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Este trabalho analisa os discursos docentes sobre as concepções e as práticas 
pedagógicas que envolvem gênero e sexualidade na escola através das interações 
virtuais entre educadores, mediadas pela plataforma de aprendizagem moodle. Tal 
experiência é resultado de um curso a distância promovido no ano de 2008 pela 
Secretaria de Educação do Estado da Bahia, cujo objetivo foi promover uma 
qualificação de professores do ensino médio e fundamental, da rede pública 
estadual, para a utilização de uma prática educativa voltada para as questões de 
gênero e sexualidade. Como coordenadora, consultora e tutora do curso, bem como 
estudiosas na área, focamos nossa análise nas seguintes questões: quais as 
concepções sobre gênero e sexualidade expressas pelos educadores envolvidos no 
curso? Quais as possíveis práticas empreendidas nesta perspectiva? Realizamos a 
leitura das narrativas escritas das interações nos fóruns e as consequentes 
mediações no sentido de visibilizar as identidades produzidas pelo currículo e 
evidenciar as culturas nele silenciadas, bem como refletir sobre o papel da escola 
rumo à educação anti–sexista, especialmente no que diz respeito à revisão apurada 
das atividades, brincadeiras, ideologias presente nos livros didáticos, nos discursos, 
nas normas disciplinares, nos programas curriculares e nos valores morais 
estabelecidos. Depreendemos, com esta experiência, que avançamos na reflexão e 
no interesse dos educadores em praticar ações positivas face ao tema. Ademais, é 
salutar constatar que mesmo tendo vivenciado um currículo acadêmico formal que 
não aborda as questões de gênero e sexualidade como objeto de análise nas 
disciplinas ou como discussão transversal, os educadores foram capazes de discutir, 
hipotetizar, ensaiar concepções e práticas significativas sobre gênero e sexualidade, 
a despeito de todas as opressões e estereótipos sexistas vivenciados nas 
itinerâncias dos currículos cultural, acadêmico e escolar. 

Resumo 

 

Formação docente, Gênero, Sexualidade. 
Palavras-chave: 

 

Este trabalho analisa as narrativas docentes sobre as práticas pedagógicas que 
envolvem gênero e sexualidade na escola através das interações virtuais entre 
educadores, mediadas pela plataforma de aprendizagem moodle. Tal experiência é 
resultado de um curso a distância promovido no ano de 2008 pelo Instituto Anísio 
Teixeira (IAT) através da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, cujo objetivo 
foi promover uma qualificação de professores do ensino médio e fundamental, da 
rede pública estadual, para a utilização de uma prática educativa voltada para as 
questões de gênero e sexualidade.  

Introdução 

Como coordenadora, consultora e tutora do curso, bem como estudiosas na área, 
focamos nossa análise nas seguintes questões: quais as concepções sobre gênero e 
sexualidade expressas pelos educadores envolvidos no curso? Quais as possíveis 
práticas empreendidas nesta perspectiva?  



Realizamos a leitura das narrativas escritas das interações nos fóruns e as 
conseqüentes mediações no sentido de visibilizar as identidades produzidas pelo 
currículo e evidenciar as culturas nele silenciadas, bem como refletir sobre o papel 
da escola rumo à educação anti-sexista, especialmente no que diz respeito à 
revisão apurada das atividades, brincadeiras, ideologias presente nos livros 
didáticos, nos discursos, nas normas disciplinares, nos programas curriculares e nos 
valores morais estabelecidos.  

O nosso objetivo principal foi verificar como os professores[1] pensam e/ou 
desenvolvem suas práticas educativas e suas articulações com gênero e 
sexualidade. Cabe considerar, porém, que essas práticas se reproduzem no interior 
do currículo que, por sua vez, passa a ser compreendido no contexto da 
contemporaneidade como um artefato social e cultural (SILVA, 1999), longe de ser 
um artefato meramente técnico centrado no fazer pedagógico, ele é ideológico e 
político, centrado no contexto onde os sujeitos se situam.  

A relevância deste tema deve-se à evidência da distância atual entre o currículo 
cultural e o currículo escolar. Neste dilema, os(as) docentes enfrentam desafios de 
tornar as discussões sobre sexualidade sistemáticas, transversais e dinâmicas, 
adequadas ao público jovem; a insuficiência de sua formação acadêmica para lidar 
com estas questões no interior do currículo, incluindo uma visão e abordagem 
pedagógica do tema; e, por fim, a concorrência da cultura extremamente dinâmica 
e horizontal com a escola, cuja configuração curricular é fixa, verticalizada e 
interessada no atendimento às demandas do grupo dominante, o qual a escola 
reproduz. Nesta perspectiva, Silva (1995: 185) afirma: "[...] no novo mapa cultural 
traçado pela emergência de uma multiplicidade de atores sociais [...], a educação 
institucionalizada e o currículo continuam a refletir, anacronicamente, os critérios e 
os parâmetros de um mundo social que não mais existe".  

Neste tocante, podemos recorrer a influência da mídia e da musicalidade nos jovens 
sobre o tema da sexualidade. Basta ligar a TV para presenciar cenas de sexo, bem 
como dilemas sexuais de ordem pessoal e social enfrentados pelos jovens e 
adultos, como gravidez indesejada, AIDS, virgindade, infidelidade, etc. Neste caso, 
o programa Malhação, da Rede Globo, dirigido ao público jovem, faz referência a 
estes temas sem restrições. Em relação a musicalidade, podemos recordar canções 
que sugerem mensagens relacionadas ao sexo e ao estímulo à sexualidade, que são 
reproduzidas pelos jovens, tais como: "chupa, que é de uva"; "senta, que é de 
menta", "Creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu", etc., cujos danças e 
movimentos sugerem o ato sexual. É neste contexto que está a professora que 
pretende realizar um trabalho com a educação sexual. Embora seja um trabalho 
possível e desafiador, faz necessário, por parte de educadores(as), a 
intencionalidade, domínio conceitual, pesquisas, recursos diversificados e  
abordagem pedagógica para conseguir levar a efeito um trabalho sobre sexualidade 
na escola.  

