento em 

que o compromisso docente em formar cidadãos é reiterado. A fala do 

professor, crítica aos posicionamentos observados no contexto escolar, aos 

seus olhos contraditórios, não evidencia um fenômeno importante: o de que o 

preconceito expresso pelos alunos é fruto de construções sociais, repassadas 

inclusive na própria escola. A própria dificuldade de entendimento de gênero 

expressa, não somente em sua fala, mas como nas de seus pares, quando 

questionados sobre alunos transexuais, homossexuais ou bissexuais, é um 

demonstrativo da falta de conhecimento. A criticidade levantada como 

importante no campo escolar, de fato o é, se concebermos que um olhar crítico 

perpassa antes de tudo uma atitude curiosa, que aproxima de fenômenos como 

estes. 

 Reconhecer no cotidiano dessas relações tais preconceitos, estigmas e 

distorções, presentes nos enunciados desses educandos, pode ser o ponto de 

partida para mudanças profundas. Ao identificar tais concepções, 

compreendendo-as como fruto de construções sociais, e apontá-las aos 

alunos, colocando-os frente àquilo que falam, manifestam e produzem, pode 

ser um caminho favorável à promoção de uma cidadania, autonomia e novos 

paradigmas. Ou seja, mais do que criticar, rechaçar, ou considerar inválido, 

aquilo que é expresso pelo aluno, aproveitar sua cultura, suas manifestações, 

além de integração, leva à reflexão. Não é preciso despi-lo para inserir aquilo 

que o currículo propõe, é possível dialogar com aquilo que se apresenta em 

seus corpos, comportamentos e sentidos. 

 Cabe ainda uma análise sobre os tempos de magistérios desses doze 

docentes entrevistados, que variam de 01 ano de magistério para o mais 
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recente e 27 anos o de maior tempo. É triste constatar que nesta ampla 

diferença de tempo entre os dois sujeitos, a formação do professorado 

brasileiro ainda não tenha se desenvolvido no sentido de acompanhar o que 

vem a ser proposto pela LDB (1996) e, consequentemente, pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Citando ainda a própria Lei de Diretrizes e Bases, em 

seu Art. 61 – onde se compreende a formação continuada como ―capacitação 

em serviço‖; e em seu Art. 67, Inciso II – como ―aperfeiçoamento profissional 

continuado‖ pouco ainda se faz em torno da efetivação dessas capacitações. O 

que pode ser amplamente evidenciado no percorrer dessa pesquisa, com 

especial atenção às reflexões destes docentes, cujo desamparo se faz ainda 

notar, bem como a ausência de informações em temas importantes como a 

sexualidade humana. 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Este estudo dedicou-se a compreender como a transversalidade opera 

no ambiente escolar, em especial sob a ótica dos docentes, acerca da 

sexualidade expressa por seus educandos. Neste sentido, algumas 

problemáticas foram apresentadas: Como a sexualidade se manifesta 

cotidianamente no ambiente escolar? Quais os sentidos que empregam a 

sexualidade de seus educandos? Os professores possuem informações para 

abordar as vulnerabilidades no campo da sexualidade? Tais questões 

nortearam o curso desta pesquisa e possibilitaram sentidos significativos ao 

fenômeno da sexualidade juvenil, capturados através dos enunciados dos 

participantes.  

A sexualidade, enquanto fenômeno intrinsecamente humano, está na 

escola tanto quanto em qualquer outro lugar social. Os professores a percebem 

através de comportamentos, falas, atitudes e gestos de seus educandos, 

constantemente no dia-a-dia de sua práxis. Apesar das tentativas de 

naturalização, tanto da juventude enquanto etapa da vida, quanto da 

sexualidade como comum a todos, estas duas questões inquietam, chocam e 

causam desconforto a muitos professores. Nesta pesquisa, a sexualidade foi 

evidenciada como um constructo social multifacetado, não podendo ser 

enfocado de forma isolada, sabendo-se que aspectos culturais, históricos, 

políticos, bem como os biológicos estão intercruzados. Tão logo, estes 

professores se deparam em seu cotidiano com uma diversidade ampla de 

sujeitos e suas variadas juventudes, bem como suas múltiplas sexualidades. 

