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RESUMO 

 

A articulação entre a mídia e suas influências no comportamento dos adolescentes, 
com relação à sexualidade, se revela um importante campo de investigação, visto 
que, os veículos midiáticos, ao transmitirem informações direcionadas a este 
público, ofertam modelos de se “ser” sujeitos através dos seus discursos, suas 
representações, seus interesses e valores. Assim, buscamos identificar os discursos 
produzidos pelos adolescentes universitários e professores dos cursos de 
licenciatura acerca da sexualidade. Buscamos delinear as concepções, valores e 
atitudes que estes atores sociais atribuem à sexualidade, assim como verificar, a 
influência da mídia nas representações da sexualidade por eles construídas. A 
pesquisa se desenvolveu na cidade de Campina Grande, estado da Paraíba, na 
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG e na Universidade Estadual da 
Paraíba - UEPB. A amostra foi composta por 170 (cento e setenta) alunos que 
ingressaram no período letivo 2011.1 nos cursos de Licenciatura em Geografia, 
Licenciatura em História, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática e 
Licenciatura em Pedagogia e por 10 (dez) professores universitários que lecionavam 
nas referidas instituições de ensino superior nos cursos frequentados pelos alunos 
pesquisados. Para compreendermos o fenômeno estudado utilizamos um 
questionário e uma entrevista semi-estruturada, enquanto procedimentos para a 
coleta dos dados. Ao longo desse estudo, os resultados apontam que a sexualidade 
é uma temática que interessa a alunos e professores e mobiliza a busca de 
conhecimentos por parte dos adolescentes. Todavia, ainda é encarada por estes 
como uma questão polêmica, que possui significados diversos. A sexualidade 
mobiliza valores, crenças, questões éticas, aspectos de ordem moral, suscitando 
preconceitos e dificuldades para abordá-la no espaço escolar. Como consequência, 
os adolescentes/alunos recorrem a vários meios de comunicação, em especial, a 
internet e a televisão, na busca de conhecimentos e esclarecimentos a respeito do 
tema. Constatamos que os professores universitários consideram importantes as 
questões inerentes à sexualidade, demonstrando a necessidade que estas sejam 
introduzidas ao longo dos cursos de licenciatura. Entretanto, apesar dos docentes 
mostrarem-se receptivos à discussão da temática da sexualidade, 
contraditoriamente, remetem para a família a responsabilidade para abordá-la junto 
aos adolescentes. Desse modo, identificamos um grande descompasso entre o que 
se espera que a escola ofereça, e, por outro lado, a preparação do professor para 
atender as demandas que tal tarefa requisita. 
 

 

Palavras-chave: Sexualidade – Mídia – Adolescência – Formação de professores 

 



ABSTRACT 

 

The articulation between the media and its influences in teenagers behaviour 
concerning sexuality is revealing itself to be an important research field, since they, 
by trasnmiting information directed to these viwers, offer examples of values and 
interests. Thus, we sought to identify the discourses produced by teenagers and 
college teachers of undergraduate courses on sexuality. We seek to outline the 
concepts, values and attitudes that these social actors ascribe to sexuality, as well as 
checking the influence of media representations of sexuality constructed by them. 
The research was conducted at Campina Grande, state of Paraiba, at UFCG 
(Universidade Federal de Campina Grande) and UEPB (Universidade Estadual da 
Paraiba). The sample was composed of 170 (one hundred and seventy) students that 
entered the university on the 2011.1 term for History, Languages, Geography, 
Mathematics and Pedagogy and by 10 professors that taught on the mentioned 
above institutions. To understand the phenomenon under study used a questionnaire 
and a semi-structured interview, while procedures for data collection. Throughout this 
study, the results indicate that sexuality is a topic that interests students and teachers 
and mobilizes the pursuit of knowledge by adolescents. However, it is still regarded 
by them as a controversial issue, which has many meanings. Sexuality mobilizes 
values, beliefs, ethical, moral aspects, raising prejudices and difficulties to approach 
her at school. As a result, young people / students resort to various means of 
communication, especially the Internet and television, the search for knowledge and 
clarification on the subject. We found that professors consider important issues 
relating to sexuality, demonstrating the need for these to be introduced over the 
courses. However, despite the teachers show themselves receptive to discussing the 
topic of sexuality, contradictorily, referring to the family responsibility to address it 
with teens. Thus, we identify a large gap between what is expected to provide school 
and, on the other. 
 
  
Keywords: Sexuality - Media - Adolescence - Teacher training 

 



RESUMÉ 

 

L’ articulation entre les médias et leurs influences sur le comportement des 
adolescents, en ce qui concerne la sexualité, se révèle un champ de recherche 
important, puisque les véhicules des médias, à transmettre des informations à ce 
public, ils proposent des modèles d’ "'être" sujets à travers leurs discours, leurs 
représentations, leurs intérêts et leurs valeurs. Ainsi, nous avons cherché à identifier 
les discours produits par les adolescents et les enseignants du collège de cours de 
premier cycle sur la sexualité. Nous cherchons à définir les concepts, les valeurs et 
les attitudes que ces acteurs sociaux attribuent à la sexualité, ainsi que la vérification 
de l'influence des représentations médiatiques de la sexualité construit par eux. La 
recherche a été développé dans la ville de Campina Grande, État de la Paraíba, à 
l'Université Fédérale de Campina Grande - UFCG et à l'Université d'État de la 
Paraíba - UEPB. L'échantillon se composait de 170 (cent soixante-dix) élèves entrant 
en période scolaire en cours de 2011.1, dans les cours de Géographie, d’Histoire, de 
Lettres, de Mathématiques et de Pédagogie et dix (10) des professeurs d'université 
qui enseignaient dans les établissements d'enseignement supérieur dans les cours 
suivis par les étudiants interrogés. Pour comprendre le phénomène étudié nous 
avons utilisé un questionnaire et un entretien semi-structuré, tandis que les 
procédures de collecte des données. Tout au long de cette étude, les résultats 
indiquent que la sexualité est un sujet qui intéresse les élèves et les professeurs et 
mobilise la poursuite de la connaissance par les adolescents. Cependant, elle est 
toujours considérée par eux comme une question controversée, qui a de 
nombreuses significations. La sexualité mobilise les valeurs, les croyances, les 
aspects éthiques, moraux, ce qui soulève des préjugés et des difficultés pour être 
abordée dans l’espace scolaire. En conséquence, les adolescents/étudiants 
recourent à divers moyens de communication, notamment à l'Internet et à la 
télévision, dans la poursuite de la connaissance et des éclaircissements sur le sujet. 
Nous avons constaté que les professeurs universitaires considèrent importantes les 
questions relatives à la sexualité, ce qui démontre la nécessité de les introduire dans 
les cours de licence. Cependant, malgré se montrer réceptifs à aborder le sujet de la 
sexualité, contradictoirement, les enseignants se référent à la responsabilité familiale 
pour y faire face avec les adolescents. Ainsi, nous identifions un grand écart entre ce 
qui est attendu de l'école et, d'autre part, la préparation du professeur pour répondre 
aux exigences que telle tâche demande. 
 

Mots-clés: Sexualité - Medias - l'adolescence - Formation des enseignants 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

__________________________________________________________________________________ 

 

As primeiras aproximações com a temática da sexualidade foram 

realizadas no inicio da nossa carreira docente, em 1995, quando lecionávamos no 

Centro de Formação de Professores – CFP, há época, o campus V da Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB. Este centro de ensino, como o próprio nome sugere, é 

prioritariamente constituído por cursos de licenciatura.  

Ao ministrar a disciplina Psicologia Educacional nos envolvemos com 

várias questões inerentes a prática pedagógica e, entre estas, nos seduziu 

sobremaneira aquelas que diziam respeito à abordagem da sexualidade na sala de 

aula. Era recorrente na fala dos nossos alunos, sobretudo daqueles que já exerciam 

a docência, as dificuldades encontradas para inserir na prática pedagógica assuntos 

relacionados à sexualidade. Desde então, percebemos os entraves que se insurgem 

no espaço escolar quando o assunto é a sexualidade.  

Com o intuito de aprofundarmos os estudos acerca da referida temática, 

em março de 1999, ingressamos no Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e apresentamos a dissertação 

Sexualidade na escola: um estudo sobre as representações dos docentes do ensino 

fundamental. Nessa investigação, buscamos conhecer e analisar as representações 

sociais dos docentes dos segundo e quarto ciclos do ensino fundamental a respeito 

da sexualidade, tomando como base a teoria das Representações sociais.  

Ao longo da pesquisa tivemos a oportunidade de compartilhar do universo 

dos professores e desvelar pouco a pouco seus interesses, conflitos, insatisfações e 

anseios, assim como, identificar suas representações e dificuldades no que 

concerne a abordagem da sexualidade na sala de aula.  Ao término da dissertação 

já havíamos vislumbrado o interesse em dar continuidade aos estudos nessa área, 

desta vez, nos aproximando do universo dos alunos. Nesse momento não havíamos 

definido que tipo de sujeito iria compor a nossa amostra. Essa definição foi realizada 

paulatinamente, após participamos de uma série de palestras e debates nos quais, 

frequentemente, nos víamos às voltas com os impasses e curiosidades dos alunos 

frente a questões relacionadas a sexualidade.  
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Além dessa experiência, as leituras realizadas por ocasião da nossa 

participação na disciplina Cultura e mídia do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Socias da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG nos levaram 

a conhecer e refletir sobre o impacto da mídia na sociedade contemporânea. Nos 

pareceu especialmente relevante fazer uma incursão nessa área de conhecimento 

aliando-a aos estudos sobre a sexualidade com o objetivo de aprofundar nosso 

conhecimento para (re)definir novos caminhos na busca da compreensão dessa 

problemática tão diversa que é a sexualidade.  

É nessa perspectiva que desenvolvemos nossa tese. Para apreendermos 

nosso objeto de estudo a estruturamos em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo, Sexualidade, mídia, adolescência e formação de 

professores: reflexões, apresentamos os fios e entremeios que perpassam a 

sexualidade e explicitamos as etapas seguidas no decorrer da investigação, os 

instrumentos e procedimentos realizados. 

No segundo capítulo, Discutindo a adolescência, realizamos uma 

retrospectiva histórica sobre as principais compreensões teóricas desta fase de 

desenvolvimento, com o intuito de demonstrar algumas visões e as elaborações 

produzidas sobre esta temática que está, invariavelmente, submetida à época e as 

perspectivas teóricas que tomamos como referencial.  

No terceiro capítulo, Mídia, sexualidade e contemporaneidade, 

discorremos sobre o papel desempenhado por esta na determinação do 

comportamento, instituição de valores e hábitos. Em outras palavras como a mídia 

funciona enquanto elemento de mediação constitutiva dos sujeitos. 

No quarto capítulo, Sexualidade e formação dos professores: 

interfaces e desafios, discutimos como a formação dos professores se constitui 

uma ferramenta essencial para enfrentar os desafios da abordagem desta temática 

no universo escolar. 

No quinto capítulo, As concepções da sexualidade, a influência da 

mídia e o papel dos educadores, apresentamos os dados obtidos, sob a forma de 

figuras, gráficos, tabelas e recortes das entrevistas, analisando-os de acordo com o 

enfoque teórico utilizado. Por fim, nas Considerações finais, oferecemos sugestões 

para o enfrentamento da abordagem da sexualidade na escola.
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1 SEXUALIDADE, MÍDIA, ADOLESCÊNCIA E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: REFLEXÕES 

 __________________________________________________________________________ 

A miséria da educação não aparece onde ela é 
pior. Sua miséria se revela justamente onde ela é 
excelente. Pois, quando é que dizemos que ela é 
excelente? Justamente ali onde ela consegue, 
com competência, “administrar a qualidade” dos 
corpos que ela deseja transformar. 

Rubem Alves  

 

A temática da sexualidade está cada vez mais na ordem do dia. A 

relevância desse tema torna-se mais emblemática quando controvérsias sobre 

aborto, os direitos das minorias sexuais e, mais recentemente, a destacada 

propagação da AIDS se colocaram no centro das atenções públicas da vida 

contemporânea. Além desses, o crescimento vertiginoso de fenômenos como a 

gravidez na adolescência, a iniciação sexual precoce, demonstram a necessidade 

de trabalhos de cunho educativos-preventivos, tendo como sujeito o adolescente e 

como tema a sexualidade. Ademais, desde o início dos anos 1990, verificamos uma 

intensa proliferação de produtos destinados a este público, tornando-a um filão 

interessante para despertar o interesse pelo consumo, o que vem demonstrar o 

crescente interesse da mídia por esta parcela da população.  

Para autores como Rubim (2002), Fischer (2002), Carvalho (2004), 

Thompson (2005) e Charaudeau (2009), que discutem a questão da centralidade da 

mídia e suas influências na contemporaneidade, apesar de alguns embates e 

discordâncias, são unânimes em reconhecer que os meios de comunicação de 

massa (internet, televisão, jornais, revistas, rádio, e outros) constituem-se em 

importantes determinantes culturais que nomeiam, classificam, transformam e 

definem comportamentos.  

Desse modo, quando falamos em sexualidade, não podemos deixar de 

discutir a importância e os efeitos da mídia enquanto produtora e disseminadora de 

ideias, valores e crenças sobre a sexualidade na sociedade contemporânea. 
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Estudos como o de Afonso (2001), Fischer (2005) e Carvalho (2011), assinalam que 

a influência dos meios de comunicação podem trazer sérias implicações na vida 

sexual dos adolescentes, visto que, dada a sua amplitude, ao mesmo tempo em que 

informam, os veículos midiáticos constituem sujeitos através de seus discursos, suas 

ideologias, seus interesses e valores. Na compreensão de Siqueira (2008), os 

consumidores da mídia, em especial os adolescentes, não possuem uma noção 

clara sobre o impacto que ela exerce sobre eles, não há suficiente esclarecimento 

acerca da influência da mídia, o que dificulta a seleção da informação. 

Para ilustrar o caráter abrangente e imperceptível dos efeitos da mídia no 

comportamento dos indivíduos, Gitlin (2003) nos remete a uma parábola. Vejamos:  

Um fiscal de alfândega observa um caminhão aproximar-se da fronteira. 
Desconfiado, manda o motorista descer e revista o veículo. Retira painéis, 
pára-choques e cubos de roda mas não encontra nem fiapo de 
contrabando, e assim, ainda desconfiado mas sem saber onde procurar 
mais, manda o motorista embora. Na semana seguinte, o mesmo motorista 
aparece. Novamente o fiscal revista tudo e, novamente, não encontra nada 
ilícito. Os anos passam, o fiscal experimenta revistar o próprio motorista, 
tenta raios X, sonar, tudo em que consegue pensar, e toda semana o 
mesmo homem vem, mas nenhuma carga misteriosa jamais aparece e, 
todas as vezes, relutante, o fiscal manda o homem embora. Finalmente, 
depois de muitos anos, o fiscal vai se aposentar, o motorista chega. Sei que 
você é contrabandista diz o fiscal nem adianta negar. Mas não consigo 
imaginar o que você contrabandeou esses anos todos. Estou quase me 
aposentando. Juro que não vou prejudicar você. Por favor, me conte o que 
é que você está contrabandeando. - Caminhões diz o motorista. (GITLIN, 
2003, p. 11-12). 

Quando falamos de mídia estamos nos referindo ao conjunto das 

emissoras de rádio e de televisão (aberta e paga), de jornais e de revistas, da 

internet, do cinema e das outras diversas instituições que utilizam recursos 

tecnológicos na chamada comunicação de massa. Vale mencionar que a concepção 

de mídia implica sempre a existência de um aparato tecnológico intermediário para 

que a comunicação se realize. A comunicação passa, portanto, a ser uma 

comunicação midiatizada. 

Compartilhamos da concepção de mídia do ponto de vista sociológico, tal 

como apresentada por Thompson (1998), cujo olhar está direcionado para as formas 

de interação proporcionadas por esta. Este autor fundamenta-se na hipótese de que 

os novos meios de comunicação criam “novas formas de ação e de interação e 

novos tipos de relacionamentos sociais – formas que são bastante diferentes das 
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que tinham prevalecido durante a maior parte da história humana” (THOMPSON, 

1998, p. 77). 

Thompson (1998) identifica três tipos de interação: a interação face a 

face, a interação mediada e a quase-interação mediada. Na interação face a face os 

participantes estão imediatamente presentes, podendo ver até mesmo as 

expressões faciais do outro, numa relação de co-presença (tempo e espaço). A 

interação mediada pressupõe as relações dialógicas que utilizam um meio técnico, 

como cartas, telefonemas, não exigindo a presença dos interlocutores num mesmo 

espaço. Por último, a quase-interação mediada é aquela em que uma relação deixa 

de ser dialógica para ser uma relação monológica, sem exigir um mesmo contexto. 

São aquelas relações sociais estabelecidas pelos meios de comunicação de massa, 

em que um emissor dispõe de um meio ou canal (livros, jornais, rádio, televisão, 

entre outros) para divulgar uma mensagem para um conjunto impreciso e disperso 

de receptores.  

Estamos tão profundamente imersos em uma cultura midiática que torna-

se imperceptível os efeitos da mídia no nosso comportamento, nas nossas atitudes. 

Quer dizer, a mídia faz parte da nossa vida assim como os caminhões para o fiscal 

da alfândega, por esta razão, quase não nos apercebemos dela e de sua 

importância. Conforme Guareschi (2004) a mídia constitui um novo personagem 

dentro de casa, que está presente em nossas vidas e com quem nós estamos em 

intenso contato, muitas horas por dia.  

Entretanto, devemos atentar para o fato de que, admitir a força e 

penetração das mídias no nosso cotidiano não significa dizer que, os indivíduos são 

meros espectadores de um espetáculo ao qual assistem passivos e indiferentes. A 

audiência tem, certamente, papel fundamental no processo da comunicação, já que 

cada indivíduo/receptor interpreta o conteúdo simbólico de forma pessoal, portanto, 

há sempre algo que resvala ao controle dos produtores das informações. 

Entendemos que, apesar da influência da mídia, os receptores não são sujeitos 

passivos e indiferentes, pois são capazes de intervir e de contribuir com eventos e 

com o conteúdo durante o processo comunicativo. Em outras palavras, “a recepção 

dos produtos da mídia é um processo mais ativo e criativo do que o mito do 

assistente passivo sugere” (THOMPSON, 1998, p. 42). 
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De acordo com Thompson (1998), o uso dos meios de comunicação 

implica a criação de novas formas de ação e interação no mundo social, novos tipos 

de relações sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros 

e consigo mesmo.  Nesse sentido, grande parte do que sabemos ou julgamos saber 

sobre o mundo que nos rodeia, passa invariavelmente pelos meios de comunicação.  

Desse modo, partimos do princípio que a mídia é um elemento fundamental de 

mediação, portanto, constitutiva dos sujeitos, pois assume um lugar de destaque na 

construção do imaginário coletivo, disseminando valores, concepções, crenças, 

formas de agir, determinando modos de ser e estar no mundo. Assim, a mídia 

exerce uma grande influência e uma importante referência para todos de maneira 

geral, e, em particular, para os adolescentes. Desse modo, na medida em que 

estamos submetidos às mensagens transmitidas pelos veículos midiáticos é 

fundamental discutir como estas influências podem ser identificadas naquilo que os 

adolescentes percebem sobre a sexualidade.  

Nessa perspectiva, a articulação entre a mídia e suas influências no 

comportamento dos adolescentes, no que se refere à sexualidade, se revela um 

importante campo de investigação, visto que, os veículos midiáticos, ao transmitirem 

informações direcionadas a este público, ofertam modelos de se “ser” sujeitos 

através dos seus discursos, suas representações, seus interesses e valores. Assim, 

buscamos compreender como os adolescentes absorvem os conteúdos 

relacionados à sexualidade presentes nestes meios de comunicação e, em que 

medida, os discursos veiculados por estes têm influenciado na forma como 

concebem a sexualidade.  

Decidimos por desenvolver um estudo com a população adolescente para 

aprofundarmos nosso conhecimento em relação a este grupo etário, dando 

continuidade a nossa pesquisa realizada à época da dissertação de mestrado. Este 

público em particular nos interessa porque, os efeitos da chamada revolução sexual 

e o aparecimento da AIDS refletiram intensamente no comportamento dos 

adolescentes incitando o desenvolvimento de estratégias e intervenções específicas 

em áreas como a educação, saúde e comunicação.  A opção por adolescentes 

universitários resulta do fato que o perfil educacional se revela para nós um 

diferencial importante que suplanta a delimitação precisa da faixa etária. Ademais, 

como nos alerta CARRANO (2009), a despeito da área da educação, que privilegia a 
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análise da vida estudantil, a partir do ponto de vista institucional, desconsiderando 

as variáveis existenciais e biográficas dos alunos, ainda sabemos muito pouco sobre 

os jovens universitários.1 Em suma, 

Há ainda um silêncio no campo dos estudos culturais sobre os jovens 
universitários, provocado, talvez, pela eloquência [...] da orientação 
institucionalizante das pesquisas. Se os estudos, até então, enxergaram o 
estudante, predominantemente, como o informante privilegiado para o 
conhecimento da instituição, torna-se necessário ampliar os esforços de 
pesquisa no sentido de se buscar perceber como sente, pensa e age o 
jovem estudante em sua condição de sujeito cultural e político que participa, 
estrutura e sofre as determinações da vida universitária, trazendo para ela 
as disposições e orientações absorvidas em outros momentos de seu 
percurso pessoal e social (CARRANO, 2009, p. 181). 
 

Entendemos que o nosso recorte etário é pertinente e pode trazer 

contribuições importantes para o estudo da sexualidade. Por esta via é possível 

descortinar questões que envolvem a sexualidade e a adolescência, à medida que, 

como assinala Aquino (1997), as transformações sociais, que foram observadas nas 

últimas décadas e que constituem a cultura de um modo geral, influem de maneira 

peculiar na "cultura da sexualidade" e no modo de ser adolescente. A adolescência 

no nosso estudo é compreendida como uma das consequências da modernidade, 

como uma construção social com repercussões na subjetividade e no 

desenvolvimento do homem moderno e não como um período natural do 

desenvolvimento. É importante destacar que, na maioria das vezes, quando 

psicólogos vão descrever ou fazer referências aos processos que marcam esta fase 

da vida, a exemplo da puberdade e das oscilações emocionais, utilizam o termo 

adolescência. Os sociólogos, por sua vez, quando se referem à categoria social, 

como segmento da população, como geração no contexto histórico, ou como atores 

no espaço público, o termo mais usado é juventude. Neste trabalho optamos por 

utilizar o termo adolescência. Assim como Léon (2005), concebemos as categorias 

de adolescência e juventude como uma construção sócio-histórica, cultural e 

relacional nas sociedades contemporâneas, onde as intenções e esforços na 

                                                             
1
 Ao analisar o estado da arte das teses e dissertações sobre jovens universitários, no período de 

1999 a 2006, nos programas de pós-graduação do Brasil, nas áreas de Educação, Serviço Social e 
Ciências Sociais, CARRANO (2009), nos apresenta o seguinte panorama: “O tema jovens 
universitários aparece neste estado da arte com 149 trabalhos, o que corresponde a 10,42% da base 
total de dados formada por 1427 títulos. Deste total de 149 teses e dissertações com o tema jovens 
universitários, a área da educação contribui com 126 (84,56%). Nas demais áreas, o tema aparece da 
seguinte forma: na Sociologia com 13 (8,72%), no Serviço Social com oito (5,36%) e na Antropologia 
com somente um (0,67%); a sub-área de Ciência Política não contribuiu com o tema dos jovens 
universitários” (CARRANO, 2009, p.182). 
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pesquisa social, em geral, e nos estudos de juventude, em particular, têm estado 

focados em dar conta da etapa da vida que se situa entre a infância e a fase adulta. 

Por sua vez, infância e fase adulta também são resultados de construções e 

significações sociais em contextos históricos e sociedades determinadas, em um 

processo de permanentes mudanças e resignificações. 

Ao falarmos de cultura nos aproximamos de um termo polissêmico, que 

comporta uma pluralidade de sentidos que remetem a significados diversos em 

distintas áreas do conhecimento. Decerto, não temos a pretensão de realizarmos 

uma discussão apurada em torno dessa categoria. Todavia, nos parece importante 

situarmos a noção de cultura que perpassa nosso estudo. Estamos aludindo a 

cultura na concepção proposta por Giddens (2001). Para este autor, a cultura é o 

conjunto de crenças, costumes e valores que se manifestam nas inter-relações entre 

os indivíduos e o conjunto de uma dada sociedade. Nessa perspectiva, a cultura 

“compreende tantos aspectos intangíveis – as crenças, as ideias e os valores que 

formam o conteúdo da cultura - como também os aspectos tangíveis – os objetos, os 

símbolos ou a tecnologia que representam esse conteúdo” (GIDDENS, 2001, p. 38).   

Assim como a categoria cultura, a sexualidade também é plural. No 

âmbito social, indiscutivelmente, a sexualidade sempre foi um assunto polêmico, 

eivado de tabus e preconceitos, responsável por comportamentos repressivos e 

moralistas, tornando-se desse modo, um assunto delicado em várias instâncias 

sociais, entre as quais a escola. A abordagem da sexualidade na escola envolve 

questões como a ética, a moral, a religião, os tabus, as relações de poder e de 

gênero, identidades e práticas sociais. Estes elementos historicamente vem sendo 

refletidos na prática pedagógica, de forma oculta ou explícita, por meio dos 

conteúdos das disciplinas, dos livros didáticos, da postura do professor. De outra 

forma, tanto pelo silêncio, quanto pelo debate aberto, os professores através de 

suas falas, atitudes e gestos, veiculam concepções sobre a sexualidade, o que os 

torna atores sociais responsáveis pela produção e veiculação de conceitos, 

símbolos, juízos e imagens que estão vinculados à sexualidade.  

Como assinala Figueiró (2003), os professores reconhecem que a 

Educação sexual é necessária e importante para o desenvolvimento dos alunos. 

Contudo, sentem-se inseguros e até temerosos, diante dessa tarefa. Em certa 

medida, concorre para este estado de coisas o fato que todo o processo formativo 
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dos professores, tanto no magistério, quanto nas licenciaturas, não os tem 

preparado para abordar a questão da sexualidade no espaço da escola. Portanto, é 

compreensível o sentimento de insegurança e a preocupação a que estão 

submetidos. Na compreensão de Frison (2002) os educadores não sabem como 

trabalhar este assunto, pois durante sua formação a temática da sexualidade, deixou 

de ser discutida, dificultando que eles construam conhecimentos específicos para 

mais tarde operacionalizá-los em situação de sala de aula. Este estado de coisas 

nos remete para um período longínquo, uma vez que, 

Durante muito tempo, a sexualidade foi solenemente ignorada pelas 
escolas. Os professores agiam como se seus alunos fossem seres 
assexuados, mesmo quando chegavam à adolescência. Não podia ser 
diferente; afinal, em toda sociedade o tema sexo era discutido entre quatro 
paredes. O melhor método, portanto era não tocar no assunto e deixar que 
a natureza se encarregasse de ensinar os alunos o que estava se 
passando. E como a ordem era reprimir a sexualidade, melhor seria não 
tocar no assunto para não despertá-la (TIBA, 1994, p. 23). 

Por esta razão, há décadas se intensificam, no meio escolar, as 

dificuldades para se discutir a temática da sexualidade, tornando-se para o educador 

uma questão inquietante, na maioria das vezes, recusada na sua prática 

pedagógica. Esta situação é intrigante, pois 

 
[...] num país tão marcado pelos temas da sexualidade, expostos em 
piadas, em manifestações de gracejo, em fotos que colorem as bancas de 
revistas, nas danças dos programas de televisão, nas imagens comerciais 
cada vez mais gigantescas dos outdoors das grandes avenidas ou, mais 
recentemente, na rede internética, o sexo seja tão pouco problematizado. 
Ou, antes, que apenas recentemente venha sendo apontado como questão 
pública fundamental (RAGO, 1999, p. 9). 

 

É curioso perceber que, apesar dos avanços e mudanças sociais, esta 

questão ainda seja negligenciada, pois, cada vez mais a escola tem sido convocada 

a enfrentar as transformações das práticas sexuais contemporâneas, principalmente 

da adolescência, uma vez que seus efeitos se fazem alardear no cotidiano escolar. 

Por exemplo, de acordo com divulgados em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, desde 1980, o número de adolescentes entre 15 e 

19 anos grávidas aumentou 15%. Em outras palavras, cerca de 700 mil meninas 

estão se tornando mães a cada ano no Brasil. Desse modo, o índice de gravidez 

entre adolescentes cresceu 150% em relação às duas últimas décadas. Estes dados 

são preocupantes, visto que, a maioria destas adolescentes, não dispõem de 
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famílias com recursos financeiros nem estão preparadas emocionalmente para 

serem mães. Consequentemente, na maioria dos casos, por não disporem do 

amparo familiar, muitas são obrigadas a interromper os estudos. Como assinala 

Dayrell (2011), os dividendos são precoces e decisivos na trajetória dessas meninas. 

A proporção das meninas de 15 a 17 anos que têm filhos e deixaram a escola é 

mais de quatorze vezes superior às que permaneceram inseridas na escola. 

Considerando a complexidade que entremeia a abordagem da 

sexualidade na escola, pressupomos que identificar e analisar as opiniões e 

percepções, também dos professores universitários, pode suscitar importantes 

elementos de reflexão sobre esta questão, descortinando horizontes até então 

encobertos. Desse modo, ao longo da nossa pesquisa buscamos identificar como a 

mídia influencia as concepções dos adolescentes sobre a sexualidade e como esta 

última vem sendo abordada pelos docentes no âmbito universitário. De outra forma, 

analisaremos os significados percebidos e atribuídos pelos futuros docentes e 

professores dos cursos de licenciatura sobre a sexualidade, assim como, iremos 

verificar em que medida a mídia contribui para a formação destes significados.  

 

 

1.1 CENÁRIO METODOLÓGICO 

 

Como afirma Duarte (2002), uma pesquisa é sempre, de alguma forma, 

um relato de longa viagem empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares 

muitas vezes já visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo 

diferente de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de 

uma apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais. 

Para tanto, adotamos as metodologias quantitativa e qualitativa. 

Entendemos que a articulação dessas diferentes abordagens viabiliza uma 

compreensão mais apurada do nosso objeto de estudo. De acordo com Minayo 

(1996), as pesquisas qualitativas na Sociologia trabalham com: significados, 

motivações, valores e crenças e estes não podem ser simplesmente reduzidos às 

questões quantitativas, pois que, respondem a noções muito particulares. 

Entretanto, os dados quantitativos e os qualitativos acabam se complementando 
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dentro de uma pesquisa. A perspectiva quantitativa atua no nível da realidade, 

trazendo à luz dados indicadores e tendências observadas. A perspectiva qualitativa, 

por sua vez, trabalha com valores, crenças, representações, opiniões, o que a torna 

adequada para aprofundar a complexidade dos fenômenos.  

 Podemos identificar os seguintes benefícios quando utilizamos, de forma 

conjunta, os métodos quantitativos e qualitativos:  

a) Possibilidade de congregar controle dos vieses (pelos métodos 
quantitativos) com compreensão da perspectiva dos agentes envolvidos no 
fenômeno (pelos métodos qualitativos); b) possibilidade de congregar 
identificação de variáveis específicas (pelos métodos quantitativos) com 
uma visão global do fenômeno (métodos qualitativos); c) possibilidade de 
completar um conjunto de causas e fatos associados ao emprego de 
metodologia quantitativa com uma visão da natureza dinâmica da realidade; 
d) possibilidade de enriquecer constatações obtidas sob condições 
controladas com dados obtidos dentro do contexto natural de sua 
ocorrência; e) possibilidade de reafirmar validade e confiabilidade das 
descobertas pelo emprego de técnicas diferenciadas (DUFFY, 1987, p, 
131). 

De acordo com Bourdieu (1999) a escolha do método não deve ser rígida, 

mas rigorosa, ou seja, o pesquisador não necessita seguir um método só com 

rigidez, mas qualquer método ou conjunto de métodos que forem utilizados devem 

ser aplicados com rigor. Em resumo, embora possam divergir quanto à forma e a 

ênfase, a combinação das técnicas quantitativas e qualitativas proporcionam uma 

base contextual mais rica para a interpretação e validação dos resultados ampliando 

consideravelmente a compreensão do fenômeno. 

Nessa perspectiva, utilizando as metodologias quantitativa e qualitativa, 

buscamos como objetivo geral, identificar os discursos produzidos pelos 

adolescentes universitários e professores dos cursos de licenciatura acerca da 

sexualidade. Faremos o delineamento das concepções, valores e atitudes que estes 

atores sociais atribuem à sexualidade, assim como verificar, a influência da mídia 

nas representações da sexualidade por eles construídas. 