As narrativas das professoras pesquisadas serão objetos de análise deste trabalho 
visando identificar sua visão e sua prática sobre sexualidade na escola.  Sobre 
narrativas, Lorrosa (1996) explica que são através destas modalidades discursivas 
que as pessoas atribuem sentido às suas experiências, não só na medida em que 
contam, mas, também quando ouvem. Portanto,  

[...] cada um de nós se encontra já imerso em estruturas narrativas 
que lhe preexistem e que organizam de um modo particular a 
experiência, que impõem um significado à experiência. Por isso, a 
história de nossas vidas depende do conjunto de histórias que temos 
ouvido, em relação às quais temos aprendido a construir a nossa. A 



narrativa não é lugar de irrupção da subjetividade, senão a 
modalidade discursiva que estabelece a posição do sujeito e das 
regras de sua construção em uma trama (p. 471).  

Estes textos discursivos estão imbricados com outros textos e contextos, que 
emergem da cultura, da política, da sociedade, da economia, etc. Visando 
demonstrar as inter-relações entre os diversos textos em que a sexualidade se 
insere e abordar breves fundamentos sobre sexualidade e educação sexual nas 
escolas, organizamos este artigo em três seções, a saber: 1. Sexualidade e gênero: 
uma breve revisão; 2. Educação sexual nas escolas: possibilidades e desafios; 
Conclusão. 

  

Inicialmente, recorremos ao conceito de sexualidade da Organização Mundial de 
Saúde (1975): parte integral da personalidade de cada um; uma necessidade 
básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos 
da vida. A sexualidade, portanto, não é sinônimo de coito e não se limita à 
presença ou não de orgasmo. Nesta perspectiva, a sexualidade se expressa na 
forma de sentir, pensar e agir das pessoas na relação consigo e com os outros. A 
sexualidade incorpora os seguintes aspectos: biológico (sexo); sócio-cultural 
(gênero) e psíquico-emocional (orientação do desejo afetivo-sexual). Neste 
primeiro, situam-se as diferenciações de sexo, homem e mulher; no segundo, as 
questões que envolvem gênero, isto é, a educação diferenciada da sociedade para 
meninos e meninas; e, no terceiro, estão a heterossexualidade, homossexualidade, 
a bissexualidade e etc. Afinal, como as identidades são mutáveis e 
contextualizadas, considero que o próprio sexo e os atributos do corpo no mundo 
atual são passíveis de alterações via intervenções cirúrgicas, podendo a identidade 
de sexo ser adequada à identidade de gênero e as peculiaridades das 
personalidades. 

1 Sexualidade e Gênero: uma breve revisão  

A sexualidade resulta, portanto, da integração do conjunto de componentes 
biopsicológicos, históricos e sócio-culturais. Como diz Caridade (1997), a 
sexualidade é uma dimensão da existência que não tem idade, que está presente 
desde o nascimento do indivíduo até a sua morte. A cada etapa do 
desenvolvimento pessoal, correspondem formas próprias de expressão, porque 
somos seres em contínua transformação. Corroborando com esta concepção, uma 
participante expressou a seguinte opinião sobre o trabalho com a sexualidade na 
escola: 

Começaria a trabalhar o sexo biológico (características físicas  e 
biológicas que diferenciam homens e mulheres) depois trabalharia o 
papel sexual  que não se limita a natureza biológica do sexo, trata-se 
da expectativa  que a sociedade tem em relação ao comportamento a 
ás atitudes das pessoas de um determinado sexo. E o respeitando as 
diferenças individuais. Trabalharia  com dinâmica de grupo onde eles 
iriam compreender a distinção entre papel e identidade sexual (P3) 

Neste sentido, podemos perceber que a sexualidade não pode ser pensada sem 
levar em consideração as questões de gênero, na qual identidades são construídas 
a partir do referencial biológico, cultural e afetivo-emocional. Os modelos de 
menina e menino são ensinados desde a tenra idade. Segundo Passos (1999: 111), 
de modo explícito ou inconsciente, o menino, aprende a parecer-se com o pai, com 
o "[...] macho concretizado na figura do provedor, seguro e justiceiro [...]", já a 



menina, deve identificar-se com a mãe e conquistar características como docilidade, 
dependência e insegurança. 

Para relativizar os comportamentos fixos ensinados para meninos e meninas, uma 
participante compartilhou um trecho interessante da canção intitulada Masculino e 
Feminino, composição de Baby Consuelo, Didi Gomes e Pepeu Gomes, que diz 
assim:  

Que ser um homem feminino 
não fere o meu lado masculino  
se Deus é menina e menino 
sou masculino e feminino  
 
Vou assim, todo o tempo 

Ademais, outra narrativa indica a compreensão das diferenciações culturais de 
gênero, porém, reduz a educação sexual ao esclarecimento sobre mecanismos de 
prevenção à gravidez, às DSTs. 

vivendo e aprendendo 

A diferenciação entre coisas de meninos e coisas de meninas 
perpassa muitas vezes da vivência do lar para a escola sem que esta 
esteja preparada ou alerta para desmistificar tal fato, ainda é comum 
a repressão de expressões de sexualidade e a comunidade escolar 
tem que estar instrumentalizada para tratar destas questões 
esclarecendo de forma franca e dialógica abrangendo uma política 
não moralista com questões como educação sexual, que esclareça 
sobre mecanismos de prevenção à gravidez, às DSTs. (P1) 

