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RESUMO 

Neste estudo questiona-se porque apesar de tanto conhecimento sobre sexualidade e saúde 
reprodutiva que se tem produzido em pesquisas, há um grande desconhecimento dos 
indivíduos em relação às suas próprias sexualidades. Diante do exposto, este estudo teve 
como objetivo investigar que conhecimentos os estudantes, de uma escola pública de 
ensino fundamental do município de João Pessoa/PB, apresentam sobre temas relacionados 
à sexualidade e iniciação sexual. A pesquisa tem um caráter quantitativo e qualitativo 
fenomenológico em que se busca identificar e compreender as percepções/representações 
de alunos/as das 8º e 9º séries de uma escola pública Municipal localizada no município de 
João Pessoa, PB. Desta forma, para conhecer estas representações, recorre-se para o 
discurso que esses estudantes empregam para interpretar o que a eles é transmitido. Neste 
estudo, foi realizada uma combinação de diferentes técnicas, tais quais: aplicação de 
questionários, entrevistas individuais semi-estruturadas e observação direta. O 
aprofundamento qualitativo dos discursos coletados foi por meio da análise de conteúdo. 
Ao serem perguntados, em questionário, se existe diferença entre sexo e sexualidade, cerca 
de 35% dos que responderam disseram que não, sendo 18,9% moças e 16,2% rapazes. 
Ficaram sem responder 8,1% dos estudantes e 1,4% disseram que não sabiam a diferença. 
Constatou-se, também, que apesar de a masturbação estar fortemente ligada ao sexo 
masculino, ambos os grupos a associam à busca de prazer 48,6%, sendo a moças a maioria 
com 36,5% e 12,2% para os rapazes. A busca pelo autoconhecimento ficou em segundo 
lugar na opinião dos (as) estudantes, com 10,8% (4,1% para as meninas e 6,8 para os 
meninos). Dos que consideram a masturbação como uma busca pelo prazer, a maioria 
24,3% é católica e 10,8% são protestantes. Os (as) alunos (as) também foram perguntados 
se já haviam iniciado sua vida sexual. Notou-se que os rapazes são a maioria dos que já 
tiveram relação sexual, 17,6% (13,5% são negros, 2,7% são brancos e 1,4% amarelo). Estes 
números diminuem bastante quando nos referimos às meninas: apenas 5,5 dos que já 
haviam transado, sendo 4,1% negras e 1,4% branca. A idade média da primeira relação 
sexual para as estudantes foi de 11,7 anos. Já para os rapazes, a idade média foi 11,8 anos. 
Entre os motivos elegidos pelos alunos para se ter a primeira relação, a maioria dos que já 
haviam transado disse que a primeira vez ocorreu por desejo/atração (12,2% - 9,5% para os 
rapazes e 2,7% para as moças), seguido de curiosidade com 8,1% dos quais 5,4% se 
referem aos meninos e 2,7%, às meninas. Através da presente pesquisa, pode-se constatar 
que os desafios e as dificuldades de se trabalhar a educação sexual fora de um prisma 
normatizador e abrangente, fugindo dos discursos naturalizantes e biológicos. 

Palavras-chave: Educação Sexual, Iniciação Sexual, Ensino Público, Análise de Conteúdo. 
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ABSTRACT 

This study aims to question the reasons why despite all knowledge produced in researches 
on sexuality and reproductive health there is still a great unfamiliarity with the individuals 
regarding their own sexualities. Thus, the main objective of the survey was to investigate 
the awareness of students from public elementary school in Joao Pessoa municipality, state 
of Paraiba regarding the matter of sexuality and sexual initiation. The research bases on a 
quantitative and qualitative type of phenomenology documentation, aiming to identify and 
comprehend the perceptions/ representations of students from 8th and 9th grade of a public 
school in Joao Pessoa municipality. In order to meet following representations we appealed 
to the student’s speeches used to interpret what has been transmitted to them. Several 
techniques such as questionnaires, semi- structured and individual interviews, as well as 
direct observation were applied and combined in this study. Qualitative depth of the 
speeches collected came through content analysis. When asked if there was a difference 
between sex and sexuality, circa 35% of interviewees answered “no”,  represented by 
18.9% young females and 16.2% young males. Non- answers were represented by 8.1% of 
the students and 1.4% claimed not knowing the difference. Despite masturbation is strongly 
linked to the male gender, it was also determined that both groups relate the practice with 
the search for pleasure represented by 48.6%, being 26.5% young females and 12.2% 
young males. The quest for self- consciousness stood in second place among the students, 
represented by 10.8% (being 4.1% young females and 6.8% young males). From the 
population that considered masturbation as a search for pleasure the majority of 24.3% 
represented Catholics and 10.8% Protestants. Students were also asked about the initiation 
of their sex lives. Young males shown to represent the majority regarding initiation of 
sexual relations, represented by 17.6% (being 13.5% African- Americans, 2.7% Caucasians 
and 1.4% Asians). The same numbers suffered a severe decrease when we referred to 
young female population: only 5.5% had had sex, being 4.1% African- Americans and 
1.4% Caucasians. The average age of first sexual relation among the students were 11.7 
years old. Among young males, the average age was determined at 11.8 years old. As the 
main reasons elected by the students for having their first sexual experience,  most of the 
population that had already had sex claimed that their first time occurred due to desire/ 
attraction (represented by 12.2% of the students- being 9.5% young males and 2.7% young 
females). Followed by curiosity representing the second main reason for 8.1% of the 
students, being 5.4% young males and 2.7% young females. Through the present survey, it 
was possible to determine the challenges e difficulties of exercising sexual education 
outside a regulatory and broad perspective, escaping from naturalizing and biological 
concepts. 

Keywords:  Sexual Education, Sexual Initiation, Public Education, Content Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Minha vida acadêmica começou na área de pesquisa em Biologia na 

Universidade Federal da Paraíba, UFPB. No início do curso fiz estágio com 

Herpetologia, estudo dos anfíbios e répteis, mas como passar do tempo fui atraída pela  

Ictiologia, estudo dos peixes. Após a conclusão do curso, fui morar fora do Brasil e 

percebi que minha verdadeira paixão era a Educação. Ao retornar, comecei a trabalhar 

como professora de Ciências no Ensino Fundamental II e busquei um mestrado nessa 

área. Pensei em questões que pudessem fazer a diferença na vida dos educandos. Desta 

forma, descobri que temas relacionados à educação sexual provocaram meu interesse, 

sistematizei alguns estudos e preparei o projeto para ingressar no Programa de Pós-

graduação em Educação (PPGE) na UFPB.  

 

O projeto de pesquisa desenvolvido investigou quais os conhecimentos 

relacionados à sexualidade e à iniciação sexual dos/as estudantes de uma escola pública 

de ensino fundamental do município de João Pessoa/PB apresentam. Além disso, 

pretendeu-se identificar as percepções sobre sexualidade e iniciação sexual destes/as 

discentes, bem como; analisar os discursos e práticas dos/as mesmos/as sobre a 

sexualidade e a iniciação sexual; bem como analisar possíveis interdições relacionadas 

à sexualidade e à iniciação sexual e analisar que conhecimentos esses/as apresentam 

em relação às formas contágio e prevenção do vírus HIV.  É a partir desse 

conhecimento que valores, conceitos e representações sobre a temática da sexualidade 

e seu processo educativo podem ser acessados, apreendidos e utilizados como subsídio 

para propostas pedagógicas que favoreçam a autonomia e o aprendizado da cooperação 

e da participação social (FURLANI, 2012). 



16 
 

 

1.2 PASSOS INTRODUTÓRIOS 

 

Os desafios da educação básica contemporânea têm ultrapassado os limites dos 

processos de ensino-aprendizagem do currículo tradicional. É preciso levar em 

consideração a complexidade que é inerente a toda sala de aula. Portanto, o educador 

precisa estar atendo “às transformações interiores dos seres aprendentes, a partir de suas 

experiências vividas.” (MORAES; NAVA, 2010). Novas demandas no contexto da 

educação brasileira vêm ganhando destaque e precisam ser levadas em consideração em 

sala de aula, de forma interdisciplinar, sobretudo quando se referem aos temas que 

permeiam a sexualidade dos/as alunos/as.  

Diante de tantos desafios no cenário educacional do brasileiro, é preocupante a 

considerável desorientação dos/as educadores/as no enfrentamento dessas novas demandas. 

Consequentemente, gera-se, segundo Pozo (2009), “uma defasagem crescente entre as 

demandas formativas dos alunos, especialmente a partir da adolescência”, além da baixa 

oferta educacional que recebem. 

Desde o surgimento da AIDS, em 1980, as demandas sociais por projetos que 

envolvam a sexualidade nas escolas brasileiras aumentaram consideravelmente, não apenas 

no sentido de prevenir o contágio pela doença; mas, também, a gravidez não programada na 

adolescência. Entretanto, a história da sexualidade e da educação sexual é bem mais antiga. 

Ao longo do tempo, percebe-se uma supervalorização em relação ao sexo, tornando-o 

segredo, algo que poderia causar problemas. Começou-se então a controlar as formas de 

expressar a sexualidade, sobretudo no que diz respeito às palavras. Foi definido, portanto, o 

modo de falar – onde, quando, quem e em que circunstâncias poderiam anunciar tais 

palavras. Como se, segundo Foucault (2011), para se dominar o sexo no plano real, fosse 

preciso primeiro controlá-lo no nível da linguagem, controlar sua livre circulação nos 
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discursos da população e eliminar determinadas palavras que o tornam presente de forma 

delicada.  Portanto, “se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao 

mutismo, o simples fato de falar dele e de sua repressão possui como que um ar de 

transgressão deliberada” (FOUCAULT, 2011 p. 10).  

Em meio a estas proibições, uma das instituições liberadas a discursar sobre o sexo 

foi a escola. Segundo Foucault (2011, p. 36), “a partir do século XVIII, as escolas 

multiplicam-se, aperfeiçoam-se e aparecem como um dispositivo de poder. A sua função 

era disciplinar o corpo e o sexo do homem e da mulher. A sexualidade das crianças era um 

dos alvos principais de preocupação, afinal, na criança estava o futuro cidadão”. Mesmo 

passando a impressão de que praticamente não se falava em sexo, nessas escolas, Foucault 

deixa claro que basta prestar atenção para os dispositivos arquitetônicos, em como a escola 

está organizada interiormente, seja no espaço da sala de aula, na forma das mesas, na 

distribuição dos dormitórios e na disciplina interna. Podemos perceber que lá se trata 

continuamente sobre sexo, levando também em consideração que essa sexualidade existe 

precoce, ativa e permanente nas crianças. 

Aliados/as aos professores/as, diretores/as das escolas e às famílias, os médicos/as e 

pedagogos/as “entraram em cena” no controle da sexualidade das crianças, orientando, 

dando recomendações, redigindo livros de conselhos médicos e de bons exemplos, ou seja, 

toda uma literatura médico-pedagógica sobre a sexualidade da criança e do adolescente 

passa a ser erigida. Dessa forma, foram estabelecidos diferentes pontos de implementação 

dos discursos sobre o sexo, codificação dos conteúdos e qualificação dos locutores, 

mobilizando o mundo adulto em torno do sexo das crianças. Segundo Foucault, 

Falar do sexo das crianças, fazer com que falem dele os educadores, os médicos, 
os administradores e os pais. Ou então, falar de sexo com as crianças, fazer 
falarem elas mesmas, encerrá-las numa teia de discurso que ora se dirigem a elas, 
ora falam delas, impondo-lhes conhecimentos canônicos ou formando, a partir 
delas, um saber que lhes escapa – tudo isso permite vincular a intensificação dos 
poderes à multiplicação do discurso (2011, p. 36). 
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Portanto, o sexo das crianças e adolescentes passou a ser foco de vigilância para 

várias instituições, dispondo de inúmeras estratégias discursivas: 

(...) em todo canto onde houvesse o risco de se manifestarem, foram instalados 
dispositivos de vigilância, estabelecidas armadilhas para forçar confissões, 
impostos discursivos inesgotáveis e corretivos; foram alertados os pais e 
educadores, sendo entre eles semeada a suspeita de que todas as crianças eram 
culpadas e o medo de que eles próprios viriam a ser considerados culpados caso 
não desconfiassem suficientemente: tiveram de permanecer vigilantes diante 
desse perigo recorrente, foi prescrita a sua conduta e recodificada a pedagogia; e 
implantadas sobre o espaço familiar as bases de todo um regime médico-sexual 
(FOUCAULT, 1997, p. 71). 

Desta forma, percebe-se que não houve silêncio em relação ao sexo das crianças e 

dos/as adolescentes, pelo contrário, esse discurso, ao longo da história, passou a envolver 

diversos especialistas (professores, médicos, pedagogos, entre outros), além dos pais, 

responsáveis e as próprias crianças e adolescentes no sentido de controlar o sexo destes 

últimos. Então, segundo Silva (2004, p. 30),  

(...) em nome da saúde pública, os médicos e os pedagogos eugenistas passaram a 
fazer parte das famílias e das escolas. Os médicos elaboravam discursos e os 
pedagogos projetos normalizadores do sexo que deveriam ser absorvidos pela 
família e pela escola. Se a família não estava dando conta da educação (sexual) 
das crianças, passava a ser obrigação da escola suprir esta falha familiar. 

As famílias de classe social médio-alta, portanto, por serem consideradas incapazes 

de regular e assegurar uma educação sexual para seus/as filhos/as, passaram a deixá-los/as, 

a partir do século XIX, em internatos. Locais onde o objetivo principal era disciplinar o 

corpo, levando em consideração aspectos essenciais à educação higiênica. Segundo 

Penteado et al,  

(...) o higienismo desenvolve-se em meio às tensões dos jogos de interesses 
econômicos e produtivos, à dominação das classes hegemônicas e às diferenças 
culturais e de identidade dos vários segmentos sociais e dos seus modos 
característicos de apropriação da cultura e de sensibilidades, os quais refletem 
maneiras de os homens compreenderem o mundo e de nele se posicionarem. 
(2005, p. 11). 

Portanto, nestes internatos, as crianças eram separadas por sexo, assim como as 

atividades que eram desenvolvidas por elas. Logo, meninos e meninas recebiam educação 

diferenciada, “ficando a instrução secundária somente para os meninos, estabelecendo 

papéis sociais para o homem e para a mulher” (SILVA, 2004).  
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Os cuidados com os corpos dos indivíduos, inicialmente, se limitavam às classes 

privilegiadas. A necessidade de cuidar da classe proletária surgiu anteriormente, no fim do 

século XVIII, pela necessidade das indústrias de terem trabalhadores mais fortes e 

saudáveis, com a ideia de que “um corpo disciplinado é a base de um gesto eficiente” 

(PENTEADO ET AL, 2005, p. 12). De acordo com Foucault (1995), foi no século XIX  que 

o termo “limpo” ganhou significados morais, associados à ordem, elegância e disciplina, 

valores que estão ligados à higiene, à abstinência e às regras de uma vida disciplinada. 

Desta forma, com o intuito de se manter a vida regrada e bem comportada, de acordo com 

normas de conduta, foi instaurada “uma política social de coerções, que implica um 

trabalho sobre o corpo e uma manipulação dos seus elementos, gestos e comportamentos”. 

No decorrer deste século e no que se seguiu, segundo Penteado (2005), os processos de 

disciplinamento se tornaram “fórmulas gerais de racionalização, regulação e dominação 

social” (p. 12).  

No Brasil, a medicina higienista chegou com a família real portuguesa, no início do 

século XIX, com a necessidade de modificar os padrões sociais, sexuais e educacionais, 

convencendo, portanto, as famílias da necessidade da higiene básica, dos cuidados em 

relação à procriação, controlando a natalidade, controle e prevenção de doenças, 

estabelecendo assim, uma nova configuração de educação (SILVA, 2004). De acordo com  

Rosen, a gênese 

da higiene e educação em saúde, encontra-se a esperança de uma revolução da 
moralidade social, concretizada em ações fundamentadas em uma concepção de 
educação de base cognitivista e baseada na difusão da informação/conhecimento 
– como se o simples fato de explicar, ensinar e demonstrar a maneira de mudar 
fosse suficiente para que as transformações ocorressem (1994). 

Apesar da prática da medicina higienista, a educação sexual só foi implementada no 

Brasil no século seguinte, com a preocupação em combater a masturbação, as doenças 

sexualmente transmissíveis e em preparar a mulher para o papel de esposa e de mãe. A este 

respeito Silva nos lembra que,  

A partir da década de 20, iniciou-se, ainda que de forma tímida, alguma 
preocupação com a educação sexual no campo da educação escolar. Para que a 
sociedade caminhasse em direção à modernização, era necessário que o indivíduo 
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conhecesse a fisiologia sexual nos moldes do discurso higienista. Começam 
então, por volta de 1928, a realização de congressos defendendo programas de 
Educação Sexual nas escolas para crianças com mais de 11 anos, lançando, assim, 
a ideia de que o espaço escolar seria um local apropriado para se discutirem os 
conhecimentos na área da sexualidade. (2004, p.8). 

Foi a partir desse século que, segundo Penteado et al (2005), o higienismo foi se 

transformando em disciplina nas áreas de medicina e das políticas públicas.  A sociedade, 

nesta época, passava por grandes mudanças devido à urbanização e ao avanço do 

capitalismo. As mulheres da classe média estavam ganhando mais espaço no mundo do 

trabalho. Entretanto, apesar desses avanços, a educação sexual ainda era vista como um 

tabu, como algo perigoso que não deveria ser ensinado nas escolas. Essa atitude de 

preocupação foi frequente até os anos de 1960, em que a negação e a proibição eram 

predominantes. Nessa última década, marcada pelo advento do golpe militar e pela 

repressão, o processo de implementação oficial de uma educação sexual nas escolas foi 

dificultado. Projetos, nesse sentido, foram barrados, e nada foi feito oficialmente. López 

enfatiza o tabu que caracterizou essa época: 

Durante este período, a atitude predominante era de negação, imposição de tabu, 
proibição e obsessão. Negação porque fazia todo o possível para reduzir a 
sexualidade a algo secreto. Com efeito, não se podia falar sobre ela. Se as pessoas 
o faziam era para se auto-acusarem em confissão ou como argumento de gracejo 
malicioso. Imposição de tabu porque qualquer tema referente à sexualidade, 
embora enormemente carregado de significado e interesse adquiria o caráter de 
intocável e indiscutível. (1989, p.23  apud Silva 2004). 

 

Quando a Lei 5.692/71 de Diretrizes e Bases foi promulgada em 1971, houve a 

determinação de que em todas as instituições brasileiras de ensino básico fossem 

desenvolvidas a Orientação Sexual pelo orientador educacional com formação superior em 

todas as escolas. A entrada da educação sexual nas escolas de 1º e 2º graus se deu a partir 

de programas de saúde inseridos nos currículos destes estabelecimentos: 

Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, 
Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos plenos dos 
estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto no 
Decreto-lei no 869, de 12 de setembro de 1969.  
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Silva (2004) aponta uma crítica indicando a falta de uma formação específica para 

este orientador educacional no sentido de lidar com a educação sexual dos educandos. 

Segundo esta autora,  

(...) este profissional, embora sem formação específica na área da sexualidade 
acabou por enveredar por este caminho devido ao caráter de proximidade e 
intimidade com o problema do educando no desenvolver do processo educativo. 
De acordo com esta mesma Lei que fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 
2º graus, não havia nenhuma proibição formal contra a educação sexual, o que se 
encontra realmente sobre o assunto é o parecer nº 2.264/74 do Conselho Federal 
de Educação, aprovado em agosto de 1974, e que menciona a educação sexual 
como um propósito a ser desenvolvidos nos programas de Educação da Saúde a 
nível de 2º grau (2004,  p. 9). 