De modo mais específico, nos interessa identificar o universo de 

significados percebidos e atribuídos pelos alunos e professores à sexualidade e 

analisar os significados, os sentidos e as formas de subjetivação elaboradas por 

estas práticas discursivas no que concerne a sexualidade. Além destes, nos parece 

importante visualizarmos a influência do papel desempenhado pelas propagandas 

difundidas pelo governo federal no que concerne a sexualidade. 
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1.1.1 Apresentando o setting  

Esta pesquisa se desenvolveu na cidade de Campina Grande, estado da 

Paraíba, na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e na Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB). De acordo com dados do IBGE2, Campina Grande 

está situada no agreste paraibano, na parte oriental do Planalto da Borborema, na 

serra do Boturité/Bacamarte. Comporta uma área de 594 Km² e uma população de 

385,213 habitantes. É a segunda cidade mais populosa da Paraíba, depois da 

capital João Pessoa, conforme podemos observar na figura a seguir:  

 

Figura 1 - Localização da cidade de Campina Grande – PB 

 

 
                   Fonte: IBGE

3
 

 

Na cidade de Campina Grande, o maior número de escolas, 50,9%, são 

do ensino fundamental, seguidos de 39,8% de pré-escolas e, por último, de 9,3% 

escolas de ensino médio, conforme demonstra a Figura 2. 

 

 

 

                                                             
2
 BRASIL, IBGE. Censo 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. 

Acesso em: 30 nov. 2011. 
3
 BRASIL, IBGE. Censo 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=250400#. 

Acesso em: 30 mar. 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_da_Borborema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacamarte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
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Figura 2 – Distribuição das escolas de Campina Grande por série 

 
                                    Fonte: IBGE

4 
 

O ensino fundamental é obrigatório para crianças e jovens com idade 

entre 6 e 14 anos. Essa etapa da educação básica deve desenvolver a capacidade 

de aprendizado do aluno, por meio do domínio da leitura, escrita e do cálculo. Após 

a conclusão do ciclo, o aluno deve ser também capaz de compreender o ambiente 

natural e social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da 

sociedade e da família. Desde 2006, a Lei nº 11.2745 determinou a duração de nove 

anos para o ensino fundamental. É importante pontuar que os cursos de licenciatura 

habilitam o profissional a atuar como professor na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental e Médio. Portanto, especificamente na cidade de Campina Grande, a 

UFCG e a UEPB são, em princípio, responsáveis pela formação da maioria dos 

alunos  da rede pública, o que vem a ser um grande desafio para os docentes 

dessas instituições de ensino superior. Além do desenvolvimento das capacidades 

citadas anteriormente, como assinala Mansutti (2011), os professores deverão 

considerar que, embora os alunos possam ter trajetórias pessoais diferenciadas, de 

modo geral são marcados pelos ditames da sociedade de consumo e por novas 

formas de engajamento social. Eles desenvolvem especificidades no que se refere à 

linguagem, às motivações e interesses, aos comportamentos e modos de vida de 

maneira geral, e em particular em relação à sexualidade.  

                                                             
4 BRASIL, IBGE. Censo 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=250400#topo. 
Acesso em: 30 mar. 2012. 
5
 A Lei 11.274, publicada no Diário Oficial da União em 07 de fevereiro de 2006, altera a redação dos 

Arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 
de Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com 
matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 
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Como podemos observar, o ensino fundamental comporta o maior 

número de escolas, desse modo, como já podíamos imaginar, este nível de ensino 

absorve o maior número de docentes, conforme ilustrado na Figura 3, a seguir. 

 
Figura 3 – Distribuição dos Docentes de Campina Grande por série 

 
  

  
  Fonte: IBGE

6
 

 

 

Os docentes do ensino fundamental representam 65,7% do total do 

número de professores. Na sequência, temos os docentes que atuam no ensino 

médio  com 24% e, por último, os docentes que atuam na pré-escola, 24%. As 

pesquisas no campo educacional apontam que os docentes, de maneira geral, 

enfrentam uma série de desafios no desenvolvimento da prática pedagógica. No que 

se refere à formação docente, sabemos que não é uma tarefa fácil formar 

professores, em função de uma série de questões, tais como: desvalorização social 

e financeira, desarticulação entre a teoria vista no curso de formação e a prática 

identificada na realidade escolar, a escasez de materiais didáticos, a reduzida 

oportunidade para a realização de cursos de formação continuada, entre outros. 

Considerando esse estado de coisas e o caráter público da educação torna-se 

imprescindível que a formação de professores deve ter na escola pública seu 

principal foco de interesse de estudo, investigação, acompanhamento, intervenção e 

melhoria da ação docente. É necessário compreender que  

 
A docência e a vida escolar, na peculiaridade de seus valores, metas e 
práticas cotidianas, devem ser os objetos privilegiados de qualquer projeto 

                                                             
6
 BRASIL, IBGE. Censo 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=250400#topo. 

Acesso em: 30 mar. 2012.  
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que vise à preparação para o exercício profissional na escola 
contemporânea. Assim, a formação de professores deve partir da noção de 
que a docência não se realiza num quadro abstrato de relações 
individualizadas de ensino e aprendizagem, mas dentro de um complexo 
contexto social e institucional (PENIN, 2001, p. 326). 
 
 

Assim como Cunha (2009), entendemos que mapear as alternativas de 

formação do professor universitário, especialmente as que acontecem dentro dos 

espaços formais, ainda que não de maneira universalizada, é um importante desafio 

para o campo da pedagogia universitária, visto que, 

 
Compreendendo as trajetórias, motivações, pressupostos e práticas que 
vêm sendo desenvolvidas, em suas múltiplas modalidades, consideramos 
urgente a discussão da propriedade dessas experiências e a legitimidade 
dos objetivos da formação acadêmica do professor universitário no espaço 
institucional. É preciso reconhecer as motivações, formatos e significados 
das diferentes modalidades de formação; estabelecer relações entre as 
experiências desenvolvidas e as motivações políticas e institucionais que as 
produzem; mapear as bases epistemológicas que sustentam as diferentes 
experiências e sua relação com a pesquisa no campo da educação superior 
e reconhecer o impacto dos esforços de formação na qualificação da 
educação superior (CUNHA, 2009, p.2). 
 

Considerando o acima mencionado, optamos por realizar nosso estudo na 

UFCG e UEPB. Essas instituições públicas de ensino superior possuem um corpo 

docente altamente qualificado, em sua maioria formada por mestres e doutores,  e 

são consideradas as instituições responsáveis pelo maior número de formandos nos 

cursos de licenciatura, que passam a atuar nas escolas da região de Campina 

Grande.  

 

1.1.2 Os atores   

Realizamos nossa coleta de dados no período de abril a junho de 2011 

(período letivo 2011.1) em dois momentos distintos, com sujeitos de características 

bastante diversas. Portanto, temos dois tipos de amostra que totalizam 180 (cento e 

oitenta) sujeitos: 170 (cento e setenta) alunos e 10 (dez) professores. Certamente, 

em função das características dos sujeitos, o modo de abordagem, a faixa etária, 

entre outros, vivenciamos duas situações bastante particulares. 
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Uma amostra foi composta por 170 (cento e setenta) alunos que 

ingressaram no período letivo 2011.1 nos cursos de: Licenciatura em Geografia, 

Licenciatura em História, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática e 

Licenciatura em Pedagogia. A opção por esta amostra se deu pelas seguintes 

razões. Em primeiro lugar, pretendíamos alcançar os alunos mais jovens, ainda 

inseridos no período da adolescência. Em segundo lugar, os cursos citados 

anteriormente recebem o maior número de alunos por período letivo. Além disso, 

são cursos7 responsáveis pelo maior número de formandos que ingressam nas 

escolas do ensino fundamental e médio, na qualidade de professores, portanto, 

responsáveis pela formação de um número significativo de crianças e adolescentes. 

Gostaríamos de esclarecer que a nossa coleta de dados, infelizmente, não 

contemplou os alunos do curso de Ciências Sociais. Falamos anteriormente que 

buscamos alcançar os alunos que haviam ingressado, nas instituições pesquisadas, 

no primeiro período do ano letivo de 2011. Sendo assim, de acordo com a 

Resolução Nº 12/20108, que estabelece o número de vagas a serem oferecidas pelo 

Processo Seletivo – Vestibular 2011, para ingresso nos cursos de graduação da 

UFCG, no período letivo mencionado, não houve ingresso de graduandos no curso 

de licenciatura em Ciências Sociais da UFCG. No caso da UEPB, não existe a 

referida graduação.  

É relevante fazer uma pequena digressão para explicitar um aspecto 

aparentemente incoerente da nossa amostra. A nossa pesquisa envolve alunos 

universitários. A primeira vista, esta não parece ser uma população formada pelo 

que convencionamos denominar de adolescentes. Todavia, como iremos discutir no 

capítulo I, é bastante difícil fixar limites para a adolescência, uma vez que esta fase 

sofre influências sociais, culturais, familiares e pessoais. Partimos do princípio que 

podemos, de certa forma, determinar o início do período da adolescência em função 

dos aspectos biológicos. Entretanto, o término é difícil de assegurar precisamente, 

em virtude das questões sociais e culturais que perpassam esta fase. Desse modo, 

estamos considerando que não há incoerência em pressupor que os alunos que 

                                                             
7 As licenciaturas são cursos que, pela legislação, têm por objetivo formar professores para a 

educação básica: educação infantil (creche e pré-escola); ensino fundamental; ensino médio; ensino 
profissionalizante; educação de jovens e adultos; educação especial. 
8
 Disponível em: http://www.ufcg.edu.br/prt_ufcg/sods/scripts_php/lista_todas_resolucoes.php. 

Acesso em: 4 mar. 2011. 
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ingressam na universidade ainda apresentem características da adolescência, como 

podemos observar. Neste sentido, entendemos que,  

 
Ser jovem, portanto, é uma fase da vida que se constitui em referência a um 
estado próprio e diferenciado da infância e da adultez. Não é possível 
encontrar “a juventude” em estado puro. Não há uma juventude em si e que 
apenas possa ser nomeada conceitualmente, sem referências a um 
conjunto situacional de fenômenos que a concretizem. Essa perspectiva de 
compreensão do que é ser jovem não desconhece a definição baseada na 
idade cronológica e nas mudanças corporais, que encontra lugar na 
produção científica.(...) Esta forma de análise ajuda-nos a melhor 
compreender a dinâmica subjacente ao desenvolvimento psicofísico desse 
momento, marcado por alterações hormonais que atribuem ao jovem o 
desconforto, o incômodo e a necessidade de se reconhecer num corpo em 
mutação (DAYRELL et al, 2011, p, 15). 
 

Em síntese, além de ser marcada pela diversidade, a juventude é uma 

categoria dinâmica transformando-se na medida das mutações sociais que vêm 

ocorrendo ao longo da história. Na realidade, não há tanto uma juventude e sim 

jovens, enquanto sujeitos que a experimentam e sentem segundo determinado 

contexto sociocultural onde se inserem. Como diria Henfil: a tua juventude é também 

uma questão de ver. 

Para a caracterização do perfil dos alunos foram consideradas as 

variáveis: sexo, idade e curso. Estes aspectos específicos da amostra estão 

apresentados a seguir.   

1.1.2.1 Variável gênero 

Gráfico 1 – Gênero/alunos 
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             Fonte: autoria própria 
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Por meio do gráfico acima, observa-se que no universo dos alunos 

63,47% são do sexo feminino e 36,53% são do sexo masculino.  

Os resultados acima apresentados evidenciam o perfil de uma população 

predominante feminina, como já era esperado e reiteram uma série de trabalhos9 

que destacam a predominância feminina na composição sexual da categoria 

docente. Esta prevalência do sexo feminino, ainda na atualidade, nos remete a uma 

questão de gênero cujas raízes estão fincadas na história das mulheres. 

Historicamente, conforme demonstra Louro (2010), o aumento 

significativo de mulheres na docência ocorreu por múltiplos fatores, dentre eles, a 

crescente urbanização e industrialização, que, por um lado, estimulava a entrada de 

um contingente ainda maior de meninas nos bancos escolares e, por outro, 

impulsionava os homens/professores para as fábricas – uma vez que ofereciam boa 

remuneração – deixando um espaço cada vez maior para o ingresso feminino na 

docência. 

O processo que podemos chamar de feminização do magistério tem sido 

frequentemente justificado por linhas essencialistas, associando-se supostas 

características das mulheres às necessidades da docência, notadamente na 

educação básica. O acesso das mulheres aos espaços públicos foi viabilizado por 

intermédio da profissão docente, na medida em que, esta se apresentou como uma 

atividade similar às tarefas domésticas e ao exercício da função materna, com 

ênfase para o cuidado com as crianças. Para Vianna (1997), a maternidade e os 

valores advindos do universo doméstico embasam padrões de comportamento que 

reforçam a docência como uma ocupação feminina. Além disso, o afeto e outras 

características da identidade feminina podem ser eventualmente identificadas com 

valores como abnegação e o sacrifício.  

De acordo com Louro (1997), se a maternidade é, de fato, o destino 

primordial da mulher, o magistério passa a ser representado também como uma 

forma extensiva da maternidade. Desse modo, cada aluno ou aluna deveria ser visto 

como um filho ou filha espiritual. A docência assim não subverteria a função feminina 

fundamental, ao contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la. Desse modo se 

                                                             
9
 Sobre esta questão ver, entre outros, LOURO, Guacira Lopes. Mulheres na sala de aula. In: 

PRIORE, Mary del. (org.) História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto/Ed. UNESP, 2010, 
p.443-481. 
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naturaliza e se reforça o magistério como uma profissão feminina sob o argumento 

que “as mulheres tem, por natureza, uma inclinação para o trato com as crianças, 

que elas são as primeiras e naturais educadoras” (LOURO, 1997, p. 78).  

Segundo Almeida (1998), a feminização do magistério no Brasil tem 

impregnado em sua base, entre outros fatores, um discurso ideológico, que destinou 

as mulheres um melhor desempenho profissional na educação, em função da 

docência está ligada às ideias de maternidade e domesticidade. Assim, cuidar de 

crianças e educá-las era, ou talvez ainda seja, missão feminina, sendo o magistério 

o seu lugar por excelência. 

Com relação a esta questão, concordamos com Veiga (1997) que é 

necessário desnaturalizar o magistério, enquanto uma profissão eminentemente 

feminina, e questionar as bases dos discursos que sustentam esta compreensão. 

Nas palavras da autora, 

Certamente seria reducionismo conceitual considerar a questão da 
feminização do magistério como algo dado, ou seja, como um fenômeno 
natural. Ao contrário, é preciso redimensioná-la, discutindo a relação 
mulher-educação como produto da teia de relações sociais em que, entre 
outros aspectos, se contempla o binômio desse gênero. Nesse sentido, é 
bastante pertinente a denúncia de que grande parte da pesquisa 
educacional deixa de incorporar a questão do sexo da professora como um 
elemento associado às relações de trabalho predominantes na sociedade 
(VEIGA, 1997, p. 28). 
 

 

 Como nos diz Vianna (2001), nossa socialização interfere na forma como 

nós – homens e mulheres – nos relacionamos, interfere nas profissões que 

escolhemos e na maneira como atuamos. Não se trata de afirmar que sempre foi 

assim ou que é inerente à nossa “natureza”. É necessário atentar para o fato que as 

expressões da masculinidade e da feminilidade são historicamente construídas e 

referem-se aos símbolos culturalmente disponíveis em uma dada organização 

social, às normas expressas em suas doutrinas e instituições, à subjetividade e às 

relações de poder estabelecidas nesse contexto. 
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1.1.2.2 Variável idade 

Tabela 1: Média de idade dos alunos por curso de graduação 

CURSO MÉDIA/IDADES 

Licenciatura em Geografia 22 

Licenciatura em História 24 

Licenciatura em Letras 19 

Licenciatura em Matemática 23 

Licenciatura em Pedagogia 23 

MÉDIA TOTAL DAS IDADES 23 

                    Fonte: autoria própria 

 

Observa-se na Tabela acima que a média de idade dos alunos estava 

situada entre 19 e 24 anos. Note-se que a média global dos alunos entrevistados foi 

de 23 anos. No universo dos docentes que realizamos as entrevistas, a faixa etária 

estava situada entre 35 e 52 anos. Verificamos que não há destaque na 

porcentagem das faixas etárias o que denota certo equilíbrio na idade dos sujeitos 

pesquisados.  

Todavia, gostaríamos de salientar que esta constatação nos surpreendeu, 

visto que, esperávamos que os participantes tivessem uma média de 18 anos de 

idade, conforme dados levantados no Censo Universitário 2010. De acordo com este 

documento, os jovens conseguem uma vaga na universidade entre 18 e 19 anos de 

idade, em razão de fatores como a pouca preparação, a situação econômica e a 

busca por um trabalho. Além deste, historicamente, os alunos que ingressam nos 

cursos universitários, no período diurno, como a maioria daqueles que pesquisamos, 

são geralmente mais jovens, entre 18 e 21 anos. Os graduandos com uma média de 

idade, como a que identificamos, geralmente apresenta-se com maior frequência 

nos cursos noturnos.  
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1.1.2.3 Variável curso 

Gráfico 2 - Distribuição de alunos por curso 

11,18%

24,71%

32,94%

12,35%
18,82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lic. 

Matemática

Lic. 

Geografia

Lic.    

História

Lic.          

Letras

Lic. 

Pedagogia

 
        Fonte: autoria própria 

 

O gráfico acima nos mostra que dos alunos pesquisados, 32,94% 

estudam no curso de História, 24,71% estudam no curso de Licenciatura em 

Geografia, 18,82% estudam no curso de Pedagogia, 12,35% estudam no curso de 

Letras e 11,18% estudam no curso de Licenciatura em matemática. 

Os dados que identificamos com relação às variáveis, curso, sexo e 

idade, coincidem com aqueles identificados no levantamento obtido por intermédio 

do Questionário de caracterização do aluno, respondido por ocasião do ENADE -  

Exame Nacional de Cursos de 200510 pelos estudantes de oito cursos presenciais 

de licenciatura, a saber: Pedagogia, Letras, Matemática, Biologia, Física, Química, 

História e Geografia, os alunos são mais velhos, pouco mais da metade está acima 

da faixa etária adequada: 18 a 24 anos de idade. São predominantemente do sexo 

                                                             
10 O ENADE é um dos procedimentos de avaliação, vinculada ao Ministério da Educação e suas 
diretrizes são estabelecidas pela CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, 
órgão colegiado de coordenação e supervisão do SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior. De acordo com o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, as informações constantes no Relatório de Curso traduzem os resultados obtidos a 
partir da análise do desempenho e do perfil dos estudantes de um determinado curso avaliado pelo 
Enade – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Mesmo considerando as limitações que 
os instrumentos utilizados podem apresentar enquanto mecanismo de avaliação de curso, o INEP 
está convencido que os dados relativos aos resultados da prova e a opinião dos estudantes podem 
ser úteis para orientar as ações pedagógicas e administrativas da instituição e do curso, uma vez que 
se constituem em importantes referências para o conhecimento da realidade institucional e para a 
permanente busca da melhoria da qualidade da graduação, aspectos que ratificam o caráter 

integrativo inerente à avaliação. Fonte: MEC/INEP. Questionário socioeconômico – ENADE (2005). 
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feminino. Por exemplo, as mulheres representam 92,5% das matrículas na 

Pedagogia e 75% nas demais áreas. Assim como no passado foram os cursos 

normais que possibilitaram a ampliação das oportunidades educacionais das 

mulheres, hoje ainda alguns cursos de licenciatura continuam como os principais 

responsáveis pela ampliação do acesso das mulheres à educação superior no país, 

a exemplo dos cursos de pedagogia e letras, compostos em sua maioria por 

discentes do sexo feminino.  

A segunda amostra foi composta por 10 (dez) professores universitários 

que lecionavam na UFCG e UEPB nos cursos frequentados pelos alunos 

pesquisados. Utilizamos como critério para a seleção dos participantes que estes 

fossem docentes universitários e lecionassem nos cursos de graduação 

frequentados pelos alunos que responderam aos questionários na primeira etapa. 

Um aspecto importante da amostra refere-se ao fato de todos os docentes estarem 

diretamente lotados nas unidades acadêmicas dos cursos pesquisados.  

Para a caracterização do perfil dos docentes foram consideradas as 

variáveis: sexo, idade, tempo de atuação no curso e nível de formação acadêmica. A 

maioria dos participantes, também, era do sexo feminino 6 (seis). A faixa etária 

situava-se entre 35 e 52 anos. O tempo de exercício profissional no curso variou 

entre 8 (oito) e 20 (vinte) anos. Quanto ao nível de formação acadêmica todos 

possuíam pós-graduação, em nível de mestrado 2 (dois) e em nível de doutorado 8 

(oito). Portanto, temos uma amostra composta por profissionais com uma 

significativa experiência na prática pedagógica e com um nível de qualificação 

elevado, o que no nosso entender, aumenta a responsabilidade das agências 

formadoras, uma vez que o trabalho docente é fundamentalmente um trabalho de 

transmissão de conhecimentos e, sem dúvida, a qualificação acadêmica intervém 

nesse processo.  

 

1.1.3 Elementos para nos aproximarmos da cena 

Para compreendermos o fenômeno estudado na sua complexidade, 

optamos pela utilização de um questionário (APÊNDICE A) e uma entrevista      

semi-estruturada (APÊNDICE B), enquanto procedimentos para a coleta dos dados.  
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De acordo com Boni e Quaresma (2005), o uso do questionário oferece 

algumas vantagens quando utilizado na pesquisa em Ciências Sociais. Este 

instrumento consegue atingir várias pessoas ao mesmo tempo, obtendo um grande 

número de dados. Além disso, possibilita uma maior liberdade das respostas em 

razão do anonimato, evitando vieses potenciais do entrevistador. Geralmente, 

através do questionário, obtêm-se respostas rápidas e precisas, como podemos 

observar na realização do nosso estudo. Acreditamos também que a utilização de 

uma metodologia considerada quantitativa, especialmente, por meio da aplicação e 

análise de questionários, pode nos assegurar a representatividade do universo que 

pretendemos explorar. 

A aplicação do questionário foi realizada no período de abril a junho de 

2011. Os questionários foram distribuídos de forma aleatória para os estudantes 

universitários. Quando falamos em uma distribuição de forma aleatória estamos nos 

referindo ao fato de que, do ponto de vista numérico não tivemos a preocupação em 

distribuir uniformemente os questionários entre as diferentes cursos pesquisados. 

Para nós, interessava realizar um levantamento em um mesmo período letivo de 

modo a contemplar diferentes cursos. Em função da abrangência da amostra e da 

exiguidade do tempo disponível para a coleta dos dados, não participamos 

efetivamente da aplicação de todos os questionários. Esta tarefa foi compartilhada 

com duas alunas do curso de pedagogia da UFCG. Estas colaboradoras foram 

escolhidas em função da experiência adquirida em trabalho desenvolvido enquanto 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. 

Ademais, as alunas foram engajadas na temática da pesquisa e orientadas quanto 

ao procedimento de aplicação dos questionários. Neste sentido, todas as ações das 

alunas foram adequadas e estavam peremptoriamente sob a supervisão da 

pesquisadora.   

Na segunda etapa da coleta de dados, procedemos pessoalmente à 

realização das entrevistas. A entrevista é a técnica de coleta de dados mais utilizada 

no processo de trabalho de campo. Por meio desta, é possível para o pesquisador 

obter informações, coletar dados objetivos e subjetivos os quais estão relacionados 

com os valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados. Conforme Boni 

e Quaresma (2005), a entrevista semi-estruturada é um recurso bastante 

interessante. Permite que o pesquisador tome por guia um conjunto de questões 
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previamente definidas, em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 

informal.  

Uma segunda vantagem se refere ao fato que, esse tipo de entrevista, é 

muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim 

um direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam 

alcançados. Acrescente-se ainda que a entrevista semi-estruturada também têm 

como vantagem a sua elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura 

mais profunda sobre determinados assuntos. Além disso, a interação entre o 

entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas. Percebe-se 

também uma maior abertura e proximidade entre entrevistador e entrevistado, o que 

permite ao entrevistador abordar assuntos mais complexos e delicados. 

O questionário e a entrevista, instrumentos de coleta complementares, 

foram utilizados em duas etapas consecutivas. Ambos apresentavam uma relação 

de perguntas que compreendiam os objetivos da pesquisa. Vale ressaltar que o 

questionário, constituído por questões abertas e fechadas, foi testado por um estudo 

piloto com 15 sujeitos (com características semelhantes à população alvo), não 

incluídos na amostra do estudo, com o objetivo de verificar a estrutura e a clareza 

das questões.  

Os dados coletados com o questionário foram submetidos a um 

tratamento estatístico utilizando o software SPSS – Statistical Package for Social 

Science for Windows. De acordo com Botelho e Laureano (2010), o SPSS é um 

software para análise estatística de dados, em um ambiente amigável, utilizando-se 

de menus e janelas de diálogo, que permite a realização de cálculos complexos e 

visualizar seus resultados de forma simples e autoexplicativas. É um dos programas 

de análise estatística mais utilizado nas ciências sociais. Através do seu uso é 

possível gerar relatórios tabulados, gráficos e todas as demais ferramentas 

necessárias para a realização de uma análise descritiva e inferências a partir de 

correlações. Na organização dos dados de uma pesquisa quantitativa uma série de 

fatores são utilizados, tais como, agrupamento e tabulação de dados, cálculos de 

porcentagem, elaboração de tabelas e gráficos. No nosso estudo, estes 

procedimentos foram necessários para subsidiar as análises posteriores à etapa de 

coleta de dados. 
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As entrevistas foram guiadas por um roteiro de questões que nos permitiu 

uma organização flexível e a ampliação dos questionamentos à medida que as 

informações foram fornecidas pelos entrevistados. As entrevistas foram gravadas, 

após a autorização dos docentes e transcritas pela pesquisadora. Com o uso do 

gravador buscamos ampliar o nosso poder de registro, captando com maior precisão 

as falas dos entrevistados, suas pausas, entonações, silêncios e gestos, o que nos 

trouxe elementos para uma melhor compreensão das narrativas. O tempo de 

realização das entrevistas variou em torno de 30 a 40 minutos. Esclarecemos ainda 

que, por questões éticas assegurávamos o anonimato e o sigilo das informações 

repassadas pelos docentes. 

A análise das entrevistas foi realizada de forma qualitativa. Conforme 

orientação de Minayo (1996), realizamos a leitura exaustiva dos depoimentos e a 

categorização dos dados, recortando, no texto, e agrupando as unidades de registro 

de acordo com suas afinidades temáticas. Por fim, buscamos a compreensão e 

interpretação dos dados, integrando-os ao referencial teórico acerca do tema.  

 

1.2 DIALOGANDO COM OS ATORES  

Realizamos nossa coleta de dados em dois momentos distintos, com 

participantes de características bastante diversas. A aplicação dos questionários foi 

realizada com os alunos que haviam ingressado recentemente em uma instituição 

de ensino superior. As entrevistas, por sua vez, foram realizadas com os professores 

dos cursos de licenciatura. Certamente, em função das características dos sujeitos, 

o modo de abordagem, a faixa etária, entre outros, vivenciamos duas situações 

bastante particulares. 

Foram aplicados 170 (cento e setenta) questionários em sala de aula, 

com horário previamente agendado. Primeiramente, antes do início da pesquisa, 

entramos em contato pessoalmente com os professores de diversas disciplinas e 

cursos. Nesta ocasião, explicitamos os objetivos e a metodologia do estudo que 

pretendíamos desenvolver, a fim de obtermos a autorização para a aplicação dos 

questionários. Todos os professores, que mantivemos contato, mostraram-se 

bastante receptivos a nossa proposta de trabalho. Neste sentido, disponibilizaram, 
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no horário de suas aulas, o tempo necessário para que a pesquisadora mantivesse o 

contato com os alunos.  

Uma vez obtida à mencionada autorização dos professores, 

comparecíamos a sala de aula, conforme horário agendado, e aplicávamos o 

referido instrumento de coleta, após exaustiva explicação da sua forma e conteúdo. 

Não estipulamos limite de tempo para que os alunos respondessem aos 

questionários. Ficava a critério dos respondentes utilizarem o tempo que lhes fosse 

necessário. O período utilizado para o preenchimento do questionário foi em torno 

de 40 (quarenta) minutos. 

Os alunos foram muito receptivos a proposta da nossa pesquisa e 

disponíveis a aplicação dos questionários, o que podemos verificar por intermédio do 

empenho demonstrado para respondê-los. As questões foram respondidas 

individualmente, evitando-se que as respostas fossem compartilhadas entre os 

sujeitos e ao término, os questionários foram devolvidos diretamente a 

pesquisadora. Com esta forma de proceder, buscamos assegurar que as respostas 

fossem autênticas e evitar que estas pudessem ser “construídas” em outro 

momento. Ao ficarmos acompanhando os sujeitos todo o tempo em que respondiam 

as questões, podemos controlar que todos os questionários fossem devolvidos. Para 

nós, interessava que os alunos respondessem as questões, sem recorrer a qualquer 

tipo de consulta, para que as respostas fossem as mais fidedignas possíveis. 

Ademais, capturamos elementos importantes ao longo da aplicação do questionário.  

De acordo com Hall (1986), todas as expressões e os movimentos 

corporais são carregados de significados específicos dentro do contexto, do tempo e 

do espaço em que acontecem. O corpo é um centro de mensagens que comunica 

informações específicas dos indivíduos como crenças, valores, tensões, entre 

outros. Neste sentido, observamos, por exemplo, que os sujeitos no início da 

aplicação do questionário ficavam bastante eufóricos sendo recorrente o 

aparecimento de risos e brincadeiras. No segundo momento, ficavam silenciosos e 

concentrados. Esta postura inicial converge com o que nos diz Werebe (1998). Para 

esta autora, muito frequentemente, quando os indivíduos são confrontados com 

questões sobre a sexualidade, por ser a sexualidade uma temática ainda cercada de 

pudores, os sujeitos, a priori, não a encaram com naturalidade. Ao contrário, as 

questões sexuais despertam reações emocionais, ligadas a temores, fantasmas e 
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preocupações individuais, o que vem a ser uma das dificuldades para se trabalhar 

com o assunto da sexualidade em sala de aula. Assim como Tiba (1994), 

entendemos que o assunto sexo, quando surge na sala de aula, é motivo de tensão 

tanto para professores como para os alunos. Os professores se protegem da 

ansiedade, usando de dados científicos, e os alunos, por meio das gozações. 

Na compreensão da Psicanálise, este tipo de reação, a inibição causada 

pelos assuntos ligados à sexualidade, está relacionada ao pudor e a vergonha em 

virtude da sexualidade vincular-se ao proibido, ao socialmente inaceitável. Estamos 

afirmando que para esta área de saber há uma contradição no comportamento 

humano entre a sexualidade e o saber sobre seu objeto. Em função disso, por 

muitas vezes, o riso e os chistes surgem como mecanismos de defesa frente a um 

conflito psíquico que se instala. Como defende Freud (1905), a construção dessas 

barreiras é um produto da educação e da moral sexual civilizada, responsáveis pelas 

neuroses. Desse modo, o comportamento dos alunos demonstra que, embora eles 

tenham manifestado interesse para reponderem ao questionário, ficaram um pouco 

desconfortáveis para abordar um assunto que é, por si só, gerador de conflitos, pois, 

diz respeito a sentimentos, valores, emoções, tabus e preconceitos, bem como, 

posições de ordem política, religiosa e moral. Entendemos que naquilo que não é 

revelado explicitamente estão contidas as marcas e os significantes da cultura, os 

quais são condutores inexoráveis do modo como cada indivíduo particulariza o 

mundo. 

Eventualmente, nos deparamos com a indagação de alguns alunos sobre 

a possibilidade de devolver o questionário posteriormente. Aqueles que assim 

procederam, alegaram que precisavam de maiores conhecimentos para atender a 

nossa demanda. Percebemos que alguns alunos se mostraram inseguros e 

preocupados com aquilo que iriam responder, pois havia uma inquietação de cunho 

avaliativo. A fala de um dos entrevistados revela bem esta situação: Professora, eu 

posso responder em casa e entregar depois? Estou vendo que tem umas coisas 

aqui que eu preciso me fundamentar melhor para responder. Não quero falar 

bobagens. Explicamos que não se tratava de avaliarmos o conteúdo das respostas 

em termos de erros e acertos, sobretudo porque, não havia respostas certas e 

erradas. Para nós, interessava identificar no conteúdo das respostas o que eles 

compreendiam a respeito da sexualidade. Além de explicarmos que não se tratava 
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de um procedimento de avaliação, asseguramos que não havia como identificá-los 

em função do anonimato que iríamos preservar.    