Ainda em relação às características estereotipadas para homens e mulheres nas 
quais se constroem a sexualidade, podemos depreender que o papel atribuído ao 
feminino assumiu diferentes roupagens. Primeiro, a idéia da mulher como dona do 
lar; depois como professora, que transferia sua maternidade às crianças e, por fim, 
como profissional que começa a conquistar seu lugar no mercado de trabalho 
mesmo assumindo, inicialmente, profissões marcadas pelo gênero como: 
enfermeira, professora, assistente social. Hoje, a mulher caminha em direção a 
profissões associadas também ao masculino: engenheira, caminhoneira, vereadora, 
etc. Desta forma, a influência do status social das mães e pais em seus filhos e 
filhas será positiva e incidirá em sua emancipação individual e social, além de 
contribuir para fragilizar as dicotomias existentes entre os sexos. Neste sentido, 
segue uma narrativa sobre o tema em debate: 

Assim que nossos filhos nascem temos maior preocupação de deixar 
bem claro, nas suas cabecinhas, o que é certo para mulher e para 
homem e o que serve para mulher e para homem, logo criamos 
diferenças tão extremas que os tornamos pessoas completamente 
opostas oportunizando dessa forma conflitos que estarão por vir mais 
adiante. São as roupas diferentes, os brinquedos, os hábitos, as 
maneiras de andar, sentar, etc. Cabelos compridos, roupas azuis ou 
cor de rosa, carrinhos ou bonecas, saias ou calças compridas, tudo 
isso nós criamos para lhes dizer, desnecessariamente, quem é quem. 
Na hora certa essas diferenças serão descobertas de uma forma 
natural, sem deformações, com o melhor dos entendimentos; sem 
tabus, sem as maledicentes barreiras que nós, por interesses 
duvidosos, atribuímos existir entre sexos opostos. (P4) 



Visando mediar as interações focando as questões de gênero na escola, a tutora 
registrou a seguinte narrativa no espaço virtual: 

  

A escola deve desmistificar estes estereótipos, pois, [...] até 
aproximadamente os 3 anos de idade a criança ainda não tem a 
cultura sexista arraigada. Esta é a hora de aproveitar! Promover 
grupos mistos de trabalho em que meninos e meninas interajam 
independentes do sexo, trabalhar com receitas e produção de 
alimentos (para combater a idéia de que lugar de mulher é na 
cozinha), fazer um projeto de "profissões' para que eles/as 
livremente escolham a atividade que mais gosta (mediando que não 
há profissões específicas para meninos e meninas), desenvolver 
pinturas (em tela ou papel) em que sejam disponibilizadas apenas 
cores 'quentes'  (rosa, lilás, amarelo, laranja,etc.), para mediar as 
reações que possam aparecer... (P1) 

Corroborando com os princípios da pluralidade cultural, Delors (2001), no Relatório 
Internacional para a UNESCO[2], afirma que a educação tem como missão a 
preparação do indivíduo para uma participação ativa na vida de cidadão, devendo 
ser esta um fator de coesão, se levar a efeito a diversidade de indivíduos e dos 
grupos humanos, evitando tornar-se um fator de exclusão social. A educação, neste 
contexto, assume seu caráter integrador à medida que reivindica uma formação 
pessoal e social do sujeito que reverbere uma postura de oposição a todas as 
formas de discriminações, de desigualdades, de preconceitos e de homogeneização, 
pois a diferença não deve ser justificativa para as desigualdades. Sobre o papel do 
(a) educador(a) diante dos preconceitos de gênero e sexualidade, as professoras 
comentam: 

Nos educadores devemos ficar atentos para não passar informações 
truncadas nem expressar de forma inconsciente nossos preconceitos 
que podem estar tão enraizado em nos, que sem querer o 
exteriorizamos. Quem trabalha a temática sexualidade tem que ter 
mente aberta para trabalhar as dúvidas dos alunos e deixá-los bem. 
(P1)  

É por isso mais uma vez que venho aqui registrar a necessidade dos 
educadores serem atualizados ou até mesmo graduados,para que 
conheçam melhor sobre esta problemática de maneira a levar para os 
alunos conhecimentos concretos,democráticos, sem preconceitos ou 
pré-conceitos estereotipados por nós mesmos. (P2) 

Em relação ao reconhecimento e a aceitação das diferenças entre os sexos, Sapon-
Shevin (1999: 294) propõe que educadores e educadoras se libertem, e também às 
crianças, "[...] das visões constrangedoras e estereotipadas do que ‘as meninas 
podem fazer' e do que ‘os meninos podem ser', abrindo assim maiores opções para 
o crescimento e para o desenvolvimento".  

Do contrário, permitiremos que as diferenças, uma vez não esclarecidas e 
discutidas de maneira crítica, sejam ampliadas para situações de conflito e se 
tornem motivos de piadas e rechaços, continuando a perpetuar os estereótipos 
sexistas, que acompanham o sujeito ao longo de toda a sua trajetória de vida e 
formação. 



As características atribuídas ao feminino e ao masculino, legitimadas e cobradas 
pelos adultos, reforçam as diferenças e distanciam meninos e meninas de um 
relacionamento amistoso e democrático. Daí, a preocupação com a existência de 
uma prática pedagógica que não confine meninos e meninas a atividades, 
linguagens, brincadeiras e comportamentos estereotipados. Ao contrário, a nossa 
luta deve ser a de ensiná-los, desde a tenra idade, a igualdade, mas também fazê-
los entender as desigualdades sociais existentes e, assim, capacitá-las para 
tornarem-se ativistas na mudança da sociedade, investindo no exercício de 
compreensão às diferenças e no respeito à diversidade de identidades, tarefas tão 
frutíferas para as gerações futuras.  