 

A década seguinte, de 1980, foi marcada por acontecimentos importantes nos 

cenários político e educacional no Brasil. Na primeira esfera, ocorria o enfraquecimento do 

regime militar permeado pelo crescimento da mobilização e da resistência à ditadura em 

diversos setores sociais. A luta dos diferentes segmentos sociais (trabalhadores, jornalistas, 

advogados, professores, setores da igreja e, inclusive, frações das classes dominantes) era 

contra todas as estratégias de dominação postas em prática pelo regime (GERMANO, 

2011). Estes setores da sociedade brasileira se mobilizaram formando um bloco expressivo 

de pressão contra o regime, exigindo mudanças significativas na estrutura organizacional 

do país, em favor do processo de democratização (MARQUES, 2002).  Este mesmo bloco, 

conforme mencionado anteriormente, também organizou o movimento “Diretas Já”, 

reivindicando eleições diretas para Presidente do Brasil em 1985. Essas eleições, entretanto, 

aconteceram de forma indireta em Janeiro do mesmo ano, através de Colégio Eleitoral, 

elegendo para presidente Tancredo Neves, o qual foi o primeiro civil eleito pós-ditadura, e 

José Sarney, como vice-presidente, que logo se tornou presidente com a morte do primeiro 

(SILVA, 2004). 

Neste sentido, Gerschman, 1995, aponta que “esta luta constitui-se como saída 

política à ditadura militar, que anunciara a proposta de estabelecer uma abertura lenta, 

gradual e segura” (p. 50). Em meio às pressões, na primeira metade da década de 1980, o 

governo militar buscou se aproximar das massas populares com ajustes e programas de 
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“inclusão (dos excluídos) no processo de crescimento econômico, através do combate ou 

mesmo da eliminação da pobreza” (GERMANO, 2011). Com este plano, o regime 

pretendia permanecer no poder. Entretanto, mesmo com os esforços do regime para 

prolongar-se por mais alguns anos no poder, era notório o seu esgotamento e o 

fortalecimento do processo de redemocratização política e a reorganização de movimentos 

sociais e culturais (GRANGEIRO et al, 2009) 

No cenário educacional, a década de 1980 iniciou com a formação de associações e 

sindicatos que aglutinaram professores de diferentes níveis de ensino. Surgiram também, 

ainda no final da década de 1970, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd), em 1977; o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), em 

1978; e a Associação Nacional de Educação (ANDE), em 1979, (SAVIANI, 2011/a). O que 

se postulava, na época, era que a pedagogia oficial imposta pelo regime militar era 

inaceitável. Questionava-se, portanto, qual seria a “orientação alternativa” aceitável 

(SAVIANI, 2011/b). Em 1980, aconteceu a I Conferência Brasileira de Educação (I CBE), 

evento que abriu espaço para a discussão sobre a busca de alternativas para a educação 

vigente, ou seja, para a formulação das pedagogias contra-hegemônicas (SAVIANI, 

2011/a). 

Em suma, a década de 1980 no Brasil foi marcada, segundo Saviani, pelo 

[...] processo de abertura democrática; a ascensão às prefeituras e aos governos 
estaduais de candidatos pertencentes a partidos de oposição ao governo militar; a 
campanha reivindicando eleições diretas para presidente da república; a transição 
para um governo civil em nível federal; a organização e mobilização dos 
educadores; as conferências brasileiras de educação; a produção científica crítica 
desenvolvida nos programas de pós-graduação em educação; o incremento da 
circulação de ideias pedagógicas [...] (2011/a, p. 413). 

É em meio a estes acontecimentos importantes nos cenários político e educacional 

brasileiro que a HIV/AIDS surge como um grande problema de saúde pública e que precisa 

ser respondido pelo setor público de forma emergente (MARQUES, 2002).  

A partir de meados dos anos 80, a demanda por Orientação Sexual nas escolas se 
intensificou devido a preocupação dos educadores com o crescimento da gravidez 
indesejada entre adolescentes e com o risco da contaminação pelo HIV (vírus da 
Aids) entre os jovens. (Brasil, 1995, p.1) 
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Os primeiros casos de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) foram 

descritos nos Estados Unidos da América em 1981 (SANTOS et al, 2002). A partir da 

década de 1990, a disseminação do vírus também foi relatada nos municípios de médio e 

pequeno portes, como no caso de João Pessoa, na Paraíba. Neste estado, a epidemia teve 

início em 1985 e tinha um perfil absolutamente masculino com 22 casos, todos em homens, 

até 1987 (NOVAES; FONSECA, 2010). Com o registro dos primeiros casos no país, as 

primeiras ONGs voltadas ao combate desta doença começaram a se organizar e a cobrar das 

autoridades públicas um maior envolvimento não só para por em prática políticas públicas. 

Sobretudo no que diz respeito à educação sexual no sentido de prevenir a doença, mas 

também para o combate ao preconceito generalizado que surgiu contra a população afetada 

inicialmente. 

Além de uma educação política para a saúde das populações que são vulneráveis à 

doença (FRANCO, 2010). O aumento da gravidez indesejada (principalmente na 

adolescência) e a proliferação das DSTs com o agravante em relação ao aparecimento do 

HIV e da AIDS, exigindo uma preocupação maior das autoridades nesta área. Nesse 

sentido, Silva (2006) nos traz a seguinte reflexão sobre a luta dos movimentos ativistas em 

AIDS: 

O movimento Aids é parte dos movimentos sociais, que, em torno de interesses 
comuns, irrompem na cena política reivindicando que o enfrentamento da 
epidemia de Aids passa por questões relacionadas as desigualdades sociais, ou 
seja, da necessidade de enfrentar a aids não como algo restrito à política de saúde, 
mas de atuação política articulada com as condições materiais de vida e a 
liberdade de todas as pessoas (2006, p.35). 

O perfil atual da doença nos mostra uma mudança de padrão no que se refere ao 

contágio pelo vírus. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da 

Saúde, em 2012, o quadro da AIDS demonstra um aumento no número de casos em 

mulheres heterossexuais e em jovens de 13 a 19 anos. Esta inversão se apresenta desde 

1998. Em relação aos jovens, os dados apontam que, “embora eles tenham elevado 

conhecimento sobre prevenção da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, há 

tendência de crescimento do HIV” (BRASIL, 2012). Estes últimos casos da doença também 
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podem ser explicados pelo importante papel do uso de drogas injetáveis na infecção pelo 

vírus (BRASIL, 2012). 

Em relação ao Boletim divulgado pelo Ministério da Saúde em 2013, foram 

notificados cerca 39.000 casos de AIDS no Brasil. “Este valor vem mantendo-se estável 

nos últimos 5 anos. A taxa de detecção nacional foi de 20,2 casos para cada 100.000 

habitantes. A maior taxa de detecção foi observada na Região Sul, 30,9/100.000 habitantes, 

seguida pela Região Norte (21,0), Região Sudeste (20,1), Região Centro-Oeste (19,5), e 

Região Nordeste (14,8)” (BRASIL, 2013). Este boletim também nos informa que nos 

últimos 10 anos a taxa de detecção desta doença no país sofreu uma elevação de cerca de 

2%. Entretanto, pode-se perceber uma significativa diferença entre as regiões do Brasil: 

“observa-se uma diminuição de 18,6% na taxa de detecção na Região Sudeste e 0,3% na 

Sul, enquanto nas demais regiões observa-se um aumento, sendo de 92,7% na Região 

Norte, 62,6% na Nordeste e 6,0% na Centro-Oeste.” O Estado da Paraíba ficou entre os que 

apresentam a taxa de detecção mais baixa, aproximadamente 15%. 

Percebe-se, ao longo dos anos, um aumento do número de casos entre pessoas com 

baixa escolaridade e com ocupações profissionais menos qualificadas. Além disso, nota-se 

um ligeiro envelhecimento da doença, com maiores coeficientes de incidência entre pessoas 

de 30 a 39 anos. Outro fator interessante é a feminização da doença, ou seja, marcante 

predomínio da transmissão na população feminina (SANTOS et al, 2002). Apesar de a 

AIDS aparecer em todas as camadas sociais, outra característica importante da epidemia é a 

rápida disseminação nos setores sociais mais pobres (FRANCO, 2010). Isto é reflexo de 

questões mais profundas, tais como desigualdades sociais, distribuição de renda, falta de 

investimentos na saúde pública e na educação formal brasileira. Quando se trata da 

prevenção da AIDS ou de qualquer outra doença sexualmente transmissível (DST), pode-se 

ressaltar que uma população bem instruída e com comportamentos sexuais considerados 

adequados tem maior possibilidade de adotar atitudes preventivas frente a qualquer doença 

que possa avançar contra o seu corpo. Em outras palavras, segundo Vidal (2002), um 

comportamento sexual é dito como bom (falando de forma ética) se tende a “personalizar” 

o homem; ou seja, esse comportamento sexual está integrado no interior do conjunto 
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harmonioso da pessoa. Além disso, segundo o mesmo autor, em nossa sociedade, todos os 

indivíduos são levados em consideração no que se refere à regulação ética do 

comportamento sexual para efetuar a projeção de critérios apropriados que regulem de 

forma conveniente a face humana da sexualidade. Quando se trata da normatização do 

comportamento sexual e das diferenças sociais em relação às DSTs, por exemplo, Souza 

(1994) nos traz uma importante reflexão sobre a influência das desigualdades sociais na 

disseminação do vírus HIV:  

A maioria das pessoas infectadas com o vírus, ou doentes, é pobre e não consegue 
recursos públicos ou particulares para ter o atendimento de que necessitam, nem 
para a prevenção nem para o tratamento. Diria, mesmo, que na maioria dos 
pobres com Aids, como em relação a várias outras coisas, o apartheid social se 
manifesta. Quem é rico se trata e tem uma qualidade de vida melhor. Quem é 
pobre sofre e morre sem condições mínimas de atendimento (SOUZA, 1994, p. 
28). 

Neste sentido, Monteiro (2002) nos traz uma importante reflexão sobre a influência 

das desigualdades sociais em relação à vulnerabilidade à infecção pelo vírus HIV. 

Mostrando, assim, que o acesso a informação não é a forma mais eficiente de se prevenir da 

infecção pelo vírus da AIDS. Esta autora deixa claro que a precariedade das redes sociais 

de proteção ao HIV sugere que as forças para conter a disseminação desta doença estão 

ligadas à busca pela superação das desigualdades e injustiças sociais mediante ações 

integradas. A autora diz ainda que é preciso haver uma intervenção estrutural, com o 

objetivo de mudar as condições para facilitar a ação das pessoas; uma mobilização 

comunitária, com o intuito de desenvolver o ativismo dos grupos sociais; e uma 

transformação social, com a intenção de promover a conscientização social por meio de um 

processo educativo. Por conseguinte, “apenas mudanças na estrutura social, visando à 

conquista dos direitos básicos de cidadania e da equidade de oportunidade dos variados 

segmentos social e do gênero, podem diminuir a exposição ao HIV” (MONTEIRO, 2002, 

p. 17). 

Portanto, de forma predominante, a AIDS tem se instalado nos setores mais 

vulneráveis e explorados da sociedade. Por conseguinte, apresenta-se como uma doença 

que enfraquece os corpos, subtraindo as forças, diminuindo a carga de trabalho. A 
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discriminação massificada que emocionalmente mata e isola (SEFFNER 1995) a população 

afetada de forma sorrateira e brutal, marcando os indivíduos com o símbolo desta doença: o 

soropositivo. Por esta razão, apresenta um caráter ameaçador da integridade humana e 

alarmista, sendo, portanto, uma pandemia que se materializa como um fenômeno social. 

Neste sentido, Parker (1994) tece o seguinte comentário: 

Pelo fato de a Aids ser uma doença disseminada através de práticas socialmente 
determinadas, a forma que assume num determinado contexto social é muito mais 
um produto das estruturas sociais e culturais do que o resultado de fatores 
biológicos. Por extensão, assim como um conjunto específico de circunstâncias 
sociais e culturais moldam a disseminação da Aids, também condicionam as 
formas através das quais determinadas sociedades respondem a ela – as formas 
como definem ou interpretam a doença, as reações que têm em relação às pessoas 
afetadas pó ela, as medidas tomadas para sua prevenção e assim por diante 
(PARKER, 1994).  

 Segundo Foucault, resta ao Governo introduzir campanhas de aprendizado, de 

acesso à informação, de “normalização e centralização do saber” (FOUCAULT, 2002), de 

ensinar à massa como praticar o sexo seguro, de instalar mecanismos disciplinadores e 

reguladores da população. Regulação não no sentido individual do corpo, mas no sentido 

global (FOUCAULT, 2002), de forma que se obtenham resultados massivos de 

regularidade, de estagnação da doença. 

Segundo estudo realizado por Parker, em 1997, o primeiro programa de mobilização 

contra a doença foi constituído em São Paulo, nos três anos seguintes ao surgimento da 

doença no país. Esse período coincide com o surgimento das ONGs relacionadas à 

epidemia pelo HIV, do aumento do preconceito contra a população afetada e do descaso de 

políticas públicas pelo governo. Neste aspecto, segundo V. Terto Jr,  

(...) as representações sociais que identificavam os homossexuais ora como 

vilões, ora como vítimas da AIDS, ainda permanecem e fazem com que, 

individualmente, continuem a sofrer com os estigmas e preconceitos decorrentes 

da associação AIDS-homossexualidade e pela possibilidade de vir a infectar-se 

pelo HIV, caso não sejam adotadas práticas sexuais seguras. (2002, p. 148). 

De forma coletiva, esta epidemia ainda se manifesta como um problema que 

demanda mobilizações de diferentes setores do governo para que recursos sejam garantidos 
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e destinados à prevenção e assistência. Além disso, esforços para que a discriminação e o 

preconceito sejam punidos, de forma que os direitos humanos sejam respeitados e 

garantidos (V. Terto Jr, 2002, p. 149). A crescente conquista de liberdades individuais, o 

avanço do reconhecimento dos direitos das classes mais marginalizadas e o ativismo 

político que estava sendo gerado na época (final da década de 1970 e década de 1980), 

favoreceram a rápida reação de movimentos sociais frente à doença (GRANGEIRO et al, 

2009).  

A grande pressão conduzida por este crescente número de movimentos e por 

programas municipais de AIDS acarretou no surgimento de respostas em nível federal a 

partir de 1986, com o Programa Nacional de AIDS (PNA), que, segundo Grangeiro et al 

(2009), promoveu a ampliação da cobertura das ações de saúde, a integração das atividades 

de assistência preventiva e curativa e a criação das instâncias colegiadas de gestão do 

sistema de saúde  nos três níveis de governo, já prevendo a participação de movimentos 

sociais Nos anos seguintes, o PNA passou por períodos de grandes mudanças estruturais no 

Ministério da Saúde e as políticas de controle da epidemia pelo HIV começaram a ser 

efetivadas.  

Outro grande acontecimento, no que se concerne à organização de políticas 

referentes à saúde foi a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) na nova Constituição 

Federal promulgada em 1988. Foi, segundo Grangeiro et al (2009), com essa Constituição 

que “a noção de saúde como um direito a ser assegurado pelo Estado e a organização do 

sistema de saúde fundamentado nos princípios de universalidade, equidade, integralidade e 

controle social” (p. 88). 

Foi após esse período, a partir de 1990, no governo Collor, que a medicação 

necessária para os portadores do vírus e da doença passou a ser distribuída gratuitamente, 

com a autorização do governo federal (MARQUES, 2002). Galvão (2000) periodiza a 

história da epidemia da AIDS e identifica diferentes fases na evolução da doença e grandes 

avanços nas respostas do governo federal, de 
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[...] 1981 a 1982, quando a Aids era conhecida no Brasil apenas pela imprensa; 
1983 a 1984, quando a Aids tornou-se uma realidade para o Brasil; 1985 a 1989, 
período denominado [...] como ‘anos heroicos’, por envolver diferentes 
iniciativas no confronto com a Aids, muitas delas mais pessoais do que  
institucionais; 1990 a 1991, fase marcada por modificações no cenário brasileiro 
de respostas à epidemia, com mudanças no Programa Nacional; e 1993 a 1996 
[...] fase marcada pela implementação de um novo modelo de gerência da 
epidemia de HIV/Aids, com empréstimos do Banco Mundial ao governo 
brasileiro (GALVÃO, 2000, p. 27-28). 

É importante ressaltar que, mesmo com a consolidação de programas de políticas 

públicas no controle da epidemia, o número de casos e o perfil da doença não se 

estabilizaram. De acordo com o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde, até junho de 2011, o Brasil já havia registrado 608.230 casos de aids, 

condição em que a doença já se manifestou. Marques (2002) registra que, em 2010, foram 

notificados 34.218 casos da doença e a taxa de incidência no Brasil foi de 17,9 casos por 

100 mil habitantes. Ao observar a epidemia por região, em um período de 10 anos (2000 a 

2010), o número de casos no Nordeste aumentou de 7,1 para 12,6 por 100 mil habitantes. 

Em 1986, por exemplo, eram registrados 1.012 casos em 20 Estados brasileiros. 

 Diante desses dados, questionam-se os motivos pelos quais o número de casos de 

contaminação continuou crescendo no país e o motivo pelo qual mais jovens estão sendo 

acometidos pela doença. Não estão faltando programas de prevenção nas escolas que 

ofereçam informações que permitam aos indivíduos adotarem práticas seguras no que se 

refere à sua sexualidade de forma que possam se tornar sujeitos autodisciplinados 

(FOUCAULT, 2002) e que consigam se afastar dos perigos trazidos pela doença? 

Diante da problemática envolvendo a sexualidade, o tema Orientação Sexual foi 

inserido, no volume 10, como um tema transversal nos novos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs)1. Os PCNs, segundo Saviani (2011), “foram elaborados por iniciativa do 

MEC para servir de referência à montagem dos currículos de todas as escolas do país” (p. 

433), objetiva a formação do cidadão, com o intuito de contribuir para que os alunos 
                                                             
1 Elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) com o intuito de contribuir para que os alunos possam 
desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade, dando autonomia aos próprios estabelecimentos de 
ensino para decidirem a forma de abordarem essa temática; e às oportunidades de trocas, convívio social e 
relacionamentos amorosos. 
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possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade. Dando 

autonomia aos próprios estabelecimentos de ensino para decidirem a forma de abordarem 

essa temática; e às oportunidades de trocas, convívio social e relacionamentos amorosos 

(BRASIL, 1997).  

Quando se fala em educação sexual, há certa confusão em relação aos conceitos 

“informação”, “educação”, “aconselhamento” e “orientação”. Sobretudo a este último, pois 

quando se fala em orientação sexual, pode ser entendido como as orientações que serão 

dadas a um grupo de indivíduos sobre sexualidade ou como a inclinação que um indivíduo 

tem em relação as suas relações afetivas. O autor Vitiello propõe uma nomenclatura 

bastante esclarecedora para estes termos:  

[...] Informar é uma atividade de ensino, de instrução, e não de educação, ao 
menos enquanto a informação for passada isoladamente. Já a orientação implica 
num mecanismo mais elaborado, segundo o qual, baseando-se em sua experiência 
e em seus conhecimentos, o orientador ajuda o orientado a analisar as diferentes 
opções disponíveis, tornando-o assim apto a descobrir novos caminhos. 
Aconselhar, por outro lado, consiste em auxiliar o aconselhando a decidir-se por 
um ou por vários dos possíveis caminhos que ele próprio já conhece; em outras 
palavras, aconselhar significa ‘ajudar a decidir’. Educar, finalmente, embora 
possa passar por informar, por orientar e por aconselhar, é mais do que a soma 
dessas partes isoladas. Educar, no sentido mais amplo, significa “formar”, não na 
acepção de que o educando seja uma cópia do educador, mas sim na de que o 
educador dá ao educando condições e meios para que cresça interiormente ( ,p. 
19). 

 

Portanto, segundo Vitiello esta “educação sexual sistemática” só pode ser realizada 

por familiares ou por professores (de qualquer área), pois apenas a família e a escola, como 

instituições sociais, conseguem atuar de maneira consistente, profunda e duradoura na vida 

dos (as) adolescentes. 