Com relação às questões, de modo geral, os alunos não demonstraram 

dificuldade de compreensão, tampouco ofereceram resistência para respondê-las. 

No entanto, a questão número 2 (Na sua compreensão o que é sexualidade?) em 

particular, gerou certa apreensão e dificuldade. Muito provavelmente, por esta razão, 

15,29% dos alunos entrevistados não a responderam, sendo esta a indagação com 

maior índice de rejeição. Aqueles que o fizeram, que corresponde a 84,71% dos 

sujeitos, demonstraram insegurança, sendo esta a questão que lhes demandou o 

maior tempo para resposta. 

Dissemos anteriormente que mantivemos contato com os professores 

para solicitar a autorização para a aplicação dos questionários junto aos alunos. 

Embora esses professores não tenham sido formalmente entrevistados naquele 

momento, aproveitamos o tempo em que falávamos, sobre a aplicação dos 

questionários, para conversarmos livremente sobre o que pensavam sobre a 

abordagem da sexualidade. Com este procedimento objetivamos iniciar o 

diagnóstico da compreensão dos professores acerca da temática do nosso estudo. 

Perguntamos a esses professores se questões inerentes à sexualidade 

surgiam na sala de aula. Em caso afirmativo, pedíamos que nos relatasse qual a 

postura que adotavam frente ao referido questionamento. Além destas, interessava-

nos saber se os cursos dispunham de uma disciplina específica, na qual os temas 

inerentes à sexualidade eram abordados. 

Os resultados demonstram que os alunos concebem a sexualidade de 

maneira reducionista, associando-a a prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis. É inegável que a sexualidade faz parte do contexto escolar. Sendo 

assim, é imprescindível e inadiável que as instituições formadoras tomem para si a 

responsabilidade pela transmissão de conteúdos acerca dessa questão, de modo a 

ampliar e enriquecer o conhecimento dos futuros educadores. Entretanto como nos 

adverte Louro (2001), a educação sexual não pode se limitar apenas a passar 

informações aos alunos, pois, sendo assim, transmitir-se-iam apenas conhecimentos 

que podem ou não ser seguidos pelos adolescentes. É preciso educar no sentido de 

preparar o adolescente para a vida. Para tanto, é necessário subsidiar a formação 

dos professores que irão desempenhar esta tarefa. Pelo que podemos observar ao 
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longo do nosso estudo, é indiscutível que os cursos de licenciatura não asseguram o 

acesso à formação específica para tratar de sexualidade com crianças e jovens na 

escola, possibilitando aos professores a construção de uma postura profissional e 

consciente no trato desse tema. Entendemos que a referida formação é uma 

questão crucial, sobretudo se considerarmos que os desafios que se insurgem no 

trabalho com a sexualidade na escola exigem do trabalho educativo outro patamar 

profissional, bastante superior ao que hoje identificamos. Desse modo, é importante 

que os professores tenham, por exemplo, a oportunidade de uma formação 

continuada. Por esta via é possível promover avanços no seu desenvolvimento 

profissional por intermédio de uma intervenção substantiva em sua prática 

pedagógica. 

 

1.3 REFLEXÕES PRELIMINARES 

Ao longo desse estudo, observamos que a sexualidade é uma temática 

que interessa a alunos e professores e mobiliza a busca de conhecimentos por parte 

dos adolescentes. Todavia, ainda é encarada por estes como uma questão 

polêmica, que possui significados diversos em função da perspectiva que se tome 

como referência. A sexualidade mobiliza valores, crenças, questões éticas, aspectos 

de ordem moral, suscitando preconceitos e dificuldades para abordá-la no espaço 

escolar. Como consequência, os adolescentes/alunos recorrem a vários meios de 

comunicação, em especial, a internet e a televisão, na busca de conhecimentos e 

esclarecimentos a respeito do tema.   

Constatamos que os professores universitários consideram importantes 

as questões inerentes à sexualidade, demonstrando a necessidade que estas sejam 

introduzidas ao longo dos cursos de licenciatura. Entretanto, apesar de bastante 

receptivos à discussão da temática da sexualidade, contraditoriamente, remetem 

para a família a responsabilidade para abordá-la junto aos adolescentes. Desse 

modo, identificamos um grande descompasso entre o que se espera que a escola 

ofereça, e, por outro lado, a preparação do professor para atender as demandas que 

tal tarefa requisita. 



44 

Entendemos que qualquer programa para ser instituído na escola deve 

ser construído a partir das questões, dúvidas e interesses dos alunos, como 

também, deve contemplar, entre outros, os aspectos biológicos do corpo humano, 

seu conhecimento e funcionamento e as doenças sexualmente transmissíveis. A 

informação, também deve ser fomentada na escola como um instrumento para se 

buscar evitar uma série de adversidades na vivência da sexualidade, como a 

gravidez indesejada e as doenças sexualmente transmissíveis. Porém não podemos 

negligenciar a abrangência da sexualidade e esquecer as emoções, os sentimentos 

e o prazer que envolvem as relações sexuais e afetivas.  

É necessário reconhecer que o ato educativo não se reduz a esfera 

cognitiva, pois, o afetivo interfere significativamente, nesse processo, na medida em 

que não é possível nos desvencilharmos das nossas emoções e sentimentos. O 

elemento afetivo é um mediador dos nossos processos cognitivos, pois todos os 

conteúdos a serem abordados na área da sexualidade, em maior ou menor grau, 

implicam o componente afetivo. Quer dizer, a sexualidade humana transcende o ato 

sexual e a reprodução, abrange as pessoas, seus sentimentos e relacionamentos. 

Portanto, temas como as doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez 

indesejada, o aborto e outros, são importantes, mas devem ser integrados a 

dimensão afetiva. 

Desse modo, defendemos uma abordagem pluralista da sexualidade, o 

que significa reconhecer a multiplicidade de comportamentos sexuais e valores que 

a ela estão associados. Enquanto educadores, precisamos ter clareza que não há 

uma educação sexual pronta e acabada, portanto, não a encontraremos explicitada 

nos livros e manuais. É necessário reunir esforços no sentido de construí-la, o que 

implica o permanente reexame crítico da própria sexualidade, que é possível pela 

via do enfrentamento de questões específicas da sexualidade fundadas numa visão 

crítica e reflexiva do homem e da sociedade. 

Sabemos que esta não é uma tarefa fácil, uma vez que a abordagem da 

sexualidade na escola depende ainda, de um longo processo, devido às dificuldades 

que se impõem ao tratamento desta no contexto escolar. É fato que esta 

problemática há décadas está presente nas cercanias do cenário educacional 

brasileiro sem que a escola pública ou privada tenha assumido, de fato, uma prática 

efetiva introduzindo-a nos seus procedimentos curriculares, apesar de reconhecer 
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sua importância e pertinência. O desafio é imenso, mas, dele não devemos nos 

furtar. Tomando de empréstimo as palavras de Clarice Lispector: nunca deixe de 

fazer algo de bom que o seu coração pede… O tempo pode passar e a oportunidade 

também… Não esqueça que: meta, a gente busca. Caminho, a gente acha. Desafio, 

a gente topa. Vida, a gente enfrenta. Saudade, a gente mata. Sonho, a gente 

realiza… 
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2 DISCUTINDO A ADOLESCÊNCIA 

___________________________________________________________________________ 

A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o 
medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas  
esse medo fascinante e fremente de curiosidade 
que faz o jovem felino seguir para a frente 
farejando o vento ao sair, pela primeira vez da 
gruta. Medo que ofusca: luz. Cumplicemente as 
folhas contam-te um segredo velho como o 
mundo. Adolescente, olha! A vida é nova! A vida é 
nova e anda nua vestida apenas com o teu desejo! 

 

Mário Quintana 

 

Ao empreendermos uma rápida consulta avançada na internet, utilizando 

o site de pesquisa Google acadêmico, encontramos como resultado para o termo 

adolescência, nos últimos cinco anos, quatorze mil e duzentas páginas que de um 

modo ou de outro versam de, sobre ou para adolescentes. Além disso, são inúmeras 

as publicações de livros, artigos e outros itens ligados a mídia, ao mundo da moda e 

do entretenimento que buscam incessantemente despertar a atenção desta 

significativa parcela da população.  

Entendemos que a importância que a adolescência assumiu está 

relacionada a diversos aspectos, entre os quais, a maior liberdade sexual, oriunda 

de diversos movimentos sociais, como a Revolução Sexual iniciada na década de 50 

e o movimento feminista; o aparecimento da AIDS e a elevação do consumo de 

drogas.  

Como propõe Calligaris (2009), objeto de admiração e ojeriza, a 

adolescência é um poderoso argumento de marketing e, ao mesmo tempo, uma 

fonte de desconfiança e repressão preventiva. Muito provavelmente o interesse por 

esta temática também pode ser compreendido, entre outros, pelo fato que o mundo 

abriga 1,2 bilhões de indivíduos entre 10 e 19 anos de idade.11  

                                                             
11

 Organização das Nações Unidas. Departamento de Assuntos Sociais e Econômicos. Divisão de 
População. World Population Prospects: The 2008 revision. Disponível em: 
www.esa.un.org/unpd/wpp2008/index.htm. Acesso em: 8 out. 2010. e banco de dados globais do 
UNICEF. Acesso em: outubro, 2010. 
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Segundo o Relatório Situação Mundial da Infância 2011 são cinco os 

argumentos para se investir na adolescência. Em primeiro lugar, é um direito por 

princípio, de acordo com os tratados de direitos humanos existentes, inclusive a 

Convenção sobre os Direitos da Criança – que se aplica a cerca de 80% dos 

adolescentes – e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher – que se aplica a todas as meninas adolescentes.  

Em segundo lugar, o modo mais eficaz de consolidar os ganhos globais 

históricos alcançados desde 1990, para os períodos iniciais e intermediários da 

infância, é investir na adolescência. Entre os progressos alcançados para a criança 

nos períodos inicial e intermediário da infância, recentemente, destaca-se: a redução 

de 33% na taxa global de mortalidade de menores de cinco anos; a eliminação 

quase total das diferenças de gênero nas matrículas na escola primária em diversas 

regiões em desenvolvimento; e os ganhos consideráveis em relação à melhor 

acesso à escolarização primária, à água limpa e a medicamentos essenciais – como 

imunização de rotina e drogas antirretrovirais. 

De acordo com o referido relatório, estas conquistam podem ser 

descontinuadas, na fase da adolescência, pela falta de recursos e atenção caso 

estes deixem de ser destinadas para os cuidados necessários a esta fase de 

desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, o número de vidas que foram salvas com 

a redução da mortalidade infantil é menor que o número de mortes de adolescentes 

por homicídio. Em termos mundiais, a frequência efetiva à escola secundária é 

aproximadamente um terço menor que à escola primária. Em todo o mundo, um 

terço de todos os novos casos de HIV envolve jovens de 15 a 24 anos de idade. 

Em terceiro lugar, investir em adolescentes pode ser um incremento na 

luta contra pobreza, desigualdade e discriminação de gênero, visto que, neste 

período, em geral, a pobreza e a desigualdade social passam para a geração 

seguinte. Nesta fase as meninas pobres dão à luz crianças sem recursos, o que é 

particularmente verdadeiro em meio a adolescentes com baixo nível de educação. 

Em todo o mundo, quase 50% dos adolescentes em idade de frequentar o ensino 

secundário estão fora da escola, não conseguem concluir seus estudos ou terminam 

esse nível de educação com habilidades insuficientes, especialmente em relação às 

competências de alto nível exigidas cada vez mais pela moderna economia 

globalizada. Estas deficiências minimizam as possibilidades dos jovens serem 
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inseridos no mercado de trabalho, posto que, o número de jovens desempregados 

em 2009 foi de aproximadamente 81 milhões em todo mundo.  

Sendo assim, adotar uma abordagem de ciclo de vida para o 

desenvolvimento infantil, com maior atenção a cuidados, à atribuição de poder e à 

proteção de adolescentes – principalmente de meninas – é a forma mais segura de 

minimizar a transmissão da pobreza entre gerações. Pesquisas mostram que 

meninas instruídas, em geral, têm menos propensão a casar-se cedo e a engravidar 

na adolescência. Por outro lado, apresentam conhecimentos abrangentes e corretos 

sobre HIV e AIDS, e têm filhos saudáveis quando finalmente tornam-se mães. Neste 

sentido, manter uma educação de boa qualidade e relevante para a vida da criança 

constitui um recurso importante para aumentar o poder dos adolescentes, na medida 

em que esta é a base fundamental para que meninos e meninas possam 

desenvolver o conhecimento, as habilidades e a confiança necessários para 

enfrentar os desafios globais do mundo contemporâneo.  

O quarto motivo para se investir na adolescência é oriundo da 

necessidade de enfrentamento dos desafios citados anteriormente. Independente da 

situação financeira (ricos ou pobres), os adolescentes terão que arcar com a 

herança repassada de uma geração para outra no que se refere aos aspectos 

econômicos e ao desemprego estrutural que pode ser mantido ao longo dos anos. 

Além destes aspectos, terão que lidar com as mudanças climáticas e a degradação 

ambiental, urbanização e migração explosivas, envelhecimento das sociedades e 

elevação dos custos de cuidados de saúde, pandemia de HIV e AIDS, e crises 

humanitárias cada vez mais numerosas, freqüentes e graves. Diferentemente dos 

adultos, a representação dos adolescentes, nos países em que estes desafios são 

mais evidentes ocorre em menor número tendo como conseqüência a necessidade 

dos adolescentes adquirirem as habilidades e capacidades necessárias para 

enfrentar estas adversidades à medida que elas forem surgindo ao longo do século.  

O quinto e último argumento, que justifica o investimento necessário na 

adolescência, reside no fato que eles são identificados como sendo responsáveis 

pela futura geração. Paradoxalmente, os adolescentes estão, em sua maioria, 

vinculados ao presente, preocupados com questões que envolvem o seu cotidiano. 

Em suma, assim como as crianças pequenas, os adolescentes merecem proteção e 
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cuidados, bens e serviços essenciais, oportunidades e apoio, assim como o 

reconhecimento de sua existência e de seu valor. 

Estas preocupações de ordem geral, que são encaradas como motivos 

para que se valorize a adolescência também podem ser consideradas no caso do 

Brasil, visto que, temos uma parcela considerável da população formada por jovens 

que se incluem nesta categoria. De acordo com o Censo divulgado pelo IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em novembro de 2010, 

aproximadamente 18% da população brasileira é formada por adolescentes12, ou 

seja, jovens com idades entre 10 e 19 anos os quais experimentam a transição entre 

a infância e a fase adulta. Segundo Novaes (2006):  

[...] falar de “juventude brasileira” é falar de processos resultantes de uma 
conjugação específica entre herança histórica e padrões societários 
vigentes. Neste cenário, entre os jovens brasileiros de hoje, são os mais 
pobres os mais atingidos pelos processos de desqualificação geradores de 
desigualdades sociais. Sabemos, no entanto, que a universalização de 
direitos e acessos não anularia automaticamente os mecanismos que 
ancoram preconceitos e discriminações sociais. Desvantagens relativas 
acentuadas são expressas nas relações étnico-raciais e nos atributos de 
gênero, idade, local de origem ou de moradia e também de orientação 
sexual. Nesse sentido, a juventude é como um espelho retrovisor que reflete 
e revela a sociedade de desigualdades sociais (NOVAES, 2006, p. 119).  

O relatório sobre a Situação da Adolescência Brasileira 2011, publicado 

pelo UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância reitera o acima 

mencionado. De acordo com este documento, o Brasil vive hoje o que vem sendo 

chamado de bônus demográfico, com 11% de sua população vivendo a 

adolescência. Desse modo, vivemos um momento particular, pois o Brasil tem uma 

oportunidade única: nunca houve e não haverá no futuro tamanho contingente de 

adolescentes. Estamos nos referindo a um universo de 21.083.63513. Contudo, o 

Brasil não será um país de oportunidades para todos enquanto um adolescente 

negro continuar a conviver com a desigualdade que faz com que ele tenha quase 

quatro vezes mais possibilidades de ser assassinado que um adolescente branco; 

enquanto os adolescentes indígenas continuarem tendo três vezes mais 

possibilidades de ser analfabeto do que os outros meninos e meninas; ou ainda 

                                                             
12

 BRASIL, IBGE. Censo 2010. Pirâmide etária. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/censo2010/piramide_etaria/index.php. Acesso em: 30 mar. 2012.  
13 Refere-se a população entre 12 e 17 anos de idade. Esse recorte etário baseia-se na definição de 
adolescente do Estatuto da Criança e do Adolescente utilizado ao longo do Relatório sobre a 
Situação da Adolescência Brasileira 2011. 
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enquanto a média nacional das meninas de 12 a 17 anos que já engravidaram for de 

2,8% e na Amazônia essa média continuar sendo de 4,6%.    

Para além das questões sociais, neste período de transição evidenciam-

se as mudanças biológicas, psicológicas e sociais. Para Lima (2007), frente a tantas 

modificações, é comum situar a adolescência como um período turbulento no qual 

se verificam crises, conflitos e desordens, uma vez que os jovens precisam adaptar-

se ao novo corpo, integrar-se ao novo grupo, desfrutar de vivências até então 

desconhecidas e assim reconstruir sua identidade. Esta compreensão evidencia um 

dos inúmeros recortes, definições e enquadramentos a que está submetida à 

adolescência e a diversidade de olhares que acabam por definir posições, políticas e 

prioridades em seus fazeres. Portanto, a adolescência não é simplesmente uma 

questão etária ou um período da vida.  

Corroborando com esta perspectiva, entendemos que a adolescência 

pode ser considerada como uma invenção social ou como um fenômeno moderno e 

cultural, que ainda é bastante discutido e estudado por pesquisadores de diversas 

áreas. Em função disso, é necessário que façamos uma pequena retrospectiva com 

o intuito de demonstrar algumas visões e as elaborações produzidas sobre esta 

etapa da vida que está, invariavelmente, submetida à época e as perspectivas 

teóricas que tomamos como referencial.  

 

 

2.1 PRODUÇÕES DISCURSIVAS SOBRE A ADOLESCÊNCIA  

 

Inicialmente devemos situar o que vem a ser a adolescência. A palavra 

adolescência é derivada do verbo latino adolescere que significa crescer ou crescer 

até a maturidade. De acordo com Pereira e Pinto (2003), pensar na etimologia da 

palavra adolescência nos remete à idéia de desenvolvimento, de preparação para o 

que está por vir, algo já estabelecido mais à frente; preparação esta para que a 

pessoa se enquadre neste “à frente” que está colocado.  

Dependendo da área de conhecimento que tomemos como referência, a 

adolescência pode ser compreendida sob vários enfoques. Nas diversas teorias que 

estudam a adolescência é habitual encontrarmos a relação entre os termos 
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adolescência e juventude ocorrendo, por vezes, a substituição de um termo pelo 

outro, como poderemos identificar ao longo deste trabalho. De acordo com Groppo 

(1992), juventude é uma categoria construída que ao ser definida como categoria 

social torna-se uma representação sócio-cultural e uma situação social. Assim, 

entende-se que a juventude é uma concepção que emerge dos grupos sociais para 

legitimar uma série de comportamentos e atitudes que lhe são atribuídos. 

De acordo com Spósito (1997), alguns estudos demonstram no período 

compreendido entre 1981 e 1995, a frequência da utilização dos termos jovem e 

adolescente. Contudo, durante o período de 15 anos, somente 4% do total nacional 

das produções acadêmicas (5441) abordaram a temática juventude, tendo maior 

ênfase no ano de 1985, concluiu-se que o termo adolescente foi utilizado por mais 

vezes (15,2%) no comparativo com a utilização do termo jovem (13,5%). 

Assim, neste trabalho vamos utilizar os termos adolescência e jovem 

indistintamente ainda que tenhamos a compreensão que o termo adolescente 

privilegia o campo de estudo da Psicologia e o termo jovem, apresenta-se como 

preferência das Ciências Sociais, abrangendo particularmente a Sociologia e a 

Antropologia. Como nos ensina Bourdieu (1983), juventude é uma daquelas palavras 

cuja definição se presta a todo tipo de manipulação, entre outras coisas, porque é 

uma categoria que tende a ser percebida e definida biologicamente, ignorando-se 

que as divisões entre idades são arbitrárias e objeto de disputas em todas as 

sociedades. 

Para Muus (1976), sociologicamente, a adolescência é o período de 

transição da dependência infantil para a auto-suficiência adulta. Psicologicamente 

falando, é uma “situação marginal” na qual novos ajustes, que diferenciam o 

comportamento da criança do comportamento adulto em uma determinada 

sociedade, têm que ser realizados; e, fisiologicamente, ocorre no momento em que 

as funções reprodutivas amadurecem.  

Conforme a Lei nº 8069/90, que criou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA em seu Art. 2º consta: “considera-se criança, para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 

doze e dezoito anos de idade”. No entanto, no universo dos alunos que 

pesquisamos a média global das idades é de 23 anos. A este respeito Novaes 
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(2006) nos chama a atenção ao se referir à fixidez dos limites estabelecidos para 

identificar a faixa etária do adolescente. Para esta autora, os limites de idade não 

são fixos. 

Para os que não têm direito à infância, a juventude começa mais cedo. E, 
no outro extremo – com o aumento de expectativas de vida e as mudanças 
do mercado de trabalho -, uma parte deles acaba por alargar o chamado 
“tempo da juventude” até a casa dos 30 anos. Com efeito qualquer que seja 
a faixa etária estabelecida, jovens com idades iguais vivem juventudes 
desiguais (NOVAES, 2006, p.105) 
 

Nesta perspectiva, segundo Vitiello (1988), alguns autores consideram, 

em termos cronológicos, que a fase da adolescência inicia-se por volta dos 11 anos 

e termina aos 20 anos, enquanto outros autores propõem faixas etárias diferentes. 

Desse modo, é bastante difícil fixar limites para a adolescência, uma vez que esta 

fase sofre influências sociais, culturais, familiares e pessoais. 

Enfatizando que a adolescência é um período de transição, Muus (1976) 

a considera um período no qual o indivíduo vive uma situação marginal, na qual 

novos ajustamentos devem ser feitos entre o comportamento de criança e o 

comportamento de adulto. Para este autor, cronologicamente, a adolescência é o 

tempo que se estende, aproximadamente, dos 12 ou 13 anos até os 20/21/22 anos, 

com grandes variações individuais e culturais. 

É interessante observar o que Ritvo (1971) assinala com relação a fase 

final da adolescência. É neste momento que a última e grande integração e 

estruturação da personalidade toma lugar. Para este autor, a duração e o estilo da 

adolescência é muito influenciada por fatores sociais e culturais mais que qualquer 

outro período de desenvolvimento na vida do indivíduo. O início pode ser 

determinado pela biologia, pela cultura, pelas questões políticas e econômicas, mas 

pode ser continuado e prolongado pelas condições da sociedade e pela estrutura 

familiar. 

Para uma melhor compreensão acerca da temática da adolescência, é 

necessário explicitar a diferença entre dois termos que, apesar de distintos, são 

paralelos e, por esta razão eventualmente podem vir a ser tomados como sinônimos: 

adolescência e puberdade. Entendemos por puberdade como sendo o conjunto de 

modificações físicas que transformam o corpo infantil, durante a segunda década da 

vida, em corpo adulto, capacitando-o para a reprodução. A adolescência demarca 
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um período psicossociológico, que se prolonga por vários anos, caracterizado pela 

transição entre a infância e a idade adulta. Neste sentido, enquanto a puberdade 

pode ser vista por um parâmetro universal, repetindo-se de maneira muito 

semelhante para todos os indivíduos, a adolescência é praticamente única, singular 

para cada um, submetida às influências socioculturais, o que a faz ser vivenciada de 

maneira diferente até por indivíduos de um mesmo grupo familiar.  

 

[...] atualmente, para além das transformações biológicas e psíquicas, o 
conceito de adolescência incorpora a idéia de uma construção social dessa 
etapa da vida e diz respeito à multiplicidade de formas como ela é 
vivenciada. Não se fala mais da adolescência, no singular, mas de 
adolescências, no plural. Isso porque as experiências de ser adolescente, 
sejam no plano físico, psíquico ou social, são distintas para cada menino ou 
menina, por vários fatores: o lugar onde se vive, por exemplo, ou também a 
forma pelo qual o adolescente interage e participa, seja da vida familiar, na 
escola, no bairro onde vive, na cidade onde mora. Afinal, é diferente ser 
adolescente em uma aldeia indígena, na periferia de uma grande cidade, no 
sertão, ou ainda em família, num abrigo, nas ruas, freqüentando ou não 
uma escola (UNICEF, 2011, p.17). 
 

Como propõe Palácios (1995) o período da adolescência é uma transição 

entre outras, não sendo a única, nem a última. Considere-se ainda, conforme Muus 

(1976) os estudos desenvolvidos por Margareth Mead, os quais a levaram a 

questionar a universalidade dos conflitos adolescentes. A autora conclui que, em 

algumas culturas, a transição do período da meninice para o de adulto ocorre de 

forma suave e harmoniosa. Não existem sinais de descontinuidade extremada entre 

a infância e a idade adulta. As exigências características dessa nova fase são uma 

continuação do que lhe era exigido anteriormente. 

Desse modo, como recomenda Osório (1992), o fenômeno da 

adolescência pode ser analisado sob os mais variados prismas, na tentativa de se 

entender melhor a dinâmica envolvida na mesma, pois se faz necessário 

compreendê-la no âmbito de uma totalidade, pois não se pode apreendê-la 

estudando separadamente os aspectos biológicos, psicológicos, sociais ou culturais. 

Assim, estamos partindo do pressuposto que a adolescência está circunscrita 

geograficamente e assujeitada a cultura e ao momento histórico no qual está 

inserido.  

Além disso, interessa-nos considerar como esta temática é abordada na 

mídia. Segundo esta, existe um padrão imposto pela globalização, que cria 
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necessidades comuns, buscando modelar uma identidade única para caracterizar os 

adolescentes.  

A Revista Veja, desde 2001, passou a publicar edições especiais sobre a 

juventude brasileira, abordando assuntos tais como: comportamento, educação, 

saúde, consumo e tecnologia. Entre estas destacamos matéria publicada na Edição 

2100 da Revista Veja de 18 de abril de 200914 em cuja capa ressalta-se: “é eles que 

mandam. Um retrato dos adolescentes de hoje: eles são os reis da era digital, 

decidem o que a família vai comprar, custam caríssimo, mas estão mais 

desorientados do que nunca.” Nas páginas que se seguem, verifica-se que durante 

dois meses, a revista ouviu dezenas de jovens, pais, psicólogos e 

educadores sobre os desejos, dúvidas, receios e ambições da adolescência 

dos anos 2000. Uma enquete com 527 pais e jovens de 13 a 19 anos de 

todo o país, disponibilizada por uma semana no site veja.com, identificou 

hábitos e comportamentos da geração que daqui a vinte anos estará no 

comando do país. Eis algumas conclusões: a partir de entrevistas com 

adolescentes de ambos os sexos, a revista desvela um mundo particular, em que se 

verifica um modo similar de vivência da adolescência do qual se exclui toda e 

qualquer forma de singularidade. Segundo a matéria, os adolescentes são filhos da 

revolução tecnológica, vivem no mundo digital, são pragmáticos, pouco idealistas e 

mais desorientados do que nunca. Em suma, todos são iguais: 

Os meninos e meninas que nasceram a partir de 1990 não almejam fazer 
nenhum tipo de revolução – nem sexual nem política, como sonhavam os 
jovens dos anos 60 e 70. Mudar o mundo não é com eles. O que querem 
mesmo é ganhar um bom dinheiro com seu trabalho. São também mais 
conservadores em relação aos valores familiares (embora os pais, lógico, 
sejam "ridículos"), de acordo com o maior estudo de hábitos e atitudes da 
população adolescente brasileira, conduzido pela empresa de consultoria 
Research International. Fruto da revolução tecnológica e da globalização, 
eles formam, ainda, a geração do "tudo-ao-mesmo-tempo-e-agora" (uma 
das inúmeras expressões com as quais os especialistas tentam defini-los). 
São capazes de realizar várias atividades ao mesmo tempo (as de estudo, 
nem sempre a contento), porque celular, iPod, computador e videogame 
praticamente viraram uma extensão do corpo e dos sentidos. É, enfim, uma 
juventude que vive em rede, com tudo de bom e de ruim que isso significa. 
Afirma Felipe Mendes, diretor-geral da Research International: "O que 
preocupa nesta geração é que eles são concretos em relação a dinheiro e 
trabalho, mas muito básicos em seus sonhos e impessoais e virtuais nos 
prazeres que deveriam ser reais (BUCHALLA, 2009, p. 86). 

                                                             

14
 Disponível no Anexo A. 
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Depreende-se, portanto, que não há lugar para a autonomia, o que se 

ressalta é o papel do consumo no cotidiano dos adolescentes de tal forma que, 

somos levados tomar como natural algo socialmente construído. Em certa medida, 

poder-se-ia dizer que estamos lidando com “modos de ser adolescente” que são 

criados num processo conjunto que envolve diversos discursos que circulam na 

sociedade. Assim, estamos imersos numa cultura que define seus modos de 

funcionamento, que aborda o sujeito enquanto produto, enquanto fonte de consumo, 

desconsiderando a resistência criativa produzidas nela mesma. Talvez, este seja o 

panorama ressaltado pela mídia ao legitimar esse “adolescente-padrão” na 

sociedade, tal como é percebido e desejado pelo mercado e pela publicidade. 

Assim, reiteramos que a adolescência deve ser considerada de modo plural, posto 

que, não existe uma “adolescência” única, sobretudo porque, as diferentes culturas 

vivem suas “adolescências” com diferentes marcas, dentro de uma mesma cultura. 

Vejamos, de forma panorâmica, como este processo foi construído ao 

longo dos tempos. Uma forma lúdica de apreciarmos, inicialmente, as 

transformações ocorridas é observarmos, rapidamente, como Hollywood retratou a 

adolescência nas últimas décadas, tomando como referência o texto A adolescência 

através dos tempos15. 

É na década de 50 que Hollywood começa a investir nos adolescentes 

transformando-os em protagonistas de seus filmes. Marlon Brando (O selvagem) e 

James Dean (Juventude transviada) arrebatam o coração das meninas ao 

encarnarem jovens problemáticos que ditam moda ao se apresentarem como 

motociclistas topetudos, que usam calças apertadas e jaquetas de couro.  

Na década de 60 ainda permanece a produção de filmes sobre 

adolescentes rebeldes, mas são os Beatles e o Rolling Stones que embalam a 

juventude. Enquanto os Beatles protagonizam A Hard Day's Night e Help! e 

conquistam a América com seu alto-astral, Sidney Poitier "doma" seus alunos no 

drama Ao Mestre com Carinho. Já no fim dos anos 60, surgem filmes que mostram 

os jovens como força transformadora da realidade. São dessa época Sem Destino, 

com Peter Fonda e Dennis Hopper, e Uma Rajada de Balas, com Warren Beaty. 

                                                             
15

 Publicado na Edição 2100 da Revista Veja, de 18 de abril de 2009. 
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Os anos 70 trazem o galã John Travolta em os Embalos de Sábado à 

Noite e Grease - Nos Tempos da Brilhantina, iniciando a discussão sobre as drogas 

que serão focalizadas com maior ênfase em 1981, no filme Christiane F, que retrata 

os bastidores das drogas na Berlim dos anos 70. John Travolta é Tony Manero, um 

jovem do Brooklyn, excelente dançarino, que só encontra significado na vida quando 

dança, pois passar a semana trabalhando em uma loja de tintas não o gratifica de 

forma nenhuma. Assim ele se perfuma, se veste de um jeito fashion e vai para a 

discoteca no final de semana. Sob a influência de seu irmão, um padre frustrado, e 

de Stephanie (Karen Lynn Gorney), sua parceira de dança, começa a questionar a 

maneira como encara a vida e a limitação de suas perspectivas. 

Em Grease - Nos Tempos da Brilhantina temos retratado a Califórnia na 

década de 50, com  John Travolta (Danny) e Olivia Newton-John (Sandy). Eles são 

um casal de estudantes apaixonados que trocam juras de amor mas se separam, 

pois ela voltará para a Austrália. Entretanto, os planos mudam e Sandy por acaso se 

matricula na escola de Danny. Para fazer gênero ele infantilmente lhe dá uma 

esnobada, mas os dois continuam apaixonados, apesar do relacionamento ter ficado 

em crise. Esta trama serve como pano de fundo para retratar o comportamento dos 

jovens da época. 