  

A educação sexual não é apenas educação para contracepção nem para evitar 
doenças sexualmente transmissíveis. Educa-se para preparar um indivíduo, através 
do uso responsável da liberdade, para ser um agente eficaz de promoção da 
felicidade individual e coletiva. Educa-se para uma liberdade sexual, com 
responsabilidade e respeito à liberdade sexual do outro, os limites e a integridade 
do outro. Nesta lógica, evitar AIDS e gestações indesejáveis são meras 
conseqüências e não o foco da educação sexual. 

2 Educação sexual nas escolas: possibilidades e desafios 

Partimos do pressuposto de que a educação sexual envolve muito mais do que 
campanhas de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, vírus da AIDS e 
métodos contraceptivos. Ela deve configurar atividades que relacionem a Educação 
sexual à cidadania, divulgando que a sexualidade é um conceito construído 
historicamente, que, por sua vez, compõe uma série de questões sócio-culturais e 
políticas. Para Figueiró (2006) os objetivos da Educação Sexual são:  

[...] contribuir para que o educando possa viver bem sua 
sexualidade, de forma saudável e feliz, e, ao mesmo tempo contribuir 
para que ele esteja apto a participar da transformação social, em 
todas as questões ligadas direta ou indiretamente à sexualidade, 
podemos concluir que o professor que ensina sobre sexualidade, de 
forma humanizadora, está sendo um mediador de esperanças e 
projetos de vida (p.17). 

Nunes (1987) considera que a escola seja um dos ambientes mais oportunos e 
adequados para que os adolescentes sejam informados e orientados sobre 
sexualidade, mas uma discussão que vá além dos métodos anticoncepcionais e uso 
de preservativos e DSTs, proporcione um debate sobre a gravidez precoce, e sobre 
alguns valores como: respeito mútuo, liberdade de escolha, e com isso, ofereça 
possibilidades ao adolescente para tomar decisões mais adequadas, desenvolvendo 
um compromisso consigo mesmo e com o outro. Apesar dos participantes do curso 
reconhecerem que a escola é um lugar propício ao trabalho com a sexualidade, não 
descartam a integração da escola com a comunidade para ampliar as 
possibilidades: 

De acordo com Nunes (1987), a educação sexual apresentada na escola ainda 
pauta-se ainda pelos critérios da Biologia descritiva do século XIX, sem articular e 

O educador tem que trabalhar primeiro com a comunidade escolar sensibilizando 
sobre a temática utilizando oficinas, apresentação de filmes, peças teatrais onde a 
comunidade possa expressar suas dúvidas de forma lúdica e assim quebrando as 
barreiras que envolvem este tema. (P1) 



resgatar a concepção histórica e cultural, sem estabelecer uma teia com a 
realidade, sem refletir ética e esteticamente sobre os valores, as transformações do 
mundo do trabalho e as descobertas científicas, oferecendo, assim poucas 
possibilidades para que os educandos possam mudar conscientemente e 
concretamente a conjuntura atual.  

Neste sentido, a educação sexual baseado nos PCN - Ensino Fundamental - visa à 
formação do indivíduo enquanto sujeito de sua própria sexualidade. Tornando-se 
portanto, capaz de refletir criticamente a partir de informações técnico-científicas 
recebidas, sobre as vivências cotidianas de sua sexualidade, em prol de vivê-la com 
prazer e responsabilidade. Assim, 

•·         Porque a sexualidade se constrói na vivência com o outro; 

a educação sexual deve incorporar uma 
perspectiva de gênero por vários motivos, a saber:  

•·         Para contribuir com a construção de uma reflexão crítica a cerca dos 
valores sociais propostos; 

•·         Para o entendimento e valorização da diversidade; 

•·         Para a construção de uma dimensão particular (própria) da sexualidade; 

•·         Como contribuição à formação de relacionamentos que incorporem uma 
ética sexual; 

•·         Para que o "empoderamento" de meninas, adolescentes e mulheres, possa 
transformá-las em sujeito da própria sexualidade e não objeto dos desejos alheios; 

•·         Para que os meninos, rapazes e homens possam vivenciar a sexualidade 
como relação e não como 

A escola deve se constituir num importante agente na construção da sexualidade 
dos seus alunos e alunas, e porque não dizer, também dos seus professores. Sayão 
(1997) comenta que no dia-a-dia escolar quando se proíbe ou inibe comportamento 
de alunos que expressam ou que se "excedem" com relação à sua sexualidade, ou 
quando se convoca os pais para uma conversa reservada sobre tais 
comportamentos; em todas essas situações a escola está (re)produzindo certos 
valores morais e tabus, mais ou menos rígidos, dependendo do profissional que 
protagoniza essas situações. 

performance.  

   

Depreendemos, com esta experiência, que avançamos na reflexão e no interesse 
das participantes em praticar ações positivas face ao tema. Ademais, é salutar 
constatar que mesmo tendo vivenciado um currículo acadêmico formal que não 
aborda as questões de gênero e sexualidade como objeto de análise nas disciplinas 
ou como discussão transversal, os educadores foram capazes de discutir, 
hipotetizar, ensaiar concepções e práticas significativas sobre gênero e sexualidade, 
a despeito de todas as opressões e estereótipos sexistas vivenciados nas 
itinerâncias dos currículos cultural, acadêmico e escolar. 

4. Conclusão 

As práticas educativas desenvolvidas nas escolas e noutros espaços educativos 
envolvem práticas discursivas que, por sua vez, não são neutras, são carregadas de 



intencionalidade e, de modo eficiente, informam muito bem quais são as regras 
legítimas e quem as dita. Assim, as instituições sociais tornam-se vítimas e, ao 
mesmo tempo, algozes das práticas discursivas existentes, pois estes discursos não 
são apenas incorporados, como também estão freqüentemente alienados no 
tocante às consciências de gênero. Portanto, para se entender os princípios que 
norteiam a seleção e organização do conhecimento, faz-se necessário examinar as 
relações entre o conhecimento explícito e implícito veiculado nas escolas, bem 
como a influência do currículo cultural no currículo escolar e vice-versa.  