A educação sexual desvinculada dos aspectos sociais que a permeiam torna o 

discurso sobre a sexualidade humana, principalmente quando se fala sobre prevenção da 

AIDS, inconsistente e efêmero (FOUCAUL, 2005). É preciso entender as representações 

sociais que tangem a sexualidade e seus eixos: relações de gênero, corpo (envolvendo todas 

as suas potencialidades, identidade, envolvimento emocional e reprodução, e ressignificá-
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las de forma que preconceitos, tabus, crenças e valores do senso comum sejam dissipados e 

que o espaço para a reflexão, discussão e efetivação coerente dos princípios ligados a 

sexualidade seja aberto nas escolas brasileiras (ALTMANN, 2003). Neste sentido, a 

educação sexual 

(...) deve estar a serviço da felicidade da pessoa humana, preparando-a para, 
através do uso responsável da liberdade, ser um agente eficaz de promoção da 
felicidade individual e coletiva. A Educação Sexual deve estar a serviço do 
indivíduo e da sociedade. (...) Eu diria que a Educação Sexual deve estar voltada 
para o amor. O amor não entendido apenas como atração biológica. Tesão física 
pelo outro. Amor entendido como uma necessidade unilateral de receber, de tirar 
alguma coisa do outro. Amor entendido como amor romântico, que deifica o 
outro, uma forma de amor que não se conforma apenas em dar. Eu me refiro ao 
amor maduro que é dar e receber, que é amar e ser amado, que é comunicação 
bilateral. Promover este tipo de amor é que é a verdadeira finalidade da Educação 
Sexual. (Cavalcanti,s/d:4-5). 

Os PCNs orientam que os trabalhos na área de educação sexual sejam realizados de 

duas formas: “dentro da programação, por meio dos conteúdos já transversalizados nas 

diferentes áreas do currículo e extraprogramação, sempre que surgirem questões 

relacionadas ao tema” (BRASIL, 2001, p. 128). Entretanto, a implementação dos trabalhos 

de educação sexual implica o tratamento de questões que nem sempre estão inseridas no 

currículo escolar. Essa situação, segundo Altmann (2003), gera grande dificuldade em 

abordar o tema por parte do professor e consequente negligência para abordar estes temas, 

devido ao seu despreparo. Quando se trata da prevenção do HIV/AIDS, a falta de 

abordagem gera consequências não só no corpo do indivíduo, mas também em toda a  

população, por ignorância em relação às formas de contágio. Nesse mesmo raciocínio, 

Franco aponta que: 

Quando as pessoas não estão tecnicamente educadas/conscientes a respeito do 
HIV/Aids, o que se observa é a proliferação desenfreada de novos casos, medo 
generalizado, preconceito, segregação social. [...] o HIV/Aids afeta radicalmente 
a existência social de toda uma geração, ceifando precocemente muitas vidas e, 
ainda, desencadeando a metamorfose de certas práticas culturais dos seres 
humanos no tempo presente (FRANCO, 2010, p.250). 

Quando se trata dos conteúdos que envolvem a sexualidade, que devem ser 

abordados em sala de aula, os PCNs apontam três eixos: Corpo, relações de gênero e 

prevenção às DST/AIDS (BRASIL, 2001). Trazendo, portanto, abordagens vinculadas a 
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métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis e a descoberta do próprio 

corpo e da sexualidade (BRASIL, 1998). Assim, “enfatiza-se também a necessidade de 

‘discutir a discriminação social e o preconceito de que são vítimas os portadores do HIV e 

os doentes de AIDS, por intermédio dos direitos de cidadania e da proposição da adoção de 

valores como a solidariedade, o respeito ao outro e a participação de todos no combate aos 

preconceitos’” (BRASIL, 1997). Desta forma, é de fundamental importância que os 

educadores estejam atentos às manifestações da sexualidade dos adolescentes e preparados 

para abordar e discutir estas questões estando livre de qualquer tipo de preconceito ou tabu. 

Entende-se a sexualidade como um dispositivo histórico (FOUCAULT, 2011) que é 

construído e modificado socialmente. Portanto, é preciso abordar a orientação sexual não 

somente no que tange aos aspectos biológicos, mas também aos aspectos sociais, culturais, 

políticos, históricos econômicos, e psíquicos dessa sexualidade (Foucault, 2005; 2010; 

2011; ALTMANN, 2003; ABRAMOVAY, 2004). Esta última autora também deixa claro 

que “a sexualidade é uma das dimensões do ser humano que envolve gênero, identidade 

sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e reprodução. [...] 

Assim, é a própria vida.” (p. 29). Portanto, envolve o nosso corpo, o modo como o vemos e 

seu funcionamento, nossa história, nossos ideais, nossa cultura. Sobre estes aspectos, 

Heilborn nos fala que a sexualidade precisa ser compreendida como produto de diferentes 

cenários, “e não como derivada do funcionamento bio-psíquico dos sujeitos.” Ainda sobre a 

sexualidade, Foucault (2002, p. 300) nos diz que a mesma: 

 Está exatamente na encruzilhada do corpo e da população. Portanto ela depende 
da disciplina, mas também depende da regulamentação [...]. Daí também da ideia 
médica segundo a qual a sexualidade, quando é indisciplinada e irregular, tem 
sempre duas ordens de efeitos: uma sobre o corpo, sobre o corpo indisciplinado 
que é imediatamente punido por todas as doenças individuais que o devasso 
sexual atrai sobre si. [...]  

Como afirma Osório, “a sexualidade é um importante componente da regulação da 

identidade do adolescente. A estruturação dessa identidade é realizada, em grande parte, 

pela representação mental que o adolescente tem do seu sexo e de sua autoimagem 

corporal” (1992, apud CANO; FERRIANI, 2000). Considerando a influência da 

sexualidade na vida desses sujeitos, Heilborn (2006, p. 35) nos fala que “a sexualidade é 
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um dos domínios que iniciam o jovem a criar uma esfera de autonomia individual 

relativamente à família de origem.”.  Sendo, portanto, um processo de aproximação com 

seu próprio eu, de aprendizado, de estabelecer limites e apropriação da cultura sexual do 

grupo no qual está o sujeito inserido. Este aprendizado, ainda segundo Heilborn, “constitui-

se na familiarização de representações, valores, papeis de gênero, rituais de interação e de 

práticas, presentes na noção de cultura sexual”. 

Desta forma, estes temas sobre orientação sexual precisam ser aprofundados em sala 

de aula de acordo com as demandas sociais e culturais dos estudantes e a partir de 

evidências mais objetivas. “A sexualidade das crianças e particularmente dos adolescentes é 

preocupação escolar desde o século XVIII, quando esta questão torna-se um problema 

público”. Sendo a escola um ambiente ideal para a “intervenção da conduta sexual dos 

estudantes”, os educadores buscam novas formas de discurso deste tema, novas 

metodologias e implantações diferentes (ALTMANN, 2003). Para Foucault,  

Cumpre falar do sexo como de uma coisa que não se deve simplesmente 
condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o 
bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga 
apenas, administra-se (1997, p.27).  

A Orientação Sexual também é permeada pelos conceitos de gênero, identidade 

sexual, sendo estes, sobretudo, relacionados aos processos históricos, culturais e sociais 

pelos quais o indivíduo passa durante sua formação e por toda a vida. O gênero expressa 

“uma rejeição a um determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo ou 

diferença sexual”, ao trazer à tona o caráter fundamentalmente social das distinções 

baseadas em tais conceitos (SCOTT, 1995:72 e DE LAURETIS: 1986:12; apud BRASIL, 

2007). Ainda sobre esse tema, Brasil afirma que: 

Ao se falar em gênero, não se fala apenas de macho ou fêmea, mas de masculino 
e feminino, em diversas e dinâmicas masculinidades e feminilidades. Gênero, 
portanto, remete a construções sociais, históricas, culturais e políticas que dizem 
respeito a disputas materiais e simbólicas que envolvem processos de 
configuração de identidades, definições de papéis e funções sociais entre os que 
são socialmente definidos como homens e mulheres e o que é – e o que não é - 
considerado de homem ou de mulher, nas diferentes sociedades e ao longo do 
tempo (2007, p.16). 
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Estas relações de diferenças de gênero também englobam dimensões que envolvem a 

descoberta do corpo e a iniciação na vida sexual e até mesmo o uso de preservativos. 

Estudos mostram que nos últimos anos, houve uma diminuição da idade de iniciação da 

vida sexual (REITH, 2002; BORGES, 2007). De acordo com uma pesquisa realizada pelo 

Ministério da Saúde em parceria com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento sobre 

Comportamento Sexual da População Brasileira e Percepções do HIV/AIDS, em 1998, 

61% dos jovens entre 16 e 19 anos já haviam tido relações sexuais. O estudo também 

mostra que os meninos se iniciam mais cedo que as meninas, e que a maior escolaridade e o 

viver com ambos os pais influencia para que os jovens se iniciem sexualmente mais tarde 

(apud Reith, 2002). A autora ainda afirma que há uma diferença de significados da 

iniciação sexual entre moças e rapazes:  

As jovens elegem os namorados como parceiros ideais, enlaçando o sexo no 
contexto de uma relação amorosa. Declaram que o ficar não envolve manter 
relações sexuais. (...) Elas aguardam as iniciativas masculinas esperando serem 
pedidas em namoro. (...) Na representação dos rapazes, o exercício da 
sexualidade com a parceira figura como um ganho de aprendizagem técnica e 
afirmação de virilidade. Os rapazes já iniciados sexualmente dizem transar 
quando ficam, embora essa decisão esteja na dependência da parceira (Reith, 
2002, p.80). 

Segundo Novaes (2005), em escolas públicas de João Pessoa, 50,5% dos rapazes 

nesta faixa etária (entre 16 – 19 anos) já haviam tido sua iniciação sexual. A porcentagem 

das meninas, seguindo o mesmo critério é de 9,8. Outra questão relacionada às diferenças 

entre os gêneros abrange o uso de contraceptivos. Entre os rapazes o uso da camisinha está 

associado à ficadas, quando se trata de uma eventual parceira. Já entre as moças, o uso das 

pílulas anticoncepcionais é mais frequente por acharem que é um método mais seguro 

(Reith, 2002). Neste mesmo artigo, a autora fala que quando se trata de namoro, o não uso 

destes métodos é justificado pelo fato de os parceiros já se conhecerem. Em uma pesquisa 

realizada por Novaes et al (2005), constatou-se que também há uma diferença quanto ao 

uso de preservativos, relacionada à escolaridade: entre as jovens matriculadas em uma 

escola pública, apenas 33% usaram preservativo, contra 57,1% das matriculadas em escola 

particular. “Em média, aproximadamente, 66% das alunas de escolas públicas e 42% 
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daquelas de escolas particulares mantiveram relações sexuais desprotegidas (Novaes et al, 

2005), 

Sendo assim, é de fundamental importância formar os discentes para que sejam 

protagonistas de seu futuro e que possam ter um pensamento crítico acerca dos riscos em 

relação à falta de segurança e de prevenção contra DSTs e gravidez indesejada. Neste 

sentido, Bassinello (2004) afirma que o período escolar é imprescindível para a promoção 

da saúde. Entretanto, a falta de preparo dos professores e dos próprios pais em relação a 

estes temas acaba deixando os adolescentes sem uma referência a quem conversar e tirar 

suas dúvidas a respeito da sexualidade, métodos contraceptivos e DSTs. 

A este respeito Catalão (2002) aponta para o despreparo tanto da família quanto da 

escola. Sobre esta mesma questão, Cano & Ferriani (2000) afirmam que os pais transferem 

para a escola a responsabilidade de discutir assuntos sobre a sexualidade com as crianças e 

adolescentes, entendendo que os docentes estão mais preparados para esta tarefa. Porém, os 

professores também afirmam que se sentem despreparados para cumprir o papel de orientar 

os educandos quanto à sexualidade.  Em relação aos pais, esta dificuldade em discutir 

sexualidade com os seus filhos se deve às grandes mudanças ocorridas na sociedade, nas 

últimas décadas, no que diz respeito a este tema, e que deixaram os pais confusos (Suplicy, 

1991 apud Cano & Ferriani, 2000). Quando se trata dos docentes, Costa et al aponta que o 

tabu existente na sociedade em relação ao tema sexualidade faz com que ocorra uma 

seleção e controle do que os professores falam, censurando, inclusive o vocabulário. 

Do ponto de vista epistemológico, a sexualidade é tratada como uma área de 

conhecimento singular e transdisciplinar, alvo de estudo, portanto, da epistemologia 

específica (JAPIASSU, 1991). Desta forma, a metodologia qualitativa foi escolhida por 

também estar relacionada ao fato da possibilidade exclusiva de compreensão das “questões 

educacionais vinculadas a preconceitos sociais e sociocognitivos de diversas naturezas”, 

além da “discussão sobre diversidade e equidade” (WELLER; PFAFF, 2010), aspectos que 

são inerentes ao estudo da sexualidade.  
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1.3. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa tem um caráter quantitativo e qualitativo etnográfico em que se busca 

identificar e descrever as percepções/representações de alunos de 8º e 9º anos da escola 

Municipal Luiz Augusto Crispim, localizada no município de João Pessoa, PB, sobre temas 

relacionados à sexualidade, iniciação sexual, corpo e conhecimento e uso de métodos 

contraceptivos.  Segundo Castro; Abramovay; Silva (2004), “as representações englobam 

tanto as experiências quanto o sentido que os atores atribuem a elas. A relação entre 

experiência vivida e construção social significa a reinterpretação discursiva dos diferentes 

atores sobre a sua realidade”. O termo etnográfico, segundo Pfaff, “é usado para descrever 

um esquema de coleta de dados, o qual inclui diferentes formas de observação participante 

e entrevistas, mas de um modo geral está aberto a todos os tipos de coleta de dados.” (2010, 

p. 257). Ainda segundo esta mesma autora, a etnografia está sempre relacionada com a 

investigação de mundos da vida de desconhecidos. Também objetiva reconstruir a 

perspectiva dos sujeitos do campo. 

 Desta forma, para identificar estas representações, recorre-se para o discurso que 

esses estudantes empregam para interpretar o que a eles é transmitido. Sobretudo no que 

concerne à sexualidade. A abordagem qualitativa é fundamental para este estudo, pois, 

como indica Gatti, André (2010) “defende uma visão holística dos fenômenos, isto é, que 

leve em conta todos os componentes de uma situação em suas interações e influências 

recíprocas”.  

Este estudo se trata de uma pesquisa bibliográfica e de campo. A primeira é 

imprescindível para qualquer tipo de pesquisa, pois a investigação em estudos e materiais já 

elaborados traz um respaldo importante para a construção da teoria e para a discussão final 

entre as categorias. Já a pesquisa de campo nos permite ir além daquilo que encaramos 
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como uma possibilidade, permite-nos interagir com o objeto de estudo, criando um 

conhecimento que parte da realidade (DUTRA, 2012). Diante do exposto, foi realizada uma 

combinação de diferentes técnicas para a pesquisa de campo, tais quais: aplicação de 

questionários, entrevistas2 individuais semiestruturadas e observação direta. Desta forma, 

foi recolher os discursos dos adolescentes de formas complementares e aprofundadas.  

Optou-se pela aplicação do questionário, com questões objetivas e subjetivas, pois estes 

podem ser respondidos por um grande número de indivíduos ao mesmo tempo, obtendo-se, 

portanto, dados quantitativos significativos acerca da população amostrada. Além disso, o 

indivíduo que está respondendo tem mais confiança em relação ao caráter anônimo de suas 

informações, desta forma, sentem-se mais livres para expressar suas opiniões, o que pode 

não acontecer durante uma entrevista (MARTINEZ, 1998). Pretendeu-se quantificar 

determinadas características dos alunos entrevistados no que diz respeito as suas 

percepções sobre os temas relacionados à sexualidade dentro e fora da escola; saúde sexual; 

identidade e diversidade de gênero. Após o levantamento dos dados dos questionários, 

optou-se por entrevistas individuais, visto que se trata de uma técnica que permite maior 

aprofundamento do assunto a ser pesquisado. Foi utilizado um roteiro padrão que cobriu 

várias questões do fenômeno estudado de forma que se pode aprofundá-las. De acordo com 

Castro (2004) é por meio de suas respostas que os sujeitos revelam suas “representações 

sobre a realidade, suas experiências e percepções básicas”.  

A terceira técnica, observação direta das escolas, possibilitou o registro de 

informações sobre o comportamento dos alunos no ambiente escolar de forma geral. Nesta 

etapa da pesquisa, o diário de campo tornou-se um instrumento bastante significativo. Nele 

procurei escrever detalhadamente a sequência de acontecimentos nas manhãs de aula da 

escola, dentro daquilo que me foi possível captar, considerando as limitações inerentes aos 

olhos do pesquisador. Busquei analisar “os (as) alunos (as) em suas falas, gestos e atitudes” 

dentro do espaço escolar; além de “como as questões relativas à sexualidade se 

manifestavam no cotidiano desses alunos e alunas”, a partir de narrativas corriqueiras e 
                                                             
2 Os nomes dos sujeitos foram trocados para preservar suas identidades. As meninas receberam nomes de Rainha e os 
meninos, de Faraós do Antigo Egito. 
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alguns comentários que demonstravam como estes alunos (as) expressam a sua sexualidade 

(FRAGA, 2000). 

O aprofundamento qualitativo dos discursos coletados foi por meio da análise de 

conteúdo a qual, segundo Dutra (2012, p. 56), “tem permeado as pesquisas quantitativas e 

qualitativas, mostrando ser um método que encontra resultados bastante elucidativos”. 

Segundo Triviños (2006, p. 159), essa análise surge com as primeiras interpretações dos 

livros sagrados; entretanto, teve significativo crescimento nas Guerras Mundiais, em que se 

analisavam propagandas, jornais e periódicos, visando encontrar mensagens revolucionárias 

ou de caráter nazista. Segundo Bardin, a análise de conteúdo se trata de: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permeiam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção / recepção destas mensagens. (BARDIN, 
1977, p. 42) 

 

 Desta forma, a inferência se torna uma grande ferramenta na busca por significados 

e interpretações mais profundas, encontrando conteúdos nas entrelinhas dos discursos dos 

sujeitos. Para tanto, utiliza-se do modelo quantitativo, buscando, “a partir da matemática e 

da estatística, a frequência de palavras e expressões nos discursos” (DUTRA, 2012, p 57).  

 A análise de conteúdo deve ser objetiva, ou seja, deve trabalhar com critérios 

e categorias precisos e estabelecidos com antecedência à coleta de dados. Além disso, a 

análise precisa ser sistemática, integrando e ordenando a categorias preestabelecidas, 

baseando-se nos critérios e nos objetivos anteriormente planejados. Esta análise, portanto, 

segundo Bardin (2011, p. 49) “leva em consideração as significações (conteúdo), 

eventualmente a sua forma e a distribuição desses conteúdos e formas (índices formais e 

análise de co-ocorrência)”.  
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A análise de conteúdo se dá a partir de três etapas, quais sejam: a) Pré-análise: 

escolha dos materiais que serão analisados e a descrição dos mesmos. Trata-se, portanto, de 

um tratamento da informação contida nas mensagens em análise. Segundo Bardin (2011), 

esta fase 

(...) visa detalhar, esclarecer, contribuir para a compreensão do leitor ou ouvidor 
acerca dos fatos e/ou conteúdos abordados (de forma escrita ou oral). Nela, é 
inevitável o envolvimento, a interferência, participação, interpretação de quem o 
faz, pois, a forma com que se descreve o que se vê ou lê os fatos, é diretamente 
influenciada pelo ouvinte ou leitor. Isso significa dizer que a interpretação, o 
julgamento do descritor sobre o fato visto ou lido influenciará na compreensão de 
quem ouve ou lê a descrição (2011, p. 37). 

As demais fases são: b) Exploração do Material: nesta etapa, busca-se descobrir 

categorias. É nesta fase que os temas, representados por uma palavra, uma frase ou uma 

expressão, serão escolhidos. A categorização é um artefato da análise que não é obrigatório. 

Não obstante, grande parte das pesquisas em análise de conteúdo o utiliza. Através dele, o 

pesquisador pode utilizar-se da classificação, inferência, sintetize dos dados em bruto. 