Ainda nessa década, filmes como Carrie, a Estranha apresenta de modo 

mais expressivo as primeiras alusões ao que se refere a questão da descoberta da 

sexualidade. Carry White (Sissy Spacek) uma jovem que não faz amigos em virtude 

de morar em quase total isolamento com Margareth (Piper Laurie), com sua mãe, 

uma pregadora religiosa que se torna cada vez mais ensandecida. Carrie foi 

menosprezada pelas colegas, pois ao tomar banho achava que estava morrendo, 

quando na verdade estava tendo sua primeira menstruação. Além disso, ficou 

imortalizada neste filme a cena em que um casal de namorados é morto enquanto 

troca carícias no quarto. 

Na década de 80 aparecem nos filmes alguns estereótipos como a loura 

chefe de torcida, o atleta popular, o adolescente tapado, a menina inteligente e feia, 

o aluno rebelde. Estes tipos são retratados em comédias como Porky's, Picardias 

Estudantis e O Último Americano Virgem, filme que marcou uma geração, apresenta 

a adolescência como o tempo das grandes descobertas: principalmente a do sexo. 

Neste filme, de muita picardia e diversão, a história se passa em Los Angeles na 
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California. No enredo, os amigos, Gary, Rick e David. Gary (Lawrence Monoson) é o 

personagem que faz jus ao título do filme, que procura perder sua virgindade e conta 

com o incentivo de seus dois companheiros. Gary é um cara sensível e sem jeito 

com as mulheres que se apaixona por Karen (Diane Franklin). 

Nos anos 90 percebe-se de forma mais contundente como a adolescência 

passa a ser explorada comercialmente. O foco nas telas passa a ser a adolescência 

retratada em filmes de terror, comédias românticas, dramas e aventuras. Nesta 

perspectiva temos Pânico, As Patricinhas de Beverly Hills, Intrigas e Segundas 

Intenções. Em outra perspectiva, filmes como Hackers – piratas de computador e 

Kids mostram adolescentes alternativos que abordam a juventude de forma criativa. 

Em Hackers – piratas de computador o adolescente Zero Cool ((Jonny Lee Miller) é 

uma lenda entre os hackers. Com 11 anos de idade ele inutilizou 1507 

computadores em Wall Street, provocando um caos total no mundo das finanças. 

Por medida disciplinar, ficou proibido de utilizar um computador até chegar aos 18 

anos. Contudo, quando passa a utilizá-lo novamente, sob o codinome Crash 

Override, se depara com um gigantesco plano que, além de torná-lo muito rico, pode 

incriminá-lo.  

Nos anos 2000 continuam as produções que enfatizam as histórias leves, 

românticas, de terror juvenil e dramas adolescentes. São apresentadas refilmagens 

e adaptações de games, histórias em quadrinhos e desenhos animados. Nesta linha 

temos X-Men , Tomb Raider, Homem Aranha, Scooby Doo. Josie e as Gatinhas e 

Final Fantasy. 

Contudo, podemos situar as séries Harry Porter e Crepúsculo como os 

dois fenômenos cinematográficos que arrebentaram as telas de cinema nos últimos 

tempos e arrancaram suspiros da moçada. O filme que inaugura a série, Harry Potter 

e a Pedra Filosofal, foi estreado em 2001. Neste, Harry Potter (Daniel Radcliff) é um 

garoto órfão de 10 anos que vive infeliz com seus tios, os Dursley. Até que, 

repentinamente, ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em 

Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente 

Harry é impedido de ler a carta por seu tio Válter (Richard Griffiths), mas logo ele 

recebe a visita de Hagrid (Robbie Coltrane), o guarda-caça de Hogwarts, que chega 

em sua casa para levá-lo até a escola. A partir de então Harry passa a conhecer um 

mundo mágico que jamais imaginara, vivendo as mais diversas aventuras com seus 
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mais novos amigos, Rony Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma 

Watson).  

Desde então, ao longo de dez anos, oito filmes16 foram produzidos e 

estes conquistaram jovens de todo o mundo. São filmes que primam por aventuras 

que tiram o fôlego do telespectador e surpreendem a todos com as histórias vividas. 

Em 2011 foi feito o último filme da série. Neste encerramento, vários acontecimentos 

mobilizaram o interesse pelo filme, entre os quais, o tão esperado beijo entre Rony 

(Rupert Grint) e Hermione (Emma Watson).  

Fenômeno semelhante pode ser observado na saga o Crepúsculo, 

lançado em 2008, inspirada na obra de Stephenie Mayer. A saga Crepúsculo é 

dividida em quatro partes: A Saga Crepúsculo: Lua Nova (2009), A Saga 

Crepúsculo: Eclipse (2010), A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 (2011) e a 

Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2. 

Na primeira, Crepúsculo, Isabela Swan (Kristen Stewart) vai morar com 

seu pai em uma nova cidade, depois que sua mãe decide casar-se novamente. No 

colégio, ela fica fascinada por Edward Cullen (Robert Pattinson), um garoto que 

esconde um segredo obscuro, conhecido apenas por sua família. Eles se 

apaixonam, mas Edward sabe que quanto mais avançam no relacionamento, mas 

ele está colocando Bella e aqueles à sua volta em perigo. Quando ela descobre que 

Edward é, na verdade, um vampiro, ela age contra todas as expectativas e não tem 

medo da sede de sangue de seu grande amor, mesmo sabendo que ele pode matá-

la a qualquer momento. O desfecho dessa história emocionante está sendo 

ansiosamente aguardado para 2012, época em que a conclusão surpreendente da 

série, A Saga Crepúsculo: Amanhecer - O Final, desvenda os segredos e mistérios 

                                                             
16 De 2001 a 2011 – sequência da saga de Harry Porter: 
-Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) 
-Harry Potter e a Câmara Secreta (2002) 
-Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004) 
-Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005) 
-Harry Potter e a Ordem de Fênix (2007) 
-Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) 
-Harry Potter e as Relíquias da Morte (2010) 
-Harry Potter e as Relíquias da Morte - parte 2 (2011) 

 

http://guiadicas.net/stephenie-meyer-e-autora-de-crepusculo/
http://cinema10.com.br/filme/a-saga-crepusculo-lua-nova
http://cinema10.com.br/filme/a-saga-crepusculo-eclipse
http://cinema10.com.br/filme/a-saga-crepusculo-eclipse
http://cinema10.com.br/filme/a-saga-crepusculo-amanhecer
http://cinema10.com.br/filme/a-saga-crepusculo-amanhecer---parte-2
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dessa fascinante epopéia romântica, que tem conquistado milhões de pessoas, após 

o casamento entre Bella e Edward (Amanhecer – Parte I). 

Desde Juventude Transviada (1955), com o rebelde Jim Stark (James 

Dean), a Crepúsculo com o vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) nos 

deparamos com indícios bem expressivos no modo como os adolescentes foram 

modificando seus interesses e, sobretudo, como a mídia tornou-se um importante 

elemento propulsor destas transformações e, por conseguinte, na definição de 

comportamentos, gostos e estilos de vida. 

Randazzo (1997), a este respeito nos diz que a criação de mitos na 

publicidade, como no caso dos atores de cinema, mostra como os publicitários 

utilizam - e podem vir a utilizar - em anúncios os mais diversos temas da mitologia e 

do inconsciente coletivo para criar marcas de sucesso, duradouras, com alto valor 

comercial, e que fazem parte da vida das pessoas. Uma campanha publicitária pode, 

segundo este autor, transformar uma simples lata de sopa Campbell em um "ser" na 

cabeça dos consumidores, em uma mãe que protege e alimenta os filhos. Assim, 

marcas como Marlboro, McDonald’s, Coca-cola e Danone se associam a elementos 

inconscientes dos consumidores, a imagens que transmitem todo tipo de sensações 

primitivas, como segurança, honra e coragem. Mais do que ocupar um “pedaço da 

mente”, ocupam um “pedaço do coração.” 

 

[...] ao elaborar o texto o publicitário leva em conta o receptor ideal da 
mensagem, ou seja, o público para o qual a mensagem está sendo criada. 
O vocabulário é escolhido no registro referente a seus usos. Tomando por 
base o vazio interior de cada ser humano, a mensagem faz ver que falta 
algo para completar a pessoa: prestígio, amor, sucesso, lazer, vitória. Para 
completar esse vazio utiliza palavras adequadas, que despertam o desejo 
de ser feliz, natural de cada ser. Por meio das palavras, o receptor 
“descobre” o que lhe faltava [...] (RANDAZZO, 1997, p. 59). 
 

No caso da televisão brasileira um dos ícones dos debates sobre a 

sexualidade e a adolescência é a novela Malhação, estreada na Rede Globo de 

Televisão em 24 de abril de 1995, mantendo-se no ar até os dias atuais, setembro 

de 2012, que consiste na décima sétima temporada de exibição. Ao longo desse 

tempo, Malhação vem se adaptando às novidades, de tal forma que, são visíveis as 

transformações ocorridas ao longo desses anos. As mudanças são explicitadas nas 

características dos personagens, nas roupas, nos cenários, nos ambientes 
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frequentados pelos jovens e nos objetivos de cada perfil de adolescente, nos temas 

que pretende alcançar. Na primeira temporada o único cenário era a academia de 

ginástica, onde se passava integralmente a ação, não havia cenas externas. 

Atualmente, verifica-se cenários sofisticados, cenas externas e uma série de 

inovações dramatúrgicas.  

A Malhação é um produto específico para os adolescentes, cuja trama 

envolve problemas cotidianos como drogas, sexo, virgindade, aborto, AIDS, gravidez 

precoce e indesejada, relacionamentos amorosos e outros. Há uma predominância 

de valores direcionados para a classe média, visto que, os adolescentes ali 

representados, possuem corpos malhados, estudam em escolas particulares, são 

aparelhados tecnologicamente, se vestem na moda, são sócios de clubes, praticam 

esportes, fazem cursos de línguas, andam de carro e frequentam barzinhos.  

Em função do raio de abrangência dessa telenovela, vários estudos foram 

realizados buscando compreender, entre outros, a sua influência no comportamento 

do jovem brasileiro. Entre estes destacamos aqueles realizados por Fischer (1996) e 

Alves (2000). Na concepção de Fischer (1996), a novela reitera o quanto 

adolescente é um ser de classe média, que se reduz a sexo, a escolhas amorosas, a 

escola, a conflitos familiares, o quanto também a mídia está ali, atuando como meio 

predominantemente educativo, pedagógico e didático. Na pesquisa realizada por 

Alves (2000), observa-se que a novela Malhação serve como modelo para os papéis 

do homem e da mulher, dentro da perspectiva de arranjos familiares futuros. Além 

disso, os discursos dos adolescentes apontam para a influência dessa telenovela 

enquanto referência para namoros, conquistas e, sobretudo, a respeito da forma 

como se vestem.     

Nesta breve explanação buscamos demonstrar como a temática da 

adolescência foi paulatinamente ocupando um lugar de destaque nos veículos 

midiáticos, mas, teoricamente como os estudos sobre a adolescência evoluíram? 

Quais os autores precursores desta área de estudo? 

De acordo com Levi e Schimitt (1996), uma das primeiras preocupações 

com o tema da adolescência foi retratada na Comédia teatral As nuvens, de 

Aristófanes, que data de 423 a.C. Assim que o texto se inicia temos contato com a 

queixa de Strepsíades a respeito de seu filho Fidípides, quando este passa a 

contrair dívidas em que seu pai, deveras preocupado, terá de pagar para sustentar 



61 

os caprichos do filho. Fidípides gasta os recursos paternos com cavalos, cocheiras, 

dentre outros interesses. Então, o pai reclama: mas coitado de mim! Não posso 

dormir, atormentado pelas despesas, pelo custo das cocheiras e dos cavalos e pelas 

dívidas contraídas por meu filho para sustentar tudo isso. E prossegue: ele exibe sua 

longa cabeleira, monta a cavalo, guia um carro, sonha com cavalos, enquanto eu 

estou minguando ao ver a lua trazendo os dias dos vencimentos, ao mesmo tempo 

que as dívidas e os juros se amontoam. 

Em 1762, Jean-Jacques Rosseau publicou o clássico Emílio ou Da 

Educação. Neste, o autor concebe uma criança imaginária que tem o nome de 

Emílio e o acompanha por todas as suas fases de desenvolvimento, expondo as 

reflexões e as atitudes decorrentes para formar o homem que almejava no seu 

projeto educacional: um homem livre. Rousseau foi um crítico da escola de seu 

tempo, da rigidez da instrução e do uso em excesso da memória. “Rousseau era um 

opositor da educação do seu tempo, extremamente autoritária, interessada em 

adaptar e adestrar a criança e que, ao contrário dele, se apoiava na concepção de 

uma natureza humana má” (ARANHA, 2006, p. 210). 

Por esta razão, a compreensão pedagógica formulada por Rousseau está 

estritamente vinculada ao conceito de liberdade, a partir do qual se propõe a 

apresentar um modelo de educação para crianças com métodos bem diferentes 

daqueles existentes em sua época. Naquele tempo foi considerada uma obra 

revolucionária de forte influência para todas as áreas de estudo com destaque para 

a pedagogia e para a formulação teórica de grandes educadores, a exemplo de 

Pestalozzi.  

Rousseau (1992) acreditava em um conceito ampliado de razão, segundo 

o qual era esta o potencial da racionalidade humana. Segundo este pensador, é 

exclusivamente pela educação que o homem deixa de ser um selvagem para tornar-

se independente e exercer um domínio moral de si mesmo. Além disso, defendia a 

crença na bondade natural do homem atribuindo à civilização a responsabilidade 

pela origem do mal. Na compreensão do mesmo, Emílio não passa de um tratado 

sobre a bondade original do homem e destina-se a demonstrar como o vício e o erro 

– estranhos à sua constituição – se introduzem nele, vindos do exterior, e o alteram 

insensivelmente. Desse modo, se o desenvolvimento adequado é estimulado, a 
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bondade natural do indivíduo pode ser protegida da influência corruptora da 

sociedade. 

Para o autor acima citado (1992), o ciclo completo do desenvolvimento 

humano divide-se em quatro fases distintas, a saber: a primeira fase denominada 

“infância” divide-se em primeira e segunda infância. A “primeira infância” ou “idade 

das necessidades”, iniciada com o nascimento e indo até os dois anos de idade, é 

abordada no primeiro livro da obra. A “segunda infância” ou “idade da natureza” 

compreende a fase dos dois aos doze anos, e é abordada no segundo livro do 

Emilio. O terceiro livro, que compreende a etapa dos doze aos quinze anos, 

Rousseau (1992) chama de “idade da força”, por ser uma fase intermediária entre a 

infância e a juventude. O quarto livro compreende a fase da juventude que ocorre 

dos quinze aos vinte anos, também denominada de “idade da razão e das paixões”. 

É neste momento do Emilio que o autor introduz a sua compreensão da 

adolescência. Para este, “nascemos, por assim dizer, duas vezes: uma para existir, 

outra para viver; uma para a espécie, outra para o sexo.” Ao falar sobre a 

importância do sexo na transição da vida infantil para a vida adulta, o autor 

esclarece: 

Os machos aos quais se impede o desenvolvimento ulterior do sexo 
conservam por toda a vida essa conformidade; são sempre crianças 
grandes, e as mulheres, não perdendo essa mesma conformidade, parecem, 
a muitos respeitos, não serem jamais outra coisa. Mas o homem, em geral, 
não foi feito para permanecer sempre na infância. Dela sai no tempo 
indicado pela natureza, e esse momento de crise, embora muito curto, tem 
longas influências. (ROUSSEAU, 1992, p. 271).  
 

De acordo com Cerizara (1990), conforme explicitado na obra de 

Rousseau, dos doze aos quinze anos, acontece um desequilíbrio entre as 

necessidades da criança e o desenvolvimento de suas forças físicas. Este é um 

período em que a criança tem mais força do que necessita e os limites passam a ser 

atribuídos pela lei da utilidade. Nessa fase, por esta razão, as características do 

educando vão se modificando e, conseqüentemente, as ações do preceptor também 

deverão ser modificadas. É neste momento que o Emilio deverá ser preparado para 

a inserção no mundo do trabalho. Nesta fase específica, as forças devem ser 

guiadas para a inclusão do jovem na sociedade por meio do estudo ou 

aprendizagem das ciências e do trabalho ou eleição da profissão. 
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No início da adolescência, além da força física, começa a despontar a 

razão. Sendo assim, as pessoas passam a desempenhar um papel fundamental no 

processo educativo. Para Rousseau (1992), na época da adolescência, o intelecto 

começa a voar, na medida em que a sensação e a memória começam a alimentar 

as faculdades da razão e do juízo. Daqui em diante, Emílio pode ler, pois já dispõe 

de um acervo de experiências pessoais. 

Segundo Tomazelli (2009), nesta fase, deve haver a integração entre 

corpo, mente e espírito para que tenhamos um ser humano fortalecido com 

capacidades suficientes para decidir racionalmente, amparado por seus próprios 

sentimentos, que são característicos da própria natureza humana. Outro aspecto 

importante revelado nesta fase é a dificuldade do adolescente nas relações com o 

outro. Este fato ocorre em função de um conflito. Por um lado, há dificuldade de se 

colocar no lugar do adulto quando ainda não o é, e há dificuldade de ser criança, 

quando também esta fase já foi superada. Em outras palavras, Rousseau (1992) já 

vislumbrava aquilo que Barbosa, R. (1998) na atualidade denomina de looping.  

A adolescência pode ser entendida como um looping, ou seja, como um 

movimento por meio do qual a criança alcança a sua condição de adulto, 

caracterizando-se como uma fase em que tudo parece se desorganizar, ou ficar de 

“cabeça para baixo.” Após este estado de coisas, para que uma reorganização 

ocorra, o adolescente deve assumir um novo papel social para o qual deverá tornar-

se um ser responsável por suas decisões e pelos seus atos. 

Apesar de Rousseau (1992) descrever o desenrolar do processo 

formativo do seu aluno fictício, desde o nascimento até o seu ingresso na sociedade 

enquanto adulto, segundo Ariès (2006), como categoria social, a adolescência é 

uma invenção da modernidade. As primeiras tentativas de definição sobre a 

adolescência surgiram no século XVIII.  No entanto, é apenas no século seguinte 

que a temos delineado, de forma mais precisa. Nesta época, foi definida com maior 

clareza a puberdade e as mudanças psíquicas ocorridas nesta fase de 

desenvolvimento a ponto de vermos o século XX sendo retratado como o “século da 

adolescência.” Ao longo do século XX a adolescência passa a ser reconhecida como 

um momento crítico da existência humana tornando-se presente como tema dos 

estudos dos médicos e educadores. Para o autor referido anteriormente, até o 

século XVIII, a “adolescência” foi confundida com a infância e, no latim dos colégios, 
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empregava-se indiferentemente a palavra puer e adolescens para se referir tanto às 

crianças como aos/as “adolescentes”. Segundo o autor: 

 
O primeiro adolescente moderno típico foi o Siegfried de Wagner: a música 
de Siegfried pela primeira vez exprimiu a mistura de pureza (provisória), de 
força física, de naturismo, de espontaneidade e de alegria de viver que faria 
do adolescente o herói do nosso século XX, o século da adolescência. Esse 
fenômeno, surgido na Alemanha wagneriana, penetraria mais tarde na 
França, em torno dos anos 1900. A “juventude”, que então era a 
adolescência, iria tornar-se um tema literário, e uma preocupação dos 
moralistas e políticos [,..] A juventude apareceu como depositária de valores 
novos, capazes de reavivar uma sociedade velha e esclerosada. [,..] Daí em 
diante [após a guerra de 1914], a adolescência se expandiria, empurrando a 
infância para trás e a maturidade para a frente [,..] Assim, passamos de uma 
época sem adolescência a uma época em que a adolescência  é a idade 
favorita. Deseja-se chegar a ela cedo e nela permanecer por muito tempo 
(ARIÈS, 2006, p. 14-15). 
 
 

Desse modo, somos levados a crer que “a cada época corresponderia 

uma idade privilegiada e uma periodização particular da vida humana: a “juventude” 

é a idade privilegiada do século XVII, a “infância”, do século XIX, e a “adolescência”, 

do século XX” (ARIÈS, 2006, p.16). Sendo assim, podemos considerar que existem 

“adolescências” e que a “adolescência” é uma construção social e cultural, datada e 

construída a partir de limites e lugares definidos nas diferentes sociedades. Como 

propõe Montanaro (1999), uma visão unívoca da juventude perde de vista o que é 

tão flagrante: a grande heterogeneidade social e cultural do cotidiano de toda 

sociedade moderna.  

Segundo Palácios (1995), muito provavelmente, os filósofos gregos da 

antiguidade, assim como os pensadores que os sucederam, já haviam identificado 

que alguns anos da vida das pessoas possuíam características particulares. Neste 

período, as pessoas começavam a tornar-se indisciplinadas, a questionar a 

autoridade dos pais, a ter desejos sexuais, entre outros. No entanto, estes 

constituíam uma pequena parcela da população, pois, por muitos séculos, até o final 

do século XIX, as crianças eram incorporadas precocemente ao mundo do trabalho, 

por volta dos sete anos de idade. Assim, eram poucas as que estudavam e não 

existia uma cultura adolescente, tampouco a adolescência era considerada uma fase 

particular do desenvolvimento. Para o ocidente, o final do século XIX inaugura uma 

ruptura com o que descrevemos acima: 
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A revolução industrial muda muitas coisas e o faz de maneira bastante 
notável. Começou com a industrialização, a se tornar importante a 
capacitação, a formação, o estudo. Embora os filhos de operários 
continuassem se incorporando ao mundo do trabalho em idades muito 
precoces, os filhos das classes média e alta tenderam a permanecer nas 
escolas, que aumentaram em número, desenvolveram programas 
específicos e mais complexos, tornaram-se mais exigentes. Finalmente, os 
filhos dos operários também passaram a adotar o mesmo estilo de vida, 
quando, conforme avançava o século, foi sendo introduzido , nos diversos 
países ocidentais, o conceito de escolaridade obrigatória, que se foi 
ampliando até chegar, na atualidade, na maioria dos países europeus, aos 
dezesseis anos. Não são poucos os rapazes e moças que continuam seus 
estudos, após a escolaridade obrigatória, permanecendo no sistema escolar 
vários anos mais. O que foi dito significa que, em nossa cultura ocidental, a 
incorporação dos adolescentes ao status adulto retardou-se notavelmente, 
formando-se, em conseqüência, um novo grupo que, como foi indicado, 
desenvolve, além disso, seus próprios hábitos e maneiras, e que enfrenta 
problemas peculiares (PALÁCIOS, 1995, p. 264).    
 
 

Assim, entrevemos que, historicamente, as culturas determinam em 

grande parte aquilo que denominamos como características da adolescência. Desse 

modo, existem sociedades mais e menos desenvolvidas, as quais vão apresentar 

ritos diferenciados que estão associados às mudanças físicas e psíquicas ocorridas 

na adolescência. Portanto, o sentido utilizado para a palavra adolescência varia 

conforme a cultura. De outra forma,  

 

[...] é precisamente sua natureza fugidia que carrega de significados 
simbólicos, de promessas e de ameaças, de potencialidades e de 
fragilidade essa construção cultural, a qual, em todas as sociedades, é 
objeto de uma atenção ambígua, ao mesmo tempo cautelosa e plena de 
expectativas. Com esse olhar cruzado e ambivalente, no qual se misturam 
atração e desconfiança, as sociedades sempre “construíram” a juventude 
como um fato social intrinsecamente instável, irredutível à rigidez dos dados 
demográficos ou jurídicos, ou – melhor ainda – como uma realidade cultural 
carregada de uma imensidão de valores e de usos simbólicos, e não só 
como um fato simples, analisável de imediato (LEVI; SCHIMITT, 1996, p. 8). 
 
 

De acordo com Hobsbawm (1995), há épocas na história em que as 

mudanças parecem ocorrer com maior velocidade. A segunda metade do século XX 

foi uma dessas épocas. Ao analisar o referido século, este autor destaca que uma 

das maiores transformações; em certos aspectos a mais perturbadora foi a 

desintegração de velhos padrões de relacionamento social humano, e, com ela, a 

quebra dos elos entre as gerações, entre passado e presente. Assim,  

Não há dúvidas de que o elemento sócio-cultural influi com um 
determinismo específico  nas manifestações da adolescência, mas também 
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temos que considerar que atrás dessa expressão sócio-cultural existe um 
embasamento psico-biológico que lhe dá características universais. 
Pretender que o redespertar da sexualidade no nível da maturidade genital 
não é um fenômeno básico da adolescência no nosso meio, seria como 
pretender que o próprio processo de civilização não acontece na realidade e 
que toda a circunstância sócio-econômica de desenvolvimento não sucedeu 
e que a civilização não aconteceu como um fenômeno que incide 
diretamente sobre a personalidade (KNOBEL, 1981, p. 25). 

A temática da adolescência é interessante, estimulante e dinâmica. Desse 

modo, para melhor compreendê-la precisamos lançar um olhar amplo e abrangente 

sob o qual possamos vislumbrar várias interseções teóricas na tentativa de 

apreender toda a complexidade e dinamismo que envolve este período de 

desenvolvimento. Não pretendemos discorrer de forma tão diversa sobre esta 

questão, mas apresentar algumas ponderações elaboradas no campo da Psicologia 

e da perspectiva sócio-histórica segundo a qual, a adolescência é vista como uma 

construção social com repercussões na subjetividade e no desenvolvimento do 

homem moderno e não como um período natural do desenvolvimento.       

 

2.1.1  A adolescência sob a ótica da Psicologia 

Do ponto de vista psicológico, considera-se que Stanley Hall em 1904, 

com a obra Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology, Sociology, 

Sex, Crime, Religion and Education  protagonizou o primeiro estudo sobre esta fase 

da vida. Neste, a adolescência foi identificada como uma etapa marcada por 

tormentos e conturbações vinculadas à emergência da sexualidade. A adolescência 

era considerada uma época perpassada por dificuldades, porém tratava-se de algo 

natural, próprio desta fase da vida. 

Poder-se-ia dizer, esta obra é o corolário psicológico e social de uma crise 

biológico-hormonal de crescimento, apesar de ter sofrido sérias críticas no que se 

refere à apresentação de dados desorganizados e desestruturados. Entretanto, 

temos que reconhecer sua importância para os estudos da adolescência. Como nos 

diz Gallatin (1978), a teoria do desenvolvimento do adolescente apresentada por 

Hall fundamenta-se na Teoria da Recapitulação. Para ele, os estágios da história 

evolutiva da humanidade determinariam o desenvolvimento do indivíduo. Assim, as 

características de uma idade teriam correspondência com um estágio do 

desenvolvimento da raça humana. A adolescência, dentro dessa concepção, é o 
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momento de transição na história do homem, logo, momento de crise. Desse modo, 

o desenvolvimento é biologicamente determinado e as características da 

adolescência, com ênfase na crise, são inevitáveis e universais. 

Uma autora imprescindível na discussão sobre a adolescência é Anna 

Freud. Anna Freud e Hall possuem pontos de concordância e discordância. Ambos 

se aproximam na compreensão da puberdade como um momento de contradições e 

instabilidades emocionais. Entretanto, divergem naquilo que se refere ao papel da 

sexualidade. Freud, A. (1958) assinala as alterações dos instintos, a organização do 

eu, as relações objetais e os papéis sociais que caracterizam esse período e dão 

lugar ao processo que leva desde o equilíbrio psicossocial da infância dentro de seu 

grupo familiar, passando por uma inevitável etapa de transtornos do 

desenvolvimento, até a independência adulta.  

De acordo com Knobel (1981) para Anna Freud, seria muito difícil 

assinalar o limite entre o normal e o patológico, considerando como "anormal" a 

presença de um equilíbrio estável na adolescência. Segundo Gallatin (1978), na 

compreensão de Anna Freud, a sexualidade tem seu início no primeiro ano de vida 

sendo a infância o período no qual ocorrem as manifestações principais do 

desenvolvimento sexual. A puberdade é um fator determinante na formação do 

caráter, de modo que, o processo fisiológico da maturação sexual tem influência 

direta na esfera psicológica. Assim, o equilíbrio conseguido entre o id e o ego é 

perturbado durante a maturação sexual, o que gera uma série de conflitos internos. 

Logo, restabelecer o equilíbrio interno passa a ser um dos aspectos da puberdade. 

Nesta perspectiva, Knobel (1981) defende que o adolescente passa por 

desequilíbrios e instabilidades extremas denominada por ele de “síndrome normal da 

adolescência.” Neste sentido, esta entidade semipatológica “que é perturbada e 

perturbadora para o mundo adulto, mas necessária, absolutamente necessária, para 

o adolescente, que neste processo vai estabelecer sua identidade, sendo este um 

objetivo fundamental deste momento da vida” (KNOBEL, 1981, p. 9).  

No entender de Aberastury (1981), entrar no mundo dos adultos é um 

uma situação ambivalente, ao mesmo tempo desejada e temida, que significa para o 

adolescente a perda definitiva da sua condição de criança. É o momento crucial na 

vida do homem e constitui a etapa decisiva de um processo de desprendimento que 

teve seu início com o nascimento. Por esta razão, 
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As mudanças psicológicas que se produzem neste período, e que são a 
correlação de mudanças corporais, levam a uma nova relação com os pais 
e com o mundo. Isto só é possível quando se elabora, lenta e 
dolorosamente, o luto pelo corpo da criança, pela identidade infantil e pela 
relação com os pais da infância. Quando o adolescente se inclui no mundo 
com este corpo já maduro, a imagem que tem do seu corpo mudou também 
sua identidade, e precisa então adquirir uma ideologia que lhe permita sua 
adaptação ao mundo e/ou sua ação sobre ele para mudá-lo 
(ABERASTURY, 1981, p.13). 
 
 

As idéias de Anna Freud têm sua origem na concepção descrita pela 

psicanálise, fundada por Sigmund Freud. A seu modo, a Psicanálise veio perturbar o 

sono da humanidade ao proclamar que o homem, além de não ser o centro do 

universo, como já havia sentenciado Copérnico, também não era o centro de si 

mesmo. Para Freud (1917), o eu não é o senhor em sua própria casa, não se 

reconhece naquilo que enuncia. Assim, este autor fez cair por terra as noções 

tradicionais de consciência e de racionalidade e, em seu lugar, erigiu uma teoria em 

que afirma ser uma porção significativa do nosso comportamento, talvez a principal, 

determinada por forças inconscientes. 

A adolescência não é um conceito próprio da Psicanálise, mas, à medida 

que este campo teórico amplia o conceito de sexualidade contribui sobremaneira 

para que a adolescência não fique limitada ao biológico, mas sim a uma etapa da 

vida marcada por um intenso trabalho psíquico.  O desenvolvimento da sexualidade 

foi apresentado por Freud em 1905 no texto Três ensaios sobre a sexualidade. 

Neste trabalho, identificamos a adolescência como um prolongamento a continuação 

da infância sendo esta situação bifásica uma condição singularmente humana.  

De acordo com Freud (1905), dois aspectos merecem destaque quando 

se trata de discutir a sexualidade. Em primeiro lugar, contrariando as idéias 

dominantes daquela época, o fundador da psicanálise defendia que a função sexual 

existe desde o princípio de vida, logo após o nascimento e não só a partir da 

puberdade. Para este autor, a vida sexual não começa apenas na puberdade, mas 

inicia-se, com manifestações claras, logo após o nascimento. Por esta razão, é 

necessário compreender que existem diferenças entre os conceitos de sexual’ e 

‘genital’. O primeiro é o conceito mais amplo e inclui muitas atividades que nada têm 

a ver com os órgãos genitais. Ademais, até o desenvolvimento da sexualidade 

adulta, um longo caminho é percorrido. Neste, contrariando as idéias vigentes de 

que o sexo estava associado, exclusivamente a reprodução, o pai da Psicanálise 
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defendia que as funções de reprodução e de obtenção de prazer podem estar 

associadas, tanto no homem como na mulher. Ainda nos Três ensaios sobre a 

sexualidade (1905), encontramos descritas as fases psicossexuais do 

desenvolvimento. Em linhas gerais, neste processo de desenvolvimento a medida 

que um bebê se transforma numa criança, uma criança em adolescente e um 

adolescente em adulto, mudanças marcantes ocorrem naquilo que é desejado e em 

como estes desejos são satisfeitos. As modificações nas formas de gratificação e as 

áreas físicas de gratificação são os elementos básicos na descrição freudiana das 

fases de desenvolvimento: fase oral, fase anal, fase fálica e fase genital.  

A fase oral tem seu início desde o nascimento. Nesta fase, a necessidade 

e a gratificação estão ambas concentradas primordialmente na região em torno dos 

lábios e da língua. A pulsão básica do bebê não é caracterizada como social ou 

interpessoal. Neste momento, a pulsão se destina apenas a receber o alimento para 

atenuar as tensões de fome e sede. Decerto, ao ser alimentada a criança também é 

confortada de modo que, inicialmente ela associa prazer e redução da tensão ao 

processo de alimentação. 