Os(As) professores(as), por su vez, preparados(as) para abordar o tema 
sexualidade devem primeiro se desfazer dos próprios preconceitos e pré-
julgamentos, por considerar as suas diversidades culturais dos sujeitos que 
influenciam na desenvolvimento das atitudes e atividades realizadas sobre o tema. 
A abordagem sobre a sexualidade, através da educação sexual, deve envolver 
acontecimentos diários da vida das crianças, com a ajuda de músicas, poesias, 
poemas e filmes a atividade sobre esse tema flui melhor e esclarecem as dúvidas 
das crianças e jovens.  
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Introdução 
 

 

Este trabalho analisa as narrativas docentes sobre as práticas pedagógicas 

que envolvem gênero e sexualidade na escola através das interações virtuais entre 

educadores, mediadas pela plataforma de aprendizagem moodle. Tal experiência é 

resultado de um curso a distância promovido no ano de 2008 pelo Instituto Anísio 

Teixeira (IAT) através da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, cujo objetivo 

foi promover uma qualificação de professores do ensino médio e fundamental, da 

rede pública estadual, para a utilização de uma prática educativa voltada para as 

questões de gênero e sexualidade.  

Como coordenadora, consultora e tutora do curso, bem como estudiosas na 

área, focamos nossa análise nas seguintes questões: quais as concepções sobre 

gênero e sexualidade expressas pelos educadores envolvidos no curso? Quais as 

possíveis práticas empreendidas nesta perspectiva?  

Realizamos a leitura das narrativas escritas das interações nos fóruns e as 

conseqüentes mediações no sentido de visibilizar as identidades produzidas pelo 

currículo e evidenciar as culturas nele silenciadas, bem como refletir sobre o papel 

da escola rumo à educação anti-sexista, especialmente no que diz respeito à revisão 

apurada das atividades, brincadeiras, ideologias presente nos livros didáticos, nos 

discursos, nas normas disciplinares, nos programas curriculares e nos valores 

morais estabelecidos.  

O nosso objetivo principal foi verificar como os professores1

A relevância deste tema deve-se à evidência da distância atual entre o 

currículo cultural e o currículo escolar. Neste dilema, os(as) docentes enfrentam 

desafios de tornar as discussões sobre sexualidade sistemáticas, transversais e 

 pensam e/ou 

desenvolvem suas práticas educativas e suas articulações com gênero e 

sexualidade. Cabe considerar, porém, que essas práticas se reproduzem no interior 

do currículo que, por sua vez, passa a ser compreendido no contexto da 

contemporaneidade como um artefato social e cultural (SILVA, 1999), longe de ser 

um artefato meramente técnico centrado no fazer pedagógico, ele é ideológico e 

político, centrado no contexto onde os sujeitos se situam.  

                                                 
1 Este item faz referência às professoras de Ciências das escolas públicas de Salvador, participantes 
do Curso Formação de Educadores em Sexualidade e Gênero, promovido pelo IAT. 
 



dinâmicas, adequadas ao público jovem; a insuficiência de sua formação acadêmica 

para lidar com estas questões no interior do currículo, incluindo uma visão e 

abordagem pedagógica do tema; e, por fim, a concorrência da cultura extremamente 

dinâmica e horizontal com a escola, cuja configuração curricular é fixa, verticalizada 

e interessada no atendimento às demandas do grupo dominante, o qual a escola 

reproduz. Nesta perspectiva, Silva (1995: 185) afirma: “[...] no novo mapa cultural 

traçado pela emergência de uma multiplicidade de atores sociais [...], a educação 

institucionalizada e o currículo continuam a refletir, anacronicamente, os critérios e 

os parâmetros de um mundo social que não mais existe”.  
Neste tocante, podemos recorrer a influência da mídia e da musicalidade 

nos jovens sobre o tema da sexualidade. Basta ligar a TV para presenciar cenas de 

sexo, bem como dilemas sexuais de ordem pessoal e social enfrentados pelos 

jovens e adultos, como gravidez indesejada, AIDS, virgindade, infidelidade, etc. 

Neste caso, o programa Malhação, da Rede Globo, dirigido ao público jovem, faz 

referência a estes temas sem restrições. Em relação a musicalidade, podemos 

recordar canções que sugerem mensagens relacionadas ao sexo e ao estímulo à 

sexualidade, que são reproduzidas pelos jovens, tais como: “chupa, que é de uva”; 

“senta, que é de menta”, “Creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu, creu”, etc., cujos 

danças e movimentos sugerem o ato sexual. É neste contexto que está a professora 

que pretende realizar um trabalho com a educação sexual. Embora seja um trabalho 

possível e desafiador, faz necessário, por parte de educadores(as), a 

intencionalidade, domínio conceitual, pesquisas, recursos diversificados e  

abordagem pedagógica para conseguir levar a efeito um trabalho sobre sexualidade 

na escola.  

As narrativas das professoras pesquisadas serão objetos de análise deste 

trabalho visando identificar sua visão e sua prática sobre sexualidade na escola.  

Sobre narrativas, Lorrosa (1996) explica que são através destas modalidades 

discursivas que as pessoas atribuem sentido às suas experiências, não só na 

medida em que contam, mas, também quando ouvem. Portanto,  
 
[...] cada um de nós se encontra já imerso em estruturas narrativas que lhe 
preexistem e que organizam de um modo particular a experiência, que 
impõem um significado à experiência. Por isso, a história de nossas vidas 
depende do conjunto de histórias que temos ouvido, em relação às quais 
temos aprendido a construir a nossa. A narrativa não é lugar de irrupção da 
subjetividade, senão a modalidade discursiva que estabelece a posição do 
sujeito e das regras de sua construção em uma trama (p. 471).  