Segundo Bardin (2011), esta é uma fase de operação de classificação de elementos 

essenciais de uma mensagem por distinção e, logo após, por reagrupamento segundo o 

gênero com os critérios anteriormente estabelecidos.  Para esta autora, o critério para eleger 

as categorias a serem analisadas pode ser de origem semântica (de forma temática), 

sintático (utilizando-se de verbos e adjetivos), léxico (segundo o seu significado, com 

agrupamento dos sinônimos e dos sentidos relacionados entre si) e expressivo. As 

categorizações evidenciam as ideias centrais dos temas que serão abordados em cada 

capítulo (COSTA, 2013).  

Por último, temos: c) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: neste 

momento, fazem-se inferências a partir dos temas selecionados. Após esta fase, a presença 

ou ausência de uma característica de conteúdo ou de um conjunto de características num 

determinado fragmento de mensagem é tomado em consideração (BARDIN, 2011, p. 27). 
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1.4 CONHECENDO OS/AS PROTAGONISTAS 

1.4.1 A ESCOLA 

 

A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que 
cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui (...) o prédio escolar 
informa a todos (as) sua razão de existir. Suas marcas, seus símbolos e arranjos 
arquitetônicos ‘fazem sentido’, instituem múltiplos sentidos, constituem distintos 
sujeitos (LOURO, 1997 p. 58). 

 

A presente pesquisa foi realizada na Escola Municipal Luiz Augusto Crispim, 

localizada na Avenida Tancredo Neves, Bairro dos Ipês, no município de João Pessoa, 

Paraíba. Este bairro (figura 1) está localizado na zona norte da cidade e está limitado pelos 

bairros: Bairro dos Estados, Mandacaru e Manaíra.   

 

 

 

Figura 1: Bairro dos Ipês, João Pessoa – PB. Fonte: Google maps 

Segundo dados fornecidos pelo gestor, através de um questionário, a escola foi 

criada com o decreto nº. 6791-B no dia 18 de dezembro de 2009, antes nomeada Professor 

Ubirajara Pinto Rodrigues, decreto n°. 1933, no dia 08 de maio de 1990, pelo Governo 
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Municipal da cidade de João Pessoa, a fim de beneficiar a comunidade local. Seu principal 

objetivo era ter um curso pré-primário de qualidade e que preparasse os alunos para uma 

ótima alfabetização. Iniciou-se funcionando precariamente num galpão situado dentro da 

própria comunidade, tendo como diretora a Professora Rúbia Aliane Matias de Almeida 

Formiga, que obteve autorização para funcionar da 1ª a 4ª série de forma gradativa.  

Nesta época, o acontecimento marcante da escola foi a construção do prédio próprio 

em Junho de 1991, na administração do prefeito Carlos Alberto Pinto Mangueira, tendo 

como secretária de educação Emília Augusta Lins Freire e administrador Braz Di Lorenzo 

Oliveira. A comunidade percebeu o empenho e a seriedade do trabalho que a escola se 

propunha a fazer: Ensinar-Educar. 

No ano de 1996, a escola passou por uma pequena reforma e no ano de 2002 foi 

recuperada, reformada e ampliada na administração de prefeito Cícero Lucena e do 

secretário de educação Neroaldo Pontes. 

Atendendo a necessidade dos alunos e da comunidade no ano de 1999 surgiu a 

primeira turma de 5ª série do Ensino fundamental, também de forma gradativa. A escola em 

2002 formou sua primeira turma de 8ª série (nos dias de hoje, 9º ano). 

No ano de 2009, a escola professor Ubirajara Pinto Rodrigues, deixa de funcionar 

com esta denominação e muda totalmente de estrutura física e endereço. Um novo prédio é 

construído seguindo padrões de escola-modelo da rede municipal de ensino de João Pessoa, 

foi criada a escola Escritor Luiz Augusto Crispim, na Administração do Prefeito Ricardo 

Coutinho e da Secretária de Educação Ariane Menezes de Sá.  

 

 

 

. 
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A área total da Escola Municipal Luiz Augusto Crispim é de 5040m², sendo 1968m² 

de área construída, destes, a quadra tem uma área de 624 m² e a Escola (prédio construído) 

tem uma área de 1344m². Seu espaço físico é bastante amplo e organizado. São onze salas 

de aula (figura 6), além de sala para os professores, sala de atendimento ao aluno (figura 2), 

laboratório de ciências (figuras 3, 4 e 5), e de informática (figura 7), biblioteca com um 

bom acervo de livros didáticos e de literatura, auditório, sala de supervisão, quadra de 

esportes coberto, cozinha e almoxarifado.  

A escola atende às famílias da classe trabalhadora, de profissionais liberais e 

autônomos, cuja maioria concentra suas atividades no próprio lar. A renda predominante 

dessas famílias é de um salário mínimo e/ou contam apenas com o Bolsa Família, programa 

do governo federal. São predominantemente analfabetas, com alguns casos de conclusão de 

alguma série inicial.  

Atualmente possui 761 alunos matriculados no ensino Fundamental I e II, sendo no 

turno matutino, 228 estudantes. O corpo docente da mesma totaliza 31 professores, todos 

com nível superior com formação pedagógica. A escola também dispõe de vários recursos 

didáticos disponíveis para uso, tais como retroprojetor, 25 computadores, internet, projetor 

de slides, máquina de xérox, TV, gravador, micro system, entre outros.  
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Figura 2: Sala de atendimento ao aluno e de especialistas. Foto Sônia Nóbrega 

Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

 

 

Figura 3: Laboratório de Biologia. Foto: Sônia Nóbrega 

Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 
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Figura 4: Laboratório de Biologia. Foto: Karina Soares 

Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde 

sexual entre adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 
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Figura 5: Modelos anatômicos utilizados nas aulas sobre o corpo humano. Foto: Sônia Nóbrega. 
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Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

 

Figura 6: Sala de aula. Foto: Karina Soares 

 

 

Figura 7: Sala de Informática. Foto: Karina Soares 

 

 

1.4.2. OS SUJEITOS 

Os sujeitos desta pesquisa foram alunos de 8º e 9º anos, com idade entre 12 e 19 

anos, todos matriculados no turno da manhã. Participaram da pesquisa 74 estudantes 

adolescentes, sendo 62,2% do sexo feminino e 37,8%, do masculino. Os sujeitos desta 

pesquisa foram considerados como adolescentes, pois, segundo o Art. 2º do Estatuto da 
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Criança e do adolescente, “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa de doze 

anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade”.  A 

distribuição de autoidentificação de raça dos alunos, que participaram da pesquisa, por 

sexo, encontra-se na tabela 01. Para a construção desta tabela, foram utilizadas as 

categorias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE: amarela, branca, 

indígena, parda e preta. Em relação ao conceito de raça, segundo Foucault, 

Há dois grupos de raças quando se faz a história de dois grupos que não têm a 
mesma origem local; dois grupos que não têm, pelo menos na origem, a mesma 
língua e em geral a mesma religião [...] dois grupos que apesar de sua coabitação, 
não se misturam por causa das diferenças, de dissimetrias, de barragens devidas 
aos privilégios, aos costumes e aos direitos, à distribuição das fortunas e ao modo 
de exercício do poder (2005, p. 90). 

 Em relação à diversidade de raças no Brasil, observe a figura 8, obra de Tarsila do 

Amaral que retrata a heterogeneidade cultural da população paulistana. Nesta pesquisa, 

manteve-se a possibilidade dos entrevistados se autodeclararem por meio do uso de 

categorias nativas, tais como morena, mulata, etc. Segundo Novaes et al, “a importância do 

quesito cor/etnia justifica-se, pois pessoas brancas, indígenas e negras (morenos, pretos e 

pardos) inserem-se diferentemente nas redes sociais, havendo uma ampla exclusão dos não-

brancos, inclusive no que se refere às suas inserções no mercado afetivo e sexual (2005, p. 

198). 
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Figura 8: Tarsila do Amaral. Operários50,1933 

Fonte: <http://tarsiladoamaral1.blogspot.com.br/>, acesso em 17/07/2013 

 

Tabela 1: Distribuição étnica por sexo 
  Adolescentes 

femininas 
Adolescentes 
masculinos 

Total 

  N % N % N % 
Branco 6 8,1 9 12,2 15 20,3 
Negros 38 51,4 17 23,0 55 74,3 
Indígena 2 2,7 0 0,0 2 2,7 
Amarelo 0 0,0 1 1,4 1 1,4 
Não sei 0 0,0 1 1,4 1 1,4 
Total 46 62,2 28 37,8 74 100 

 
Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

Como se pode perceber, a maioria dos participantes pertence a raça negra, 

totalizando 74,3% (51,4% para as adolescentes femininas e 23% para os adolescentes 

masculinos). Para compor a “raça” negra, foram somadas as categorias censitárias preta e 

parda (BATISTA, 2005), com as categorias nativas, as quais estão ligadas a uma 

ancestralidade africana. A classificação de raça, segundo Cashmore (2000), “seria uma 

expressão, som ou imagem cujos significados, viabilizados somente por meio da aplicação  

de regras e códigos, seriam plásticos e mutantes; um modo de entender e interpretar 

as diversidades por meio de marcadores inteligíveis”.  Nessa mesma tabela podemos 

observar a seguinte proporção: 8,1% das meninas se declararam brancas; 2,7% declararam-
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se indígenas e nenhuma afirmou pertencer a cor amarela. Quando comparamos com os 

homens, 12,2% declararam serem brancos; 1,4%, amarelo e nenhum indígena.  

Na tabela 2, a seguir, verificamos a distribuição de religião por sexo. 

 

 

 

Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

Como se pode observar, quase metade dos alunos que participaram da pesquisa 

declarou pertencer a religião católica, com 47,3% no total (29,7% para as moças e 17,6% 

para os rapazes). Em relação às outras religiões, 16,2% das mulheres disseram ser 

protestantes; 5,4% pertencem ao umbandismo; e apenas 1,4% das garotas são judias. As 

que não souberam e não opinaram somam 9,5%. Quando analisamos o percentual dos 

meninos, percebemos que 6,8% são protestantes; 5,4% são adeptos da religião Umbanda; e 

nenhum se declarou judeu. Os garotos que não souberam e não opinaram somam 8,1%.  

A tabela 3 nos mostra uma relação da distribuição da religião por sexo e por “raça” 

dos alunos que responderam ao questionário. Podemos perceber que a maioria das 

adolescentes femininas negras (24,3%) são adeptas ao catolicismo, seguido do 

Tabela 2: Distribuição de religião por sexo 
 Adolescentes 

femininas 
Adolescentes 
masculinos 

Total 

  N % N % n % 
Catolicismo 22 29,7 13 17,6 35 47,3 
Protestantismo 12 16,2 5 6,8 17 23,0 
Umbanda 4 5,4 4 5,4 8 10,8 
Judaísmo 1 1,4 0 0,0 1 1,4 
Não respondeu/nenhuma/outra 7 9,5 6 8,1 13 17,6 
Total 46 62,2 28 37,8 74 100 
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protestantismo com 16,2% das alunas. As estudantes que se declararam brancas disseram 

ser adeptas ao catolicismo (4,1%), à umbanda (1,4%) e ao judaísmo (1,4%).  Em relação 

aos adolescentes masculinos, a maioria dos negros também se declarou católica (12,2%), 

seguido do protestantismo, com apenas 2,7% dos alunos que se autodeclararam negros. Já 

para os rapazes brancos, a maioria disse ser adepta a religião umbanda (5,4%), mesmo esta 

sendo uma religião de origem africana, seguido de protestantismo (4,1%) e catolicismo 

(2,7%). As demais religiões não demonstraram resultados significativos quando   

relacionadas à “raça” dos participantes. 

 

O grande número de adeptos ao catolicismo retrata bem o perfil de religião da 

população brasileira. Os dados do Censo 2010 sobre religião, entretanto, confirmam o 

crescimento da religião evangélica e a redução do número de católicos, tendência registrada 

desde o início do século XX, mas acelerada desde o Censo de 2000. De acordo com o 

Censo 2010, a proporção da população brasileira adepta ao catolicismo é 64,6%, enquanto 

que da religião evangélica é em torno de 22,2%.  

 

Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

Tabela 3: Relação da distribuição da religião por sexo e por raça 
    Catolicismo Protestantismo Umbanda Judaísmo Não 

resp./nenhuma/outra 
Total 

    N % N %  n %   N %  n  %  n % 

A
do

le
sc

en
te

s  
fe

m
in

in
as

 Negra 18 24,3 12,0 16,2 3,0 4,1 0,0 0,0 5,0 6,8 38,0 51,4 
Branca 3 4,1 0,0 0,0 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0 1,4 6,0 8,1 
Indígena 1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,4 2,0 2,7 
Amarela 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Não sei 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 

A
do

le
sc

en
te

s 
m

as
cu

lin
os

 Negra 9 12,2 2,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 8,1 17,0 23,0 
Branca 2 2,7 3,0 4,1 4,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 12,2 
Indígena 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amarela 1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,4 
Não sei 1 1,4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,4 

Total   35 47,3 17,0 23,0 8,0 10,8 1,0 1,4 13,0 17,6 74,0 100,0 
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Confirmando os dados acima descritos, Silva (2009) afirma que no Brasil as religiões 

que tiveram como raiz o cristianismo imperam, o termo cristianismo pode ser entendido 

como “o conjunto de igrejas, comunidades, seitas e grupo, assim como de ideias e 

concepções, que se referem às palavras daquele que costuma ser reconhecido como o 

fundador dessa religião: Jesus de Nazaré” (SANTOS; SILVA, 2013). Este conjunto de 

religiões, sobretudo o catolicismo, tem forte influência em relação à sexualidade da 

população. É sabido que a igreja Católica proíbe o uso de preservativos alegando que este 

uso convida ao desregramento sexual, visto que, segundo a igreja, as campanhas lançadas, 

por exemplo, recomendam o uso da camisinha como se as relações promíscuas fossem 

“normais”, ou até recomendáveis. Essa é a feição que têm as propagandas em que, às vezes, 

aparecem: “aproveite o carnaval, mas use ‘camisinha’”. A igreja considera o uso do 

preservativo, portanto, como um incentivo à fornicação, ou seja, prática sexual antes do 

casamento, de forma desregrada ou, até mesmo promíscua.  

No ano de 2010, grupos ativistas na luta contra a AIDS receberam uma importante 

declaração do papa Bento 16, o qual declarou que o uso da camisinha era aceitável em 

determinadas situações. O pontífice afirmou que “no caso de homens que se prostituem, por 

exemplo, o uso de proteção seria um ato de responsabilidade moral, ainda que as 

camisinhas não sejam realmente o caminho para lidar com o mal da infecção pelo HIV". 

Esta declaração foi vista como um avanço da igreja católica e um reconhecimento da 

mesma sobre a importância de que um comportamento sexual responsável e o uso de 

preservativos têm um papel importante na prevenção da doença. Apesar de ser considerada 

um avanço, esta declaração, só “libera” o uso de camisinha em casos de homens que se 

prostituem, permanecendo proibido a utilização do preservativo em outros casos. Percebe-
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se, portanto, o grande papel de influência que a Igreja tem no controle da vida sexual de 

seus fiéis.  

Em relação à proibição da camisinha pela religião, a maioria dos alunos entrevistados 

declarou que sua religião não proíbe o uso, inclusive alguns católicos, os quais 

demonstraram desconhecer as orientações dadas pelo papa no livro “Luz do Mundo: O 

Papa, a Igreja e os Sinais dos Tempos”, lançado em 2010. 

Benerib , sexo feminino, turma 8º A – 

Evangélica 

Não, isso aí eu ainda não ouvi falar não... 

Berenice IV, sexo feminino, turma  8ºB - 

Evangélica 

Não, eu acho que assim, pra ela tanto faz se 

a pessoa casar virgem ou não...e é normal 

né, eles já sabem que isso é normal, que isso 

acontece, isso já não é novidade pra 

ninguém mais né e o povo tão levando isso 

como a cultura, normal... 

Cleópatra, sexo feminino, turma 8º B - 

Católica 

Não. Porque:: assim::, também tem assim... 

tempo de catequese fala também que... não 

é... tem professor que orienta também, diz 

que é, tipo... pra camisinha...esses negócio, 

porque senão,  pra evitar doença e ter 

filho... 

Menés, sexo masculino 8º B - Católico Não, eles acham... não sei assim, não sou 

muito de ir mas... mas acho que não, eles 

não proíbem não... 

Djer, sexo masculino, turma  9ºB – 

Evangélico 

Não... porque não, não sei explicar direito... 

Semerkhet , sexo masculino, turma  9ºA – 

Evangélico 

Proíbe... o motivo eu não sei... 
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Utilizando-se da análise do conteúdo de Bardin (CAMPOS, 2004), para a 

interpretação do conhecimento dos (as) alunos (as) em relação à proibição do uso do 

preservativo pela igreja (quadro 1), tendo-se esta como unidade de análise e usando-se uma 

categorização não priorística estabelecemos duas subcategorizações uma na qual se refere a 

igreja contra o uso da camisinha, e a outra, a favor do uso do preservativo. Tendo-se por 

base esta estrutura analítica temos que a primeira visão do tema apresentada por apenas um 

discente (5%) e segunda por dezenove (95%) estudantes. 

QUADRO 1: Sua religião é contra o uso de preservativos? 
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Categoria Subcategorias Unidades temáticas Frequência Percentual 

Estudantes 

 

Religião e o uso da camisinha 

 

Contra o uso Proíbe... o motivo eu não sei... 
 

1 5% 

A favor do uso Não, porque ela acha importante, com essas 

doenças que tão tendo agora.  
 

19 95% 
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Os alunos também foram perguntados se suas religiões proíbem a prática sexual antes do 

casamento. Sabe-se que as religiões cristãs, as quais seguem a Bíblia como palavra de 

Deus, veem o sexo antes do matrimônio como um pecado (fornicação):  
Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do 
corpo; mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso, 
não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o 
qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes 
comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo (1 Coríntios 
6.18-20) 
Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a prostituição, a 
impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é 
idolatria; Pelas quais coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência 
(Colossenses 3: 5-6). 
A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade 
sexual (1 Tessalonicenses 4:3) 

 

 
 Os versículos bíblicos supracitados são exemplos de como o “apetite sexual 

excessivo” significa “vontade pervertida” para as religiões cristãs, ou seja, um pecado da 

carne. Isto posto, o homem deve fugir destas vontades e buscar a purificação e santificação 

de seu corpo.  

 Poucos dos alunos que responderam a essa pergunta, durante a entrevista, 

concordam e seguem esse princípio bíblico. Os demais estudantes afirmaram que a sua 

religião não proíbe o sexo antes do casamento: 

 

 

Benerib, sexo feminino, turma  8ºA - 

Evangélica 

Eu acho que não... sei lá, mas eles nunca 

falaram disso também não, lá na igreja que 

eu frequento... 

Cleópatra, sexo feminino, turma 8ºB – 

Católica 

Porque eles dizem que não é::... é bom a 

pessoa casar sem ser mulher 

Berenice IV, sexo feminino, turma 8º B - 

Evangélica 

Não, eu acho que assim, pra ela tanto faz se 

a pessoa casar virgem ou não...e é normal 

né, eles já sabem que isso é normal, que isso 

acontece, isso já não é novidade pra 

ninguém mais né e o povo tão levando isso 
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como a cultura, normal... 

Menés, seco masculino, turma 8ºB – 

Católico 

Não que eu saiba, mas a minha igreja não... 

eles até ensinam assim pra gente... 

Djer , sexo masculino, turma  9ºB – 

Evangélico 

Sim, porque diz que é pecado os outros... 

Semerkhet , sexo masculino, turma  9ºA – 

Evangélico 

Proíbe, porque à luz da Bíblia é pecado. 

 

 

  
 

 

 

No quadro 2, também foi utilizada uma categorização não priorística e foram 

estabelecidas duas subcategorizações: uma que indica que a igreja proíbe a relação sexual 

antes do casamento e outra que deixa claro que a igreja não proíbe a prática sexual antes do 

matrimônio. Tendo-se por base esta estrutura analítica temos que a primeira visão do tema 

apresentada por oito discentes (36,4%) e a segunda por quatorze (63,6%). 
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QUADRO 2: A sua religião proíbe o sexo antes do casamento? 