À medida que a criança cresce, novas áreas de tensão e gratificação são 

descobertas. Na fase anal, as crianças despertam maior atenção para a micção e a 

evacuação. Assim, a obtenção do controle fisiológico é ligada a percepção de que 

esse controle é uma nova fonte de prazer. Na fase fálica, a criança entra no período 

de descoberta das áreas genitais do corpo como fonte de prazer. É neste momento 

em que ela descobre o seu pênis ou se dá conta da sua falta. É a primeira fase em 

que a criança toma consciência da diferença sexual. 

A fase final do desenvolvimento, a fase genital, ocorre com o início da 

puberdade e o consequente retorno da energia libinal aos órgãos sexuais. Neste 

momento, a pulsão sexual que até então fora predominantemente auto-erótica, 

encontra agora um objetivo sexual. Meninos e meninas estão conscientes de suas 

identidades sexuais distintas e iniciam um processo de busca das suas satisfações e 

necessidades eróticas. 

Embora Freud não tenha desenvolvido uma teoria da adolescência, à 

medida que seus estudos sobre a sexualidade foram sendo aprofundados, este 

caminho invariavelmente, o levou a discutir esta etapa da vida. Por esta razão, ainda 

que não encontremos especificamente um estudo sobre a adolescência na obra 
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freudiana, como podemos ver, Freud (1905) desenvolve uma rica e minuciosa 

descrição deste momento do desenvolvimento psicossexual.  Para este teórico, no 

período da adolescência, as etapas do desenvolvimento psicossexual são revividas 

fazendo com que o jovem percorra um processo de evolução que vai desde a etapa 

do auto-erotismo (fase oral) até a escolha do objeto sexual (fase genital). Assim, 

esta etapa da vida é marcada por um intenso trabalho psíquico por meio do qual se 

busca viabilizar acessos e conquistas na vida adulta.  

Além dos avanços teóricos protagonizados por Hall, Anna Freud e Freud 

é importante considerar o trabalho desenvolvido por Erik Erikson. Este autor propôs 

uma reelaboração de algumas idéias propostas por Freud, sendo considerado um 

dos expoentes de maior destaque da psicanálise culturalista. Ao introduzir o conceito 

de moratória, Erikson (1987) foi considerado o grande responsável pela 

institucionalização da adolescência enquanto uma fase especial no processo de 

desenvolvimento. Para este autor, a adolescência é identificada como uma fase 

marcada pela confusão de papéis e dificuldades de estabelecer uma identidade 

própria, e como um período que passou a ser quase um modo de vida entre a 

infância e a idade adulta. 

Como dissemos anteriormente, até o início do século XX, o 

desenvolvimento físico, emocional e cognitivo dos seres humanos era pouco 

conhecido. As crianças eram vistas como adultos em miniatura que, na medida em 

que cresciam, desenvolviam-se física e emocionalmente na mesma proporção. A 

adolescência, tal como a conhecemos no Ocidente de certo modo é um produto do 

século XX e pode ser inicialmente identificada com aquilo que Erikson (1987), na 

sua perspectiva psicossocial da adolescência, denominou de moratória social, a 

saber: um compasso de espera que a sociedade oferece aos seus membros jovens, 

enquanto se preparam para exercerem o papel de adultos. De outra forma, a 

adolescência é um período intermediário admitido socialmente, durante o qual o 

indivíduo pode encontrar uma posição na sociedade por meio da livre 

experimentação de funções. Depois de ter chegado ao autoconhecimento nos 

aspectos físicos, cognitivo, interpessoal, social e sexual, os adolescentes começam 

a refletir sobre os tipos de compromissos que gostariam de assumir, o que seria o 

estado da identidade em fase de moratória.  
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Para Erikson (1987), a pessoa jovem, a fim de sentir a globalidade, deve 

experimentar uma continuidade progressiva entre aquilo que foi durante os longos 

anos de infância e aquilo em que promete converter-se, no futuro previsto; entre 

aquilo que ela concebe ser e aquilo que ela percebe os outros verem nela e 

esperarem dela. É uma fase de transição em que ocorrem muitos questionamentos, 

atitudes reivindicatórias, flutuações de humor, separação progressiva dos pais. 

Para alguns autores, a partir destas referências teóricas, uma concepção 

naturalista e universal sobre a adolescência foi instalada, sendo absorvida pela 

psicologia e pela cultura ocidental e assimilada pelo senso comum, sobretudo pela 

propagação desta concepção pelos veículos de comunicação de massa. Nesta 

perspectiva, Debesse (1946) apresenta-se como um dos autores mais 

representativos. Para ele, a adolescência não é uma simples transição entre a 

infância e a idade adulta; ela possui uma mentalidade própria com um psiquismo 

característico dessa fase. Assim, incorre-se em um 

 
[...] erro pensar que a juventude muda conforme as épocas [...] acreditar 
que ela se identifica com sucessivos vestuários de empréstimo e que cada 
geração tem sua juventude é uma ilusão de moralista amador e apressado 
[...] por detrás do aspecto da juventude existe a juventude eterna, 
notavelmente idêntica a si própria no decurso dos séculos [...] (DEBESSE, 
1946, p.15-16). 
 

Em oposição a concepção naturalista de Debesse (1946) para Osório 

(1992), a adolescência se caracteriza como uma fase de transição e mudanças, 

abrangendo transformações biológicas e psíquicas, dentro de um contexto 

sociocultural. Tal desenvolvimento, possibilita a maturação da capacidade 

reprodutiva do indivíduo, iniciando a vida sexual e dando continuidade à construção 

da subjetividade. Esta fase também é vista como uma etapa da vida na qual as 

principais características da personalidade estão sendo consolidadas. Para este 

autor, a adolescência é uma etapa da vida na qual a personalidade está em fase 

final de estruturação e a sexualidade se insere nesse processo, sobretudo, como 

elemento estruturador da identidade do adolescente. 

Neste período de transição, recheado de conflitos, percebe-se entre 

outros, que os adolescentes são pressionados pelo grupo de pertença a adotarem 

determinadas posturas e, sobretudo, ensaiar as primeiras aproximações sexuais. Tal 

estado de coisas também é decorrente das alterações hormonais, características 
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desta fase, as quais impulsionam os jovens a novas formas de satisfação dos 

desejos afetivos e sexuais. A exemplo disso, de acordo com a Pesquisa Nacional da 

Saúde do Escolar17, realizada em 2009, verificamos que 30,5% dos 618.555 

estudantes, com idade média de 15 anos, já haviam iniciado sua vida sexual. 

Desses 24,1% afirmaram não ter usado preservativo na última relação, apesar de 

88,5% de eles terem recebido informações sobre DST/HIV/AIDS, 81,6% sobre 

prevenção de gravidez e 68,4% sobre a distribuição gratuita de preservativos nos 

postos de saúde. 

A preocupação com estes dados se eleva quando analisamos os números 

divulgados pelo Ministério da Saúde no Boletim Epidemiológico 201018. Vejamos: a 

prevalência de infecções por HIV subiu de 0,09% para 0,12% em cinco anos, 

mantendo tendência à elevação. Atualmente, a incidência do vírus está em torno de 

20 para cada mil habitantes, havendo muitos registros de casos de jovens infectados 

pelo HIV e outras DST. Desde 1980, quando foi iniciado o mapeamento da AIDS no 

Brasil, até junho de 2010, foram registrados 592.914 casos, sendo 12.693 em jovens 

de 13 a 19 anos de idade. 

Ademais, a taxa de fecundidade precoce no país ainda é muito elevada. 

Do total de partos realizados, 20% ocorrem em adolescentes com idade entre 15 e 

19 anos. Somente em 2007 ocorreram 594.205 (21,3%) partos de mães com idade 

entre 10 e 19 anos19. Deve-se também atentar para a reincidência de gravidez. 

Estudo realizado em uma Unidade Básica de Saúde no Estado de São Paulo em 

2009 evidenciou que 84,37% das adolescentes estavam enfrentando a segunda 

gestação. 

Ao reconhecermos a importância desses aspectos, é indubitável que as 

mudanças ocorridas em relação às práticas sexuais, afetam o comportamento das 

crianças e dos adolescentes. Nesse sentido,  

 
Embaladas pela ameaça da AIDS e pelas possibilidades cibernéticas, 
práticas sexuais virtuais substituem ou complementam as práticas face-a-

                                                             
17

 BRASIL. IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2009. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/default.shtm. Acesso em: 15 nov. 2011. 
18

 BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico 2010. Disponível em: http:// 
www.aids.gov.br/publicacao/boletim-epidemiologico-2010. Acesso em: 5 fev. 2011. 
19

 BRASIL. Ministério da Saúde. Partos de mulheres na faixa de 10 a 19 anos. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=33728ejanela=1. Acesso em: 13 
mar. 2011. 
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face. Por outro lado, adolescentes experimentam, mais cedo, a maternidade 
e a paternidade; uniões afetivas e sexuais estáveis entre sujeitos do mesmo 
sexo se tornam crescentemente visíveis e rotineiras; arranjos familiares se 
multiplicam e se modificam... Todas essas transformações afetam, sem 
dúvida, as formas de viver e de construir identidades de gênero e sexuais. 
Na verdade, tais transformações constituem novas formas de existência 
para todos, mesmo para aqueles que aparentemente, não as experimentam 
de modo direto. (LOURO, 1999, p. 10). 
 

Desse modo, a autora assinala que os fatos biológicos são ressignificados 

pela cultura. Este estado de coisas pode ser bem evidenciado na adolescência que 

começa a ser descrita com a puberdade. Com a puberdade o sujeito está 

organicamente capacitado para a reprodução, visto que, as mudanças hormonais 

que ocorrem neste período acarretam o crescimento físico, o aparecimento dos 

caracteres sexuais secundários e o amadurecimento corporal para o 

desenvolvimento das funções procriadoras.  No entanto, estes eventos não ocorrem 

desvinculados das normas da cultura, do gênero, da classe social, entre outros.  

Como podemos vislumbrar, as teorias psicológicas, de modo geral, 

consideram a adolescência um período fundamental do desenvolvimento humano 

que envolve os aspectos emocionais, cognitivos e, por vezes, a articulação entre 

estes. Ademais, partimos do pressuposto que o biológico e o social são 

inseparáveis, o que nos leva a redimensionar estes aspectos superando esta 

dicotomia propondo uma análise da adolescência sob a ótica da perspectiva sócio-

histórica. Assim como alguns teóricos da psicologia, compreendemos, que os 

estudos antropológicos demonstram que existem culturas que não apresentam a 

adolescência nos parâmetros em que a nossa cultura concebe.  Por esta razão, 

analisar o surgimento da adolescência sob o registro sócio-histórico e cultural é um 

exercício importante para que possamos desnaturalizá-la.  

 

 

2.1.2 A adolescência sob a ótica da perspectiva sócio-histórica 

 

Como propõe Ozella (2003), a abordagem sócio-histórica não nega a 

existência da adolescência enquanto um conceito importante para a Psicologia. 

Entretanto não a considera como uma fase natural do desenvolvimento, mas, como 

uma criação histórica da humanidade. Um fato que passou a fazer parte da cultura 
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enquanto significado, isto é, um momento interpretado e construído pelos homens, 

um período constituído historicamente. Em outras palavras, na perspectiva sócio-

histórica, a adolescência é vista como uma construção social com repercussões na 

subjetividade e no desenvolvimento do homem moderno e não como um período 

natural do desenvolvimento. Na concepção de Calligaris (2009), a adolescência é o 

prisma pelo qual os adultos olham os adolescentes e pelo qual os próprios 

adolescentes se contemplam. Para este autor, ela é uma das formações culturais 

mais poderosas de nossa época. 

Como vislumbramos anteriormente, no século XVIII, a partir de Rousseau, 

começa a se construir uma concepção mais sociológica da juventude. Como 

assinala Sousa (2006), as juventudes não são suscetíveis de comparação, pois, ao 

viverem em épocas históricas diferentes, têm definidos seus conflitos e vivência 

social de maneira também diferente. Como forma de ilustração, podemos visualizar 

a descrição das características da juventude apresentada por Dick (2003). Vejamos:  

Anos 40: jovens marcados pelas experiências chocantes vividas durante a 
segunda guerra mundial e com as bombas atômicas no Japão. 

Anos 50: “Anos Dourados” - jovens mais autônomos. 

Anos 60: Década onde o tema juventude foi mais explorado, expansão do 
movimento hippie como uma ameaça à ordem social. 

Anos 70: “Anos de ressaca” - juventude insatisfeita, buscando mudanças 
para sair de uma sociedade estagnada, apática e viciada. 

Anos 80: Defesa do protagonismo juvenil através da “Pastoral Juvenil” e 
redução dos avanços da liberdade sexual através da difusão da AIDS; 
jovens sem ideologia, individualistas, consumistas e conservadores. 

Anos 90: Transição de uma geração que valorizava a organização, a 
articulação, a lógica e o raciocínio, para uma geração que valoriza o 
corpo, o prazer, o fragmentado e o individual. Surge a “geração 
zapping”(em constante mudança). 

 

Complementando este quadro, propomos que nos anos que se sucedem 

a década de 90, até os dias atuais, a juventude pode ser caracterizada pelo apego 

as mídias digitais, a internet e a todas as formas de relação, hábitos e 

comportamentos que daí emergem.  Desse modo, entendemos que vivemos sob a 

égide da sociedade do espetáculo. A este respeito Debord (1998), assinala que o 

adolescente está inserido numa sociedade do espetáculo. onde a vida é pobre e os 

indivíduos são obrigados a contemplar e consumir passivamente imagens de tudo o 
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que lhes falta na vida real. A mídia tem se tornado poderosa pelo gigantismo das 

imagens. Hoje os jovens não precisam necessariamente mais ler, pensar ou refletir, 

basta ver e comprar, tornando-se seres apenas expectadores, em que o parecer é 

mais importante que o ser, em que a visibilidade se estandartiza e ganha proporções 

gigantescas em detrimento da dizibilidade. É nesse contexto do aparente, do 

revelado, do espetacular, do simulacro e da fantasmagoria que o adolescente atual 

vive sua sexualidade em meio às referências que invadem seu imaginário através 

das práticas e dos discursos oferecidos, por exemplo, pela mídia.  

Esta ponderação se aproxima do pensamento de Giddens (2002) quando 

este analisa a juventude como um estilo de vida. Para este pensador, a globalização 

e a disseminação da mídia eletrônica, entre outros elementos, colocam o indivíduo 

frente a frente com um grande número de “escolhas”. Entre elas, o autor destaca a 

imperativa escolha por um estilo de vida. Assim, a noção de estilo de vida deve 

ultrapassar a noção disseminada no senso comum que a associa ao consumismo 

superficial. Ainda de acordo com o mesmo autor, estilo de vida pode ser definido 

como um conjunto mais ou menos integrado de práticas que um indivíduo abraça, 

não só porque essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão 

forma material a uma narrativa particular de auto-identidade.  

Para Giddens (2002), o estilo de vida é “adotado” e segue um padrão, o 

que é importante para “uma sensação de continuidade da segurança ontológica” do 

indivíduo dentro da sociedade. O comprometimento com um estilo de vida que, 

como quer o autor acima mencionado, pode ser “setorizado” de acordo com o 

“ambiente de ação” em que está inserido naquele momento, determina um controle, 

tanto por parte do indivíduo como de seus pares. Este controle aponta o que é 

“adequado” ou “inadequado” no comportamento do outro, dentro dos padrões do 

estilo de vida adotado por ele. 

Nesta linha de raciocínio Green e Bigum (1998) nos falam sobre os 

“alienígenas na sala de aula”. De acordo com estes autores, é desse modo que os 

jovens podem ser representados no ambiente de ensino. Assim, defendem que está 

emergindo o “sujeito-estudante” pós-moderno. Nesta configuração, ressalta-se às 

relações que a juventude contemporânea estabelece com as novas tecnologias de 

comunicação e entretenimento e com a cultura popular de massa. Nas palavras dos 



76 

autores, a partir do nexo entre a cultura juvenil e o complexo crescentemente global 

da mídia está emergindo uma formação de identidade inteiramente nova:  

 
A construção social e discursiva da juventude envolve um complexo de 
forças que inclui a experiência da escolarização, mas que, de forma alguma, 
está limitada a ela. Entre essas forças e fatores estão os meios de 
comunicação de massa, o rock e a cultura da droga, assim como várias 
outras formações sub-culturais. Até o momento, entretanto, educadores/as, 
professores/as, pesquisadores/as e elaboradores/as de políticas não têm 
considerado essas perspectivas e questões como sendo dignas de atenção 
(GREEN; BIGUM, 1998, p. 210). 

 

Como podemos ver, as características da juventude ao longo de tempo, 

passaram por diversas modificações as quais estão relacionadas aos 

comportamentos dos jovens de cada época. Estas modificações contribuíram para 

identificá-los, por vezes, a problemas sociais, outras vezes, a alienados, passivos e, 

até mesmo, como agentes das transformações políticas, sociais e culturais em 

determinada época ou como aqueles que teriam a responsabilidade de transformar a 

sociedade.  

Na visão sócio-histórica, o homem é concebido como um ser histórico. 

Nesta perspectiva, considera-se que o homem se constitui no seu movimento e ao 

longo do tempo, pelas relações sociais, pelas condições sociais e culturais 

engendradas pela humanidade. Na compreensão de Bock (2007) é um ser que tem 

características forjadas pelo tempo, pela sociedade e pelas relações, imerso nas 

relações e na cultura das quais retira suas possibilidades de ser e suas 

impossibilidades. Estão associadas a adolescência marcas do desenvolvimento do 

corpo. Essas marcas constituem também a adolescência enquanto fenômeno social, 

mas o fato de existirem enquanto marcas do corpo não deve fazer da adolescência 

um fato natural. 

Desse modo, o homem está situado no tempo histórico e terá sua 

constituição psíquica determinada por essa condição. A relação indivíduo/sociedade 

é vista como uma relação dialética, na qual um constitui o outro. O homem se 

constrói ao construir sua realidade. Assim, a sociedade passa a ser um elemento 

determinante para a compreensão da forma de se apresentar do homem. O 

conhecimento do ser humano só é possível por meio da sua relação com as formas 

de vida e as relações sociais. O próprio fenômeno psicológico é histórico, permitindo 

que se entenda o que está aí como padrão, como algo mutável, resultante de um 
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determinado padrão de relações e de critérios dominantes que respondem a 

interesses sociais de imposição de uma determinada visão de saúde. Nesta mesma 

linha de raciocínio Pitombeira (2005) nos diz que a naturalização da adolescência e 

sua homogeneização só podem ser analisadas à luz da própria sociedade. Assim, 

as características “naturais” da adolescência somente podem ser compreendidas 

quando inseridas na história que a geraram.  

Bock (2007) assinala que a abordagem sócio-histórica, ao estudar a 

adolescência, não faz a pergunta “o que é a adolescência”, mas, “como se constituiu 

historicamente este período do desenvolvimento”. Isto porque para esta abordagem, 

só é possível compreender qualquer fato a partir da sua inserção na totalidade, na 

qual este fato foi produzido, totalidade essa que o constitui e lhe dá sentido. 

Responder o que é a adolescência implica em buscar compreender sua gênese 

histórica e seu desenvolvimento. 

De acordo com Novaes (2007), os conceitos de juventude na sociedade 

produzem um paradoxo, o que pressupõe a necessidade de se instituir novas formas 

de se conceber esta categoria social. Assim, na sociedade moderna, embora haja 

variação dos limites de idade, a juventude é compreendida como um tempo de 

construção de identidades e de definição de projetos de futuro. Nas palavras da 

autora, “de maneira geral, a juventude é a fase da vida mais marcada por 

ambivalências. Ser jovem é viver uma contraditória convivência entre a 

subordinação à família, à sociedade e ao mesmo tempo, grandes expectativas de 

emancipação.” (NOVAES, 2007, p.1). 

Para Cavalcanti (1988), a adolescência é uma fase de crescimento 

biopsicossocial que está entre a infância e a idade adulta. Por esta razão, o crescer, 

para que seja uma experiência equilibrada de vida, deve implicar num crescimento 

solidário biológico, sociocultural e psicológico. O autor destaca que é necessário 

elucidar duas questões: a puberdade é um conceito biológico, ao passo que, 

adolescência é um conceito sociológico, assim:  

[...] enquanto que a sócio-gênese da infância está ligada à história da 
burguesia, a sócio-gênese da adolescência é, em termos históricos, um 
acontecimento relativamente recente. Tem-se falado que a adolescência é 
uma invenção social que teve lugar a partir do século XVIII. Em épocas 
anteriores, o indivíduo saía da infância diretamente para a idade adulta, sem 
nenhum período intermediário. Se a infância nasceu com a burguesia, a 
adolescência foi gerada no bojo da revolução industrial. Seu conceito é mais 
nítido na população urbana do que na população do campo e bem mais 
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caracterizado quanto maior for o privilégio da classe social a que pertence 
[...] (CAVALCANTI, 1988, p. 10). 

 

Para Domingues e Alvarenga (1991), a adolescência é uma fase para o 

ingresso na vida adulta. Devido não haver precisão sobre seu início e seu término, 

demarcados através de rituais socialmente reconhecidos, a adolescência é vivida 

sob forma de conflitos, contradições e ambigüidades. É um fenômeno das 

sociedades modernas surgidas no final do século XIX e início do século XX com o 

incremento da urbanização e industrialização, emergindo entre a infância e a vida 

adulta como um período intermediário. 

Com respeito a imprecisão sobre o tempo cronológico, no qual está 

situado a adolescência, Bourdieu (1983) sobrepuja o aspecto biológico, e propõe 

que a juventude é uma construção dos adultos. Para este autor, a juventude e seus 

atributos seriam uma categoria socialmente construída e estruturada segundo 

condição de classe, proximidade do poder, gênero ou raça e que, por sua vez, 

acabam sempre por impor limites e produzir uma ordem onde cada um deve manter-

se em seu lugar. Em suma, como destaca o autor: juventude é apenas uma palavra, 

somos sempre o jovem ou o velho de alguém. O que podemos depreender desta 

afirmação para que ela não nos pareça apenas uma frase de efeito? Dois aspectos 

nos parecem interessantes ressaltar nesta asserção. Em primeiro lugar, trata-se de 

uma transitoriedade etária, na medida em que, “juventude” e “velhice” não são 

categorias dadas a priori. Em segundo lugar, estas categorias são construídas 

socialmente na luta entre os “jovens” e os “velhos”.  

Assim, as características de jovem e velho podem ser imputadas a 

mesma pessoa a depender do referencial que se adote, visto que, a idade é um 

dado biológico socialmente manipulável. Por exemplo: um indivíduo pode ser um 

jovem quando comparado com outra pessoa de maior idade, como também, pode 

ser um velho quando a comparação se dá com outra pessoa de idade muito inferior.  

Em outras palavras, eles são adultos e crianças, dependendo da situação. Por esta 

razão, Bourdieu (1983) lhes atribui uma “irresponsabilidade provisória”. Assim, 

“parece que um dos efeitos mais poderosos da situação de adolescente decorre 

desta espécie de existência separada que os coloca socialmente fora do jogo” 

(BOURDIEU, 1983, p. 114). 
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Uma descrição de Bobbio (1997) sobre a velhice nos ajuda a 

compreender melhor esta questão. Diz o autor em uma reflexão autobiográfica: 

[...] vocês sabem muito bem que, ao lado da velhice censitária ou 
cronológica da velhice burocrática, existe também a velhice psicológica ou 
subjetiva. Biologicamente, considero que minha velhice começou no limiar 
dos oitenta anos. No entanto, psicologicamente, sempre me considerei um 
pouco velho, mesmo quando jovem. Fui velho quando era jovem, e quando 
velho ainda me considerava jovem até há poucos anos. Agora penso 
mesmo ser um velho-velho. Exercem importância determinante sobre estes 
estados de ânimo também as circunstâncias históricas, aquilo que acontece 
à nossa volta, tanto na vida privada (por exemplo a morte de uma pessoa 
querida), quanto na vida pública (BOBBIO, 1997, p. 18). 
 

Desse modo, definir a idade em termos biológicos é um equívoco, posto 

que, este parâmetro pode ser facilmente sobrepujado pelas questões sociais 

incidentes. Por esta razão, Bourdieu (1983) defende que as divisões entre as idades 

são arbitrárias. Desse modo, sobrepujando o aspecto biológico, a juventude e seus 

atributos seriam uma categoria socialmente construída, dependente de condição de 

classe, proximidade do poder, gênero e raça. Para este autor, a noção de juventude 

foi inventada pelos adultos para, sobre ela, exercer controle social. 

Conseqüentemente, “acabam sempre por impor limites e produzir uma ordem onde 

cada um deve se manter, em relação à qual cada um deve se manter em seu lugar” 

(BOURDIEU, 1983, p.112). De outro modo, fica evidente para este autor a 

complexidade das relações que porventura busquemos estabelecer entre idade 

biológica e social. Portanto, é contraproducente analisar a juventude considerando-a 

exclusivamente dentro de uma faixa etária do percurso da vida. 

Como afirmamos anteriormente, Bourdieu (1983) compreende que a 

noção de juventude foi inventada pelos adultos para, sobre ela, exercer controle 

social. Mas, será que este estado de coisas se verifica desta forma na atualidade? 

Entendemos que não. Se assim o fosse não teríamos, nas diversas áreas de saber, 

como tentamos demonstrar, tantos esforços e investimentos no sentido de buscar 

compreender o que se processa no chamado mundo dos jovens. Ademais, os 

esforços e investimentos empreendidos para compreender os jovens, objetivam 

subsidiar diversos mercados, como o da moda, da tecnologia e do entretenimento. 

Como propõe Pereira (2009), entendemos que a publicidade é um 

espelho de nossos valores e práticas sociais. Ao desvendarmos os sentidos 

produzidos através de anúncios, filmes e outras ações publicitárias, podemos 



80 

compreender como a sociedade entende a juventude e identificar, por outro lado, a 

partir de que premissas a juventude mesma passa a se autorreferenciar. 

Partindo deste pressuposto e da significativa influência da mídia na 

veiculação de valores, conceitos, modelos de conduta e comportamento sexual, 

entre outros, nos propomos a investigar o entrelaçamento que se processa entre a 

sexualidade, a mídia e a adolescência.  

Na sociedade contemporânea, conforme Medrado (1999), é inegável que 

a mídia assumiu um papel no processo de construção e circulação de repertórios, 

sobretudo pela sua afluência de público e, como conseqüência sua influência sobre 

o cotidiano das pessoas. Desse modo, o autor compreende que a mídia introduziu 

transformações substantivas nas práticas discursivas cotidianas, ou seja, nas formas 

como as pessoas produzem sentidos sobre fenômenos sociais e se posicionam. 

No capítulo a seguir faremos uma discussão a respeito da mídia na 

contemporaneidade. Iremos discorrer sobre o papel desempenhado por esta na 

determinação do comportamento, instituição de valores e hábitos dos adolescentes, 

visto que, esta é uma necessidade que emerge no cenário sócio-cultural da 

contemporaneidade. Em outras palavras, buscamos discutir como a mídia funciona 

enquanto elemento de mediação constitutiva desses sujeitos. 
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3 MÍDIA, SEXUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE 

 

 

 

Em todas as sociedades os seres humanos se 
ocupam da produção e do intercâmbio de 
informações e de conteúdo simbólico [...] De uma 
forma profunda e irreversível, o desenvolvimento 
da mídia transformou a natureza da produção e do 
intercâmbio simbólicos do mundo moderno. 

John Thompson 

 

Nos últimos tempos, a mídia20 tem despertado um crescente interesse de 

estudo, análises e reflexões no meio acadêmico como nos demonstra Sánchez 

(1999), Fischer (2002), Miguel e Toneli (2007) e Gomes (2012). No entender de 

Thompson (1998) de uma forma profunda e irreversível, o desenvolvimento da mídia 

provocou transformações na natureza da produção e do intercâmbio simbólicos do 

mundo moderno. É fato! Habitamos em um mundo de visibilidades, em uma 

sociedade de imagens, em uma cultura da mídia. 

A mídia se configura como o conjunto dos veículos de comunicação de 

massa. Na nossa compreensão, estes veículos funcionam como elementos 

mediadores que participam do processo de construção dos sujeitos, ao mesmo 

tempo em que, retratam o contexto cultural e social construído e transformado por 

estes sujeitos. Assim: 

[...] devemos abandonar a ideia de que os destinatários dos produtos da 
mídia são espectadores passivos cujos sentidos foram permanentemente 
embotados pela contínua recepção de imagens similares. Devemos também 
descartar a suposição de que a recepção em si mesma seja um processo 
sem problemas, acrítico e que os produtos são absorvidos pelos indivíduos 
como uma esponja absorve água (THOMPSON, 1998, p. 31). 
 
 

Para Miguel (2007) a mídia é parte integrante da vida contemporânea de 

modo que grande parte do que sabemos ou julgamos saber sobre o mundo que nos 

rodeia passa invariavelmente pelos meios de comunicação. A representação que 

possuímos do mundo tem sua origem na maneira de vê-lo que criamos. Assim, 

                                                             
20

 O termo mídia é utilizado para referir-se a diferentes meios de comunicação, tais como: rádio, 
jornal, revista, vídeo, televisão, internet, enfim todos os veículos massivos de comunicação. 
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incorporamos desde a mais tenra idade, por meio da socialização, a maneira como 

concebemos o mundo. A nossa concepção de mundo, portanto, é construída na 

relação com o outro, cuja materialização pode ocorrer por intermédio “da mídia e dos 

seus múltiplos artefatos como novelas, filmes, livros, jogos, internet, revistas, 

músicas, etc.” (ANDRADE, 2008, p.107). 

Neste sentido, a mídia é um elemento fundamental de mediação, 

portanto, constitutiva dos sujeitos. Entendemos que, apesar do poder de influência 

que a mídia exerce na formação dos sujeitos estes não são meros receptores 

manipulados por estratégias alheias. No nosso entender, agimos no mundo em 

consonância com o que sabemos dele, isto é, de acordo com a maneira como o 

vemos. Em outras palavras,  

 
As relações sociais – aquelas que homens e mulheres estabelecem entre si, 
ao viverem em sociedade – são complexas e opacas. Para compreendê-las 
(ou, simplesmente, para lidar com elas em nossa vida cotidiana), nós as 
simplificamos. Recortamos alguns aspectos da realidade e ignoramos o 
resto. Aplicamos esquemas e categorias (masculino e feminino, sujo e 
limpo, justo e injusto etc.) que se tornam tão constitutivas de nossa forma de 
ver o mundo que temos dificuldade em aceitar que elas não são ‘naturais’ 
(MIGUEL, 2007, p. 404).  
 

Na obra A Mídia e a Modernidade: uma teoria social da mídia, a análise 

sobre o impacto social dos meios de comunicação na sociedade, Thompson (1998) 

nos relata que a produção e a interação de conhecimentos e de conteúdo simbólico 

fazem parte da sociedade desde os tempos remotos. De tal forma, não pertence a 

história recente buscar-se um entendimento acerca das influências da mídia nas 

relações sociais. Assim, observamos dois aspectos: quando se trata do emissor é 

inegável que as transformações verificadas na cultura são captadas e geradas por 

estes meios. Por outro lado, é igualmente impensável desconsiderar a existência de 

uma intencionalidade e a ideia de que os significados produzidos pela mídia são 

neutros.  

De acordo com Rocha (1990), um anúncio publicitário é sempre produzido 

com uma intencionalidade específica: aquela de inscrever no psiquismo do 

expectador a ideia de que a mercadoria anunciada vem acompanhada da satisfação 

de diferentes demandas, diferentes necessidades que ele possui. Por esta razão, 

segundo o autor, vemos que no anúncio estão catalizados sentidos e significações 

que ultrapassam de muito a sua moldura e apresenta-se o produto como capaz de 
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trazer ao consumidor todas as sensações, bens, posses e prazeres nele 

enunciados. Assim: 

 

O anúncio projeta um estilo de ser, uma realidade, uma imagem das 
necessidades humanas que encaixa o produto na vida cotidiana. A 
verdadeira magia da publicidade é incluir o produto nas relações sociais dos 
receptores. O produto é introduzido e interpretado para o público pelo 
anúncio. Esta identificação entre as qualidades anunciadas e o produto faz 
com que ele entre no fluxo de nossas vidas da mesma maneira pela qual 
entra no fluxo das vidas dentro do anúncio (ROCHA, 1990, p. 139). 

 

Para Thompson (1998), além da análise do impacto do poder simbólico 

dos meios de comunicação de massa na organização social e as suas 

conseqüências para o mundo em que vivemos, verificamos uma avaliação da 

natureza de tais meios, suas transformações, a indústria da comunicação e as suas 

tendências mais recentes em interconexão com as transformações institucionais. 