Também possuidores de suas próprias subjetividades, os 

posicionamentos destes profissionais, mediante a necessidade exposta pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, são diversos. Verificou-se, nesta pesquisa, 

que muitos ainda mostram desconhecimento do que vem a ser a 

transversalidade, confundindo-a, em seus discursos, com a 

interdisciplinaridade que também parece um grande desafio à execução. 

Quando se reflete a respeito da transversalidade, sob a temática da 

sexualidade, a escola reconhece a necessidade do diálogo, porém mantém-se 
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neutra, ou demonstra poucas práticas isoladas a respeito de tema. Como 

fatores que inviabilizam este movimento de abarque ao tema da sexualidade, 

justificam-se pela falta de preparo para lidar com o que pode advir dessa 

abertura, ou mesmo o medo de serem avaliados negativamente pelos alunos e 

pais ao realizar tal abordagem. Aqueles que se prontificam a dialogar sobre a 

sexualidade o fazem em geral mediante ao inquérito e interesse dos alunos, 

que demonstram suas dúvidas e necessidades em falar sobre. Para esta 

abordagem, utilizam como ferramentas suas próprias vivências, histórias 

pessoais, o que extraem de conhecimento das mídias sociais, e uma pequena 

parcela dos cursos, estudos e formação continuada.  

 Mediante aos sentidos capturados, e a compreensão de que a escola é 

uma instituição social e formativa, se faz amplamente necessário um olhar 

atento e abrangente sobre a juventude e suas vulnerabilidades, em especial no 

campo da sexualidade, cujas taxas de infecções e gravidezes inesperadas se 

fazem aterradoras. A escola, enquanto instituição social, também faz uso de 

discursos e transmite conhecimentos que concretizam algumas ‗verdades‘ (seja 

pelas vias da ciência, seja pelo discurso existente no social) que acentuam 

ainda mais as desigualdades ainda vigentes na contemporaneidade. Nesse 

sentido, todos os professores se tornam centrais na discussão da sexualidade 

e suas vulnerabilidades, as Infecções Sexualmente Transmissíveis, ao 

HIV/AIDS e a gravidez na adolescência, constituindo-se em agentes que 

promovem a saúde.  

Um fator importante aparece como entrave à adoção de metodologias 

que promovam maiores informações a respeito da transversalidade a 

sexualidade: a ausência de infraestrutura e recursos pedagógicos. Muitos 

professores trazem a concepção de que, para atuar com novos temas, como a 

sexualidade, precisam dispor de recursos metodológicos que viabilizem esses 

diálogos. As condições estruturais das escolas públicas brasileiras são de fato 

aterradoras, seu sucateamento é visivelmente discutido e problematizado por 

diversas pesquisas nacionais, mas, ainda que na prática haja a ausência de 

livros didáticos e paradidáticos, computadores, materiais multimídia e demais 

fatores apontados nas falas docentes, falar sobre sexualidade ainda é possível. 

Rodas de conversa, palestras, workshops, oficinas são apenas alguns dos 
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recursos e métodos que podem trazer grandes resultados, ao abordar com 

clareza e abertura estes temas. 

Também se apresentaram sentidos referentes à sequência curricular, 

um compromisso a ser seguido rigorosamente, de tal modo que transitar pelas 

vias da transversalidade se torna missão complexa. Ainda que propostos e 

previstos pelos PCNs as temáticas das transversalidades, de modo especial a 

sexualidade, não foram incluídas nos materiais pedagógicos, nem no próprio 

currículo institucional. O Exame Nacional do Ensino Médio torna ainda mais 

evidente o apego aos conteúdos do currículo, como teorias de maior urgência 

para os alunos, de modo que operar na transversalidade torna-se perda de 

tempo.  

No entanto, ainda que não seja diretamente abordada, a sexualidade é 

tão parte da instituição quanto seus atores. Seja de modo explícito, seja 

implícito, ela está na escola não só nos corpos dos educandos, como também 

dos docentes que precisam se apropriar desta, para a efetiva execução de 

reflexões e debates a respeito de tudo o que nela se insere. De tal modo, o 

currículo não pode ser visto como um vilão que engessa os conteúdos e a ação 

dos docentes, que por sua vez podem pensar, reformular, selecionar e adequar 

tais conteúdos para a realidade da qual fazem parte, de modo a dialogar a 

respeito do mundo de seus educandos, incluindo suas vulnerabilidades.  