Categoria Subcategorias Unidades temáticas Frequência Percentual 

Estudantes 

 

Religião e o sexo antes do 

casamento 

 

Proíbe “Proíbe, porque à luz da Bíblia é pecado” 8 36,4% 

Não proíbe “Não, eu acho que:: pra eles tanto faz se a 

pessoa casar ou não...” 

14 63,6% 
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Sobre este discurso religioso, Foucault nos fala que a partir do século XVIII, no 

Ocidente, houve uma “fermentação discursiva” sobre o sexo, sobretudo no que se refere à 

Igreja Católica. O autor deixa claro que o sacramento da confissão passou por considerável 

evolução, sendo indispensável, para que a confissão fosse completa, falar sobre a “posição 

respectiva dos parceiros, atitudes tomadas, gestos, toques, momento exato do prazer – todo 

um exame minucioso do ato sexual em sua própria execução”. Em relação aos pecados da 

carne, contra a pureza individual, atribuía-se cada vez mais importância à penitência “a 

todas as insinuações da carne: pensamentos, desejos, imaginações voluptuosas, deleites, 

movimentos simultâneos da alma e do corpo, tudo isso deve entrar, agora, e em detalhe, no 

jogo da confissão e da direção espiritual” (FOUCAULT, 2011, p. 25). 

 O sexo passou então a não ser mais mencionado sem prudência, sem escolhas das 

palavras e pudor das ações. Houve um silenciamento moral ao mesmo tempo em que 

multiplicou-se o discurso nos confessionários. A carne, segundo Foucault (idem), passou a 

ser a origem de todos os pecados, sendo “um mal que atinge todo o homem e sob as mais 

secretas formas”. Foucault diz ainda que:  

 
“A interdição de certas palavras, a decência das expressões, todas as censuras do 

vocabulário poderiam ser apenas dispositivos secundários com relação a essa 

grande sujeição: maneiras de torná-la moralmente aceitável e tecnicamente útil” 

(2011, p.27). 

 
E, sem dúvida, esta obrigação de se autoexaminar constantemente e de confessar 

seus pecados da carne, passou a ser fixada na mente de todo bom cristão.  
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2. A SEXUALIDADE EM DISCURSO 

 
2.1. O CONCEITO DE SEXUALIDADE 

 

A sexualidade é entendida como um dispositivo construído ao longo da história do 

sujeito e que envolve o seu olhar em relação ao mundo a sua volta, a sua cultura, sua 

biologia, seu desenvolvimento psicológico e cognitivo, seus sentimentos, desejos e 

percepções. Portanto, é preciso entendê-la do ponto de vista histórico-cultural, 

desvinculando-se da exclusividade da perspectiva biológica do indivíduo, que insere a 

sexualidade exclusivamente nos aspectos fisiológicos e anatômicos de seu sistema 

reprodutor. Segundo Vidal,  

(...) considera-se o sexual não o que tem de realidade autônoma (uma 

função com vistas à procriação) nem no que possui de participação na escala dos 

seres (os aspectos biológicos da sexualidade), mas o que tem de especificamente 

humano. Olha-se a sexualidade como uma realidade da pessoa. [...] A sexualidade 

não se reduz ao âmbito dos impulsos genitais; a sexualidade não se define pela 

genitalidade nem muito menos pelo mero ato sexual. Todos os fenômenos 

genitais são sexuais, mas há uma grande quantidade de fenômenos sexuais que 

não tem nenhuma relação com o genital (2002, p. 19).  

 Desta forma, quando se aborda apenas este tipo de discurso biológico, a sexualidade 

fica apenas ligada à aquisição de conhecimentos científicos dos sistemas reprodutores 

masculino e feminino Costa et al (2004), gerando, portanto, um “supersaber cultural, social, 

científico, teórico da sexualidade” (FOUCAULT, 2010).  

Diante do exposto, é possível se questionar porque que apesar de tanto conhecimento 

teórico sobre a sexualidade, há, ao mesmo tempo, desconhecimento do próprio indivíduo 

sobre a sua sexualidade? Pode-se considerar que o discurso biológico dos professores, 

permeado pelos medos e tabus relacionados ao tema, geram esse medo e desconhecimento 

da sexualidade “no nível dos indivíduos e do próprio sujeito” (FOUCAULT, 2010). 

Podemos observar esse tipo de discurso biológico, cheio de interdições e alguns equívocos 

nas falas da professora de Ciências do 8º ano, que teve algumas aulas observadas por mim: 

“o muco secretado durante a ovulação é uma gosminha transparente. Muito cuidado com 
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isso”; “os gametas são divididos em duas espécies: um masculino e um feminino. Na 

fecundação eles se unem”; “na puberdade masculina é gerado o sêmen chamado de 

espermatozoide”; “é importante ter uma alimentação saudável e alguns cuidados básicos 

como evitar sentar ao chão e usar calça jeans apertada. As secreções que aparecem 

dependem da alimentação e de como se cuidam”; “Calça jeans apertada causa infecção? É 

claro que causa. Porque é formada por material de Nylon”; “a menstruação é por causa do 

desenvolvimento do ovário, do útero e dos hormônios”; “algumas mulheres não podem 

engravidar porque têm o útero virado para dentro e o espermatozoide não entra”.  

Percebe-se um forte poder que a fala dos educadores têm sobre a formação do sujeito. 

Analisando a tabela 4, fica claro constatar esta influência nos estudantes. Ao serem 

perguntados, em questionário, se existe diferença entre sexo e sexualidade, cerca de 35% 

dos que responderam disseram que não, sendo 18,9% moças e 16,2% rapazes. Ficaram sem 

responder 8,1% dos estudantes e 1,4% disse que não sabiam a diferença.  

 

Tabela 4: Existe diferença entre sexo e sexualidade? (%) 
  Adolescentes 

femininas 
Adolescentes 
masculinos 

Total 

  N % N % N % 
Sim 25 33,8 16 21,6 41 55,4 
Não  14 18,9 12 16,2 26 35,1 
Não responderam 6 8,1 0 0,0 6 8,1 
Não sei 1 1,4 0 0,0 1 1,4 
Total 46 62,2 28 37,8 74 100 
Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

Estes números foram confirmados em entrevista quando perguntei-lhes o que 

significa sexualidade: 

Herneith, sexo feminino, turma 8ºA “Pra mim?... Sexualidade é quando duas 

pessoas fazem o ato sexual...” 

Benerib, sexo feminino, turma  8º A “Sexualidade... eu acho que... deixa eu ver... 
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sexualidade, pra mim, eu acho que é o sexo, 

masculino e feminino...” 

Berenice IV, sexo feminino, turma 8º B               “Eu acho que sexualidade pra 

mim...eu acho que é quando a pessoa tá 

naquele momento de desejo né, que a gente 

tem a vontade de tirar a virgindade logo 

cedo, eu acho que é isso pra mim...” 

Nefertiti , sexo feminino, turma 9ºB  

“Tem que ser uma coisa que tem que se 

pensar, porque eu sou muito nova, pra tá 

pensando nisso, mas eu tenho amigas que 

tem 13 anos e já praticam, eu não sei muito 

porque eu ainda não pratico...” 

Menés , sexo masculino, turma  8º B           “Pra mim o que significa?... é bem 

diferente de algumas pessoas que pensam 

que é prazeroso né, usam isso pra... acho 

que é um, vamos dizer um ato de... não sei 

bem dizer como é que é... assim, é bem... 

pra mim, eu nunca vou fazer de um modo... 

quando casar tal, e pronto...é isso que eu 

entendo assim, tipo... né pra você tá...é bom, 

mas... pra mim só uma vez...” 

Semerkhet , sexo masculino, turma 9º A  

          “Eu acho que sexualidade é o sexo de 

cada pessoa, o que a pessoa define ser 

mentalmente, não só fisicamente como 

mentalmente também...” 

Nynetjer , sexo masculino, turma 9ºB                                 “Sexo...” 
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  Utilizando-se da análise do conteúdo de Bardin (2011), para a interpretação do 

conceito de sexualidade apresentado pelas/os discentes, tendo-se esta como unidade de 

análise e usando-se uma categorização não priorística estabelecemos duas 

subcategorizações, uma na qual se entende a sexualidade como sinônimo de sexo e a 

segunda que coloca a presente unidade de análise como um sinônimo de masculino e 

feminino. Tendo-se por base esta estrutura analítica temos que a primeira visão do tema 

apresentada por dez discentes (71,4%) e segunda por quatro 28,6%). Os estudantes que não 

souberam responder não foram considerados nessa análise.
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QUADRO 3: Para você, o que significa sexualidade? 

 

Categoria Subcategorias Unidades temáticas Frequência Percentual 

Estudantes 

 

Sexualidade 

 

Sinônimo de sexo Sexualidade é quando duas pessoas fazem o ato sexual 10 71,4% 

Sinônimo de gênero Eu acho que sexualidade é o sexo de cada pessoa, o que a 

pessoa define ser mentalmente, não só fisicamente como 

mentalmente também 

4 28,6% 
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Nota-se que nenhum dos alunos definiu sexualidade de maneira holística, 

considerando todas as dimensões do seu ser, tais como sua história, cultura, educação, entre 

outras. Alguns disseram que não sabiam e a maioria limitou sexualidade ao prazer, ao ato 

sexual. Percebemos que estes discursos estão permeados pelas próprias repressões sexuais 

sejam elas oriundas do professor, dos pais ou da sociedade de maneira geral, as quais são 

interiorizadas pelos educandos. Segundo Chauí,  

A repressão sexual pode ser considerada como um conjunto de interdições, 
permissões, normas, valores, regras estabelecidas histórica e culturalmente para 
controlar o exercício da sexualidade, pois, como inúmeras expressões sugerem, o 
sexo é encarado por diferentes sociedades (e particularmente pela nossa) como 
uma torrente impetuosa e cheia de perigos [...]. As proibições e permissões são 
interiorizadas pela consciência individual, graças a inúmeros procedimentos 
sociais (como a educação, por exemplo) e também expulsas para longe da 
consciência porque, neste caso, trazem sentimentos de dor, sofrimento e culpa 
que desejamos esquecer ou ocultar (1991, p.10). 

O professor deveria estar preparado para polemizar, lidar com valores, tabus e 

preconceitos, mas, continuam sem subsídios adequados para trabalhar essas questões e 

acabam dando a elas enfoque totalmente biológico com a função de se preservar frente aos 

alunos com relação aos seus próprios questionamentos, receios e ansiedades, formando 

verdades discriminatórias e distanciando a sexualidade dos estudantes de seus próprios 

corpos. 

 

 

2.2. O CONTROLE DA SEXUALIDADE 

 Em relação ao controle e normatização da sexualidade dos estudantes, cabe também 

aos professores exercerem o biopoder, implantando, em sala de aula, as normalizações dos 

saberes necessários para a homeostase dessa micropopulação de jovens estudantes. 

Segundo Foucault (2005, p.289), essa técnica de poder é dirigida à vida dos homens, é uma 

disciplina que “tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa 

multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, 

treinados, utilizados, eventualmente punidos”. O que se questiona é que tipos de discurso 
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esses educadores estão passando, quais verdades estão sendo formadas na vida desses 

jovens pelo biopoder exercido pelos professores acerca da sexualidade. 

 Neste sentido, segundo Foucault (2011, p.49) 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de 
seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso, 
quando tudo pode ser dito, e o discurso pode ser dito a propósito de tudo, isso se 
dá porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seu sentido, podem 
voltar à interioridade silenciosa da consciência de si. 

Percebemos que o sexo se torna objeto do saber por meio de dispositivos de poder 

presentes nos discursos médico-científico que objetivam normatizar a sexualidade, ou seja, 

mantê-la em um padrão normal de aceitação para a sociedade através de formas silenciosas 

de repressão, evitando-se, assim, certas condutas irregulares (FOUCAULT, 2011). 

No campo educacional, segundo Altmann; Martins (2009), houve uma verdadeira 

proliferação discursiva sobre a sexualidade sob diferentes enfoques, tornando-se campo de 

intervenção. Segundo Foucault,  

[...] seria inexato dizer que a instituição pedagógica impôs silêncio geral ao sexo 
das crianças  e dos adolescentes. Pelo contrário, desde o século XVIII ela 
concentrou as formas do discurso neste tema; estabeleceu pontos de 
implementação diferentes; codificou os conteúdos e qualificou os locutores. Falar 
do sexo das crianças, fazer com que dele falem os educadores, os médicos, os 
administradores e os pais; ou então, falar de sexo com as crianças, fazer falarem a 
elas, ora falam delas, impondo-lhes conhecimentos canônicos ou formando, a 
partir delas, um saber que lhe escapa – tudo isso permite vincular a intensificação 
dos controles à multiplicação dos discursos. A partir do século XVIII, o sexo das 
crianças e dos adolescentes passou a ser um importante foco do qual se 
construíram inúmeros dispositivos institucionais e estratégias discursivas (1997, 
P.31). 

Entende-se, portanto, estes dispositivos institucionais e estratégias discursivas como 

formas de gerir e administrar a sexualidade da população, a partir das crianças. 

Consequentemente, o sexo passa a ser “objeto de tecnologias do governo afeitas ao campo 

político”, tornando-se, todavia, “um dispositivo complexo de técnicas do governo de si e 

dos outros” (ALTMANN; MARTINS, 2009, p. 65). Por esta razão, a sexualidade do 

indivíduo, tornou-se campo de intervenção da Biopolítica, a qual, segundo Foucault (2002): 

[...] não se trata simplesmente do problema da fecundidade. Trata-se também, do 
problema da morbidade [...] de doenças mais ou menos difíceis de extirpar, e que 
não são encaradas como epidemias, a título de causas de mortes mais frequentes, 
mas como fatores permanentes [...]. 
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Isso significa que a sexualidade está vinculada em um “campo de preocupações 

associado à regulação da reprodução biológica e social das populações” (HEILBORN, 

1999). Resta ao Governo introduzir campanhas de aprendizado, de acesso à informação, de 

“normalização e centralização do saber”, de ensinar à massa como praticar o sexo seguro, 

de instalar mecanismos disciplinadores e reguladores da população. Regulação não no 

sentido individual do corpo, mas no sentido global (FOUCAULT, 2002). Veja alguns 

exemplos de campanhas lançadas em 2010 pelo Ministério da Saúde a respeito da 

prevenção através do uso de camisinhas nas figuras 9 e 10. 

 

 
Figura 9. Cartaz utilizando antes do carnaval. Fonte: <http://www.aids.gov.br/campanha/carnaval-

2010>, acesso em 23/07/2013. 
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Figura 10: Cartaz lançado logo após o carnaval com o objetivo de conscientizar as pessoas que não usaram 

camisinha. Fonte: <http://www.aids.gov.br/campanha/carnaval-2010>, acesso em 23/07/2013. 
 

 

 

Esta incitação política e econômica a falar do sexo nasce, segundo Foucault (2011), 

por volta do século XVIII, momento em que o sexo se torna uma questão de “polícia”, isto 

é, parte da “necessidade de regular o sexo por meio de discursos úteis e públicos e não pelo 

rigor de uma proibição”. Os governos percebem que estão lidando com uma “população” e 

seus elementos específicos, tais como natalidade, morbidade, expectativa de vida, taxa de 

fecundidade, epidemias, qualidade de vida e de moradia. Foucault ainda tece que 

No cerne deste problema econômico e político da população: o sexo; é necessário 
analisar a taxa de natalidade, a idade do casamento, os nascimentos legítimos e 
ilegítimos, a precocidade e a frequência das relações sexuais, a maneira de torná-
las fecundas ou estéreis, o efeito do celibato ou das interdições, a incidência das 
práticas contraceptivas [...] (2011, p.32).  

A conduta sexual da população, portanto, passou a ser objeto de análise e alvo de 

intervenção. Discursos com conselhos morais, pedagógicos e religiosos tentam normatizar 

o comportamento sexual não só do indivíduo, mas de toda população. “Entre o Estado e o 
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indivíduo o sexo tornou-se objeto de disputa, e disputa pública; toda uma teia de discursos, 

de saberes, de análise e de injunções que o investiram” (FOUCAULT, 2011, p. 33).  

No fim do século XVIII e início do XIX, outros focos de discussão sobre o sexo 

entram em cena. A medicina e a psiquiatria começam a suscitar outros discursos, entre eles 

destacava-se o onanismo, prática que foi objeto de intensa intervenção.  

A masturbação aglutinou grande parte do esforço pedagógico relativo à 
sexualidade. Em torno dela elaboraram-se discursos centrados na ideia de que sua 
prática produzia efeitos nefastos sobre a saúde dos indivíduos, conduzindo à 
degeneração. A manipulação dos órgãos genitais para obtenção de prazer era 
objeto de profunda condenação moral (Stengers; Van Neck, 1998, apud 
HEILBORN et al, 2006, p. 228). 

A masturbação, desta forma, tornou-se objeto de repulsa social e condenação moral.  

Esta ideia permanece presente no “corpo societário” por meio da difusão dos discursos 

repressores e que condenam esta prática, considerando a masturbação como um vício que 

precisa ser tratado. Envolve também, a ideia da satisfação sexual pessoal. Segundo 

Heilborn (2006), esta prática ainda permanece como uma área de silêncio, 

desconhecimento e ilegitimidade entre as mulheres, estando presente, também, uma 

considerável dificuldade de expressão verbal. A prática também é considerada de maior 

subdeclaração.  A autora também traz dados de uma pesquisa francesa (ASCF), divulgada 

em 1992, a qual aponta um aumento da prática entre mulheres mais jovens, mesmo que 

persistam dificuldades em declará-la.  

  Os jovens atores desta pesquisa foram interrogados sobre suas opiniões acerca do 

significado da masturbação (Tabela 5). 

Tabela 5: Para você, a masturbação significa? (%) 
  Adolescentes 

femininas 
Adolescentes 
masculinos 

Total 

  N % N % n % 
Algo prejudicial à saúde 2 2,7 2 2,7 4 5,4 
Algo que provoca curiosidade 1 1,4 2 2,7 3 4,1 
Busca de autoconhecimento 3 4,1 5 6,8 8 10,8 
Busca de prazer 27 36,5 9 12,2 36 48,6 
um ato de amor 3 4,1 3 4,1 6 8,1 
um ato repugnante 4 5,4 3 4,1 7 9,5 
Um pecado 4 5,4 3 4,1 7 9,5 
Não respondeu 2 2,7 1 1,4 3 4,1 
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Total 46 62,2 28 37,8 74 100 
Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

Percebe-se que apesar de a masturbação estar fortemente ligada ao sexo masculino, 

ambos os grupos a associam à busca de prazer 48,6%, sendo a moças a maioria com 36,5% 

e 12,2% para os rapazes. A busca pelo autoconhecimento ficou em segundo lugar na 

opinião dos (as) estudantes, com 10,8% (4,1% para as meninas e 6,8 para os meninos). A 

não ligação da masturbação com a sexualidade e/ou com o autoconhecimento foi um fato 

também levantado por Monteiro (1999 apud NOVAES, 2005), em sua pesquisa com os 

jovens cariocas, na qual a autora mostra que, para os jovens, a prática é encarada como uma 

etapa característica da biografia masculina antes da relação sexual.  

Em terceiro lugar, os (as) alunos (as) consideraram a prática como um ato repugnante 

e um pecado (9,5%). Esta condenação moral foi maior entre as mulheres, com 5,4% em 

relação e 4,1% para os rapazes.  A tabela 6 nos mostra uma relação entre o significado de 

masturbação para os (as) alunos (as) por raça. Percebe-se que entre os alunos que disseram 

que a masturbação é um ato de prazer, 40,5% são negros e 4,1% são brancos. Dos que 

consideraram a prática como uma busca pelo autoconhecimento e um pecado, 8,1% são 

declarados negros, contra 4,1% e 1,4% respectivamente. 