Observamos também uma série de outros processos de desenvolvimento que, 

considerados na sua totalidade, denominamos de Modernidade. Desse modo, os 

meios de comunicação estão diretamente relacionados ao surgimento das 

sociedades modernas.  

Em outras palavras, para entendermos o impacto social do 

desenvolvimento das novas redes de comunicação e do fluxo de informações é 

preciso abandonar a ideia intuitiva de que, os meios de comunicação servem para 

transmitir informação e conteúdo simbólico a indivíduos cujas relações com os 

outros permanecem inalteradas. O uso dos meios de comunicação implicou na 

criação de novas formas de ação e de interação no mundo social, novos tipos de 

relações sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros e 

consigo mesmo. Como nos diz Bauman (2005), a mídia tornou-se uma fonte de 

matéria bruta que os leitores/espectadores usam para enfrentar a ambivalência de 

suas posições sociais. 

Na compreensão de Thompson (2005), vivemos atualmente em uma 

sociedade midiada e uma cultura midiada: não há instância de nossa sociedade que 

não tenha uma relação profunda com a mídia e que não esteja intrinsecamente 

contaminada por ela, desde a economia, passando pela educação, religião, entre 

outros, e chegando, de maneira mais radical, à própria política. A seguir, tecemos 



84 

algumas considerações buscando demonstrar brevemente, ao longo da história, 

como ocorreu o desenvolvimento da mídia. 

 

3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE A MÍDIA 

 

A palavra mídia evoluiu da palavra inglesa media, que é o plural de 

medium, termo de origem latina que significa meio ou forma. A mesma palavra é 

derivada de outros vocabulários como o inglês media que no Brasil é mais utilizado 

através da palavra mídia, derivada da pronuncia inglesa. De acordo com Briggs e 

Burk (2004), fazendo referência ao Oxford English Dictionary, foi somente na década 

de 1920 que as pessoas começaram a falar de mídia, cujo termo passou a ser 

empregado para designar os meios que sustentam ou mantêm a comunicação.  

Briggs e Burk (2004) nos relata a história da mídia desde os tempos 

primordiais até os atuais ressaltando como se realizou o seu desenvolvimento, como 

eram realizadas as comunicações e, sobretudo, quais eram as expectativas que os 

pensadores tinham no que se refere aos rumos que os meios de comunicação 

poderiam tomar. De acordo com estes, nos anos de 1450 a 1789 foi iniciada a 

revolução da prensa gráfica inventada por Gutenberg de Mainz para imprimir 

inicialmente textos bíblicos. Assim, percebe-se que desde os áureos tempos a 

comunicação é algo fundamental, sendo a comunicação oral o canal de expressão 

mais utilizado, sobretudo em função do alto índice de analfabetismo da população. 

Esta forma de comunicação se operacionalizava por meio de sermões ouvidos pela 

população nas igrejas, academias, clubes ou cafés, onde eram feitas reuniões 

regularmente e, nestas, o ensino ocorria por meio de leituras em voz alta, debates e 

cantos. 

A este respeito Thompson (1998) nos fala que nas civilizações primitivas 

as formas de comunicação poderiam ser tanto oral quanto por demonstrações 

simbólicas. A palavra desempenhava um papel fundamental nessa época, pois a 

comunicação era restrita, visto que o conhecimento e a difusão de informações eram 

limitados em termos geográficos, isso porque a interação face a face era a que 

predominava entre as pessoas naqueles tempos. 
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 Além da comunicação oral era utilizada a comunicação visual, por ser de 

fácil entendimento e por poucos terem conhecimentos na leitura e escrita. 

Os sermões eram um meio importante de disseminar informação. O que 
hoje chamamos de literatura medieval teve sua produção, nas palavras de 
um estudioso pioneiro neste tema, o decano H.J. Chaytor, voltada para um 
"público ouvinte, e não para um público leitor". Muitas vezes a leitura era 
feita em voz alta. Em From Script to Print (1945), explicou que, se a sala de 
leitura da (digamos) Biblioteca Britânica fosse totalmente ocupada por 
leitores medievais, "o ruído dos sussurros e murmúrios seria intolerável". Os 
relatos medievais eram realizados em uma "audição" no sentido literal, pois 
alguém os ouvia, enquanto eram lidos em voz alta. O mesmo acontecia com 
poemas de todos os tipos, monásticos ou seculares. A saga islandesa 
referente a um passado que não o greco-romano recebeu esse nome por 
ser lida em voz alta, ou seja, falada ou "dita" (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 
21-22).  

 
 

Os autores acima referenciados, ao discorrerem sobre a história da mídia 

nos apresentam como os meios de comunicação, desde os primórdios, utilizavam 

seu poder de persuasão e o quanto estes foram indispensáveis para a evolução do 

homem. Verifica-se que nas guerras e nas manifestações foi por meio da 

comunicação que o mundo conseguiu ter conhecimento do que acontecia em outras 

localidades, rompendo barreiras de distância entre um país e outro. O interesse dos 

governantes na época pelas comunicações foi o que fez esta se expandir 

rapidamente, por interesses em estabelecer contato com novos indivíduos e 

mercadorias, pois havia um grande número de notícias e as publicações se 

multiplicaram neste período, ainda que, a maioria do povo não soubesse ler. 

Consequentemente, “o interesse dos governantes pelas comunicações foi a razão 

principal para a rápida expansão do sistema postal no início do período moderno, 

embora os mercadores e outros indivíduos dele também tenham tirado vantagem” 

(BRIGGS e BURKE, 2004, p. 34). 

Entretanto, o crescimento da comunicação propriamente dito pode ser 

identificado em 1837 quando foi criado o telégrafo elétrico. Desde então, a 

comunicação se expandiu além das fronteiras conquistando os mais diversos 

países. 

A telegrafia foi o primeiro grande avanço da área de eletricidade, descrita 
em 1889 pelo primeiro-ministro britânico, o marquês de Salisbury, como 
"uma estranha e fascinante descoberta" que tivera influência direta na 
"natureza moral e intelectual e nas ações da humanidade". Ela havia 
"reunido toda a humanidade em um grande nível, em que se podia ver [sic] 
tudo que é feito e ouvir tudo que é dito, e julgar cada política adotada no 
exato momento em que os eventos aconteciam". Se "toda a humanidade" 
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estava colocada nessa posição, isso não era óbvio; o certo é que os 
políticos agora tinham à sua disposição um novo e poderoso instrumento 
(BRIGGS; BURKE, 2004, p. 140).  
 

Para Thompson (1998), a circulação de impressos constitui um marco na 

ampliação da circulação de ideias, podendo ser caracterizada, como a gênese da 

mídia. Sendo assim, a origem da inserção da mídia na configuração social e 

individual situa-se ainda no século XV quando da invenção da imprensa. As técnicas 

de impressão permitiram a possibilidade de propagação de palavras escritas, 

notícias, conhecimentos e infinitas informações fazendo com que os indivíduos 

pudessem interagir não só com a interação face a face, mas também com a palavra 

escrita. Segundo este autor, juntamente com a secularização do sistema de 

conhecimento e o desenvolvimento das ciências, antes monopólio da Igreja e do 

Estado, o advento da imprensa forneceu instrumentos para que o poder simbólico se 

deslocasse e se reorganizasse nos primeiros tempos do que chamaríamos depois 

de Idade Moderna. Assim, para o mesmo, o desenvolvimento dos meios de 

comunicação é uma reelaboração do caráter simbólico da vida social. 

Ao analisar o impacto social dos meios de comunicação na sociedade 

Thompson (1998) considera que a produção e a interação de conhecimentos e de 

conteúdo simbólico fazem parte da sociedade desde os tempos mais longínquos. A 

comunicação é uma necessidade do humano que se verifica nas civilizações mais 

primitivas por meio da expressão oral ou simbólica, sendo a expressão oral, como já 

mencionamos, predominante entre as pessoas desta época em função das 

restrições geográficas existentes. 

No entanto, no século XV, os limites geográficos foram superados com o 

advento da escrita e, posteriormente, da impressão. A impressão, para além da 

interação face a face, possibilitou que os indivíduos interagissem por meio da 

propagação das palavras sob as mais variadas formas, a exemplo das notícias e 

uma série de outras informações. Assim, a sociedade começa a sentir as 

transformações no modo de se comunicar a partir do desenvolvimento dos meios de 

comunicação. Desse modo, como a mídia modificou a interação entre os indivíduos? 

Desde a invenção da imprensa até nossos dias foram significativas as 

transformações ocorridas nas instituições de comunicação. Nesta perspectiva, 

segundo Thompson (1998), os meios de comunicação são rodas de fiar do mundo 
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moderno, e, à medida que os seres humanos passam a utilizar estes meios fabricam 

teias de significação para si mesmos.  

Na trilha desta questão, Thompson (1998) analisa o processo da 

expansão das redes de comunicação e o fluxo de informação desde os primórdios 

da imprensa até sua globalização nos últimos séculos. Verifica também como estes 

aspectos se entrelaçam com o poder econômico, político e militar, assim como, é 

utilizado pelos atores individuais e coletivos na busca de seus objetivos. As 

consequências do desenvolvimento das etapas da comunicação são de longo 

alcance. O impacto da mídia interfere na comunicação entre as pessoas criando 

novas relações sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo com os 

outros e consigo. 

De acordo com Thompson (1998) quando a mídia rompeu com os limites 

da interação face a face surgiu uma enorme diversidade de comportamentos que 

passaram a ser discutidos cotidianamente por meio da televisão, das revistas, 

jornais e internet, entre outros. Assim, a mídia nos proporciona o acesso a uma 

infinidade de modos de ser e estar no mundo que podem modificar o modo como 

somos e concebemos o mundo. Consequentemente, o impacto da mídia possibilita 

que a comunicação entre as pessoas sofra um processo de alteração criando 

relações sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros e 

consigo. De outra forma, ao libertar-se dos limites do face a face da cultura pré-

moderna, a tradição adquiriu maior força e extensão, enxertando-se em novos 

contextos e ancorando em unidades espaciais distantes. O autor acima referenciado 

defende a ideia de que a tradição não foi destruída pela mídia, mas transformada.  

Podemos entender o paradoxo da tradição e da modernidade atentando 
para esta consideração: o declínio da autoridade tradicional e dos 
fundamentos tradicionais da ação não significa a morte da tradição, mas 
antes sinais de mudança na sua natureza e no seu papel, à medida que os 
indivíduos confiam mais e mais nas tradições mediadas e separadas de 
contextos compartilhados para dar sentido ao mundo e para criar um 
sentido de pertença [...]. Contrariamente ao que muitos comentadores 
podem ter pensado, o desenvolvimento das sociedades modernas não 
elimina a necessidade de formular um conjunto de conceitos, valores e 
crenças que encham de sentido o mundo e o lugar que cada um ocupa nele 
(THOMPSON, 2008: p. 166-171). 
 

Este processo de conhecimento e de autoconhecimento foi designado por 

Thompson (1998) de apropriação. 



88 

Apropriar-se de uma mensagem é apoderar-se de um conteúdo significativo 
e torná-lo próprio. É assimilar a mensagem e incorporá-la à própria vida – 
um processo que algumas vezes acontece sem muito esforço, e outras 
vezes requer deliberada aplicação. É adaptar a mensagem à nossa própria 
vida e aos contextos e circunstâncias em que a vivemos; contextos e 
circunstâncias que normalmente são bem diferentes daqueles em que a 
mensagem foi produzida (THOMPSON, 1998, p. 45). 
 
 

Segundo Thompson (1998), o processo de apropriação e de construção 

da compreensão de si não se realiza de forma lenta e imperceptível. Neste, algumas 

mensagens são retidas e outras são esquecidas. Algumas se tornam fundamento de 

ação e de reflexão e tópico de conversação entre amigos. No entanto, outras 

deslizam pelo dreno da memória e se perdem no fluxo de imagens e ideias. 

Neste processo discursivo de elaboração, o entendimento que um 

indivíduo possui das mensagens transmitidas pela mídia pode se estender para 

além do contexto inicial da atividade de recepção, pois o significado de uma 

mensagem transmitida pela mídia não é um fenômeno estático, permanentemente 

fixo para todos. “O significado que uma mensagem tem para um indivíduo 

dependerá em certa medida da estrutura que ele ou ela traz para o sustentar” 

(THOMPSON, 1998, p. 44 - 45). Sendo assim, a compreensão que um indivíduo 

detém das mensagens transmitidas pelos meios de comunicação pode ser 

modificada, uma vez, que as mensagens podem ser retransmitidas para outros 

contextos de recepção, passando por transformações por meio de um processo 

permanente de repetição, reinterpretação, comentário, riso e crítica. Desse modo, 

como propõe Thompson (1998), as mensagens são vistas de uma perspectiva 

diferente, sujeitas as observações dos outros e progressivamente impressas no 

tecido simbólico da vida cotidiana. 

Na recepção e apropriação das mensagens da mídia, os indivíduos são 
envolvidos num processo de formação pessoal e de autocompreensão – 
embora em formas nem sempre explícitas e reconhecidas como tais. 
Apoderando-se de mensagens e rotineiramente incorporando-as à própria 
vida o indivíduo está implicitamente construindo uma compreensão de si 
mesmo, uma consciência daquilo que ele é e de onde ele está situado no 
tempo e no espaço (THOMPSON, 1998, p. 45-46). 
 

A discussão promovida por Thompson (1998/2005) nas obras A mídia e a 

modernidade: uma teoria social da mídia e Ideologia e cultura moderna: teoria social 

crítica na era dos meios de comunicação demonstra como o poder simbólico dos 

meios de comunicação vem definir o papel desempenhado por estes na sociedade 
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moderna, contribuindo para a formação da cultura. Como podemos ver ao longo da 

nossa pesquisa, os adolescentes dedicam parte do seu tempo consumindo produtos 

das indústrias culturais. Isto se verifica pelo período que eles utilizam para a leitura 

de jornais, pelas horas que passam vendo televisão e ouvindo rádio e, sobretudo, 

pelo tempo em que estes dedicam ao acesso a internet.  De modo geral, por 

intermédio da mídia, crianças e adolescentes são expostos à erotização exacerbada, 

e, consequentemente a vulgarização do corpo e da sexualidade.  

Assim, buscamos compreender como os adolescentes absorvem os 

conteúdos relacionados à sexualidade presentes nestes produtos e, em que medida, 

os discursos veiculados por estes meios de comunicação têm influenciado na forma 

como estes concebem a sexualidade.  

A literatura existente sobre a sexualidade, nos seus mais variados 

enfoques (Antropologia, Sociologia, Filosofia, Medicina, Psicanálise e outros), 

demonstra na sua diversidade a dificuldade de se obter uma visão unívoca da 

sexualidade. Este estado de coisas pode ser atribuído tanto ao fato de que a 

sexualidade, serve, frequentemente, de razão para legitimar realidades cujos 

fundamentos não decorrem de sua ordem, quanto ao fato de que ela pode ser 

abordada de diferentes ângulos e que sua delimitação ou conceituação depende e 

pode variar de acordo com os esquemas conceituais utilizados. 

Nessa perspectiva, como propõe Loyola (1999), a sexualidade pode ser 

abordada em relação à família, ao parentesco, ao casamento e à aliança como 

constitutiva e, ao mesmo tempo, como perturbadora da ordem social (Antropologia e 

Sociologia). Ela pode ser investigada ainda, como constitutiva da subjetividade e/ou 

da identidade individual (Psicanálise) e social (História e Ciências Sociais em geral), 

como um problema biológico/genético (Medicina); ou ainda como um problema 

político e moral (Sociologia e Filosofia). Desse modo, não existe uma abordagem 

unívoca da sexualidade nas Ciências Sociais, e a pluridisciplinaridade ou a 

polissemia que a caracteriza como objeto de estudo, deve ser entendida como uma 

tentativa de articulação entre abordagens situadas em diferentes níveis. Assim, o 

sentido dado à sexualidade não é fixo, seus conteúdos e significados podem variar, 

não apenas ao longo da história, de uma sociedade para outra e entre os diferentes 

grupos sociais em uma mesma sociedade, mas também ao longo da vida dos 

indivíduos.  
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Ao discutirmos uma problemática tão diversa, é fundamental que teçamos 

algumas considerações acerca da sexualidade naquilo que se refere ao seu aspecto 

histórico,visto que, como assinala Scott (1990), aqueles que se propõem a codificar 

os sentidos das palavras lutam por uma causa perdida, porque as palavras, como as 

ideias e as coisas que elas significam, têm uma história. 

 

 

 

3.2. CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE A SEXUALIDADE  

 

Segundo Heilborn (2004), entre as Ciências Sociais, a Sociologia e a 

Antropologia têm investido diferentemente na temática da sexualidade. A Sociologia 

tem contribuído com grandes inquéritos sobre o comportamento sexual da 

população, enquanto que a Antropologia, em princípio, tem respondido pelas 

descrições detalhadas de valores e práticas de grupos sociais demarcados. No 

campo de estudo da Antropologia, a sexualidade não é um objeto de estudo recente. 

Se nos reportarmos aos estudos realizados por Malinowski  e Margaret Mead, no 

século passado, iremos nos deparar com etnografias clássicas que descrevem 

práticas sexuais de sociedades ditas primitivas. Nesses estudos investigava-se a 

dimensão da sexualidade, buscando conhecer as diferentes modalidades de 

organização social peculiares a cada grupamento humano. No entanto, a 

sexualidade nesse contexto ainda não é tomada como um objeto de investigação 

dotado de autonomia, mas inserida no conjunto das regras que regulavam a 

reprodução biológica e social de uma dada comunidade.  

As investigações sobre os sistemas de práticas e representações sociais 

ligados à sexualidade são alavancadas, de forma mais expressiva, quando a 

sexualidade é desvinculada da reprodução, com a inserção e o desenvolvimento dos 

métodos contraceptivos nos anos 60 e, mais recentemente, com o advento da 

epidemia da AIDS na década de 80. Estes acontecimentos, aliados aos estudos 

sobre gênero, podem ser considerados como elementos balizadores que tornaram a 

sexualidade um campo de investigação com estatuto próprio, munido de autonomia 

e legitimidade. 
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A sexualidade vem sendo considerada de diferentes formas, ao longo da 

história da humanidade. Embora nos pareça inusitado, houve um tempo em que 

fazer sexo e falar sobre tal assunto não requeriam muitas restrições. A esse respeito 

Ussel (1980) comenta que o comportamento sexual durante o século XV e XVI, 

refletia as atitudes e um modo de vida que poderíamos denominar de pró-sexuais. 

Nessa época, por exemplo, era admitido que as pessoas satisfizessem as suas 

necessidades sexuais para não colocar a saúde em risco. Em virtude disso, eram 

permitidas as trocas de carícias e, para acalmar as crianças, os pais masturbavam-

nas. Em algumas camadas sociais as relações extraconjugais eram liberadas; a 

família e os serviçais dormiam nus e no mesmo quarto. Nesse contexto, os jovens, 

por poderem ver, sentir, e aprender com os adultos o que quisessem sobre os 

assuntos de natureza sexual, não necessitavam ser esclarecidos. 

No entanto, com a ascensão da burguesia no século XVII, a quantidade e 

a qualidade das relações sociais foram transformadas, impingindo fortes 

modificações, entre outras, aquelas que se referem à sexualidade. Essa passa a ser 

idealizada visando à união entre os sexos, ao amor, ao matrimônio e à procriação, 

sendo interditadas quaisquer outras formas de manifestações sexuais que se 

afastem desses objetivos. Desse modo,  

[...] o sexo correto e aprovado pelos manuais nos primórdios da era 
moderna era o coito entre homens e mulheres unidos pelo matrimônio, o 
sexo que culminasse na produção de bebês [...] As atividades sexuais eram 
aprovadas ou rejeitadas precisamente na medida em que estavam ligadas à 
produção de uma descendência legítima. Desnecessário dizer, portanto, que 
o coito entre pessoas do mesmo sexo era francamente desaprovado. 
(PORTER, 1998, p. 178). 
 

Para Costa (1989), passaram a ser consideradas como ilícitas a 

sexualidade fora do casamento (amor livre, coito pré-conjugal ou extraconjugal), a 

sexualidade sem amor (prostituição, masturbação), ou a sexualidade sem procriação 

(homossexualidade, sexualidade infantil e sexualidade no climatério). 

Na avaliação de Ussel (1980), os indivíduos foram levados a renegar suas 

sensações sexuais, recalcá-las ou considerá-las como inexistentes. Por 

conseguinte, o interesse concedido à sexualidade foi gradativamente sendo 

associado ao misterioso, ao repugnante, ao indecente, o que veio tornar 

problemática a questão do esclarecimento sexual. 
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Até mesmo o compreensível interesse pela sexualidade, que vai do desejo 
de saber ao estudo científico especializado, passou a ser julgado de forma 
cada vez mais negativa, fazendo com que a curiosidade sexual dos jovens 
fosse satisfeita num ambiente de culpa e de pecado [...]. Foram, sobretudo 
os jovens que ficaram expostos a esta influência, cujo objetivo era banir o 
sexual até mesmo da esfera do privado, nada é permitido. A criança e o 
jovem devem ser assexuados (USSEL, 1980, p.65). 
 

Esse modo de conceber a sexualidade foi fortalecido no mundo ocidental, 

interferindo, decisivamente, no esclarecimento sexual dos alunos, sobretudo em 

virtude dos conhecimentos propagados pela medicina a respeito da sexualidade. 

A medicina do século XVII estava fortemente vinculada à biologia, aos 

preceitos evolucionistas da reprodução, que consideravam o sexo como um 

fenômeno da natureza, cuja função primordial limitava-se à reprodução da espécie. 

Assim, “o instinto sexual não era considerado como uma necessidade autônoma e 

unicamente centrada nos prazeres, mas como aquilo que impele o homem para a 

mulher, que serve à procriação e enche a casa de descendentes” (USSEL, 1980, p. 

146). Consequentemente, o exercício da sexualidade deve destinar-se à reprodução 

da espécie. 

No entender de Souza (1997), quando a medicina e a biologia afirmaram 

a positividade do sexo visando à reprodução, criaram, automaticamente, um campo 

negativo. Não seria, portanto, normal a existência da sexualidade se ela não tivesse 

por objetivo a reprodução. Desse modo, seriam anormais todas as manifestações da 

sexualidade que se afastassem desse intuito, como, por exemplo, a masturbação, o 

homossexualismo, o sexo oral e outros. A sexualidade colocada nesses termos, 

como um interesse da espécie, pretendia fazer a distinção entre o “saudável” e o 

“degenerado”. 

Na segunda metade do século XIX, com a propagação dos escritos 

sexológicos ainda se encontram formulações que,  

[…] de uma maneira um tanto quanto auto-elogiosas, ordenaram e deram 
validade a um conjunto de conhecimento sexual, cuja própria objetividade 
serviria a um duplo propósito, autorizando as reivindicações da ciência, e, 
com isso, ditando certas normas sexuais (PORTER; TEICH, 1998, p. 28). 
 

De acordo com Chauí (1987), no século XIX, o sexo passou a ser 

estudado e investigado num contexto médico-científico, tendo como maior 

preocupação a classificação das patologias físicas e psíquicas, a disseminação das 
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doenças venéreas, os desvios e as anomalias sexuais. Os objetivos tanto eram 

higiênicos ou profiláticos como reguladores das condutas consideradas desviantes 

ou anormais. Em outras palavras, a sexualidade foi o foco para onde a medicina 

direcionou o seu “olhar” mais vigilante. 

Conforme Costa (1989), as “verdades” produzidas pela medicina sobre a 

sexualidade viabilizaram uma série de políticas higienistas com intuitos disciplinares 

e normalizadores, cujo ponto central era a repressão da sexualidade, uma vez que, 

ao regular o sexo, realizava-se o controle da população. 

Os conhecimentos produzidos pelo naturalismo biológico do século XIX 
resultaram em um conjunto de normas de conduta que podem ser 
denominadas higienistas. A política higienista manifestada na forma de 
educação higiênica ou sanitária trouxe como [...] resultado a fusão entre a 
aquisição da saúde individual, a aquisição de status social e manipulação 
político-econômica dos indivíduos [...] No campo da sexualidade a higiene 
deveria transformar homens e mulheres em reprodutores e guardiães de 
proles sãs e raças puras (COSTA, 1989, p. 14). 
 

Segundo Bonato (1996), a prática higienista do século XIX teve a escola 

como um dos investimentos, em virtude de a família, de certa forma, não ter 

correspondido, de maneira satisfatória, às prescrições de higiene, difundidas pela 

“pedagogia médica”. Desse modo, tanto na Europa como no Brasil, surgiram os 

internatos e os colégios para complementar a educação familiar, utilizando o 

discurso da higiene com vistas a normatizar o comportamento dos alunos. Como 

consequência, nos internatos, as crianças eram afastadas do convívio social para 

que esse não proporcionasse algum tipo de desvio. Tal reclusão era a condição para 

controlá-las e formá-las dentro dos ensinamentos médicos. Assim,  

No micro universo dos colégios, livres das influências do ambiente social, a 
higiene idealiza um corpo adulto, de homens rijos que, desde criança sendo 
acompanhados pelos médicos, estariam prontos para oferecer docilmente 
suas vidas ao país que construía ali seu novo homem e sua nova 
sociedade. Nessa medida o colégio não era apenas o lugar de afastamento 
da família, ditando as normas de saúde e equilíbrio, mas também o lugar da 
manipulação político-econômica por uma determinada classe social: a 
burguesia. Sua ética infiltrava-se na educação da criança travestida na 
forma de educação física, intelectual e moral (CAMARGO; RIBEIRO, 1999, 
p. 23). 
 

O investimento no corpo, sob o domínio do saber médico, revelou-se, no 

âmbito da educação, entre outros, no combate à masturbação (onanismo). Ao ser 

normatizada pela medicina como um problema que produzia danos graves, essa 

prática passou a representar uma ameaça para a saúde física, moral e intelectual 
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dos jovens. Considerada como desperdício e ato irresponsável, a masturbação 

tornou-se uma preocupação para a medicina moderna ao infringir a lógica da 

reprodução como única forma de conduta sexual legítima. Por ser encarada como 

um perigo, que precisava ser combatido, nas escolas que surgiram na Europa e no 

Brasil, a partir do século XIX, predominou uma verdadeira campanha 

antimasturbatória, que consistia  

Em manter os adolescentes continuamente ocupados. Durante as aulas era 
preciso obrigá-los a tomar o maior número possível de notas para que suas 
mãos estivessem sempre à vista. Sobretudo entre os educadores 
progressistas, o trabalho manual e a ocupação desempenhavam, além do 
papel pedagógico habitual, um papel antimasturbatório (USSEL, 1980, p. 
186). 
 

Segundo Werebe (1998), as advertências médicas, em relação às 

consequências nocivas da masturbação sobre o corpo e o psiquismo, incutiram nos 

educadores o medo, levando-os a instituir uma prática pedagógica repressiva. Na 

cruzada antimasturbatória, realizada na escola, os professores procuravam evitar, 

sob todas as formas, o despertar da curiosidade dos alunos, sem que eles fossem 

informados sobre as razões do controle severo a que eram submetidos. Desse 

modo, desenvolvia-se o medo e a repulsa nos educandos em relação à sexualidade. 

Nesse contexto, como afirma Pinto (1997), a escola apresenta-se como o espaço da 

não-sexualidade. Nela passou a vigorar, explicita ou implicitamente, a interdição a 

qualquer manifestação da sexualidade juvenil, como também, dela surgiram 

recomendações tendentes ao adiamento do seu exercício. 

As ideias de Rousseau (1992) foram fundamentais para fortalecer, no 

campo educacional, a adoção de medidas repressivas com relação à sexualidade. 

Esse pensador do século XVIII, cuja obra inspirou reformas e políticas educacionais, 

pressupunha a crença na bondade do homem, atribuindo à sociedade a 

responsabilidade pela origem do mal. Sendo assim, quando o desenvolvimento 

humano adequado é estimulado, a bondade natural do indivíduo pode ser protegida 

da influência corruptora da sociedade. 

Para Rousseau (1992), os objetivos da educação comportam dois 

aspectos: o desenvolvimento das potencialidades naturais da criança e o seu 

afastamento dos males sociais. O mestre deve educar o aluno baseado nas suas 

motivações naturais, uma vez que, ao tornarmo-nos conscientes das nossas 
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próprias sensações, estamos inclinados a procurar ou a evitar os objetos que as 

produzem. Para tanto, era necessário retardar o crescimento intelectual 

demandando à criança demonstrar seus próprios interesses sobre um assunto e 

fazer suas próprias perguntas, que, por princípio, não seriam maléficas, haja vista 

sua bondade natural. 

Rousseau (1992), na obra Emílio ou Da Educação, um romance 

pedagógico de profunda repercussão social, apresenta-se como um ferrenho 

adversário do estabelecimento sexual. Para ele, o sexo se associa à dor, ao 

sofrimento, às perversões e ao enfraquecimento. Por essa razão, os interesses da 

criança por essa questão devem ser atrasados pela educação. A esse respeito 

anuncia: 

[…] se a idade em que o homem adquire a consciência de seu sexo difere 
tanto por efeito da educação quanto pela ação da natureza, segue-se que é 
possível acelerar ou retardar essa idade segundo a maneira de criar as 
crianças; e se o corpo ganha ou perde consistência na medida em que 
atrasa ou acelera tal progresso, segue-se também que quanto mais a 
retardam mais o jovem adquirirá vigor e força (ROUSSEAU, 1992, p. 240).  
 

Nesses termos, o autor demonstra que é preciso não despertar 

prematuramente a curiosidade e as sensações sexuais, haja vista que o contato com 

um saber proibido (da sexualidade) pode levar à perda do vigor e da força. “O ideal 

seria promover uma educação na qual a criança não suspeitasse da sexualidade, 

cuja puberdade fosse retardada e que se mantivesse afastada da sexualidade pelo 

desgosto e pela aversão” (USSEL, 1980, p. 205). 

Apesar das controvérsias que atualmente essas ideias suscitam, a 

proposta de Rousseau (1992) foi considerada, no meio pedagógico, como inovadora 

e revolucionária, porque nela fala-se em infância, em liberdade, em um tempo em 

que o ensino era rígido e havia pouca preocupação com o corpo e com o uso dos 

sentidos. Em contrapartida, a influência dessa referência teórica representou para o 

campo educacional um longo período de mutismo com relação à sexualidade. Uma 

certa modificação, nesse sentido, veio a ocorrer com os estudos da Psicanálise.  
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3.2.1 A sexualidade sob a ótica de Freud 

 

Freud, fundador da Psicanálise, foi pioneiro nos estudos da sexualidade 

no século XX e legou-nos uma rica contribuição, nessa área, ao questionar o saber 

sobre a sexualidade da sua época – centralizado na reprodução e na rígida distinção 

entre o homem e a mulher. Esse autor combateu e revolucionou muitas ideias que 

circulavam nos meios médico e científico da sua época a respeito da sexualidade. 

Todavia, aquela mais ousada, considerando a aurora do século XX, foi o postulado 

da existência da sexualidade na infância. Desde então, o discurso da sexualidade 

sofreu uma mudança paradigmática. Se antes a sexualidade era um assunto do 

âmbito privado, a Psicanálise lança-a para o domínio público, na medida em que as 

premissas desse campo de saber foram incorporadas não apenas pelos meios 

científicos, mas também, pelos meios intelectuais, escolares, literários, 

cinematográficos; na sociedade de um modo geral. 

A estrutura e a constituição do discurso das ciências humanas foram 

modificadas por Freud. Depois dele, a transparência e a harmonia do homem 

consigo mesmo sofrem um sério abalo. A seu modo, a Psicanálise veio perturbar o 

sono da humanidade ao proclamar que o homem, além de não ser o centro do 

universo, como já havia sentenciado Copérnico, também não era o centro de si 

mesmo. Para Freud (1917), o eu não é o senhor em sua própria casa, não se 

reconhece naquilo que enuncia. Assim, esse autor fez cair por terra as noções 

tradicionais de consciência e de racionalidade e, em seu lugar, erigiu uma teoria em 

que afirma ser uma porção significativa do nosso comportamento, talvez a principal, 

determinada por forças inconscientes. 

A Psicanálise tem seu início com a hipótese original de Freud a respeito 

da histeria, um enigma que provocava a comunidade científica nas últimas décadas 

do século XIX. Do ponto de vista médico, era intrigante que essa doença funcional 

envolvesse uma anormalidade fisiológica, mas nenhuma lesão anatômica. No artigo 

“Algumas considerações para um estudo comparativo das paralisias motoras 

orgânicas e histéricas” (1893), Freud revela a independência da histeria em relação 

à anatomia, visto que é o fator psíquico, por si mesmo, que entra em consideração 

na histeria. Assim: “[...] a lesão, nas paralisias histéricas, deve ser completamente 

independente da anatomia do sistema nervoso, pois, nas suas paralisias e em outras 
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manifestações, a histeria se comporta como se a anatomia não existisse[...]” 