Sob o olhar para as vivências e produtos que emergem da relação 

professor-aluno, muitos são os sentidos evidenciados. Como afirmado, há 

ambivalência de comportamentos: aqueles que dão voz às dúvidas e 

inquietações dos educandos nos caminhos da sexualidade, e posicionamentos 

mais omissos e distanciados de tal abordagem. Independentemente do 

posicionamento adotado, ambos são afetados pelo fenômeno relacional 

transferencial, que leva muitos alunos a confissões, pedidos de ajuda e 

orientação no campo da sexualidade. Tanto professores mais desprendidos, 

como os mais fechados a tal diálogo, mostraram se sentirem impactados com 

tais abordagens. Ao escutarem as realidades desses alunos em suas 

vulnerabilidades (gravidez precoce, abuso sexual, ISTs, HIV/AIDS), há a 

sincera admissão da ausência de formação e informações para lidar com tais 
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relatos. Os professores/as aqui não são vistos como solucionadores de 

problemas, mas constituem-se em atores sociais que, quando comprometidos 

com uma formação contínua, atentos à realidade da qual fazem parte, são 

agentes de grandes transformações frente a tais demandas. 

Inquestionavelmente os caminhos para uma boa formação e 

desenvolvimento humano estão ancorados na relação básica família/escola. Os 

diálogos produzidos nestas instituições são potencializadores para o 

desenvolvimento da identidade do sujeito, porém, nem sempre estes diálogos 

são convergentes entre si. Nos relatos docentes, é comum o temor de uma 

reação negativa dos responsáveis, caso abordem em suas aulas temas 

relativos à sexualidade. Esse desconforto torna-se ainda mais acentuado ante 

a ausência cada vez maior dos pais na instituição escolar, pouco participativos 

e pouco colaborativos. Aqui novamente a ausência de conhecimentos atentos 

às demandas sociais se faz silenciadora de práticas comprometidas com as 

realidades juvenis. Ainda que sob resistência, falar sobre sexualidade não se 

constitui infração ou desvio de norma, ao contrário, falar sobre sexualidade é 

promover saúde, e atenuar agravos. Partindo de tal concepção fundamental, 

nenhum professor precisa temer reações adversas por estar atuando nesse 

sentido, e se bem esclarecido, poderá quebrar estigmas e preconceitos que 

porventura possam promover este afastamento família/escola. 

O aflorar da sexualidade neste novo século é marca frequente dos meios 

televisivos, estilos musicais, vestuários, linguagens, ou seja, pelas variadas 

formas culturais. Neste sentido, a escola não se constitui como única agência 

difusora de conhecimentos, e, portanto, não pode estar alheia aos outros 

veículos e canais de informação. Percebe-se, através dos enunciados, que 

essas novas culturas trazem para o professorado um estranhamento, que gera 

incômodos e perturbações para a práxis como o caso do funk cantado pelos 

alunos. Algumas letras desse movimento cultural versam explicitamente sobre 

sexo em linguagem polêmica, trazendo em si muitas vezes práticas e 

incitações perigosas, mas, que ao serem contempladas por esses alunos, 

podem se constituir ferramentas para discussão da sexualidade por eles 

vivenciadas. A promoção de uma real reflexão de tais letras pode ser uma 

alternativa à mudança de comportamentos no campo da sexualidade, que 
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possam conduzir aos comportamentos de riscos. Para além da linguagem 

científica, a linguagem popular juvenil é propícia ao encurtamento das 

distâncias professor-aluno, num diálogo que potencialize novos 

comportamentos. 

Em tempos em que as identidades são cada vez mais fluidas, dinâmicas, 

em constante metamorfose, também é possível pensar as diversas formas de 

sexualidades construídas no e pelo social, de acordo com cada momento 

histórico. Os jovens, com os quais lidam diariamente os professores destes 

novos tempos, são abertos à experimentação, despem-se aos poucos dos 

ideais sociais, das ideias pré-concebidas, e não se comprometem tão e 

somente com uma única orientação sexual. Esse movimento é visto por grande 

parcela dos docentes entrevistados, como modismo, como afronta às 

convenções, ou mesmo como forma de chamar atenção. Os sentidos 

atribuídos às expressões de sexualidade dos alunos são afixados ainda 

amplamente nos padrões sociais estabelecidos, a heteronormatividade. Ainda 

que reconheçam o período de transitoriedade da juventude, as diversas formas 

de experimentação das sexualidades são ainda estranhas e pouco 

compreendidas no contexto escolar. 