Tabela 6: Relação ente significado de masturbação por raça 
  Negra Branca Indígena Amarela Não sei Total 
  N % n % n % N % n % n % 

Algo prejudicial à 
saúde 

2 2,7 2 2,7 0 0 1 1,4 1 1,4 6 8,1 

Algo que provoca 
curiosidade 

3 4,1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 3 4,1 

Busca de 
autoconhecimento 

6 8,1 3 4,1 0 0 0 0 0 0 9 12,2 

Busca de prazer 30 40,5 3 4,1 1 1,4 0 0 0 0 34 45,9 
um ato de amor 3 4,1 3 4,1 0 0 0 0 0 0 6 8,1 
um ato repugnante 5 6,8 2 2,7 0 0 0 0 0 0 7 9,5 
Um pecado 6 8,1 1 1,4 0 0 0 0 0 0 7 9,5 
Não respondeu 0 0,0 1 1,4 1 1,4 0 0 0 0 2 2,7 
Total 55 74,3 15 20,3 2,0 2,7 1,0 1,4 1,0 1,4 74,0 100,0 
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Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

Quando se refere à Tabela 7, os dados nos mostram uma relação entre a prática 
autoerótica e a religião dos estudantes que responderam ao questionário.  

 

 

Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

*NR= não respondeu; NS= não sei; O= outra. 

Dos que consideram a masturbação como uma busca pelo prazer, há 24,3% de 

católicos e 10,8% de protestantes. Este dado é interessante, visto que, essa busca pelo 

prazer sexual, seja de forma individual, seja a dois (antes do casamento), é a principal razão 

pela qual a prática é considerada um pecado. Isso porque, segundo a Igreja, através do 

onanismo, o indivíduo “busca satisfazer as vontades da carne”. Entretanto, dos (as) alunos 

(as) que consideram esta prática um pecado, apenas 4,1% são protestantes e 2,7% são 

católicos. 8,1% dos estudantes que marcaram que a masturbação é uma busca pelo 

Tabela 7: Relação ente significado de masturbação por religião 
  Catolicismo Protestantismo Umbanda Judaísmo NR/NS/O* Total 
  N % N % N % n % N % N % 

Algo prejudicial à 
saúde 

2 2,7 2 2,7 0 0 0 0,0 2 2,7 6 8,1 

Algo que provoca 
curiosidade 

2 2,7 0 0,0 0 0 0 0 1 1,4 3 4,1 

Busca de 
autoconhecimento 

6 8,1 0 0,0 2 2,7 0 0 1 1,4 9 12,2 

Busca de prazer 18 24,3 8 10,8 3 4,1 0 0 5 6,8 34 45,9 
um ato de amor 2 2,7 0 0,0 2 2,7 1 1,4 1 1,4 6 8,1 
um ato 
repugnante 

2 2,7 4 5,4 1 1,4 0 0 0 0 7 9,5 

Um pecado 2 2,7 3 4,1 0 0 0 0 2 2,7 7 9,5 
Não respondeu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 2 2,7 2 2,7 
Total 34 45,9 17 23,0 8,0 10,8 1,0 1,4 14,0 18,9 74,0 100,0 
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autoconhecimento são católicos. Este discurso que aceita esta prática com o objetivo de se 

autoconhecer é mais recorrente na psicologia. Além dessa concepção, segundo Heilborn et 

al (2006), “a literatura menciona a ideia da masturbação como prática socialmente 

aceitável, uma prática legítima para adolescentes e indivíduos privados de atividade sexual 

com parceiro”. Esta ideia de delimitar a masturbação a momentos em que não se tem 

parceiros revela-nos como a sexualidade está ligada aos impulsos sexuais e ao autocontrole 

individual.  

 

 

3. CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE SEXUAL  

Nesse capítulo são articuladas informações sobre como os jovens protagonistas desta 

pesquisa veem a virgindade, a iniciação sexual, e apresentam conhecimentos e atitudes 

relacionados à saúde sexual. 

 

3.1 A INICIAÇÃO SEXUAL 

 

A adolescência é naturalmente um período de conflitos na trajetória de vida de um 

indivíduo, pois ele deixa de ser criança, mas ainda não se torna adulto/a. É uma passagem, 

transformação, metamorfose, estranhamento. O termo adolescente engloba o que se 

denomina puberdade, entretanto, transcende-a, pois além das transformações físicas do 

corpo, inclui todo o processo de transformações psicossociais vivenciadas nesse período. É 

muito difícil nos depararmos com alguém que não descreva a adolescência como uma fase 

de conflitos, e muitas vezes, estes, podem levar a condutas de risco que geralmente, são 

estimuladas pela superexposição do corpo e da sexualidade, por meio dos diferentes 

veículos de comunicação, que erotizam e exibem experiências de vida incompatíveis com a 

maioria dos jovens. N.R., aluno do 3° ano do ensino médio da cidade de Brasília, desabafa: 

“A mídia, toda hora, fala para nos prevenirmos e, ao mesmo tempo, é a que mais estimula a 

falta de prevenção” (CATALÃO, 2002, p. 32).  
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 Palavras como “aborrecentes”, “endiabrados” e “irresponsáveis” são comuns para 

descrever os indivíduos durante esta fase da vida. É um período, portanto, em que os 

rapazes e moças observam grandes mudanças em seus corpos e mentalidade, o que gera 

estranhamento de si mesmo e um sentimento de perda: “perda do corpo de criança, perda 

dos pais da infância e perda da identidade infantil” (MACHADO; SUCCI; TURATO, 

2010, p. 83).  

O adolescente está em constante busca de si mesmo, de uma identidade própria, de se 

autoafirmar perante a sociedade, de ser alguém. Estas buscas aparecem de forma mais clara 

quando estes indivíduos ingressam em determinados grupos, apresentam contradições em 

suas condutas e atitudes de reivindicação. Sobre este tema, Fraga (2000) tece que ao mesmo 

tempo em que esta fase da vida pode ser considerada esplendorosa, também é tida como um 

tempo problemático, em que os sonhos pueris não têm mais sentido e o mundo adulto ainda 

é considerado uma promessa distante. A estes indivíduos, a incapacidade é considerada 

inerente e o despreparo para enfrentar os desafios da vida social é notório.  

Desta forma, quanto maior a complexidade de uma sociedade, mais distante se torna 

o adulto do comportamento infantil, bem como o tempo de preparação do jovem para os 

papéis e funções mais complexas de um indivíduo adulto. O adolescente biologicamente 

maduro continua imaturo para a sociedade (ELIAS, 1994). Além disso, a transição desta 

fase para a vida adulta é marcada por rupturas no corpo e no papel social. O indivíduo 

jovem passa por experiências frequentes, desenvolvem aptidões e interesses que lhe serão 

úteis para a vida social.  

No processo civilizatório, segundo Elias (1994), intensificam-se as tensões 

relacionadas às regras, às proibições sociais e ao autocontrole dos impulsos mais 

espontâneos, dos afetos e negação dos instintos, sobretudo quando relacionados à 

sexualidade e à iniciação sexual. Esta última é considerada como um rito de passagem que 

transita entre a adolescência e a juventude, sendo traduzida como “fazer-se mulher” e 

“tornar-se homem” (CASTRO; ABRAMOVAY; SILVA, 2004) e fazendo parte da 

construção da identidade do indivíduo. Faz-se necessário, nesse contexto, fazermos a 

distinção entre adolescência e juventude, pois estes termos possuem significados distintos. 

Assim, no presente trabalho considera-se adolescente, de acordo o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 a pessoa que se apresente “entre 

doze e dezoito anos de idade” (BRASIL, 2003, p. 1).   Operacionalmente, é considerada 

jovem, de acordo com o Estatuto da Juventude, Lei nº 12. 852, em seu inciso primeiro, a 

pessoa com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos (BRASIL, 2013, p. 1).  Como 

pode ser percebido há uma sobreposição de idade entre os dois conceitos, uma vez que 

ambos não são um dado da natureza, mas uma construção que leva em conta características 

culturais e sociológicas (WAISELFISZ, 2004) as quais mostram-se intimamente vinculadas 

a classe social, gênero e pertencimento étnicorracial. Um outro critério operacional para se 

conceituar essa etapa da vida é o da Organização Mundial de Saúde para qual a 

adolescência se inicia com as alterações biofisiológicas da meninice e finaliza com a 

maturidade sexual. Nesse sentido, segundo Amaral; Fonseca,  

O exercício da sexualidade traz implicações no processo reprodutivo e na saúde 
bio-psico-social do adolescente. A decisão de iniciar as relações sexuais acontece 
paralelamente a inúmeras modificações na vida do adolescente, podendo gerar 
situações indesejadas como a ocorrência de gravidez, aborto, doenças 
sexualmente transmissíveis e outras. Tais situações repercutem não apenas na 
fase da adolescência como também na vida futura (2006, p.2). 

A iniciação sexual é, portanto, uma busca por autoconhecimento e autoafirmação, 

em que ocorre a valorização do corpo e da sexualidade, em que os adolescentes e jovens, ao 

vivenciarem esta experiência, passam a ser considerados, neste aspecto, como adultos. 

Contudo, devemos considerar que, o início da sexualidade adulta quando realizado sob 

condições de vulnerabilidades e desigualdades pode ser considerado uma importante via de 

transmissão do HIV e outras DST, além da gravidez não planejada. 

Percebe-se que nos últimos anos uma parcela significativa dos jovens brasileiros 

entre 15 e 19 anos já tiveram relações sexuais pelo menos uma vez na vida, com a média de 

idade na primeira relação de 14,9 anos (PAIVA, et all, 2008). Quanto mais estes 

adolescentes iniciam a vida sexual, menor a chance do uso de preservativos. Não obstante a 

iniciação sexual seja um evento relativamente típico desta fase, a forma como estas relações 

ocorrem é importante devido ao seu impacto na saúde dos jovens (TRONCO; 

DELL’AGLIO, 2012). Neste sentido, Rua e Abramovay tecem as seguintes informações: 

(...) a idade média da primeira relação sexual é significativamente mais baixa 
entre os alunos do sexo masculino do que entre as estudantes do sexo feminino. 
No caso das meninas, em Porto Alegre, Manaus e São Paulo encontram-se as 
mais baixas idades médias da primeira relação sexual (15, 15,1 e 15,2 anos), 
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ficando as mais elevadas em Belém e Fortaleza (16 e 15,8 anos). Quanto aos 
rapazes, registram-se em Cuiabá, Manaus, Salvador a mais baixa idade média da 
primeira relação sexual (13,9 anos), ocorrendo em Florianópolis a mais alta (14,5 
anos) (2001, p. 143).  

Os (as) alunos (as) foram perguntados se já haviam iniciado sua vida sexual (tabela 

8). Percebe-se que os rapazes são a maioria dos que já a tiveram, 17,6% (13,5% são negros, 

2,7% são brancos e 1,4% amarelo). Estes números diminuem bastante quando nos 

referimos às meninas: apenas 5,5 dos que já haviam transado, sendo 4,1% negras e 1,4% 

branca. Em relação aos que ainda não tiveram relação sexual, a maioria pertence ao sexo 

feminino – 56,8%, das quais 47,2% são negras, 6,8% brancas e 2,7% indígenas. Quando 

nos referimos aos rapazes que não tiveram relação sexual, este número reduz para 20,4%, 

dos quais 9,5% são negros, 9,5% são brancos e 1,4% não sabia a qual raça pertencia. 

 

Tabela 8: Relação da iniciação sexual por sexo e por raça 
    Sim Não  Total 

    N % n % n % 

A
do

le
sc

en
te

s 
fe

m
in

in
as

 Negro 3 4,1 35,0 47,3 38,0 51,4 
Branco 1 1,4 5,0 6,8 6,0 8,1 
Indígena 0 0,0 2,0 2,7 2,0 2,7 
Amarelo 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Não sei 0 0 0 0 0 0 

A
do

le
sc

en
te

s 
m

as
cu

lin
os

 Negro 10 13,5 7,0 9,5 17,0 23,0 
Branco 2 2,7 7,0 9,5 9,0 12,2 
Indígena 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amarelo 1 1,4 0,0 0,0 1,0 1,4 
Não sei 0 0 1 1,4 1 1,4 

T
ot

al
 

  17 23,0 57 77,0 74 100 

Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde 

sexual entre adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

Relacionou-se também a iniciação sexual por religião (Tabela 9). Observa-se que a 

maioria dos que já tiveram relação sexual pertence a religião católica, com 10,9% (no total 

entre rapazes e moças). Os católicos também são maioria dos que não iniciaram a vida 

sexual com 36,5% (28,4% em relação às meninas e 8,1%, aos meninos); seguido dos 
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protestantes, com 18,3% (14,9% são moças e 5,4% são rapazes). Esta relação de mais 

pessoas que ainda não tiveram relação sexual está relacionada à socialização religiosa.  

 

Segundo Bozon; Heilborn (2006), as iniciações sexuais que começaram mais tarde são 

encontradas entre os sujeitos que têm ou tiveram um envolvimento religioso coerente, ou 

seja, pessoas católicas de família da mesma religião; principalmente pessoas protestantes 

pentecostais provenientes de família pentecostal. Estes autores tecem que especialmente no 

caso das adolescentes, a mudança de uma religião para outra ou o abandono da mesma, 

além de serem educadas em uma família sem religião acompanham uma entrada mais 

precoce na vida sexual ativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

 

Tabela 9: Relação da iniciação sexual por sexo e por religião 
    Sim Não  Total 

    n % N % N % 

A
do

le
sc

en
te

s 
fe

m
in

in
as

 

Catolicismo 1 1,4 21,0 28,4 22,0 29,7 
Protestantismo 1 1,4 11,0 14,9 12,0 16,2 
Umbanda 1 1,4 3,0 4,1 4,0 5,4 
Judaísmo 1 1,4 0,0 0,0 1,0 1,4 
NR/N 0 0,0 7,0 9,5 7,0 9,5 
Outra 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

A
do

le
sc

en
te

s 
m

as
cu

lin
os

 

Catolicismo 7 9,5 6,0 8,1 13,0 17,6 
Protestantismo 1 1,4 4,0 5,4 5,0 6,8 
Umbanda 0 0,0 4,0 5,4 4,0 5,4 
Judaísmo 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
NR/N 5 6,8 0,0 0,0 5,0 6,8 
Outra 0 0,0 1,0 1,4 1,0 1,4 

Total   17 23,0 57 77,0 74 100,0 
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Os 

(as) 

estudantes 

também 

foram 

perguntados sobre a idade que tinham quando tiveram a primeira relação sexual (tabela 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

 Percebe-se que a maioria respondeu que tinha entre 10 e 13 anos – 16,2% dos quais 

4,1% são garotas e 12,2% são rapazes. A idade média da primeira relação sexual para as 

estudantes foi de 11,7 anos. Já para os rapazes, a idade média foi 11,8 anos. Praticamente, 

não houve diferença significativa entre a média de idade referente aos dois sexos. Apesar 

de que várias pesquisas demonstrem que os rapazes começam a vida sexual muito mais 

cedo que mais moças, independente de seu contexto social. Isto acontece devido à “força da 

existência cultural de confirmação da masculinidade por meio da iniciação sexual e da 

universalidade social do valor da masculinidade/virilidade” (BOZON; HEILBORN, 2006). 

Tabela 10: Com que idade você perdeu a virgindade? (%) 
  Mulheres Homens Total 
  n % n % n % 
Entre 8 -9 anos 1 1,4 2 2,7 3 4,1 
Entre 10-13 anos 3 4,1 9 12,2 12 16,2 
Entre 14 - 16 anos 0 0,0 3 4,1 3 4,1 
Entre 18 - 19 anos 2 2,7 0 0,0 2 2,7 
Não respondeu 40 54,1 14 18,9 54 73,0 
Total 46 62,2 28 18,9 74 100,0 
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Em uma pesquisa realizada na grande João Pessoa (municípios de Cabedelo, Bayeux, 

Santa Rita e João Pessoa), nos anos de 2003 e 2004, em duas escolas particulares e cinco 

escolas públicas, demonstrou-se uma nítida diferença de gênero em relação à iniciação 

sexual: 50,5% dos rapazes de escolas públicas e 45,4% das particulares disseram já ter uma 

vida sexual ativa. Em relação às meninas, estes números caíram significativamente: 9,8% e 

5,7% respectivamente (Novaes et al, 2005).  

 Segundo Borges (2007), várias pesquisas nos últimos anos têm revelado uma 

inclinação de antecipação do início da vida sexual entre adolescentes e jovens brasileiros, 

sobretudo quando se referem às moças. Esta tendência foi constatada quando se observa a 

diminuição da idade em que ocorre a iniciação sexual. A autora cita o estudo realizado e 

divulgado pelo Ministério da Saúde. Neste, constata-se que o valor mediano do início da 

vida sexual, em 1984, foi 16,0 anos entre as garotas de 16 a 19 anos de idade. Já em 1998, a 

média de idade teve uma redução, caindo para 15,0 anos. Ainda, a proporção de rapazes 

que tiveram a primeira transa até os 14 anos de idade foi 35,2% em 1984. Quatorze anos 

mais tarde, em 1998, esse percentual subiu para 46,7%, ou seja, mais adolescentes do sexo 

masculino tiveram sua primeira relação sexual mais cedo. Quando se trata das adolescentes, 

esta proporção praticamente dobrou entre 1984 e 1998 (13,6% e 32,3% respectivamente), 

isto é, apesar de as mulheres começarem a ter a vida sexual ativa mais tarde se comparadas 

aos homens, essa mudança ocorrida no período de 1984 a 1998 é muito superior à 

observada entre eles.  

Em relação à idade da primeira relação sexual, alguns estudos demonstram que o grau 

de escolaridade gera grandes impactos no início da vida sexual dos (as) adolescentes 

(CAMARANO, 2003; CASTRO, ABRAMOVAY, 2004; BOZON; HEILBORN, 2006; 

BORGES, 2007; NOVAES et al, 2005). Segundo Camarano (2003), se as jovens 

frequentam os últimos anos do ensino fundamental ou do ensino médio, pode gerar um 

retardamento do início de suas vidas sexuais. Pode-se tomar como exemplo a pesquisa 

realizada por Novaes et al (2005): quando se analisou o uso do preservativo entre os 

estudantes de escolas públicas e privadas, constata-se que das meninas, 33,3% e 57,1% das 

respectivas instituições usaram a camisinha na primeira relação sexual. Em relação aos 

rapazes, o percentual foi de 28,5% e 48,4% respectivamente. 
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 Segundo Borges (2007), o fato de moças oriundas de camadas sociais mais baixas, 

como no caso da amostra desta pesquisa, começarem sua vida sexual mais cedo pode gerar 

um impacto em sua saúde sexual, visto que é comum que capacidade de negociação da 

camisinha seja diminuída entre estas garotas, tal qual no baixo nível de conhecimento sobre 

os demais métodos contraceptivos, “pois esse conhecimento entre mulheres tende a 

aumentar com a idade” (2007, p. 6). Segundo Bozon; Heilborn, essa influência da trajetória 

escolar ascendente sobre a sexualidade das adolescentes pode ser entendido em termos de 

atitudes, sonhos e projetos pessoais, “levando-se em conta escolhas e prioridades” (2006, p. 

173). Estes autores também indicam que o nível de instrução da mãe, ou dos pais, o nível 

da renda familiar, além de separação dos pais também interferem no início da vida sexual 

dos adolescentes, sobretudo das meninas.  

Os estudantes também foram perguntados em entrevista sobre a importância da 

virgindade. Percebe-se que o discurso de alguns alunos, sobretudo de algumas meninas, 

reflete a virgindade como sinônimo de pureza e sua preservação como uma honra tanto para 

a menina, quanto para sua família. Perder a virgindade, para estas meninas, reflete 

diretamente em uma perda de valor para a sociedade, gerando a insegurança de talvez não 

conseguir um bom casamento, pois, como disse uma das alunas, “a gente pode no futuro 

sofrer com isso né, outras pessoas não querer a gente” (Berenice IV – 8ºB). O conjunto de 

valores atribuídos pela Igreja tem uma forte influência na população que professa a mesma 

fé, ou pelo menos que se diz professar. Entretanto, sabe-se que há uma forte pressão social 

no sentido que os adolescentes e jovens ingressem na vida sexual ativa o mais cedo 

possível. Além disso, “a condição de ser ou não ser praticante de uma religião não 

necessariamente influencia posturas sobre virgindade”. Desta forma, “não basta ter se 

iniciado sexualmente cedo, conta a frequência da atividade sexual e a ‘naturalização’ do 

fazer sexo” (CASTRO; ABRAMOVAY; SILVA, 2004, p. 73). 