(FREUD, 1893, p. 182). Desse modo, torna-se possível a existência de uma 

alteração funcional sem que haja uma lesão orgânica concomitante, pois “[...] 

frequentemente, só encontramos o que se pode descrever como uma relação 

‘simbólica’ entre a causa precipitante e o sintoma histérico” (FREUD, 1893, p. 42). 

Para Freud, o que está em questão, na histeria, não é, portanto, a 

anatomia dos órgãos propriamente ditos, mas, uma anatomia imaginária. É 

interessante perceber que essa descoberta não é a mais importante para a 

psicanálise. No artigo Etiologia da histeria (1896), Freud afirma que: 

A descoberta mais importante a que chegamos, quando uma análise é 
sistematicamente conduzida, é a seguinte: qualquer que seja o caso e 
qualquer que seja o sintoma que tomemos como ponto de partida, no fim 
chegamos infalivelmente ao campo da experiência sexual (FREUD, 1896, p. 
185).  
 

Para Freud, em última instância, a causa do sintoma histérico, 

posteriormente estendido para outras patologias, é um trauma de natureza sexual, 

que aparece, vez ou outra, nos tropeços do discurso, de forma dissimulada, sobre o 

qual as pacientes guardam segredo. Aquilo que é reprimido (o sexual) é o causador 

do sintoma. Essa é a descoberta que o dispositivo clínico, criado por Freud (regra da 

associação livre), vem demonstrar. 

Essa interpretação para a causa da histeria define novos rumos para a 

compreensão da sexualidade. É a Psicanálise que inscreve, no centro da 

experiência humana, a relação com a sexualidade, tida como profundamente 

conflitiva. Baseado em sua prática clínica, Freud identifica o sexual como sendo da 

ordem do sintoma, afirmando que esse é, por assim dizer, a vida sexual do 

neurótico. 

A sexualidade, manifestando-se como sintoma, revela-se como o campo 

que cria um obstáculo à pretensa realização do homem em sua busca incessante de 

objetos que possam satisfazê-lo. “Por estranho que pareça, é preciso considerar-se 

a possibilidade de que alguma coisa, própria à natureza da pulsão sexual, não é 

favorável à realização da satisfação completa” (FREUD, 1912, p. 171). 

A Psicanálise reconhece que algo, na sexualidade, irremediavelmente, 

não se realiza na constituição da própria subjetividade. Nessa perspectiva, Freud 

mantém uma íntima ligação entre a sexualidade e o inconsciente, fazendo saltar 
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pelos ares a noção de um sujeito dotado de um centro imaginário – a consciência – 

e de uma sexualidade, tal como era tida no início do século XX. “Antes de Freud, 

procurava-se localizar a sexualidade de maneira estreita: no sexo, nas funções de 

reprodução, nas suas localizações anatômicas imediatas; reduzia-se a sexualidade a 

um mínimo biológico – órgão, instinto, finalidade” (FOUCAULT, 1993, p. 43). 

A identificação da sexualidade à Psicanálise é algo marcante. Devido a 

essa estreita vinculação, por vezes, Freud foi taxado de pansexualista, acusado de 

“ver” sexualidade em tudo. Entretanto, essa concepção banaliza a descoberta 

freudiana, desqualificando o lugar conferido à sexualidade no discurso psicanalítico. 

Para a Psicanálise, a sexualidade não tem um sentido único, mas, uma 

multiplicidade de significados que sobrepuja a esfera da genitalidade. A concepção 

freudiana da sexualidade ganha um caráter ainda mais polêmico para a comunidade 

científica quando Freud localiza, na infância, experiências sexuais traumáticas, 

considerando-as determinantes do sintoma neurótico. A esse respeito afirma: 

Sustentamos, portanto, que as experiências sexuais infantis constituem a 
precondição fundamental da histeria, que são, por assim dizer, a 
predisposição para esta, e que são elas que criam os sintomas histéricos – 
mas não o fazem de imediato, permanecendo inicialmente sem efeito e só 
exercendo uma ação patogênica depois, ao serem despertadas, após a 
puberdade, sob a forma de lembranças inconscientes. Se mantivermos essa 
posição, teremos que enfrentar as numerosas observações que mostram 
que uma doença histérica já pode manifestar-se na infância e antes da 
puberdade (FREUD, 1896, p. 196). 
 

Na tentativa de explicar a existência da sexualidade na infância, Freud 

formulou a teoria da sedução, expressa no artigo Etiologia da histeria (1896). O 

sexual como traumático é o resultado de uma experiência sexual passiva, 

vivenciada, precocemente, na infância, cometida, de forma abusiva, por um adulto 

sobre o corpo, ainda não sexualizado, da criança. Nesse primeiro momento da teoria 

da sedução, subjazem duas crenças abandonadas, posteriormente, por Freud: a 

inocência das crianças e a realidade biográfica da cena de sedução. 

Por não acreditar mais no relato das suas pacientes, Freud desloca a 

experiência traumática da cena de sedução real para o plano da fantasia. Essa 

guinada teórica não deixaria de produzir efeitos: 

Nessa mudança crucial de rumo na interpretação da sexualidade, o discurso 
freudiano passou a conceber que o sexual se inscreveria no registro da 
fantasia, não estando ligado, pois diretamente a uma experiência traumática 
de sedução, que produziria então uma transgressão na ordem vital. Ao 
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deslocar o erotismo do real do trauma para o plano do fantasma, Freud 
inaugurou uma outra leitura sobre a sexualidade que rompeu com o modelo 
instintivista e biológico instituído pela tradição [...] Pelas fantasias o sujeito 
teria uma atividade sexual desde sempre, que não se superporia ao 
imperativo de reprodução da vida, de maneira tal que esses dois 
imperativos existiriam como séries relativamente autônomas na 
subjetividade. Enfim, foi esse gesto de Freud que constituiu a psicanálise 
propriamente dita, conferindo a esta sua originalidade teórica e clínica 
(BIRMAN, 1999, p. 26 - 27). 
 

Para assegurar que as crianças seriam também sexualizadas, e não 

apenas os adultos, Freud (1905) forjou o conceito de perversidade polimorfa. Por 

polimorfa, entenda-se que a sexualidade existiria desde sempre, expressando-se de 

várias maneiras, com finalidades e objetos diferentes. Assim, afirmar que a 

sexualidade infantil é perverso-polimorfa implica enunciar que ela pode existir e se 

apresentar de diversos modos, materializar-se em diferentes formas de ser. A esse 

respeito observamos o exemplo do chuchar (chupar o dedo): 

No chuchar ou sugar com deleite, já podemos observar as três 
características essenciais de uma manifestação sexual infantil. Esta nasce 
apoiando-se numa das funções somáticas vitais, ainda não conhece 
nenhum objeto sexual, sendo auto-erótica, e seu alvo sexual acha-se sob o 
domínio de uma zona erógena (FREUD, 1905, p. 171). 
 
 

O que nos interessa pontuar, ao trazermos essa compreensão da 

sexualidade para a Psicanálise, não é a premência da dimensão clínica a que ela se 

vincula. Queremos ressaltar, sobretudo, que esse campo de saber sobre a 

sexualidade, especificamente a sexualidade infantil, promoveu alterações 

fundamentais, no âmbito da Educação, quando questionou a relação dessa com a 

repressão sexual. 

Freud volta-se para a Educação, atribuindo-lhe a responsabilidade da 

transmissão de que a construção desses diques [o pudor, a vergonha e a 

repugnância] é a obra da educação, e certamente a educação tem muito a ver com 

isso (FREUD, 1905, p. 166). No entender do autor, pelo menos nessa época do seu 

pensamento, é a moral transmitida pela Educação que incute nos indivíduos as 

noções de pecado e vergonha. Por essa razão, Freud 

[...] é levado a denunciar os abusos da moral sexual, que reprimem não só 
os atos considerados prejudiciais à sociedade, mas proíbem as intenções e 
até mesmo o pensamento [...]. Para Freud, além da liberalização dos 
costumes, o que tem de ser conseguido é uma liberação do pensamento e 
da palavra  (FERREIRA, 1998, p. 120). 
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Ao ser interrogado a respeito de como e quando proceder com relação à 

educação sexual das crianças, Freud (1907) propõe que elas devem receber 

informações sobre as questões sexuais, sempre que demonstrem interesse, pois, 

não é a ignorância, como supunha Rousseau, que irá preservá-la pura. Na verdade, 

são os adultos que criam todo um clima de mistério em torno dos assuntos sexuais. 

Nas suas palavras: 

A meu ver, certas coisas são, em geral, exageradamente encobertas. É 
justo conservar pura a imaginação de uma criança, mas não é a ignorância 
que irá preservar essa pureza. Ao contrário, acho que a ocultação conduz o 
menino ou a menina a suspeitar mais do que nunca da verdade. A 
curiosidade nos leva a esmiuçar coisas que teriam pouco ou nenhum 
interesse para nós, se tivéssemos sido informados com simplicidade. Se 
fosse possível manter essa ignorância inalterada, eu poderia aceitá-la, mas 

isso é impossível (FREUD, 1907, p. 138). 

 

Nessa recomendação de Freud, subtende-se uma postura favorável ao 

esclarecimento sexual. Os adultos devem abordar as questões sexuais com a 

mesma naturalidade e simplicidade com as quais tratam outros assuntos. Em vista 

disso, é provável que a Psicanálise tenha sido, em grande parte, responsável pelo 

fato de se buscar propiciar, na escola, a discussão do tabu sobre o sexo e de se 

procurar combater, muitas vezes sem sucesso, toda forma de repressão, sob o 

argumento do direito e da necessidade de mostrar a verdade à criança.  

[...] sobretudo na década de 60, uma série de livros e publicações de 
inspiração psicanalítica diziam que a repressão devia ser combatida. 
Denunciavam não só os castigos, as humilhações, que estavam 
relacionados à manifestação da sexualidade na escola, mas também a 
violência contida na educação quando ela procura proibir alguma coisa à 
criança, antes que ela possa entender o porquê. Isso ia de tolerar diferentes 
manifestações da sexualidade infantil, como erotizar, de certa forma, a 
relação professor-aluno. Insistiam sobre a importância do vínculo afetivo 
que se estabelece (a obrigação de amar o aluno), do oportunismo de 
atender ao interesse da criança, do dever de ensinar e, ao mesmo tempo, 
acolher e compreender suas manifestações afetivas (SOUZA, 1997, p. 21). 
 
 

Decerto, no decorrer da construção da Psicanálise, Freud irá repensar a 

relação antes estabelecida entre a responsabilidade da educação e a instituição de 

uma moral repressiva. Ele propõe uma inversão do problema: não é a moralidade 

nem a repressão sexual que perturbam a vida sexual e psíquica do ser. A repressão 

sexual é, apenas, um dos artifícios que o homem utiliza para se defender de sua 

própria sexualidade, essencialmente perturbadora. Assim, a Psicanálise indica que 

tratar a sexualidade pela repressão excessiva, ou pelo combate a repressão – esse 
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último, o discurso em voga na Educação – leva-nos a continuar com os mesmos 

impasses frente às questões sexuais próprias à subjetividade. Cada vez mais, essas 

questões estão presentes na atualidade, através de manifestações e práticas 

sexuais, como por exemplo, as cirurgias para mudança de sexo, o casamento entre 

homossexuais, a AIDS, entre outras expressões da sexualidade na 

contemporaneidade.  

 

 

3.2.2  A sexualidade sob a ótica de Foucault 

 

Michel Foucault escreveu a história da sexualidade em três volumes: A 

vontade de saber, O uso dos prazeres e o Cuidado de si. Ao longo dessas obras, o 

autor verifica que a sociedade capitalista não levou ao silenciamento do sexo. Ao 

contrário, promoveu uma proliferação de discursos, uma espécie de erotismo 

discursivo generalizado21.  A partir do século XVI, a colocação do sexo em discurso 

[...] em vez de sofrer um processo de restrição foi, ao contrário, submetida a 
um mecanismo de crescente incitação; que as técnicas de poder exercidas 
sobre o sexo não obedeceram a um princípio de seleção rigorosa, mas, ao 
contrário, de disseminação e implantação das sexualidades polimorfas e 
que a vontade de saber não se detém diante de um tabu irrevogável, mas 
se obstinou – sem dúvida através de muitos erros – em constituir uma 
ciência da sexualidade (FOUCAULT, 1993, p. 17-18). 

 

Nesse sentido, Foucault (1993) supunha a existência de uma crescente 

tagarelice sexual. Na sua interpretação, a partir dos séculos XVI e XVII, surge na 

sociedade ocidental uma multiplicidade de discursos sobre o sexo que, ao 

esquadrinhá-lo, defini-lo, acabaram por ocultá-lo. Assim, não se fala menos de sexo; 

pelo contrário, fala-se sobre esta questão de outra maneira. Para o autor, no início 

do século XVII ainda vigorava uma certa franqueza nos dizeres a respeito da 

sexualidade, pois, os códigos da grosseria, da obscenidade e da decência eram 

frouxos, se comparados com os do século XIX.  Contudo, neste mesmo período 

observa-se que a sociedade burguesa estabeleceu normas de conduta social 

valorizando a discrição e a decência nas palavras, gestos e atitudes.  

                                                             
21 Expressão utilizada por Foucault para se referir a intensa proliferação de discursos em torno do 
sexo e das suas formas de expressão 
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Consequentemente, o indivíduo que infringisse tais normas era considerado 

anormal. 

No século XVIII o sexo foi colocado em discurso, obrigado a ser 

confessado, sendo esta uma estratégia para administrá-lo. Assim, esta tarefa foi 

desempenhada pelas seguintes instituições: a polícia, o colégio, a medicina (estudo 

das doenças dos nervos), a psiquiatria, a justiça penal e a psicanálise, constituindo-

se em uma estratégia de controle dos indivíduos e das populações. Convém 

salientar que tal proposição não implica que Foucault negue ou desconsidere a 

repressão da sexualidade. Na sua perspectiva, a interdição não deve ser o aspecto 

principal da problemática quando falamos da história do sexo, a partir da Idade 

Média. Com a ascensão da burguesia, os elementos negativos ligados ao sexo 

(proibição, repressão, indecência, censura e outros) não buscavam proibir ou reduzir 

a prática sexual, mas o controle do indivíduo e da população. O sexo passou a ser 

regulado, não pela proibição, mas através de discursos úteis e públicos. É 

importante pontuar que para Foucault (1993), a repressão da sexualidade nas 

esferas sociais extrapola o limite do individual, tornando-se um problema coletivo. 

Para o autor, quando a sexualidade não é abordada, corrobora-se para que não se 

discuta os aspectos negativos que podem emergir por se desconhecer os limites do 

que é benéfico ou maléfico. 

A relação entre o poder e o corpo nos moldes em que é proposto por 

Foucault revela-se como algo particularmente interessante. Para este autor, o poder 

é entendido como dominação. O exercício da dominação ocorre na medida em que 

o sujeito detém a capacidade de conduzir a ação do(s) outro(s) de acordo com os 

seus próprios interesses.  

A questão do poder é efetivamente explicitada por Foucault em A ordem 

do discurso (1996). Neste texto, apresentado no momento em que realiza a aula 

inaugural no Collège de France, ele retoma a ideia do discurso relacionando-a com a 

ideia da exclusão e do banimento e as articula com uma nova mediação: o poder. 

De acordo com Foucault, os discursos são organizados com o objetivo de exercer 

um poder através de uma ordem “verdadeira” que estabelece quais os saberes a 

serem preservados e quais devem ser abolidos.  Sendo assim, a ordem do discurso 

é produzida discursivamente em uma luta sem fim de discursos e poderes, na qual a 

oportunidade histórica será decisiva. 
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Segundo Foucault o poder não é sinônimo de repressão. Além disso, não 

é algo que se verifica exclusivamente como produto do Estado. Em outras palavras, 

o poder não deve ser encarado como algo eminentemente negativo, mas sobretudo, 

deve ser verificado naquilo que se refere ao seu aspecto positivo. Diferentemente 

daquilo que poderíamos imaginar a primeira vista, a força do poder não se revela por 

meio da repressão, da censura ou qualquer coisa que o valha.  

Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos 
negativos: ele “exclui”, “reprime”, “recalca”, “censura”, “abstrai”, “mascara”, 
“esconde”. Na verdade o poder produz; ele produz realidade; produz 
campos de objetos e rituais da verdade. O indivíduo e o conhecimento que 
dele se pode ter se originam nessa produção (FOUCAULT, 1987, p. 161). 
 

Foucault dissocia poder de repressão. O poder não tem “só” uma função 

negativa de proibir, reprimir, impedir, mas também, e principalmente, uma função 

“positiva” de produzir, incentivar e permitir. O poder produz; ele produz realidade; 

produz domínios de objetos e rituais de verdade. O poder possui uma eficácia 

produtiva, uma riqueza estratégica, uma positividade. E é justamente esse aspecto 

que explica o fato de que tem como alvo o corpo humano, não para supliciá-lo, 

mutilá-lo, mas para aprimorá-lo, adestrá-lo. “O que interessa basicamente ao poder 

é gerir a vida dos homens, controlá-los em suas ações, para que seja possível e 

viável utilizá-los ao máximo” (MACHADO, 2003, p. 16). 

A força do poder emana do desejo e do saber. Desejo e saber caminham 

pari-passi. Desse modo, o poder produz o saber, como podemos verificar, por 

exemplo, por meio do saber constituído sobre a sexualidade. Nesses termos,  

[...] o sexo do colegial passa a ser, no decorrer do século XVIII – e mais 
particularmente do que o dos adolescentes em geral – um problema público 
[...] Seria inexato dizer que a instituição pedagógica impôs um silêncio geral 
ao sexo das crianças e dos adolescentes. Pelo contrário, desde o século 
XVIII ela concentrou as formas do discurso; estabeleceu pontos de 
implantação diferentes; codificou os conteúdos e qualificou os locutores 
(FOUCAULT, 1993, p. 30-31). 
 

De acordo com Foucault (1993), a partir do século XVIII, houve uma 

proliferação de discursos sobre o sexo, incitada por instituições como a Igreja, a 

escola, a família, o consultório médico. Essas instituições não visavam proibir ou 

reduzir a prática sexual. Visavam sim o controle do indivíduo e da população. Para 

este autor, sobretudo no século XIX, houve uma explosão de discursos sobre o 

sexo, que tomaram forma nas diversas disciplinas, além de se diversificarem na 
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forma também. A medicina, a psiquiatria, a justiça penal, a demografia, a crítica 

política também passam a se preocupar com o sexo. Analisa-se, contabiliza-se, 

classifica-se, especifica-se a prática sexual, através de pesquisas quantitativas ou 

causais. 

Da mesma forma em que o sexo passou a ser um problema para a 

demografia, também passou a despertar as atenções de pedagogos e psiquiatras. 

Na pedagogia, há a elaboração de um discurso acerca do sexo das crianças, 

enquanto, na psiquiatria, estabelece-se o conjunto das perversões sexuais. Ao se 

assinalar os perigos, despertam-se as atenções em torno do sexo. Irradiam-se 

discursos, intensificando a consciência de um perigo incessante – o que incita cada 

vez mais o falar sobre sexo.  

Para Foucault (1993), a sexualidade humana não deve ser concebida 

como um dado da natureza que o poder tenta reprimir. Deve ser encarada como 

produto do encadeamento da estimulação dos corpos, da intensificação dos 

prazeres, da incitação ao discurso, da formação dos conhecimentos, do reforço dos 

controles e das resistências. Para este autor (1986), a constituição de um saber 

sobre o corpo ocorreu através de um conjunto de disciplinas militares e escolares. É 

a partir de um poder sobre o corpo que foi possível um saber fisiológico, orgânico. 

Há toda uma ciência em torno do sexo: os especialistas da medicina, da pedagogia, 

da psicologia e da biologia. Mas toda esta “produção” não eliminou o controle sobre 

o sexo, mas apenas definiu e determinou a ação das pessoas.  

A sexualidade, segundo Foucault (1993), é um dispositivo histórico. Em 

outras palavras, é uma invenção social, visto que, se constitui historicamente, a 

partir de múltiplos discursos sobre o sexo: discursos que regulam, que normatizam, 

que instauram saberes, que produzem “verdades”. A noção de dispositivo diz 

respeito a 

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas [...] o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. 
(FOUCAULT, 1993, p. 244). 
 

A explosão discursiva sobre o sexo foi acompanhada de uma vigilância 

sobre como, quando e onde se podia falar dele. Em função disso foram instituídas 

regiões de silêncio, de discrição, de hipocrisia, que atingiam as relações sociais de 
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um modo geral, em especial as relações entre pais e filhos, educadores e alunos. 

“Há dezenas de anos nós só falamos de sexo fazendo pose [...]” (FOUCAULT, 1993, 

p.12). 

Para Foucault (1993), uma das razões que incitaram a regulação do sexo 

foi a demografia. Com o aparecimento da população enquanto um problema 

econômico e político fez-se necessário analisar a taxa de natalidade, a idade do 

casamento, a precocidade e a frequência das relações sexuais, a maneira de torná-

las fecundas ou estéreis e assim por diante. Pela primeira vez, a fortuna e o futuro 

da sociedade eram ligados à maneira  como cada pessoa usava o seu sexo. Nesse 

sentido, o aumento dos discursos sobre o sexo pode ter tido como propósito produzir 

uma sexualidade economicamente útil. “Através da economia política da população 

forma-se toda uma teia de observações sobre o sexo. Surge a análise das condutas 

sexuais, de suas determinações e efeitos, nos limites entre o biológico e o 

econômico” (FOUCAULT, 1993, p. 29). 

Em função dos problemas oriundos da demografia, o sexo passou, 

também a despertar a atenção de psiquiatras e pedagogos. Na psiquiatria é 

estabelecida a etiologia das doenças mentais, um conjunto de perversões sexuais, 

uma verdadeira organização terapêutica em torno do sexo. Na pedagogia, o 

interesse volta-se para a elaboração de um discurso específico acerca do sexo das 

crianças: 

[...] os pedagogos fazem projetos e submetem às autoridades; os 
professores se voltam para os alunos, fazem-lhes recomendações e para 
eles redigem livros de exortação, cheios de conselhos médicos e de 
exemplos edificantes. Toda uma literatura de preceitos, pareceres, 
observações, advertências médicas, casos clínicos, esquemas de reformas 
e planos de instituições ideais prolifera em torno do colegial e do seu sexo 
(FOUCAULT, 1993, p. 30-31). 

 

Como o propósito da produção discursiva, gerada pela instituições não 

era reduzir ou proibir as práticas sexuais, mas, produzi-las, fazia-se necessário que 

as agências de poder detivessem a apropriação do saber sexual. Foucault (1993), 

propõe a existência de duas formas básicas de apropriação do saber no ocidente: a 

scientia sexualis e a ars erótica.  

A ars erótica é própria de algumas civilizações como a China, o Japão, a 

India, Roma e as nações árabes mulçumanas, que buscavam, no saber sobre o 
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prazer, formas de ampliá-lo. Na ars erótica, a verdade é extraída do próprio prazer, 

que não se delimita dentro dos contornos do permitido e do proibido. Em muitas 

culturas, ela se confunde com o sagrado. 

 

Dessa forma constitui-se um saber que deve permanecer secreto, não em 
função de uma suspeita de infâmia que marque seu objeto, porém pela 
necessidade de mantê-lo na maior discrição, pois segundo a tradição, 
perderia sua eficácia e sua virtude ao ser divulgado (FOUCAULT, 1993, p. 
56). 
 

Na cultura ocidental, por outro lado, predomina a scientia sexualis, onde a 

confissão é central na produção de saberes sobre o sexo. Os ocidentais são levados 

a confessar tudo, a expor seus prazeres. A confissão, nesse caso, extrapola o 

domínio religioso estabelecendo uma relação de poder onde aquele que confessa se 

expõe, produz um discurso sobre si, enquanto aquele que ouve interpreta o 

discurso, redime, condena, domina. 

Como já dissemos, a partir dos séculos XVI e XVII, se engendrou um 

projeto de iluminação de todos os aspectos do sexo. No século XIX, o referido 

projeto associa-se a um projeto científico – protagonizado pelo discurso médico – 

comprometido com o evolucionismo e com os racismos oficiais. Com o aparato 

científico da medicina, o discurso sobre o sexo ganhou maior legitimidade. Valendo-

se de uma suposta neutralidade científica, o saber médico produziu “verdades” 

sobre o sexo. 

Os procedimentos da confissão e o discurso médico científico foram duas 

interferências na produção da scientia sexualis – a verdade sobre o sexo.  

[...] em ruptura com as tradições da ars erótica, nossa sociedade constituiu 
uma scientia sexualis. Mais precisamente, atribuiu-se a tarefa de produzir 
discursos sobre o sexo, e isto tentando ajustar, não sem dificuldade, o 
antigo procedimento da confissão às regras do discurso científico 
FOUCAULT, 1993, p. 66). 
 

Para FOUCAULT (1993), as estratégias utilizadas para extorquir a 

verdade sexual, de maneira científica, são as seguintes: 

1. Através de uma codificação clínica do fazer falar: a confissão é, assim, 

escrita no campo das observações científicas.  

2. Através do postulado da causalidade geral e difusa: qualquer desvio 

possui consequências mortais, o sexo representa perigos ilimitados. 



107 

3. Através do princípio de uma latência intrínseca à sexualidade: o sexo é 

clandestino, sua essência é obscura. A coerção da confissão é articulada 

à prática científica. 

4. Através do método da interpretação: a verdade era produzida através 

dos discursos interpretativos da confissão. 

5. Através da medicalização dos efeitos da confissão: a confissão 

transporta o sexo do domínio da culpa e do pecado para o normal e o 

patológico. Os médicos são, por excelência, os intérpretes da verdade 

sobre o sexo. 

 

Nessas estratégias, utilizadas para a obtenção da verdade sexual, 

revelam-se mecanismos de controle e dominação. Nesse sentido, a história da 

sexualidade constitui-se a partir de uma história de discursos, que modelam as 

formas como pensamos e conhecemos o corpo. Barbosa, R. (1998), no artigo 

Sexualidade e gênero na medicina, ajuda-nos a compreender a questão do 

saber/poder, mostrando alguns depoimentos de mulheres a respeito dos seus 

próprios corpos. Nestes relatos, emergem uma representação do corpo feminino 

como doentio, escuro, úmido, susceptível às mais diversas doenças. Segundo a 

autora, essa representação do corpo feminino, presente no imaginário social das 

próprias mulheres, é decorrente da produção de um saber médico, existente na 

década de 30, em que o corpo feminino é associado à doença. Nessa época os 

textos médicos evidenciam muito essa representação da mulher como um corpo 

patológico e contaminado, regido por líquidos e secreções estranhas. 

A questão do saber/poder revela-se no âmbito educacional, naquilo que 

Louro (1997) denomina de escolarização dos corpos e das mentes. Para essa 

autora, a escola serve-se de símbolos e de códigos, através dos quais, são 

imputados ao aluno o que ele pode (ou não pode) fazer. Nesse sentido, “o modo de 

sentar e andar, as formas de colocar os cadernos e as canetas, pés e mãos 

acabariam por produzir um corpo escolarizado, distinguindo o menino ou a menina 

que passara pelos bancos escolares” (LOURO, 1997, p. 61).  

Assim, percebemos a força do conteúdo inerente aos discursos sobre o 

sexo de que nos fala Foucault. Na sua concepção, o dispositivo da sexualidade está 

intimamente vinculado aos sistemas de poder que regulam a sexualidade através 
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das leis, regras e costumes. Na perspectiva foucaultiana, todavia, o poder não deve 

ser visto como uma força negativa, meramente opressora, mas, como uma força 

positiva preocupada com a administração e o cultivo da vida. O poder é forte porque 

produz efeitos positivos no nível do desejo e do saber. Ele não impede o saber, mas, 

o produz, isto é, ele é criativo. 

O poder provém de vários pontos e constitui-se nas permanentes 

relações que se dão entre as pessoas. Assim, toda relação entre elas, por exemplo, 

a que envolve o professor e o aluno é uma relação de força, portanto uma relação 

de poder. Nessa perspectiva, Louro (1999), argumenta que, como em outras 

instâncias sociais, na escola pratica-se uma pedagogia da sexualidade, na medida 

em que essa instituição captura sentidos que circulam na cultura, ressignificando-os, 

bem como, impondo outros através de suas intrincadas redes de poder. O saber que 

se transmite na escola não é neutro, pois:  

A escola é uma caricatura da sociedade. Por ela passam como não passam 
por nenhum outro lugar, limitadas por diminutivos, todas as ideias que uma 
sociedade quer transmitir para conservar, tudo aquilo em que se acredita ou 
quer que se acredite (MORENO, 1999, p. 80). 
 

Para Louro (1999), na escola é aprendida uma linguagem social que 

define o que deve ser falado, silenciado, mostrado, escondido. Nesses arranjos, 

identidades sexuais e de gênero, convicções ideológicas pessoais e idiossincráticas 

interferem decisivamente. Por essa razão, encontramos na escola as marcas que 

confirmam e produzem diferenças, pois, “currículos, normas, procedimentos de 

ensino, teorias, linguagem, materiais didáticos, processos de avaliação constituem-

se em espaços de construção das diferenças de gênero, de sexualidade, de etnia, 

de classe” (LOURO, 1999, p. 88). 

Desse modo, na prática pedagógica se exercita um poder, modelando-se 

corpos e mentes, instituindo-se verdades. Em virtude disso, é necessário não 

perdermos de vista que formas de agir, de falar, da transmissão dos conteúdos e 

outros, são essenciais para a produção de um saber sobre a sexualidade. Nesse 

sentido é importante questionar uma postura de ensino sobre a sexualidade, apenas 

científica, pois corremos o risco, se assim o fizermos, de homogeneizarmos o saber 

sobre o sexual e liquidarmos as diferenças individuais. 
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3.3 MÍDIA, SEXUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE 

 

Ao observarmos o papel desempenhado pelos meios de comunicação, 

verificamos que neste terreno nada pode ser considerado como natural. Como 

propunha Cohen desde a década de 60, a imprensa pode, na maior parte das vezes, 

não conseguir dizer às pessoas como pensar. No entanto, possui uma capacidade 

espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre que temas devem pensar 

qualquer coisa (Cohen apud Wolf, 2002, p.145). Nesse sentido, segundo o autor, a 

imprensa pode influenciar o receptor a pensar sobre a maioria dos assuntos que são 

discutidos pela sociedade, principalmente nas conversas interpessoais. De acordo 

com Praça (2007), esta situação é decorrente da socialização visto que, um dos 

efeitos da imprensa é possibilitar a discussão de temas que potencialmente 

interessem a todas as pessoas. Por esta razão, os temas que compõem a agenda 

pública22 são encontrados na televisão, nos jornais, revistas, internet, enfim, na 

mídia de um modo geral. 

 
[...] assim como cresce e se desenvolve uma grande árvore, a comunicação 
evoluiu de uma pequena semente – a associação inicial entre um signo e 
um objeto – para formar linguagens e inventar meios que vencessem o 
tempo e a distância, ramificando-se em sistemas e instituições até cobrir o 
mundo com seus ramos. E não contente em cobrir o mundo, a grande 
árvore já começou a lançar seus brotos à procura das estrelas 
(BORDENAVE, 2006, p. 23). 
 
 

Para além das conversas interpessoais,  

 
A agenda que a imprensa cria também exerce grande influência sobre os 
tomadores de decisões públicas, isto é, funcionários governamentais e 
políticos. Os estudos demonstram que a atenção da imprensa a uma 
determinada questão faz com que os responsáveis governamentais também 
ampliem sua preocupação com o assunto – a começar pelo fato de que eles 
passam a ter uma nova percepção sobre a importância que o público em 
geral dedica ao assunto (MIGUEL, 2007, p. 408).  
 
 

                                                             
22 A denominação de agenda pública nos remete a hipótese do agenda setting ou hipótese do 
agendamento. Os primeiros indícios desta hipótese podem ser encontrados em 1922 na obra Public 
opinion de Walter Lippmann. No entanto, uma elaboração aprofundada sobre esta questão ocorre nos 
anos 70 com Maxwell McCombs e Donald Shaw. De acordo com estes autores, a hipótese do 
agendamento é "[...] um tipo de efeito social da mídia. É a hipótese segundo a qual a mídia, pela 
seleção, disposição e incidência de suas notícias, vem determinar os temas sobre os quais o público 
falará e discutirá" (BARROS FILHO, 2001, p. 169). 
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A este respeito tomemos como exemplo a celeuma instalada em torno do 

"kit anti-homofobia."23 Este “kit” inclui uma cartilha e vídeos que tratam de 

homossexualidade, transsexualidade, bissexualidade, de namoro gay e lésbico. O 

material deveria servir como guia para discussões sobre as diferenças de sexo, a 

discriminação contra mulheres e gays e a descoberta da sexualidade na 

adolescência. Na tentativa de combater a homofobia o material seria distribuído em 

turmas do ensino médio de seis mil escolas públicas do país.   