Resultam dessa incompreensão estigmas, preconceitos e tabus que 

partem do social, e constituem as humanidades que se encontram no ambiente 

institucional. Visualizou-se, então, que o choque geracional professores/alunos 

constituem barreiras a serem superadas. Os educadores precisam despir-se de 

seus ideais, orientação religiosa, verdades absolutas, para empreender com 

seus alunos caminhos que levem a novas construções. É preciso superar os 

próprios juízos de valores, para que medidas importantes contra o bullying, a 

opressão e os preconceitos sejam enfrentados. Para além do ambiente escolar, 

ao promover reflexões e espaços de diálogos, viabilizaram àqueles que estão 

sujeitos a tais estigmas e preconceitos, empoderarem-se de seus direitos, e 

consequentemente aprenderem a lutar e reivindicar seus espaços e dignidade. 

Os sentidos e possibilidades para abordagem de temas como ISTs, 

HIV/AIDS, gravidez na adolescência e demais temas no campo da sexualidade 

precisam sair da restrição das aulas de biologia. Muitos docentes ainda 
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denotam a tal disciplina a responsabilidade, ainda que reconhecidamente todas 

tenham tal missão. Há ainda subterfúgios como palestras, seminários 

realizados por outros profissionais como médicos, psicólogos, assistentes 

sociais, e demais profissionais que possam estar assumindo tal tarefa. Para 

além da abstenção, iniciativas isoladas como estas não atingem grandes 

resultados, para isso o dia-a-dia da sala de aula, das conversas e diálogos 

promovidos são em grande escala transformadores. 

É predominante a afirmação de que a escola é sim um espaço 

importante e essencial na discussão de temas como estes, porém a carência 

de formação para tal abarque se faz amplamente sentida por estes 

profissionais. Foram expressos sentimentos como tristeza, medo, e 

desconforto, ao depararem-se com as necessidades urgentes de seus alunos a 

respeito da sexualidade, e suas respectivas angústias por não saber como 

atender. Relatam ainda que, nos cursos de formação docente, pouco ou nada 

se viu a respeito de tais temas, com exceção aos professores de biologia que o 

fazem de forma anatomo-biológica.  

Tão logo surgem os sentidos atribuídos à formação dos professores, em 

sua ampla maioria sentem-se pouco à vontade para trabalhar nas 

transversalidades de tais temas, por não terem sido abordados durante seu 

processo de formação. Evidenciam-se em grande medida que, mediante a 

práxis e a multiplicidade de sujeitos e histórias com as quais se deparam estes 

docentes, os cursos de formação precisam se comprometer também com o 

diálogo com questões contemporâneas, tanto quanto com os conhecimentos 

disciplinares. Mais do que sujeitos capazes de transmitir conhecimentos 

científicos construídos historicamente, os professores são atores fundamentais 

na atuação frente às vulnerabilidades sociais expressas por seus educandos. 

É imprescindível, nesse movimento, uma autorreflexão do professorado, 

no sentido de compreender suas próprias informações, sensações, a respeito 

de sua própria sexualidade. A partir desse movimento básico, e do 

reconhecimento daquilo que lhe é próprio, poderá incitar reflexões a partir de 

informações que não estejam afetadas por estigmas, preconceitos e tabus no 

campo da sexualidade. 
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Sob este enfoque é que se faz ainda mais necessária a formação 

continuada promovida na escola. Não através de iniciativas individuais e 

isoladas, e sim no diálogo coletivo que contemple todos os fenômenos envoltos 

nas sexualidades presentes no ambiente escolar, e suas consequentes 

vulnerabilidades, gerando estratégias de ação e intervenção sobre estas. A 

sexualidade não pode ser vista sob a ótica do perigo, mas sim como algo 

importante ao desenvolvimento e vivência humana, da qual o prazer faz parte. 

Assim, o professor é figura importante na captação de dúvidas, anseios, e 

angústias vivenciadas por seus educandos, e na criação de espaços 

construtores de conhecimentos e sentidos. 