 

Cleópatra, sexo 
feminino, turma 8ºB, 
Católica 

“É...porque:: a gente sendo virgem assim, 
a gente não tem coisas assim de pegar 
gravidez, de pegar doenças” 

Berenice IV, sexo 
feminino, turma 8ºB, 
Evangélica 

“É muito importante, porque:: a pessoa 
tem que saber valorizar o que a gente tem 
no nosso corpo, e nós temos que valoriza 
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o que a gente tem né, porque tirar agora a 
virgindade cedo a gente pode no futuro 
sofrer com isso né, outras pessoas não 
querer a gente... e a gente sofrer com 
muitas coisas” 

Senedj, sexo 
masculino, turma 
8ºB, Evangélico 

“Sim... é::: muito importante pra mim 
porque:: se a pessoa faz, fica fazendo 
direto, entendeu? Mas eu não vou fazer, 
porque eu não quero fazer direto... aí eu 
só vou fazer no dia que eu tiver pronto” 

Menés, sexo 
masculino, turma 
8ºB, Católico 

“É... causa que não é uma coisa que todo 
mundo faz, é uma coisa que a gente usa 
no futuro, pra criar uma família eu acho... 
mas várias pessoas usam por prazer 
mesmo, por fazer, e fazer, pronto” 

Djer, sexo 
masculino, turma 
9ºB, Evangélico 

“É... porque? A pessoa quando já tira a 
virgindade, a pessoa se sente ameaçada...” 

A iniciação sexual é vista de forma diferente em relação aos gêneros. A sociedade 

considera que as mulheres conseguem lidar muito mais com os desejos sexuais e têm maior 

sucesso no controle da vontade sexual. Isso explica o motivo pelo qual elas conseguem 

adiar muito mais sua iniciação. Para as mulheres, a perda da virgindade está diretamente 

ligada aos relacionamentos mais sérios, ao parceiro ideal. Relaciona-se, também, a 

experiência sexual como uma forma de a mulher perder o seu valor socialmente, de ser 

vulgarizada. Já para o homem, quanto mais cedo começa a sua vida sexual, mais firmada a 

sua virilidade; sua identidade masculina se torna evidente para a sociedade. Veja um 

exemplo de como a virgindade tem valores diferentes dependendo do gênero: 
 

Semerkhet, sexo 
masculino, turma 
9ºA,  Evangélico 

“Em relação a meninas eu acho que sim, 
eu acho importante... pra homem não 
acho que seja tão importante... porque os 
homens não tem... eles não se importam 
com a pro---- virgindade...” 

Karomama I, sexo 
feminino, turma 9ºA, 
sem religião 

“Porque... virgindade é um negócio, sei 
lá... é importante, porque tem várias 
meninas que ficam por aí, e já:: o que, os 
meninos hoje em dia, tipo assim, fica 
assim só por ficar, mas compromisso os 
meninos quer com uma menina o que, que 
não seja tipo assim, passada pelas mãos 
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de outros meninos, quer o que, uma 
menina virgem, na minha opinião” 

Kiya, sexo feminino, 
turma 9ºB, 
Evangélica 

“Sim, porque eu acho assim, que quando 
a mulher perde sua virgindade ela perde 
seu valor” 

 

  

 Para esta análise (quadro 4), foram estabelecidas duas categorias. A primeira se 

refere aos sentimentos dos (as) discentes em relação à importância da virgindade. 

Sentimentos relacionados aos medos, inseguranças e sonhos. A segunda subcategoria está 

diretamente ligada aos atos inerentes à perda da virgindade, tais como fazer, tirar, entregar-

se, entre outros. Tendo-se por base esta estrutura analítica temos que a primeira visão do 

tema é apresentada por oito discentes (32%) e a segunda por dezessete (68%).
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Quadro 4: Qual a importância da virgindade? 

 
Categoria Subcategorias Unidades temáticas Frequência Percentual 

Estudantes 

 

Importância da virgindade 

 

Sentimentos  É... porque? A pessoa quando já tira a 

virgindade, a pessoa se sente ameaçada... 
 

8 32% 

Atos É... causa que não é uma coisa que todo mundo 

faz, é uma coisa que a gente usa no futuro, pra 

criar uma família eu acho... mas várias pessoas 

usam por prazer mesmo, por fazer, e fazer, 

pronto 
 

17 68% 
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 As diferenças de gênero também ficaram muito claras nos discursos dos estudantes 

quando eles foram perguntados se é importante que a mulher se case virgem e por qual 

motivo: 

 
Herneith, sexo 
feminino, turma 8º 
A, Evangélica 

“Tá mostrando que ela tem um sério 
compromisso com o casamento que é 
super sério” 

Meritneit, sexo 
feminino, turma 8º 
A,  Evangélica 

“eu acho que é comum, que muitas 
mulheres gostam... que tem umas que não 
querem se casar, só querem morar junto, 
e... eu não sei::...como a família, se 
deixam se casar... só perde a virgindade 
depois de casada...  eu acho que eu 
também só quero... a pessoa, primeiro 
casar e depois::... porque muitas vezes os 
maridos tiram a virgindade da mulher e 
depois não querem mais casar com elas... 
aí...é também é isso daí...” 

Senedj, sexo 
masculino, turma 
8ºB, Evangélico 

“Eu acho que não... porque é mais fácil, 
porque ela já tinha passado pelo 
processo” 

Semerkhet, sexo 
masculino, turma 
9ºA, Evangélico 

“É correto... porque eu acho que sexo 
depois do casamento é algo que deveria 
acontecer naturalmente, mas não acontece 
hoje em dia...” 

 

Quando se analisa o conteúdo das falas dos (as) estudantes (quadro 5), percebe-se 

uma dicotomia em relação a suas opiniões: cerca de 74% dos alunos relataram que é 

importante que a mulher se case virgem; enquanto que 26% assumiram não ser importante. 

Infere-se que a valorização da virgindade feminina está ligada à pureza que a mulher deve 

expressar, sendo uma honra para a mesma ou até para a sua família a preservação de sua 

virgindade até o casamento. 
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Quadro 5: É importante que a mulher se case virgem? 
Categoria Subcategorias Unidades temáticas Frequência Percentual 

Estudantes 

 

Casar virgem 

 

Importante  Porque é da honra dela, de ser virgem, casar 

com vestido branco... 

 
 

17 74 

Sem importância Não... porque a maioria das pessoas não querem 

casar assim, só querem casar depois que... 

6 26 
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Entre os motivos eleitos pelos alunos para se ter a primeira relação, a 

maioria dos que já haviam transado disse que a primeira vez ocorreu por 

desejo/atração (12,2% - 9,5% para os rapazes e 2,7% para as moças), seguido de 

curiosidade com 8,1% dos quais 5,4% se referem aos meninos e 2,7%, às meninas.  

 

 

Tabela 11: Sua primeira transa aconteceu devido a: (%) 
  Adolescentes  

femininas 
Adolescentes 
masculinos 

Total 

  N % n % n % 
Curiosidade 2 2,7 4 5,4 6 8,1 
Desejo/atração 2 2,7 7 9,5 9 12,2 
Paixão 2 2,7 2 2,7 4 5,4 
Pressão dos amigos 0 0,0 1 1,4 1 1,4 
Não respondeu 40 54,1 14 18,9 54 73,0 
Total 46 62,2 28 18,9 74 100,0 
Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

Na pesquisa realizada por Novaes et al (2005), na grande João Pessoa, por 

exemplo, 58,3% das alunas matriculadas em escolas particulares e 70,8% das que 

estudam em escolas públicas disseram que sua primeira relação sexual foi motivada 

pelo fato de estarem apaixonadas pelos seus parceiros. Em relação aos meninos, 

56,3% e 56,7% das respectivas escolas explicaram que o motivo da primeira relação 

foi por atração sexual pela parceira. Em relação às meninas, há uma série de fatores 

e interdições que influenciam suas decisões de começar uma vida sexual ativa: “o 

momento certo”, “a pessoa certa”, “quando terminar os estudos” (NOVAES et al, 

2005). As autoras Castro; Abramovay; Silva (2004) tecem que há um discurso 

assimétrico proveniente dos (as) adolescentes, pais e professores que 

supervalorizam a virgindade feminina e incentivam a iniciação sexual masculina. 

Segundo Heilborn,  

 
A entrada na vida sexual adulta e a maneira como as mulheres vivem 
essa passagem continuam a diferir fortemente daquelas dos homens: 
enquanto para elas a primeira relação é frequentemente um momento 
decisivo (e inicial, na construção do primeiro relacionamento verdadeiro, 
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para eles trata-se de um momento de iniciação pessoal, no qual, a relação 
com a parceira conta pouco (1999 apud Novaes et al, 2005, p. 199). 
 

Portanto, as adolescente têm uma visão muito mais romântica de sua 

primeira relação sexual, um dos fatores pelos quais elas esperam mais por este 

momento, para que estejam mais preparadas e que seja um momento vivido com a 

“pessoa correta”. Já para os rapazes, a experiência sexual vale por si só, 

independente da parceira que esteja com ele. A quantidade de relações sexuais, a 

imagem de pessoa sexualmente experiente é muito mais importante para eles. Em 

relação a estas desigualdades, Rena aponta que : 

 
(...) afeta a qualidade de vida de homens e mulheres. As iniciativas de cuidado 
com a saúde sexual e reprodutiva, por exemplo, enfrentam reais dificuldades em 
integrar o homem no processo de cuidado da própria saúde e da saúde da 
parceira, quando esse cuidado passa pela avaliação de práticas sexuais e vivências 
afetivas masculinas (2006, p. 39). 

 
Isso acontece pelo fato de que historicamente esta tarefa de cuidado com a 

própria saúde, com a dos filhos e com a do parceiro sempre foi considerada da 

mulher.  O homem sempre foi considerado como “chefe” da família, grande 

provedor e mantenedor da ordem familiar. O início da vida sexual entre os (as) 

adolescentes, segundo Borges (2007) demonstra ser fortemente influenciado pelos 

pares, sendo identificados, também, por meio de relato de adolescentes que se 

sentiram pressionados pelos amigos a iniciar a vida sexual. Caso em que os rapazes 

parecem ser mais predispostos a se sujeitar a essa influência do que as moças. No 

caso desta pesquisa, apenas 1,4% dos rapazes disse ter sofrido pressão dos amigos.  

A autora ainda tece que os (as) adolescentes que já tiveram alguma experiência 

sexual achavam que muitos de seus amigos também já tinham experiências sexuais, 

em uma proporção muito superior do que os que ainda não tinham transado, sem 

diferença significativa entre os sexos feminino e masculino. Segundo esta autora, 

“quando adolescentes mais novos percebem que a maior parte de seus pares têm 

vida sexual, eles passam a demonstrar a intenção de também iniciar a vida sexual e, 

consequentemente, concretizam esse desejo” (2007, p.6). 
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3.2 O (NÃO) USO DO PRESERVATIVO E AS DSTS 

 
Quando se fala em iniciação sexual de adolescentes, entende-se estes como um 

grupo de risco para o contágio de doenças sexualmente transmissíveis e para uma gravidez 

indesejada. Segundo Novaes et al (2005), pesquisas comprovam que metade dos casos de 

aids em todo o mundo se concentra em adolescentes de ambos os sexos. Portanto, é de 

extrema importância que se promovam projetos de educação sexual em ambos os processos 

de ensino: formais e informais; utilizando-se de metodologias adequadas para o público 

adolescente em questão. Segundo Paiva et al (2008), pesquisas sobre a iniciação sexual e o 

uso de preservativos mostram que adolescentes e jovens tendem a não usá-los quando 

experimentam a primeira relação sexual muito cedo e a definem como casual; e,  no caso 

das meninas, quando têm parceiros mais velhos. Além disso, um dos pontos ligados à 

prevenção de DSTs e da gravidez diz respeito ao grau de informação que os adolescentes e 

jovens têm dos métodos contraceptivos e preservativos.  

Os (as) alunos (as) foram perguntados sobre quais são os métodos contraceptivos 

que eles (elas) conhecem. A maioria pareceu um pouco confusa. Uns alunos tentaram dizer 

nomes de pílulas anticoncepcionais. Nenhuma menina mencionou a camisinha e a maioria 

dos rapazes disse não conhecer nenhum método: 

 

Herneith, sexo 
feminino, turma 8ºA 

“Aquela pílula do dia seguinte... acho que 
só... tem outros remédios, mas eu não 
conheço muito não, só conheço essa 
mesmo...” 

Penebui, sexo 
feminino, turma 8ºA 

“Anticoncepcionais?... rapaz, eu não me 
lembro, eu me esqueci...é sério, eu me 
esqueci...” 

Benerib sexo 
feminino, turma 8ºA 

“Remédio? Conheço... É Ciclo 21... é... 
tem um que minha cunhada toma... 
esqueci o nome...” 

Djoser, sexo 
masculino, turma 
8ºB 

“Usar camisinha, comprimido...só...” 

Djer, sexo “Como assim? (...) a camisinha...” 
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masculino, turma 
9ºB 
Semerkhet, sexo 
masculino, turma 
9ºA 

“Pra não engravidar? Tem um remédio aí, 
eu esqueci o nome dele... tem uns 
medicamentos que toma pra evitar a 
gravidez” 

 

Quando se analisa o conteúdo das falas dos (as) estudantes (quadro 6) em relação ao 

método anticoncepcional que conhecem, percebe-se que os mais citados são a camisinha e 

as pílulas anticoncepcionais. Métodos estes mais divulgados e distribuídos pela rede 

pública de saúde: cerca de 69% dos alunos relataram conhecer pelo menos um dos métodos 

supracitados; enquanto que cerca de 31% assumiu não conhecer nenhum. 
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QUADRO: 6 Quais os métodos anticoncepcionais que você conhece? 
Categoria Subcategorias Unidades temáticas Frequência Percentual 

Estudantes 

 

Método 

 

Camisinha e medicamento   

A camisinha e os comprimidos 
 

18 69,2% 

Nenhum Conheço nenhum não 8 30,8% 
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Segundo Castro; Abramovay; Silva (2004), os métodos anticoncepcionais podem 

ser classificados em métodos dependentes e independentes da participação masculina. Entre 

os métodos dependentes estão: camisinha masculina, coito interrompido e vasectomia. 

 Os estudantes também foram perguntados se usaram o preservativo na primeira vez 

em que se relacionaram sexualmente (tabela 12). A maioria respondeu que não utilizou a 

camisinha – 17,6% dos quais 6,8% se referem às moças e 10,8% aos rapazes.  

 

Tabela 12: Você usou preservativo na sua primeira vez? (%) 
  Mulheres Homens Total 
  N % N % N % 
Sim 1 1,4 5 6,8 6 8,1 
Não 5 6,8 8 10,8 13 17,6 
Não respondeu 40 54,1 15 20,3 55 74,3 
Total 46 62,2 28 37,8 74 100,0 
Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

 

 

 Entre os motivos para não usar a camisinha (tabela 13), 14,9% dos estudantes 

alegaram que o (a) parceiro (a) não tem o risco de transmitir a aids. Estes dados sugerem 

que quando os parceiros estão vivendo uma relação estável e de confiança, o uso da 

camisinha acaba ficando em segundo plano, “como a ideia de que o conhecimento do 

parceiro ou mesmo o amor conjugam-se à confiança e são fatores preventivos” (CASTRO; 

ABRAMOVAY; SILVA, 2004). 

 

 

Tabela 13: Motivos para não usar camisinha (%) 
  Mulheres Homens Total 
  n % N % n % 
O (A) seu (sua) parceiro (a) não gosta de usá-la 1 1,4 1 1,4 2 2,7 
Por motivos religiosos 2 2,7 1 1,4 3 4,1 
Você tem vergonha de usar camisinha 0 0,0 1 1,4 1 1,4 
O (a) seu parceiro (a) não tem risco de passar 
aids 

1 1,4 10 13,5 11 14,9 

Não respondeu 42 56,8 15 20,3 57 77,0 
Total 46 62,2 28 17,6 74 100,0 
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Fonte: Faces, discursos e práticas: visões e vivências da sexualidade e da saúde sexual entre 
adolescentes de uma escola pública de João Pessoa-PB/2014. 

  

 

 Os motivos para o não uso do preservativo variam quando se consideram os alunos 

segundo o sexo. Assim, tem-se que, para as garotas, os motivos religiosos são os mais 

destacados. Em relação aos rapazes, a ideia de que a (o) parceira (o) não oferece o risco de 

transmitir o vírus da aids é o motivo mais comum entre estes jovens que participaram da 

pesquisa. Segundo Castro; Abramovay; Silva (2004), “as principais causas dos jovens ainda 

terem relações desprotegidas vão desde dificuldades objetivas de acesso aos serviços de 

saúde até razões culturais”. Entre estas razões, pode-se mencionar a falta de comunicação 

entre pais e filhos sobre a contracepção; falta de informação nas escolas e/ou livros 

didáticos; pouca quantidade de programas voltados para a sexualidade e saúde sexual, entre 

outros. Além disso, segundo Cruz (2000), é ínfimo o número de mulheres que conseguem 

negociar o uso do preservativo com o seu parceiro de forma tranquila. A maioria tem 

dificuldade de exigir o uso do mesmo. “Ao exigir a camisinha, as mulheres, muitas vezes, 

têm de lidar com crenças e preconceitos”. Além do medo da desconfiança e do perderem o 

parceiro por este motivo e/ou por vergonha de tratar do assunto. 

 Por estas razões, os adolescentes e jovens são considerados vulneráveis no que se 

refere à contração de doenças sexualmente transmissíveis, sobretudo a aids. Segundo, 

Taquette (2004)  

 
No Brasil não há informações sobre a prevalência de DST entre adolescentes. As 
únicas DST de notificação compulsória são a sífilis e a AIDS e, além disso, cerca 
de 70% das pessoas com alguma DST buscam tratamento em farmácias, o que faz 
com que o número de casos notificados fique abaixo da estimativa.  
 

 Quando nos referimos aos adolescentes, a falta de informação aumenta o grau de 

vulnerabilidade deles, considerando que a ignorância acerca das DSTs e de como contraí-

las geram situações para que as pessoas venham a contrair determinadas doenças, ou seja, 

comportamentos associados tanto com condições objetivas do ambiente quanto com 

condições culturais e sociais em que os comportamentos ocorrem, assim como com o grau 
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de consciência que essas pessoas têm sobre comportamentos e ao efetivo poder que podem 

exercer para modificá-los (SALDANHA et al, 2008). 

 A falta de conhecimento sobre estas doenças pode ser exemplificada quando 

alisamos as respostas dos (as) alunos (as) quando foram perguntados se conhecem alguma 

DST: 

 
Herneith, sexo 
feminino,  
turma 8ºA 

“Acho que conheço a Aids... HIV... tem.. 
a herpes também, até agora, assim, 
essas...tem outras graves, mas eu não 
cheguei a aprofundar o assunto”. 

Benerib sexo 
feminino, turma 8ºA 

“A Aids...o HIV...o...o... esqueci o 
nome... a professora tinha falado dele... 
gonorreia... e          
outras”. 

Sitamon, sexo 
masculino, turma 
8ºB 

“Como assim, HIV é?... HIV, DST, e 
várias...” 

Senedj, sexo 
masculino, turma 
8ºB 

“A Aids... e as outras eu esqueci...” 

Semerkhet, sexo 
masculino, turma 
9ºA 

“A Aids, o HIV, e só...” 

 

Na análise de conteúdo realizada com as falas dos (as) estudantes (quadro 7) em 

relação a quais doenças sexualmente transmissíveis conhecem, percebe-se que a DST mais 

conhecida é a Aids, representando uma frequência de 82,3% dos alunos entrevistados. 