 
Estes textos discursivos estão imbricados com outros textos e contextos, que 

emergem da cultura, da política, da sociedade, da economia, etc. Visando 

demonstrar as inter-relações entre os diversos textos em que a sexualidade se 

insere e abordar breves fundamentos sobre sexualidade e educação sexual nas 

escolas, organizamos este artigo em três seções, a saber: 1. Sexualidade e gênero: 

uma breve revisão; 2. Educação sexual nas escolas: possibilidades e desafios; 

Conclusão. 

 

 

1 Sexualidade e Gênero: uma breve revisão  
 
 

Inicialmente, recorremos ao conceito de sexualidade da Organização 

Mundial de Saúde (1975): parte integral da personalidade de cada um; uma 

necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de 

outros aspectos da vida. A sexualidade, portanto, não é sinônimo de coito e não se 

limita à presença ou não de orgasmo. Nesta perspectiva, a sexualidade se expressa 

na forma de sentir, pensar e agir das pessoas na relação consigo e com os outros. A 

sexualidade incorpora os seguintes aspectos: biológico (sexo); sócio-cultural 

(gênero) e psíquico-emocional (orientação do desejo afetivo-sexual). Neste primeiro, 

situam-se as diferenciações de sexo, homem e mulher; no segundo, as questões 

que envolvem gênero, isto é, a educação diferenciada da sociedade para meninos e 

meninas; e, no terceiro, estão a heterossexualidade, homossexualidade, a 

bissexualidade e etc. Afinal, como as identidades são mutáveis e contextualizadas, 

considero que o próprio sexo e os atributos do corpo no mundo atual são passíveis 

de alterações via intervenções cirúrgicas, podendo a identidade de sexo ser 

adequada à identidade de gênero e as peculiaridades das personalidades. 

A sexualidade resulta, portanto, da integração do conjunto de componentes 

biopsicológicos, históricos e sócio-culturais. Como diz Caridade (1997), a sexualidade 

é uma dimensão da existência que não tem idade, que está presente desde o 

nascimento do indivíduo até a sua morte. A cada etapa do desenvolvimento pessoal, 

correspondem formas próprias de expressão, porque somos seres em contínua 

transformação. Corroborando com esta concepção, uma participante expressou a 

seguinte opinião sobre o trabalho com a sexualidade na escola: 



 

Começaria a trabalhar o sexo biológico (características físicas  e biológicas que 
diferenciam homens e mulheres) depois trabalharia o papel sexual  que não se 
limita a natureza biológica do sexo, trata-se da expectativa  que a sociedade tem 
em relação ao comportamento a ás atitudes das pessoas de um determinado 
sexo. E o respeitando as diferenças individuais. Trabalharia  com dinâmica de 
grupo onde eles iriam compreender a distinção entre papel e identidade sexual 
(P3) 

Neste sentido, podemos perceber que a sexualidade não pode ser pensada 

sem levar em consideração as questões de gênero, na qual identidades são 

construídas a partir do referencial biológico, cultural e afetivo-emocional. Os modelos 

de menina e menino são ensinados desde a tenra idade. Segundo Passos (1999: 

111), de modo explícito ou inconsciente, o menino, aprende a parecer-se com o pai, 

com o “[...] macho concretizado na figura do provedor, seguro e justiceiro [...]”, já a 

menina, deve identificar-se com a mãe e conquistar características como docilidade, 

dependência e insegurança. 

Para relativizar os comportamentos fixos ensinados para meninos e meninas, 

uma participante compartilhou um trecho interessante da canção intitulada 

Masculino e Feminino, composição de Baby Consuelo, Didi Gomes e Pepeu Gomes, 

que diz assim:  

 
Que ser um homem feminino 
não fere o meu lado masculino  
se Deus é menina e menino 
sou masculino e feminino  
 
Vou assim, todo o tempo 
vivendo e aprendendo 
 

Ademais, outra narrativa indica a compreensão das diferenciações culturais 

de gênero, porém, reduz a educação sexual ao esclarecimento sobre mecanismos 

de prevenção à gravidez, às DSTs. 
 
A diferenciação entre coisas de meninos e coisas de meninas perpassa muitas 
vezes da vivência do lar para a escola sem que esta esteja preparada ou alerta 
para desmistificar tal fato, ainda é comum a repressão de expressões de 
sexualidade e a comunidade escolar tem que estar instrumentalizada para tratar 
destas questões esclarecendo de forma franca e dialógica abrangendo uma 
política não moralista com questões como educação sexual, que esclareça sobre 
mecanismos de prevenção à gravidez, às DSTs. (P1) 
 



Ainda em relação às características estereotipadas para homens e mulheres 

nas quais se constroem a sexualidade, podemos depreender que o papel atribuído 

ao feminino assumiu diferentes roupagens. Primeiro, a idéia da mulher como dona 

do lar; depois como professora, que transferia sua maternidade às crianças e, por 

fim, como profissional que começa a conquistar seu lugar no mercado de trabalho 

mesmo assumindo, inicialmente, profissões marcadas pelo gênero como: 

enfermeira, professora, assistente social. Hoje, a mulher caminha em direção a 

profissões associadas também ao masculino: engenheira, caminhoneira, vereadora, 

etc. Desta forma, a influência do status social das mães e pais em seus filhos e 

filhas será positiva e incidirá em sua emancipação individual e social, além de 

contribuir para fragilizar as dicotomias existentes entre os sexos. Neste sentido, 

segue uma narrativa sobre o tema em debate: 

 