Fundamentais ao desenvolvimento humano, os professores/as 

contemporâneos, despidos de suas crenças, preconceitos e estigmas, 

precisam comprometer-se com temas tão fundamentais quanto seus conteúdos 

disciplinares. Através da compreensão dessas urgências sociais, torna-se 

possível a aproximação de professores e alunos em diálogos que construam 

novos sujeitos capazes de apoderar-se de suas escolhas, caminhos e histórias.  
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que tem 

como título: “A escola e a vulnerabilidade: sentidos dos docentes frente as 

IST‘s/HIV e gravidez na adolescência”. O objetivo deste estudo é investigar a 

relação dialógica professor-aluno na prática docente, correlacionada às 

questões de ordem sexual de seus educandos. Compreender como questões 

intrinsicamente sociais adentram aos muros escolares, e como são acolhidas 

pela instituição de modo a promover um diálogo efetivo e significativo aos 

alunos.  

 Sua participação não é obrigatória e poderá tirar dúvidas a qualquer 

momento, tanto sobre sua participação, quanto sobre a pesquisa. Também é 

seu direito desistir da participação ou pedir para excluir informações que já 

tenham sido dadas. Tal desistência poderá ocorrer a qualquer momento, 

bastando para tanto entrar em contato com a pesquisadora.  A sua participação 

corresponde a uma entrevista, na qual responderá perguntas diversas 

relacionadas a dados de identificação, à contextualização da práxis docente, as 

vulnerabilidades como IST‘s/HIV e gravidez na adolescência, e aos desafios da 

transversalidade voltada a sexualidade em contexto escolar. A entrevista será 

gravada com a finalidade de transcrição para uso conveniente do tratamento 

dos dados. Será garantida a confidencialidade e o sigilo quanto a sua 

identificação no material produzido. É importante dizer que sua participação 

não lhe acarretará nenhum custo e não será fornecida nenhuma recompensa, 

seja ela financeira ou de outro cunho. Os riscos oferecidos podem se relacionar 

a um desconforto durante a entrevista por se estar entrando em contato com 

conteúdos pessoais. Você receberá uma cópia deste termo, onde lhe será 

explicado de forma clara o objetivo, a justificativa, os benefícios, riscos da 

pesquisa, dentre outras informações relevantes. 

 

 Também é necessário reforçar, que você pode entrar em contato com o 

pesquisador a qualquer momento para esclarecimento de dúvidas posteriores, 

sendo a pesquisadora: Jessika Karoliny Ostelony da Silva – Telefone: (65) 
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99265-3238; e-mail: karolostelony@gmail.com ; endereço: Rua 06, Quadra 

09, N° 157, Bairro O. Cabral – Cuiabá – MT, CEP 78093-555. 

 

Declaro que possuo mais de 18 anos de idade, que recebi uma cópia 

deste termo e que compreendi o objetivo, a justificativa, os benefícios, 

riscos da pesquisa, dentre outras informações relevantes. Sendo assim, 

concordo em participar da pesquisa. Autorizo que a entrevista seja 

gravada com a finalidade de transcrição para uso conveniente do 

tratamento dos dados. É importante dizer que minha participação não me 

acarretará nenhum custo e não será fornecida nenhuma recompensa, seja 

ela financeira ou de outro cunho. Os riscos oferecidos podem se 

relacionar a um desconforto durante a entrevista por se estar entrando 

em contato com conteúdos pessoais.  

Nome do participante: ___________________________________________ 

 

Endereço ou Contato: ___________________________________________ 

 

Assinatura do participante ________________________________________ 

 

 

Cuiabá-MT, ________ de _____________ de 20____. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Jessika Karoliny Ostelony da Silva (Pesquisadora) 
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ANEXO II 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA DOCENTES DO ENSINO MÉDIO 

1. Dados de Identificação  

Código de identificação: _______ Sexo: ___________ Idade: ______ 

Formação Acadêmica: _____________ Religião/Crença: _________________. 

 

2. Dados Profissionais 

1. Tempo de magistério? 
2. Há quanto tempo está na instituição? 
3. Qual é o seu regime de trabalho/Carga horária? 
4. Qual é a sua formação? 
5. Em que áreas você atua atualmente? 
6. Você leciona em alguma outra instituição além desta? 
7. Você consegue dedicar parte do seu tempo para o aprimoramento 

profissional? 
 

3. Escola, vulnerabilidade, prática docente 

 Fale da sua vida e da sua história. 

 Como é sua a escola? 

 Fale um pouco sobre sua práxis docente. 

 Gosta de atuar nesta escola? 

 Como programa suas aulas? 

 O que você sabe acerca dos parâmetros curriculares nacionais?  