Apenas cinco alunos citaram outra doença, mas sempre associada à Aids. É possível inferir 

que este grande conhecimento por parte dos (as) alunos (as) se dá pelo grande volume de 

informações sobre esta doença tanto nos meios acadêmicos quanto em relação às 

tecnologias de informação e comunicação, tais como propagandas e campanhas de uso do 

preservativo em épocas festivas (como o Carnaval, por exemplo). Apenas dois alunos 

alegaram não conhecer nenhuma DST.  
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Quadro 7: Quais são as DST que você conhece?  
Categoria Subcategorias Unidades temáticas Frequência Percentual 

Estudantes 

 

DST 

 

HIV/aids  A Aids, só essa... que ninguém foi muito de 

falar isso comigo 
 

24 82,8% 

Outras  Só Aids... deixa eu ver...agora deu um branco... 

mas o que eu mais conheço, quando eu procuro 

saber o povo fala pra mim é Aids, sobre a Aids e 

sobre aquela que pega na boca... é, herpes... 

5 17,2% 
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Percebe-se que todos os alunos mencionaram conhecer a Aids. Alguns disseram que 

AIDS e HIV são duas doenças diferentes, outros disseram que DST é um tipo de doença 

sexualmente transmissível. Mesmo conhecendo uma ou algumas doenças, as informações 

que estes alunos têm sobre elas apresentam alguns equívocos. Por exemplo, foi perguntado 

aos estudantes como é que se contrai a Aids: 

 
“É questão de::... vamos dizer assim, você... usa a mesma toalha que você... questão de... se eu me corto, você 

vem me curar e também eu pego, tá contaminado no sangue também... questão da higiene... os mesmos 

sabonetes que você, entendeu? E também isso ------ do contágio, o mesmo ar que eu tô respirando, eu tô 

falando, você tá respirando, tá pegando as bactérias, entendeu? Acho que essas são as formas de contágio...” 

(Herneith – 8ºA). 

 

 Esta estudante mencionou que se pode contrair o vírus HIV ao utilizar a mesma 

toalha e o mesmo sabonete de uma pessoa doente, ou seja, não tomando as devidas 

precauções relacionadas à higiene. Este discurso higienista sobre a contaminação da Aids 

reflete o tabu que permeia esta doença e os soropositivos. Atitude que cega os olhos do 

indivíduo com uma visão preconceituosa em relação aos portadores do vírus. A aluna 

também menciona que se pode transmitir a doença pela respiração e diz também que o 

indivíduo “tá pegando as bactérias”. Esta falta de conhecimento sobre as formas de 

contágio da Aids durante muito tempo marcou os corpos dos soropositivos com o repúdio 

social e o isolamento.   Dizer que se pode contrair o vírus pela respiração esconde, nas 

entrelinhas, que não se pode conviver no mesmo ambiente que uma pessoa aidética, 

reforçando o tabu que obscurece o discurso sobre a doença. 

 
Penebui, sexo 
feminino, turma 8ºA 

“Eu acho que é no ato sexual que vai 
fazer...” 

Sitamon, sexo 
masculino, turma 
8ºB 

“No alicate, no beijo, transando né, sem 
camisinha... e em vários” 

Senedj, sexo 
masculino, turma 
8ºB 

“Na relação sexual, e... e eu acho que só” 

Menés, sexo 
masculino, turma 
8ºB 

“É quando a pessoa não fazem, fazem 
sexo sem se prevenir 
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Semerkhet, sexo 
masculino, turma 
9ºA 

“Eu acho que... o não uso da camisinha” 

 

Quando se analisa o conteúdo das falas dos (as) estudantes em relação à forma de 

contágio pelo HIV (quadro 8), percebe-se uma dicotomia entre duas subcategorias. A 

primeira visão, compartilhada por quatro alunos (as) em relação ao contágio pelo vírus, foi 

classificada como um mito, visto que é bem distinta em relação à maneira real de contrair a 

doença. Já a segunda visão, foi classificada como real pelo fato de ser ou se aproximar da 

(s) forma (s) pela (s) qual (is) se corre o risco de contrair esta doença. É possível inferir 

que, por mais que se tenha um considerado volume de informações e campanhas de 

prevenção à contaminação pelo HIV, ainda é possível deparar-se com mitos e tabus 

relacionados à doença e às pessoas soropositivas. A fala destes estudantes também reflete 

as escassas propagandas de prevenção a disseminação da doença, que em geral ocorrem, na 

época do Carnaval e no Dia Internacional de Enfrentamento a AIDS, no mês de dezembro, 

as quais não se referem à transmissão vertical do HIV. 
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Quadro 8: Em relação à Aids, você sabe quais são as formas de contágio? 

 
Categoria Subcategorias Unidades temáticas Frequência Percentual 

Estudantes 

 

Formas de contágio pelo HIV 

 

Mito  É questão de::... vamos dizer assim, você... usa 

a mesma toalha que você... questão de... se eu 

me corto, você vem me curar e também eu pego, 

tá contaminado no sangue também... questão da 

higiene... os mesmos sabonetes que você, 

entendeu? E também isso ------ do contágio, o 

mesmo ar que eu tô respirando, eu tô falando, 

você tá respirando, tá pegando as bactérias, 

entendeu? Acho que essas são as formas de 

contágio... 

 
 

4 20% 

Real Quando vai transar sem camisinha 16 80% 
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Percebe-se que os (as) alunos (as) que sabiam alguma forma de contágio só 

mencionaram o ato sexual como um risco de se contrair o vírus. Apenas uma aluna 

mencionou o alicate de unha, mas não se tem conhecimento de pessoas que contraíram o 

vírus desta forma, e o beijo, que também não é uma forma de transmitir a doença. Nenhum 

dos estudantes mencionou o uso de drogas injetáveis (uma das razões pelas quais o perfil da 

doença mudou, afetando mais a população jovem), a transfusão de sangue e a transmissão 

vertical de mãe para bebê durante a gestação.  

 Entende-se vulnerabilidade como a chance de exposição a determinada doença, 

tendo maior suscetibilidade à infecção e ao adoecimento. Além de menor disponibilidade 

de recursos para prevenir a aquisição de determinada doença (SALDANHA et al, 2008). 

Desta forma, estão mais suscetíveis à contaminação pelo vírus da AIDS aqueles que não 

têm acesso à informação, aos métodos contraceptivos, os que têm uma renda mensal muito 

baixa e os indivíduos com baixo grau de escolaridade.  

 Diante do exposto, os estudantes também foram questionados, em entrevista, sobre 

quem é mais vulnerável a contrair o vírus: 

 

Tiaa, sexo feminino, 
turma 9ºA 

“A mulher... pra mim é a mulher porque:: 
os homens são muito galinhas, aí pega 
qualquer uma, aí as que ele pega num 
pode vir com doença transmitível” 

Benerib, sexo 
feminino, turma 8ºA 

“Acho que o homem... porque... eles... 
eles pegam mais mulheres, assim, de fora, 
não sabem o que elas tem, aí pegam... aí 
quando vão ter relação com outra mulher 
aí  já vai passando” 

Berenice IV, sexo 
feminino, turma 8ºB 

“Eu acho que a mulher, porque ela tem 
um corpo já assim, ela ter se --- mais, ela 
um jeito mais de ser... dos seus órgãos ser 
mais sensíveis e o jeito de pegar” 

Menés, sexo 
masculino, turma 
8ºB 

“A mulher... acho que pelo pênis do cara, 
por ele não se proteger, acho que o dela 
fica mais vulnerável” 

Tiy, sexo feminino, 
turma 9ºB 

“Eu acho que a mulher, porque tipo, o 
parceiro não é mais virgem, aí não sabe 
com quantas ele foi e se elas eram 
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saudáveis” 
 

 A maioria disse que as mulheres são mais vulneráveis a contrair a doença, seja 

porque elas são mais sensíveis, seja pelo fato de que os homens sempre tem relação com 

várias mulheres e acabam transmitindo a doença. Estes discursos refletem que o 

comportamento sexual desregrado e imoral interfere na vulnerabilidade dos indivíduos. 

Aqueles, portanto, que têm uma vida sexual mais “certinha” ficam longe da margem de 

risco de contrair a Aids. A falta de controle do corpo, contudo, permeia o discurso acerca 

da vulnerabilidade. Sobre este tema, Moreira tece o seguinte comentário: 

 
Adolescentes e jovens apresentam comportamento sexual que os leva a se 
envolverem em relações sociais de risco, cujo indesejável resultado pode ser 
infectarem-se por uma DST, inclusive o HIV/Aids ou engravidar uma parceira 
(...). algumas características dos adolescentes conferem risco à atividade sexual: 
despreparo para lidar com a sexualidade; onipotência e sentimento de 
vulnerabilidade; barreiras e preconceitos; conflitos entre razão e sentimentos; 
necessidade de afirmação grupal e dificuldades de administrar esperas e desejos 
(2002, p.1). 
 

 Este discurso sobre a irresponsabilidade dos adolescentes enfatiza o despreparo 

destes indivíduos diante do mundo chamado sexualidade, culpando-os pelo não uso dos 

preservativos e pela falta de autocontrole, no sentido de se evitar relações sexuais de risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da presente pesquisa, pode-se constatar que os desafios e as dificuldades de 

se trabalhar a educação sexual fora de um prisma normatizador e abrangente, fugindo dos 

discursos naturalizantes e biológicos. Os educadores exercem um grande papel neste 

sentido, visto que estes (estas) alunos (as) passam boa parte do tempo na escola, a qual, 

segundo Foucault (2005), é uma instituição de acomodação dos mecanismos de poder e 

regulação do corpo. Os professores, portanto, desempenham um poder disciplinador dos 

corpos dos (as) adolescentes, normalizando comportamentos. A sexualidade é um dos 

principais eixos de normalização, visto que, de um lado, se trata de um comportamento 

extremamente corporal, que requer disciplinamento e vigilância e, por outro lado, está 

relacionada ao lado biológico da procriação. Portanto, a regulação da sexualidade tem dois 

focos: o primeiro é o corpo individual, e o segundo é a população, corpo múltiplo. Nesta 

população, a biorregulamentação passa a se dirigir aos seus acontecimentos com o 

propósito de estabilizá-la, fixar um equilíbrio, por meio de mecanismos globais de 

regulação, ou seja, controle de natalidade, morbidade e outras incapacidades biológicas 

diversas. Campanhas que estimulam o uso do preservativo lançadas pelo Governo, por 

exemplo, são estratégias de administração e controle da sexualidade dos indivíduos de uma 

população.   

 Foi visto que apesar de tanto conhecimento sobre a sexualidade que se tem 

produzido em pesquisas, há um grande desconhecimentos dos indivíduos em relação às 

suas próprias sexualidades. Os sujeitos desta pesquisa associaram-na apenas ao ato sexual e 

ao prazer desta prática, deixando de lado, os fatores históricos, culturais e sociais que são 

inerentes à sexualidade de cada um. Ao pesquisar o conceito de sexualidade em 

enciclopédias e em um dicionário, percebeu-se que, nestas fontes, o conceito também está 

limitado ao sexo e ao prazer sexual. Este acaba sendo um grande problema quando os 

professores usam estas fontes de pesquisa para preparar suas aulas, pois acabam passando 

informações equivocadas para os (as) alunos (as), como nos exemplos que foram mostrados 

sobre a aula observada da professora de ciência. 

 Em relação à prática sexual antes do casamento, a religião mostrou-se ter forte 

influência sobre opinião dos (as) estudantes. Consideraram a virgindade para as meninas 
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como um sinal de pureza, decência e honra para os pais. A perda da virgindade foi 

relacionada à perda de valor para a sociedade e até a possibilidade de não ter um bom 

casamento. Em relação aos rapazes, o que mais influencia é a pressão social de 

masculinidade e virilidade. Este tipo de influência pesa mais na decisão dos garotos de 

começar a vida sexual que a religiosidade.  

 Quando se trata dos métodos anticoncepcionais, os (as) estudantes demonstraram 

certo desconhecimento sobre a variedade que existe no mercado. Mesmo assim, a 

camisinha foi o mais citado entre as moças e os rapazes. Entretanto, em relação aos alunos 

(as) que já tiveram relação sexual, poucos usaram o preservativo, alegando que o (a) 

parceiro (a) não tem risco de transmitir AIDS. Percebe-se que a falta de conhecimento 

sobre as DSTs, bem como sobre os métodos anticoncepcionais aumenta a vulnerabilidade 

de se doenças, sobretudo a AIDS. Portanto, quando se fala que a biorregulamentação do 

Estado, ou seja, a biopolítica também se preocupa com a morbidade, refere-se ao controle 

destas doenças as quais subtraem as forças da população, diminuindo sua capacidade de 

trabalho e produção. Desta forma, a multiplicação dos esforços para o controle da 

sexualidade da população e do disciplinamento dos corpos nas escolas são imprescindíveis 

para a diminuição da vulnerabilidade destes indivíduos e, consequentemente, dos índices de 

infecção pela AIDS, por exemplo.  
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APÊNDICES 

 
Questionário respondido pelos/as alunos/as: 
 

1. Quem sou eu? (Não precisa identificar o nome) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________ 

2. Idade: ___________ Sexo: (   ) Masc. (   ) Fem. 
3. Raça: 

(   )Branco   (   ) Pardo   (   ) Preto   (   ) Indígena   (   ) Amarelo   (   ) Outra 
____________ 

4. Religião: catolicismo (     )   Budismo  (    )   Judaismo  (     )     Protestante  (     ) 

            Candomblé  (     )   Umbanda (    )   outra      (    ) Qual?    
 

5. Ocupação fora da escola (trabalha? onde?):  
_____________________________________________________________ 

6. Renda Familiar:  
(   ) Entre 1 e 3 salários mínimos  
(   ) Entre 4 e 6 salários mínimos 
(   ) Acima de 6 salários mínimos 
Você contribui para a renda familiar? 
_____________________________________________________________ 
 
Conhecimentos sobre a saúde reprodutiva 
 

7. Existe diferença entre sexo e sexualidade? 
(   ) Sim   (   ) Não 

8. Se você tiver respondido sim na pergunta anterior, assinale qual das frases abaixo 
esta relacionada com a sexualidade. (marque somente uma resposta) 
(  )  Sexualidade é quando duas pessoas do mesmo sexo transam. 
(  ) Sexualidade é uma forma de se ter prazer sem se praticar sexo. 
(  ) Sexualidade é quando duas pessoas de sexos diferentes transam. 
(  ) A sexualidade pode ser entendida após o estudo dos órgãos genitais. 
(  ) A sexualidade somente passa a existir após a puberdade. 
(  ) Animais irracionais, tais como macacos e onças também têm sexualidade. 
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9. Quem vc procuraria para tirar uma dúvida sobre sexo e sexualidade? 
(   ) Amigo (a) 
(   ) Pai 
(   ) Mãe 
(   ) Professor (a) 
(   ) Ninguém 
(   ) Outro ____________ 
 

10. Você já transou? (se não, pule para a questão 17). 
(   ) Sim   (   ) Não 
 

11. Com que idade você perdeu a virgindade? 
________________________________________________ 
 

12. Qual a idade do (a) parceiro (a) quando você perdeu a virgindade? 
________________________________________________ 
 

13. Sua primeira transa aconteceu devido a: 
(   ) Curiosidade 
(   ) Paixão 
(   ) Desejo/atração 
(   ) Pressão de amigos 
(   ) Outros ___________________ 
 

14. Seus pais já sabem que isto aconteceu? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 

15. Você usou preservativo na sua primeira vez? 
       (   )Sim   (   ) Não  
 
16. Motivos para não usar camisinha 

(   ) O (A) seu parceiro (a) não tem risco de passar Aids. 
(   ) Você tem vergonha de usar a camisinha. 
(   ) Você tem vergonha de comprar a camisinha. 
(   ) Você não sabe usar a camisinha. 
(   ) Você não conhece a camisinha. 
(   ) Por motivos religiosos. 
(   ) O (A) seu (sua) parceiro (a) não gosta de usá-la. 
 

17. Você sabe o que é período fértil? 
(   ) Sim   (   ) Não 
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18. A menstruação ocorre nos dias indicados pela letra M. Anote na tabela abaixo o 

período fértil. 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15M 16M 17M 18M 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 

19. Qual a época ideal para a mulher procriar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________ 
 

20. Quando uma pessoa perde a sexualidade? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________ 
 

21. Para você a masturbação significa: ( anote SÓ uma resposta) 
(   ) Um pecado 
(   ) Um ato de amor 
(   ) Busca de prazer 
(   ) Busca de autoconhecimento 
(   ) Algo que provoca curiosidade 
(   ) Um ato repugnante 
(   ) Algo prejudicial à saúde 
 

22. Você sabe o que são DSTs? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 

23. Escreva o nome da (as) DST(s) que você conhece. 
___________________________________________________________ 
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Identidade e Gênero 

24. Qual a parte do corpo que você mais gosta? 
___________________________________________________________________
____ 
 

25. Qual a parte do seu corpo que você tem maior dificuldade em aceitar? 
___________________________________________________________________
____ 
 

26. Qual a vantagem de ser homem? 
___________________________________________________________________
____ 
 

27. Qual a desvantagem de ser homem? 
___________________________________________________________________
____ 
 

28. Qual a vantagem de ser mulher? 
___________________________________________________________________
____ 
 

29. Qual a desvantagem de ser mulher? 
___________________________________________________________________
____ 
 

30. Qual o papel do homem na sociedade? 
___________________________________________________________________
____ 
 

31. Qual o papel da mulher na sociedade? 
___________________________________________________________________
____ 
 

32. Escreva no espaço abaixo os assuntos sobre os quais você gostaria de ouvir uma 
palestra ou receber algum tipo de informação. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________ 
 

33. Você participaria de uma entrevista? 
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(   ) Sim      (   ) Não 
34. Se a sua resposta foi um SIM, preencha as informações abaixo: 

a)  Nome completo: 
b) Turma: 
c) Telefone ou outra forma de contato: 
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Roteiro para entrevista com os/as alunos/as:  

1. Que nome você gostaria (para substituir no trabalho)? 
  
Conhecimentos sobre sexualidade e saúde reprodutiva 
  
2.  Para você, o que significa sexualidade? 
3.  Como você expressa sua sexualidade? 
4.  A sua escola possui algum projeto de educação sexual? Qual? 
5.  O seu livro didático tem informações suficientes sobre a prevenção do HIV/Aids 
e de outras DSTs? Quais? 
6.  Você costuma conversar sobre sexo com alguém? Com quem? 
7.  Você tem liberdade em casa para conversar sobre sexo? As conversas são 
agradáveis? 
8.  Quais suas principais dúvidas? Você sente que as suas dúvidas foram retiradas? 
9.  Qual a diferença entre ficar e namorar? 
10.Você prefere namorar ou ficar? Por quê? 
11. Para você a virgindade é importante? Justifique. 
12. É importante que mulher se case virgem? Por quê? 
13. O que você acha de uma pessoa que opta por perder a virgindade após o 
casamento? 
14. Você tem religião? Qual? Ela é contra o uso de preservativos? Por que? 
15. Sua religião proíbe o sexo antes do casamento? Por quê? 
16. Existe uma idade ideal para perder a virgindade? Por quê? 
17. Você já transou? (se o estudante não transou pular para a pergunta 22) 
18. O que te motivou a perder a virgindade? O que esta pessoa era sua? 
19. Vocês usaram camisinha? Por quê? 
20. Você e o seu parceiro conversaram sobre o uso da camisinha? Por quê? 

  
Conhecimentos sobre DSTs 
  
21. Quais são os métodos anticoncepcionais que você conhece? 
22. Quais são as DSTs que você conhece? 
23. Em relação à AIDS, quais são as formas de contagio? 
24. Em sua opinião, quem é mais vulnerável para contrair o vírus da AIDS? 
25. Você conhece alguém que é portador do vírus da AIDS? Essa pessoa sofreu 
algum tipo de discriminação? 
  
  
Gravidez na adolescência 
  
26. O que você acha sobre gravidez na adolescência? 
27. Quais são as consequências? 
28. Quando uma adolescente engravida, de quem é a responsabilidade? Por quê? 

 