Assim que nossos filhos nascem temos maior preocupação de deixar bem 
claro, nas suas cabecinhas, o que é certo para mulher e para homem e o que 
serve para mulher e para homem, logo criamos diferenças tão extremas que os 
tornamos pessoas completamente opostas oportunizando dessa forma 
conflitos que estarão por vir mais adiante. São as roupas diferentes, os 
brinquedos, os hábitos, as maneiras de andar, sentar, etc. Cabelos compridos, 
roupas azuis ou cor de rosa, carrinhos ou bonecas, saias ou calças compridas, 
tudo isso nós criamos para lhes dizer, desnecessariamente, quem é quem. Na 
hora certa essas diferenças serão descobertas de uma forma natural, sem 
deformações, com o melhor dos entendimentos; sem tabus, sem as 
maledicentes barreiras que nós, por interesses duvidosos, atribuímos existir 
entre sexos opostos. (P4) 

 

Visando mediar as interações focando as questões de gênero na escola, a 

tutora registrou a seguinte narrativa no espaço virtual: 
 

 

A escola deve desmistificar estes estereótipos, pois, [...] até aproximadamente 
os 3 anos de idade a criança ainda não tem a cultura sexista arraigada. Esta é 
a hora de aproveitar! Promover grupos mistos de trabalho em que meninos e 
meninas interajam independentes do sexo, trabalhar com receitas e produção 
de alimentos (para combater a idéia de que lugar de mulher é na cozinha), 
fazer um projeto de "profissões' para que eles/as livremente escolham a 
atividade que mais gosta (mediando que não há profissões específicas para 
meninos e meninas), desenvolver pinturas (em tela ou papel) em que sejam 
disponibilizadas apenas cores 'quentes'  (rosa, lilás, amarelo, laranja,etc.), 
para mediar as reações que possam aparecer... (P1) 



Corroborando com os princípios da pluralidade cultural, Delors (2001), no 

Relatório Internacional para a UNESCO2

As características atribuídas ao feminino e ao masculino, legitimadas e 

cobradas pelos adultos, reforçam as diferenças e distanciam meninos e meninas de 

um relacionamento amistoso e democrático. Daí, a preocupação com a existência de 

, afirma que a educação tem como missão a 

preparação do indivíduo para uma participação ativa na vida de cidadão, devendo 

ser esta um fator de coesão, se levar a efeito a diversidade de indivíduos e dos 

grupos humanos, evitando tornar-se um fator de exclusão social. A educação, neste 

contexto, assume seu caráter integrador à medida que reivindica uma formação 

pessoal e social do sujeito que reverbere uma postura de oposição a todas as 

formas de discriminações, de desigualdades, de preconceitos e de homogeneização, 

pois a diferença não deve ser justificativa para as desigualdades. Sobre o papel do 

(a) educador(a) diante dos preconceitos de gênero e sexualidade, as professoras 

comentam: 
 
Nos educadores devemos ficar atentos para não passar informações truncadas 
nem expressar de forma inconsciente nossos preconceitos que podem estar tão 
enraizado em nos, que sem querer o exteriorizamos. Quem trabalha a temática 
sexualidade tem que ter mente aberta para trabalhar as dúvidas dos alunos e 
deixá-los bem. (P1)  
 
É por isso mais uma vez que venho aqui registrar a necessidade dos 
educadores serem atualizados ou até mesmo graduados,para que conheçam 
melhor sobre esta problemática de maneira a levar para os alunos 
conhecimentos concretos,democráticos, sem preconceitos ou pré-conceitos 
estereotipados por nós mesmos. (P2) 

 

Em relação ao reconhecimento e a aceitação das diferenças entre os sexos, 

Sapon-Shevin (1999: 294) propõe que educadores e educadoras se libertem, e 

também às crianças, “[...] das visões constrangedoras e estereotipadas do que ‘as 

meninas podem fazer’ e do que ‘os meninos podem ser’, abrindo assim maiores 

opções para o crescimento e para o desenvolvimento”.  

Do contrário, permitiremos que as diferenças, uma vez não esclarecidas e 

discutidas de maneira crítica, sejam ampliadas para situações de conflito e se 

tornem motivos de piadas e rechaços, continuando a perpetuar os estereótipos 

sexistas, que acompanham o sujeito ao longo de toda a sua trajetória de vida e 

formação. 

                                                 
2 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 



uma prática pedagógica que não confine meninos e meninas a atividades, 

linguagens, brincadeiras e comportamentos estereotipados. Ao contrário, a nossa 

luta deve ser a de ensiná-los, desde a tenra idade, a igualdade, mas também fazê-

los entender as desigualdades sociais existentes e, assim, capacitá-las para 

tornarem-se ativistas na mudança da sociedade, investindo no exercício de 

compreensão às diferenças e no respeito à diversidade de identidades, tarefas tão 

frutíferas para as gerações futuras.  

 

 
2 Educação sexual nas escolas: possibilidades e desafios 
 
 

A educação sexual não é apenas educação para contracepção nem para 

evitar doenças sexualmente transmissíveis. Educa-se para preparar um indivíduo, 

através do uso responsável da liberdade, para ser um agente eficaz de promoção da 

felicidade individual e coletiva. Educa-se para uma liberdade sexual, com 

responsabilidade e respeito à liberdade sexual do outro, os limites e a integridade do 

outro. Nesta lógica, evitar AIDS e gestações indesejáveis são meras conseqüências e 

não o foco da educação sexual. 