 Tem algum conhecimento a respeito dos temas transversais? 

 Como você enxerga a transversalidade no contexto escolar? 

 A efetivação dos PCN‘s trouxe alguma mudança a sua práxis? 

 Você acha que a escola pode ser um espaço para abordar o fenômeno 
da sexualidade? 

 Acha que há uma disciplina específica para se abordar o assunto? 

 Você tem alunos homossexuais? Transexuais ou bissexuais? 

 O que você acha da homossexualidade? 

 Você consegue incorporar aspectos como a sexualidade em suas aulas? 

 Seus alunos apresentam questões relativas à sexualidade em sala? 

 Como você se depara com o desafio de versar sobre o tema? 

 Já se deparou com algum problema relativo a sexualidade dos alunos? 

 Há algum tipo de constrangimento em lidar com essas questões? 

 Os comportamentos sexuais dos jovens geram algum incomodo a sua 
prática? 

 Quais são os principais entraves à abordagem do tema? 

 Os alunos gostariam de receber mais informações á respeito da 
sexualidade na escola? 
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4. HIV 

 Há um olhar da escola para o fenômeno do HIV? 

 Como a escola se posiciona diante de questões como HIV?  

 Você contempla este tema em suas aulas? Como? 

 Qual é o seu sentimento frente a esse fenômeno?  

 Você se sente seguro para abordar este tema? 
 

4. ISTs 

 Há um olhar da escola para o fenômeno das ISTs? 

 Quais ações são desenvolvidas em torno da questão das ISTs?  

 Você contempla este tema em suas aulas? Como? 

 Qual é o seu sentimento frente a esse fenômeno?  

 Você se sente seguro para abordar este tema? 
 

5. Gravidez na adolescência  

 Há na instituição algum índice de gravidez precoce? 

 Como a escola se posiciona diante desse tema?  

 Você contempla este tema em suas aulas? Como? 

 Qual é o seu sentimento frente a esse fenômeno?  

 Você se sente seguro para abordar este tema? 
 

6. Formação docente 

 A formação docente oferece respaldo para lidar com questões como 
essas?  

 Em sua formação acadêmica teve disciplinas voltadas a estas questões? 

 Você acredita que possui informações aprofundadas sobre essas 
temáticas? 

 Como se sente ao discorrer sobre tais questões? 

 A interdisciplinaridade poderia contribuir para maior efetivação desses 
diálogos?  

 Há participação dos pais nestas questões?  

 Há necessidade de se capacitar professores para lidar com tais 
vulnerabilidades?  
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ANEXO III 

MODELO MAPA DE ANÁLISE 

Infraestrutura Professor na 

relação com o 

jovem 

Família e escola Influências culturais 

no comportamento 

sexual juvenil 

Expressões de 

comportamentos 

ligados à sexualidade 

dos alunos 

Estigmas, tabus e 

preconceitos 

sociais 

A Formação 

Docente  

E assim, o que ao 

meu ver tem uma 

deficiência é na 

questão dos... da 

estrutura em si, 

equipamentos né 

que muitas vezes a 

gente busca não tá 

disponível porque 

tem pouca 

quantidade né. 

 Então (reflete)... é 

pouco perceptível 

(participação dos pais). 

Muitos pais por 

incrível que pareça eles 

ainda tem o pudor de 

falar com os filhos. 

 Eles mesmos falam da opção 

sexual deles, né. Expõe a 

opção sexual, então... 

expressão corporal também 

né, comportamentos que a 

gente percebe também 

assim. 

 Claro, não que um 

professor que seja 

formado em outra área 

de humanas não tenha 

capacidade pra isso, 

claro que tem. Mas, 

acho que a gente que é 

dessa área das ciências 

naturais [...] tem uma 

preparação maior né pra 

isso. 
 É... eu sempre falo muito 

sobre o uso de 

contraceptivo, prevenção 

de DST, mas focado em 

gravidez não. Às vezes 

assim eu comento que o 

preservativo né, a 

camisinha previne 

doenças, e previne 

gestação, mas nada 

muito focado pra isso 

não. Geralmente é mais 

pra prevenção das 

doenças mesmo.  

   Atualmente tem um 

aluno que disse se 

sentir afetado com o 

comportamento das 

outas colegas em 

relação a ele pelo fato 

dele ser homossexual. 

 

 