Partimos do pressuposto de que a educação sexual envolve muito mais do que 

campanhas de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, vírus da AIDS e 

métodos contraceptivos. Ela deve configurar atividades que relacionem a Educação 

sexual à cidadania, divulgando que a sexualidade é um conceito construído 

historicamente, que, por sua vez, compõe uma série de questões sócio-culturais e 

políticas. Para Figueiró (2006) os objetivos da Educação Sexual são:  

[...] contribuir para que o educando possa viver bem sua sexualidade, de 
forma saudável e feliz, e, ao mesmo tempo contribuir para que ele esteja apto 
a participar da transformação social, em todas as questões ligadas direta ou 
indiretamente à sexualidade, podemos concluir que o professor que ensina 
sobre sexualidade, de forma humanizadora, está sendo um mediador de 
esperanças e projetos de vida (p.17). 

Nunes (1987) considera que a escola seja um dos ambientes mais oportunos e 

adequados para que os adolescentes sejam informados e orientados sobre 

sexualidade, mas uma discussão que vá além dos métodos anticoncepcionais e uso 

de preservativos e DSTs, proporcione um debate sobre a gravidez precoce, e sobre 

alguns valores como: respeito mútuo, liberdade de escolha, e com isso, ofereça 



possibilidades ao adolescente para tomar decisões mais adequadas, desenvolvendo 

um compromisso consigo mesmo e com o outro. Apesar dos participantes do curso 

reconhecerem que a escola é um lugar propício ao trabalho com a sexualidade, não 

descartam a integração da escola com a comunidade para ampliar as possibilidades: 

O educador tem que trabalhar primeiro com a comunidade escolar sensibilizando 
sobre a temática utilizando oficinas, apresentação de filmes, peças teatrais onde 
a comunidade possa expressar suas dúvidas de forma lúdica e assim quebrando 
as barreiras que envolvem este tema. (P1) 

De acordo com Nunes (1987), a educação sexual apresentada na escola ainda 

pauta-se ainda pelos critérios da Biologia descritiva do século XIX, sem articular e 

resgatar a concepção histórica e cultural, sem estabelecer uma teia com a realidade, 

sem refletir ética e esteticamente sobre os valores, as transformações do mundo do 

trabalho e as descobertas científicas, oferecendo, assim poucas possibilidades para 

que os educandos possam mudar conscientemente e concretamente a conjuntura 

atual.  

Neste sentido, a educação sexual baseado nos PCN - Ensino Fundamental - 
visa à formação do indivíduo enquanto sujeito de sua própria sexualidade. Tornando-

se portanto, capaz de refletir criticamente a partir de informações técnico-científicas 

recebidas, sobre as vivências cotidianas de sua sexualidade, em prol de vivê-la com 

prazer e responsabilidade. Assim, a educação sexual deve incorporar uma 

perspectiva de gênero por vários motivos, a saber:  

• Porque a sexualidade se constrói na vivência com o outro; 

• Para contribuir com a construção de uma reflexão crítica a cerca dos 

valores sociais propostos; 

• Para o entendimento e valorização da diversidade; 

• Para a construção de uma dimensão particular (própria) da sexualidade; 

• Como contribuição à formação de relacionamentos que incorporem uma 

ética sexual; 

• Para que o “empoderamento” de meninas, adolescentes e mulheres, possa 

transformá-las em sujeito da própria sexualidade e não objeto dos desejos 

alheios; 

• Para que os meninos, rapazes e homens possam vivenciar a sexualidade 

como relação e não como performance.  

 



A escola deve se constituir num importante agente na construção da 

sexualidade dos seus alunos e alunas, e porque não dizer, também dos seus 

professores. Sayão (1997) comenta que no dia-a-dia escolar quando se proíbe ou 

inibe comportamento de alunos que expressam ou que se “excedem” com relação à 

sua sexualidade, ou quando se convoca os pais para uma conversa reservada sobre 

tais comportamentos; em todas essas situações a escola está (re)produzindo certos 

valores morais e tabus, mais ou menos rígidos, dependendo do profissional que 

protagoniza essas situações. 

 
 
4. Conclusão 
 

Depreendemos, com esta experiência, que avançamos na reflexão e no 

interesse das participantes em praticar ações positivas face ao tema. Ademais, é 

salutar constatar que mesmo tendo vivenciado um currículo acadêmico formal que 

não aborda as questões de gênero e sexualidade como objeto de análise nas 

disciplinas ou como discussão transversal, os educadores foram capazes de discutir, 

hipotetizar, ensaiar concepções e práticas significativas sobre gênero e sexualidade, 

a despeito de todas as opressões e estereótipos sexistas vivenciados nas 

itinerâncias dos currículos cultural, acadêmico e escolar. 

As práticas educativas desenvolvidas nas escolas e noutros espaços 

educativos envolvem práticas discursivas que, por sua vez, não são neutras, são 

carregadas de intencionalidade e, de modo eficiente, informam muito bem quais são 

as regras legítimas e quem as dita. Assim, as instituições sociais tornam-se vítimas e, 

ao mesmo tempo, algozes das práticas discursivas existentes, pois estes discursos 

não são apenas incorporados, como também estão freqüentemente alienados no 

tocante às consciências de gênero. Portanto, para se entender os princípios que 

norteiam a seleção e organização do conhecimento, faz-se necessário examinar as 

relações entre o conhecimento explícito e implícito veiculado nas escolas, bem como 

a influência do currículo cultural no currículo escolar e vice-versa.  

Os(As) professores(as), por su vez, preparados(as) para abordar o tema 

sexualidade devem primeiro se desfazer dos próprios preconceitos e pré-

julgamentos, por considerar as suas diversidades culturais dos sujeitos que 

influenciam na desenvolvimento das atitudes e atividades realizadas sobre o tema. A 

abordagem sobre a sexualidade, através da educação sexual, deve envolver 



acontecimentos diários da vida das crianças, com a ajuda de músicas, poesias, 

poemas e filmes a atividade sobre esse tema flui melhor e esclarecem as dúvidas das 

crianças e jovens.  
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