No entanto, o assunto virou foco de polêmica no Congresso Nacional, 

depois que deputados contrários ao material o apelidaram de "kit gay", 

argumentando que ele estimularia a prática homossexual entre os adolescentes. A 

controvérsia tornou-se ainda mais acirrada depois que o Supremo Tribunal Federal 

decidiu que a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo é equivalente à união 

heterossexual perante a lei. Grupos de católicos e evangélicos protagonizaram 

vários protestos fartamente registrados pelos meios de comunicação. Por esta 

razão, frente a muitos embates, discussões e pressão política a Presidente Dilma 

Rousseff24 determinou, em 25/05/2011, a suspensão da produção e distribuição do 

“kit anti-homofobia” em planejamento no Ministério da Educação, e definiu que todo 

material do governo que se refira a "costumes" passe por uma consulta aos setores 

interessados da sociedade, antes de serem publicados ou divulgados. De acordo 

com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, o governo 

entendeu que "seria prudente não editar esse material". Carvalho explicou que Dilma 

tomou sua decisão após conversar sobre o assunto com parlamentares de diversas 

religiões que criticaram o projeto25.  

No site Yahoo! Notícias entre os dias 25 e 26 de maio de 2011 foram 

postados 1632 comentários sobre o texto: religiosos pressionam e Dilma suspende 

“kit anti-homofobia” para escolas. Nas redes sociais, a exemplo do Twitter, o assunto 

                                                             
23

 O "kit anti-homofobia,” elaborado por empresas contratadas pelo Ministério da Educação (MEC), 
inclui: três vídeos em DVD, um caderno com orientações para professores, uma carta para o diretor 
da escola, cartazes de divulgação nos murais do colégio e seis boletins para distribuição aos alunos 
em sala de aula. 
24

 Em 31 de outubro de 2010, Dilma Rousseff foi eleita a primeira presidente do Brasil com 
55.752.529 votos, os quais contabilizaram 56,05% do total de votos válidos. Disponível em: 
http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/estatistica2010/Est_resultados/resultado_eleicao.html). Acesso 
em: 20 nov. 2011. 
25

 Informações obtidas no site G1. Disponível em: http://g1.globo.com/vestibular-e-
educacao/noticia/2011/05/dilma-rousseff-manda-suspender-kit-anti-homofobia-diz-ministro.html. 
Acesso em: 25 mai. 2011.  
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“kit gay” foi um dos mais comentados neste mesmo período. Observa-se, portanto, 

com o advento de novas tecnologias, a velocidade com a qual a informação circula, 

potencializando ainda mais o poder exercido pela mídia.  

Para Medrado (1999), é inegável o papel que a mídia assumiu no 

processo de construção e circulação de repertórios, sobretudo pela sua afluência de 

público e, como conseqüência sua influência sobre o cotidiano das pessoas. É 

indubitável que a mídia, de forma cada vez mais incisiva, vem ocupando um largo 

espaço na construção do imaginário coletivo exercendo uma significativa influência 

sobre os indivíduos determinando, por vezes, comportamentos, concepções e 

identidades. Assim, a mídia “introduziu transformações substantivas nas práticas 

discursivas cotidianas, ou seja, nas formas como as pessoas produzem sentidos 

sobre os fenômenos sociais e se posicionam” (MEDRADO, 1999, p. 245). Contudo, 

como o autor nos lembra, a mídia não é apenas um meio poderoso de criar e fazer 

circular conteúdos simbólicos, mas possui um poder transformador ainda pouco 

estudado – e, talvez, ainda subestimado – de reestruturação dos espaços de 

interação propiciando novas configurações aos esforços de produção de sentidos. 

Segundo Sánchez (1999), A mídia tem como obrigação promover informação de 

qualidade já que esta desempenha um papel social diante da população; papel que 

é um dos requisitos mais importantes em uma sociedade informada: a formação de 

opinião.  

Ao falar sobre a importância do papel desempenhado pela mídia no 

cotidiano das pessoas, como produtora e difusora de ideias e valores na sociedade 

contemporânea, Medrado (1999) afirma que a mídia confere uma visibilidade sem 

precedentes aos acontecimentos, informações e descobertas, levando a uma 

reconfiguração das fronteiras entre o espaço público e o privado, reduzindo barreiras 

espaciais e temporais e permitindo comunicações para além da interação face-a-

face. 

Para Giddens (2005), é natural que associemos primordialmente a mídia 

ao entretenimento. Contudo, devemos ampliar esta compreensão, pois, as 

comunicações de massa também estão envolvidas em muitos outros aspectos de 

nossas atividades sociais. As mídias afetam nossas atitudes não apenas de forma 

específica, mas, sobretudo, são o meio de acesso ao conhecimento do qual 

dependem diversas atividades sociais. Sendo assim, o estudo da mídia está 
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diretamente vinculado ao impacto das ideias sobre as convicções e as ações das 

pessoas.  

De forma geral, podemos dizer que os veículos de comunicação, em 

todas as suas formas de expressão, não são um meio inocente de transmissão de 

saberes. A este respeito Foucault (1996) em A ordem do discurso, buscou 

demonstrar que os discursos que circulam na sociedade são controlados, 

perpassados por formas de poder e de repressão. Para este autor, dar a palavra a 

alguém é dar poder. Por esta razão, a produção do discurso, em todas as 

sociedades, é controlada, redistribuída e organizada por procedimentos que têm por 

função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade. Sobre esta questão Thompson (1998), 

nos diz que a mídia utiliza-se da tecnologia para ampliar seu poder econômico, 

coercitivo e político. Por esta razão, interesses comerciais, políticos e militares 

tiveram um papel vital na expansão das redes a cabo durante a segunda metade do 

século XIX.  

Depreendemos, portanto, que existem formas e artimanhas para se 

controlar o discurso, pois, não se pode dizer tudo, tampouco qualquer um pode falar 

de qualquer coisa, posto que, os efeitos daquilo que é veiculado podem ter sérias 

consequências sociais. Assim, como nos adverte Thompson (1998), a posição que 

um indivíduo ocupa dentro de um campo ou instituição está diretamente relacionada 

ao poder que possui. Nesta lógica, poder é a capacidade de agir para alcançar os 

próprios objetivos ou interesses. É a capacidade de intervir no curso dos 

acontecimentos e em suas conseqüências. Na compreensão deste autor, 

 
[...]. o poder é um fenômeno social penetrante, característico de diferentes 

tipos de ação e de encontro, desde as ações reconhecidamente política dos 
funcionários públicos até os encontros mais prosaicos entre indivíduos na 
rua. Se hoje comumente associamos poder à política, isto é, às ações de 
indivíduos agindo em nome do estado, isto é porque os estados se tornaram 
particularmente centros importantes de concentração do poder no mundo 
moderno. Mas, a importância das instituições estatais não nos deveria 
ocultar o fato de que o poder manifestamente político é somente uma forma 
mais especializada de poder, e de que os indivíduos normalmente exercem 
poder em muitos contextos que pouco ou nada tem a ver com o estado. 
Assim fazendo, eles exprimem e ajudam a tornar relativamente estáveis as 
relações ou redes de poder e dominação entre os indivíduos, e entre grupos 
de indivíduos, que ocupam diferentes posições nos campos de interação 
(THOMPSON, 1998, p. 22).   
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Como nos diz Charaudeau (2009) se informar é transmitir um saber a 

quem não o possui, pode-se dizer que a informação é tanto mais forte quanto maior 

é o grau de ignorância, por parte do alvo, a respeito do saber que lhe é transmitido. 

De acordo com Libâneo (1998), a informação é uma força poderosa que nos domina 

e domina especialmente a grande maioria das pessoas que está afastada do 

conhecimento. Porque informação e conhecimento não se confundem. O 

conhecimento é o que possibilita a liberdade intelectual e política para as pessoas 

darem significado à informação, isto é, julgá-la criticamente e tomar decisões mais 

livres e mais acertadas. Assim, “[...] publicidade é discurso, linguagem, e, portanto, 

manipula símbolos para fazer a mediação entre objetos e pessoas[...]”(CARVALHO, 

2004, p. 12). A autora esclarece ainda que o texto publicitário reflete as tendências 

do contemporâneo e os sistemas de valores de uma determinada sociedade, pois: 

 
[...] qualquer que seja a mensagem implícita, é o testemunho de uma 
sociedade de consumo e conduz a uma representação da cultura a que 
pertence, permitindo estabelecer uma relação pessoal com a realidade 
particular. Sua mensagem primeira e explícita é o estímulo ao consumo de 
um produto, mas ele põe em destaque determinado aspecto de uma cultura, 
como um projetor poderoso, sem deixar de criar em torno de si algumas 
zonas de sombra.” (CARVALHO, 2004, p. 106). 
 

No foco dos debates atuais, muito se tem falado sobre as mudanças de 

costumes na contemporaneidade com relação à sexualidade. Grande parte das 

discussões, a este respeito, aponta que o espaço da mídia se constitui como um 

locus de formação, assim como a escola, a família e as instituições religiosas. 

Inferimos, portanto, que não são apenas as instituições clássicas como a escola, a 

igreja e a família que detêm o poder de dizer e de dar consciência do que somos, ou 

do que podemos vir a ser. A mídia ocupa um papel importante no modo como nos 

constituímos, na medida em que, não é apenas veiculadora de mensagens, mas, 

sobretudo, propaladora de sentidos.  

 
Os discursos veiculados através da mídia são endereçados e interessados 
e buscam atingir o público a que se destinam através de incessantes 
estratégias de convencimento, que levam as pessoas a se identificarem (ou 
não), a sentirem-se nomeadas, visibilizadas e valorizadas nestes discursos 
midiáticos. Ao mesmo tempo estes discursos atendem a lógica capitalista 
do mercado de consumo. A mídia e seus infinitos produtos tornaram o corpo 
um artefato do mercado econômico-social-cultural. Esse corpo do mercado 
de consumo é constantemente construído, reconstruído nessas 
discursividades e, assim, adquire uma materialidade que é, ao mesmo 
tempo, um produto do poder que gera divisões sociais (ANDRADE, 2008, 
p.110). 
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Por esse viés, estamos considerando que a mídia é um instrumento de 

mediação que, ao mesmo tempo em que participa do processo de constituição dos 

sujeitos, retrata um contexto cultural e social construído e transformado por estes 

sujeitos. Os significados veiculados pela mídia são apropriados pelos sujeitos e 

transformados em mediações na constituição destes. Nesse sentido, por exemplo, 

ao analisar a relação entre o corpo e a mídia como temas pedagógicos, Andrade 

(2008) conclui que a mídia e a educação fazem parte do universo da cultura, 

produzindo modelos de vida, modos de ser, de viver, de ver o mundo, reforçando e 

veiculando uma gama de ensinamentos às pessoas. Tal fato ocorre, por que: 

Os meios de comunicação e seus produtos são presenças constantes na 
vida de alunas/os e professoras/es. Deste modo, os ensinamentos 
transmitidos por estes meios se fazem persistentes e atuais também no 
espaço escolar; dividindo com a escola o poder de legitimar os 
conhecimentos entendidos pela mídia e pela escola como mais 
‘verdadeiros’ (ANDRADE, 2008, p.109). 
 

Os meios de comunicação de modo geral e, os textos publicitários, de 

modo particular, utilizam estratégias discursivas com o intuito de manipular efeitos 

de sedução e convencimento. Nesta perspectiva, podemos intuir que estes efeitos 

podem ter sérias conseqüências sociais quando os anúncios relacionados à 

sexualidade se destinam ao público jovem. Nesta perspectiva, Carvalho (2004) nos 

adverte sobre os efeitos quando se trata de anúncios de produtos relacionados à 

sexualidade dos consumidores na faixa etária de 11 a 17 anos, uma vez que esse 

tipo de publicidade envolve não só interesses econômicos, mas, sobretudo, o bem-

estar dos indivíduos. 

Como ilustração, Carvalho (2004) nos apresenta a pesquisa publicada em 

2004 pela UNESCO no Brasil, cujos resultados apontam para a precocidade da vida 

sexual da juventude brasileira (a média de idade entre os meninos é de 13 a 14 anos 

e entre as meninas, de 15 a 16). Assim como nós, a autora compreende que estes 

dados indicam que a sexualidade é um assunto que interessa aos jovens. Por assim 

o ser, é um tema que deve fazer parte da agenda das políticas educacionais amplas. 

Estas políticas devem sobrepujar o âmbito familiar e escolar, abarcando outros 

setores de atividade social, como as instituições e empresas de saúde (hospitais, 

centros de pesquisa e laboratórios farmacêuticos, por exemplo) e as empresas de 

publicidade e comunicações. 
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Segundo Carvalho (2004), quando a questão refere-se à sexualidade 

feminina, por envolver a possibilidade de gravidez, ressalta uma importante questão 

ética: a indústria e o comércio de anticoncepcionais e de testes “caseiros” vendem 

esses produtos a quem não fez uso de outro método contraceptivo, como a 

camisinha, que também visa a evitar o contágio por doenças sexualmente 

transmissíveis. Logo, a potencial consumidora de tais produtos é alguém que, a 

princípio, não atentou para a prática do sexo seguro.  

Diante disso, Carvalho (2004) conclui que torna-se relevante a análise de 

anúncios que promovem esses produtos, visando à sua venda, em revistas 

destinadas ao público adolescente do sexo feminino, uma vez que as 

pressuposições acerca das circunstâncias de consumo desses produtos podem ter 

sérias implicações na vida sexual dos jovens e, conseqüentemente, na construção 

de suas identidades. Nesta mesma direção, autores como Parker (1999), Heilborn 

(2004), Quadrado (2008), Couto (2009) e Sibilia (2009) entendem que uma série de 

produtos são veiculados pela mídia com forte apelo sexual, quer seja de forma direta 

ou indireta. Por esta razão, defendem que as discussões acerca da sexualidade 

sejam intensificadas, visto que, através desta, uma série de comportamentos e 

“normas” sexuais passam a vigorar. 

Partimos do pressuposto que os veículos midiáticos – revistas, jornais, 

internet, televisão, rádio, entre outros – ao transmitirem informações direcionadas ao 

público adolescente, sobre questões relativas à sexualidade, ofertam modelos de se 

“ser” sujeitos através dos seus discursos, suas representações, seus interesses e 

valores. Nesta linha de raciocínio, Carvalho (2004) esclarece que o texto publicitário, 

Qualquer que seja a mensagem implícita, é o testemunho de uma 
sociedade de consumo e conduz a uma representação da cultura a que 
pertence, permitindo estabelecer uma relação pessoal com a realidade 
particular. Sua mensagem primeira e explícita é o estímulo ao consumo de 
um produto, mas ele põe em destaque determinado aspecto de uma cultura, 
como um projetor poderoso, sem deixar de criar em torno de si algumas 
zonas de sombra. (CARVALHO, 2004, p. 106). 
 

A publicidade, nesse sentido, reflete as tendências do contemporâneo e 

os sistemas de valores de uma determinada sociedade.  
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Ao aprofundar os estudos sobre a televisão e a educação, Fischer (2002) 

desenvolveu o conceito de dispositivo pedagógico da mídia26, para demonstrar que o 

modo como a mídia opera na participação da constituição de sujeitos e 

subjetividades ao produzir imagens, significados; ou seja, “saberes que de alguma 

forma se dirigem à ‘educação’ das pessoas, ensinando-lhes modos de ser e estar na 

cultura em que vivem” (FISCHER, 2002, p. 153). Para esta autora, as mudanças 

históricas que hoje experimentamos não podem ser compreendidas sem levarmos 

em consideração a centralidade da cultura, bem como os diversos processos de 

atribuição de sentido às práticas sociais no âmbito do amplo desenvolvimento das 

tecnologias da informação e da comunicação.  

Mediante o exposto, compreendemos que mídia, sexualidade e 

adolescência são temáticas que estão inter-relacionadas. Portanto, vejamos a seguir 

alguns recortes que demonstram este entrelaçamento.  

 

 

3.4 MÍDIA, SEXUALIDADE E ADOLESCÊNCIA 

 

Partimos do princípio que, ao mesmo tempo em que os veículos 

midiáticos transmitem informações direcionadas ao público adolescente, sobre 

questões relativas à sexualidade, estão constituindo sujeitos através dos seus 

discursos, suas ideologias, seus interesses e valores. Os discursos midiáticos não 

são neutros, eles têm um objetivo, um destino e estão inseridos em contextos 

históricos e sociais, são produtos e produtores destes contextos e dos sujeitos que 

neles se constituem. Segundo López e Fuertes (1992), parece haver um processo 

generalizado de inculcação social em que todos os meios de divulgação e de 

publicidade têm um papel preponderante. Sendo assim, em que medida estes 

discursos têm contribuído na forma como os adolescentes concebem a sexualidade? 

                                                             
26

 O dispositivo pedagógico da mídia é um aparato discursivo (já que nele se produzem saberes, 
discursos) e ao mesmo tempo não discursivo (uma vez que está em jogo nesse aparato uma 
complexa trama de práticas, de produzir, veicular e consumir TV, rádio, revistas, jornais, numa 
determinada sociedade e num certo cenário social e político), a partir do qual haveria uma incitação 
ao discurso sobre “si mesmo”, à revelação permanente de si; tais práticas vêm acompanhadas de 
uma produção e veiculação de sabres sobre os próprios sujeitos e seus modos confessados e 
aprendidos de ser e estar na cultura em que vivem.  
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Qual a contribuição da mídia no sentido de prestar esclarecimentos sobre a 

sexualidade?  

Na concepção de Fischer (2002), é possível fazer da mídia objeto de 

estudo, para dessa maneira falar sobre nosso tempo, problematizar nosso cotidiano, 

fazer a história de nosso presente, sem procurar os não-ditos, as verdades 

recalcadas, mas antes descrever como vamos nos constituindo deste ou daquele 

jeito. 

Partimos do princípio que o acesso à informação é fundamental para nos 

situarmos no mundo contemporâneo. O papel da publicidade é de suma importância, 

na medida em que, pode impulsionar mudanças no comportamento e na 

mentalidade dos usuários/receptores. Entendemos que a publicidade dirigida ao 

público adolescente, no que diz respeito à sexualidade, tem sido pouco eficaz 

quanto ao objetivo a que se propõe, a saber: influenciar os jovens naquilo que 

concerne a opiniões, reflexões e a tomada de decisão, de forma responsável, em 

relação a sua vida sexual.  

Nesta perspectiva, Afonso (2001) desenvolveu uma pesquisa sobre 

adolescência e sexualidade. Nesta, as entrevistas com os adolescentes revelaram, 

entre outros, que as fontes de informações, sobre a sexualidade, utilizadas com 

maior frequência pelos jovens são os livros, os amigos e as revistas. Verifica-se, 

portanto, a representatividade dos meios de comunicação quando se trata da 

transmissão de informações sobre a temática da sexualidade aos adolescentes. 

Além disso, convém ponderar em que medida estas fontes são responsáveis pelas 

imagens que os adolescentes elaboram uns dos outros, deles mesmos e do 

conhecimento que assimilam a respeito da sexualidade. Entendemos que tais 

considerações necessitam ser exploradas com maior intensidade, pois, na nossa 

reflexão, ao mesmo tempo em que informam, os veículos midiáticos constituem 

sujeitos através de seu discurso, sua ideologia, seus interesses e valores.  

A pesquisa realizada por Gomes (2010) em um colégio da Rede pública 

Estadual na cidade de Sengés, estado do Paraná, é uma ilustração pertinente do 

papel desempenhado pela mídia, como dissemos anteriormente. De acordo com a 

investigação, a grande oferta de produtos pornográficos em qualquer banca de 

revistas ou locadora de vídeos, a exposição exagerada do corpo, principalmente do 

feminino, os programas televisivos e a banalização da sexualidade tem dificultado a 
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tarefa de educar os jovens. Isso vem causando uma diminuição na idade de inicio da 

vida sexual e o aumento nos casos de gravidez precoce, pois tem despertado a 

sexualidade cada vez mais cedo.  

Na referida pesquisa identifica-se a influência que a mídia exerce sobre 

as crianças e adolescentes. Os dados apontam que os alunos que mais horas 

assistem TV e que permanecem até mais tarde em frente à telinha, podendo assistir 

programas inadequados para sua faixa etária, são os que mais cedo iniciaram sua 

vida sexual e então, tem maiores chances de engravidarem precocemente e 

contraírem doenças sexualmente transmissíveis. 

Para Gomes (2010), apesar da maioria dos alunos pesquisados 

afirmarem que a mídia não influencia seu modo de pensar e agir, de não quererem 

parecer um(a) artista de televisão para mostrar-se mais atraente, pôde-se perceber 

que utilizam bastante o vocabulário que está na mídia, inclusive, após uma 

apresentação em um jornal da Rede Globo de como será a moda (roupas xadrez) 

para a próxima estação, percebeu-se que uma semana após já havia jovens na 

escola usando os modelos que foram apresentados neste jornal. Assim percebe-se 

também que não é nada fácil manter-se virgem nos dias atuais, visto que os jovens 

enfrentam pressão da mídia, dos colegas e do próprio grupo social ao qual fazem 

parte. 

De acordo com a pesquisa “A voz dos adolescentes27”, realizada em 2001 

pela UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância, falar sobre sexualidade 

não é uma atitude comum para a maioria dos entrevistados. Enquanto 32% dos 

entrevistados revelaram ter conversado sobre sua sexualidade no último mês, 64% 

nada comentaram sobre o assunto. Entre os entrevistados que afirmaram ter 

discutido sua sexualidade recentemente, os interlocutores são: preferencialmente os 

amigos (56%). Em seguida, aparecem os familiares (10%) e os namorados e 

professores (6%). Entre os que não discutiram, a maior justificativa é não ter tido 

                                                             
27

 A pesquisa entrevistou 5.280 adolescentes em todo Brasil, com idades entre 12 e 17 anos, para 
mapear o que pensam e como vivem os jovens do Brasil. De acordo com Reiko Niimi, Coordenador 
do UNICEF no Brasil, A Voz dos Adolescentes é a primeira pesquisa de âmbito nacional a ouvir a 
opinião dos adolescentes brasileiros de todos os níveis de renda, todas as regiões geográficas, dos 
diferentes níveis de escolaridade, das diferentes raças e diferentes características culturais. Ainda 
segundo o Coordenador do UNICEF no Brasil, a referida pesquisa permite generalizações em âmbito 
nacional e regional. As opiniões emitidas pelos adolescentes entrevistados, obtidas nacionalmente, 
revelam a opinião dos mais de 21 milhões de brasileiros entre 12 e 17 anos, com margem de erro de 
5%, para mais ou para menos.   
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vontade (38%) e não ter com quem discutir (16%). Nesse sentido, a pesquisa revela, 

entre outros, que os adolescentes assumem, em seus próprios grupos, a função de 

educadores sexuais. 

Contraditoriamente, em busca de orientação sexual, é na família que os 

adolescentes encontram informações mais esclarecedoras (54%). Em segundo 

lugar, fica a escola (48%). Em terceiro, os amigos (46%) e a mídia (46%). Por último 

os postos de saúde (29%). É interessante pontuar que enquanto 46% dos 

entrevistados dizem que obtém informações qualificadas e esclarecedoras nos 

meios de comunicação, 26% consideram as informações confusas e outros 24% 

disseram que não recebem dos meios de comunicação qualquer tipo de 

esclarecimento. A pesquisa concluiu ainda que dos adolescentes que já tiveram 

relações sexuais, apenas 51,5% usam sempre camisinha e mais de uma garota em 

cada dez (13% ou 1,1 milhão de garotas) já tem pelo menos um filho. 

Os números também são preocupantes quando observamos os dados da 

nossa realidade local. Segundo informação, divulgada em maio de 2011, no último 

boletim da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, a AIDS faz parte do cotidiano 

de 107 paraibanos entre 13 e 19 anos. Entre estes, 47 foram contaminados em 

relações sexuais desprotegidas. Em João Pessoa (capital do estado) os jovens de 

15 a 24 anos representam 46% dos casos registrados de AIDS entre os moradores 

da cidade. Verifica-se que este índice vem aumentando nos últimos três anos, época 

em que o acesso aos serviços de diagnóstico da doença foi ampliado pela 

Secretaria da Saúde do Estado da Paraíba.   

A adolescência sempre atraiu o interesse dos estudiosos, como já nos 

referimos no capítulo anterior, uma vez que nesta fase de desenvolvimento pode-se 

observar mais enfaticamente, as tendências de mudanças nos processos sociais. 

Contudo, quando se trata de articular esta temática a sexualidade e a mídia os 

estudos são realizados com menor intensidade.  

Neste sentido, Miguel e Toneli (2007) realizaram uma revisão da literatura 

que teve por objetivo identificar a produção nacional e internacional existente sobre 

os temas adolescência, sexualidade e mídia e catalogaram uma exígua produção, 
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tanto em âmbito nacional quanto internacional. De acordo com o referido estudo, 

com relação à produção nacional28, 

Na base de dados SCIELO foram encontradas seis referências sobre os 
descritores adolescência e sexualidade, uma sobre adolescência e mídia e 
nenhuma com relação à adolescência, mídia e sexualidade. No Banco de 
teses da CAPES, por sua vez, estavam registradas 80 referências sobre 
adolescência e sexualidade, 46 sobre adolescência e mídia e sete sobre os 
descritores adolescência sexualidade e mídia (MIGUEL; TONELI, 2007, p. 

287). 
 
 

Tratando-se da produção internacional29 verifica-se: 

 
Ao lançar unicamente a palavra adolescence na base dados PSYCLIT, 
visando o resgate dos trabalhos relacionados a esse assunto, 51207 
referências foram elencadas. Quando utilizados os descritores adolescence 
and sexuality, foi encontrado um total de 1265 referências. Ao utilizar os 
descritores adolescence and media, 632 referências foram capturadas. 
Finalmente, lançando a seguinte combinação de palavras: adolescence and 
sexuality and media, encontraram-se 58 referências, sendo que nesta 
contagem já foram excluídas as referências que se repetiram dentro dos 

diferentes descritores (MIGUEL; TONELI, 2007, p. 287). 
 
 

Tomando como referência estes dados é interessante perceber o 

pequeno número de referências sobre a temática adolescência, sexualidade e mídia, 

sobretudo se compararmos ao universo de estudos referente à adolescência e 

sexualidade. Dentro da estatística citada acima, poder-se-ia dizer que estudos sobre 

adolescência, sexualidade e mídia representam 0,11% dos estudos sobre 

adolescência e sexualidade. 

Situação idêntica revela-se quando analisamos os dados encontrados na 

Psyclit. Esta constatação é surpreendente e demonstra um imenso contra-senso, 

pois, como também pode ser verificado no levantamento realizado por Miguel e 

Toneli (2007), dos trabalhos que as autoras analisaram há uma ampla participação 

da mídia destinada ao público adolescente. Além disso, a realidade nos mostra um 

panorama complexo no qual a veiculação midiática da sexualidade nos transmite 

uma infinidade de mensagens recebidas que nos leva a questionar: que práticas e 

que sentidos os adolescentes estão construindo sobre a sexualidade? Assim como 
                                                             
28

 Scielo – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha) é um modelo 
para a publicação eletrônica cooperativa de periódicos científicos na Internet. O Banco de Teses da 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior possibilita o acesso a 
informações sobre teses e dissertações defendidas junto a programas de pós-graduação do Brasil. 
29

 Psyclit é um modelo para a publicação eletrônica cooperativa de periódicos internacionais 
científicos na Internet. 

http://www.scielo.org/


121 

Caridade (1999), entendemos que a sexualidade está relacionada com os valores e 

o contexto cultural que o adolescente está inserido, e diante disso, a preocupação 

que surge é que tipo de cultura está subsidiando o adolescente nos dias atuais e 

que noção de sexualidade está sendo construída na atualidade? 

Para Debord (1998), o adolescente está inserido numa sociedade do 

espetáculo, onde a vida é pobre de sentidos e os indivíduos são obrigados a 

contemplar e consumir passivamente imagens de tudo o que lhes falta na vida real. 

A este respeito Rocha (1990), nos adverte que um anúncio publicitário é sempre 

produzido com uma intencionalidade específica: aquela de inscrever no psiquismo 

do expectador a concepção de que a mercadoria anunciada vem acompanhada da 

satisfação de diferentes demandas, diferentes necessidades que ele possui. Quer 

dizer: 

O anúncio projeta um estilo de ser, uma realidade, uma imagem das 
necessidades humanas que encaixa o produto na vida cotidiana. A 
verdadeira magia da publicidade é incluir o produto nas relações sociais dos 
receptores. O produto é introduzido e interpretado para o público pelo 
anúncio. Esta identificação entre as qualidades anunciadas e o produto faz 
com que ele entre no fluxo de nossas vidas da mesma maneira pela qual 
entra no fluxo das vidas dentro do anúncio (ROCHA, 1990, p. 139). 
 

A mídia tornou-se poderosa pelo gigantismo das imagens e pela 

capacidade de produzir sentidos. Hoje, os jovens não precisam necessariamente 

mais ler, pensar ou refletir, basta ver e comprar, tornando-se sobremaneira 

expectadores, em que o parecer é mais importante que o ser, em que a visibilidade 

se estandartiza e ganha proporções gigantescas em detrimento da dizibilidade. É 

nesse contexto do aparente, do revelado, do espetacular, do simulacro e da 

fantasmagoria que o adolescente atual vive sua sexualidade em meios às 

referências que invadem seu imaginário através das práticas e dos discursos 

oferecidos, por exemplo, pela mídia. A mídia assume um papel fundamental na 

compreensão da produção de sentidos por duas razões: “seja porque é pervasiva no 

mundo contemporâneo e, portanto, instrumental na conformação da consciência 

moderna, seja porque confere uma visibilidade sem precedentes aos 

acontecimentos, incluindo aí as novas informações e descobertas” (MEDRADO, 

1999, p, 57-58). 

É indubitável que o tema da sexualidade adolescente está na ordem do 

dia. Como demonstramos, as estimativas são alarmantes no que se refere ao 
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número de adolescentes grávidas. Além disso, apesar do acesso às informações, 

muito adolescentes não se previnem. Assim, nos deparamos com uma situação 

paradoxal: por um lado, supostamente livres das repressões das gerações 

anteriores, vários são os canais, entre estes a mídia, que se propõem a informar aos 

adolescentes como se protegerem. Acontece que, nem sempre eles querem ou 

conseguem aprender. Sendo assim, vale questionar: como a mídia eleva o sexo ao 

discurso? Que comportamentos incentiva e ratifica? Que representações da 

sexualidade engendra?  
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4 SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES: 

INTERFACES E DESAFIOS 

___________________________________________________________________________ 

Se há uma criatura que tenha necessidade de 
formar e manter constantemente firme uma  
personalidade segura e complexa, essa é o 
professor. Destinado a pôr-se em contato com a 
infância e a adolescência, nas suas mais várias e 
incoerentes modalidades, tendo de compreender 
as inquietações da criança e do jovem, para bem 
os orientar e satisfazer sua vida, deve ser também 
um contínuo aperfeiçoamento, uma concentração 
permanente de energias que sirvam de base e 
assegurem a sua possibilidade, variando sobre si 
mesmo, chegar a apreender cada fenômeno 
circunstante, conciliando todos os desacordos 
aparentes, todas as variações humanas nessa 
visão total indispensável aos educadores. 

 

Cecília Meireles 

 

Falamos anteriormente que as discussões sobre a temática da 

sexualidade e os sentimentos que ela desperta sempre estiveram presentes ao 

longo da história da humanidade. Desse modo, diversas instituições de saber 

trouxeram para si a condição de orientar os sujeitos acerca de sua vida em 

sociedade e em particular naquilo que se refere à sexualidade. Entre estas 

instituições interessa-nos discorrer nessa seção sobre a escola, sobretudo porque,  

O tema da sexualidade está na “ordem do dia” da escola. Presente em 
diversos espaços escolares, ultrapassa fronteiras disciplinares e de gênero, 
permeia conversas entre meninos e meninas e é assunto a ser abordado na 
sala de aula [...];é tema de capítulos de livros didáticos, bem como de 
músicas, danças e brincadeiras que animam recreios e festas (ALTMANN, 
2001, p. 575). 
 

De acordo com Barroso e Bruschini (1997), Sayão, R. (1997), Mendonça 

Filho (1999) e Montardo (2008), no início do século XX, mais precisamente na 

década de 20, a educação sexual foi introduzida nas escolas brasileiras.  

As primeiras propostas de envolvimento da escola na educação sexual 
podem ser encontradas no início do século XX, quando, na década de 20, 
Berta Lutz [pioneira feminista brasileira], defendeu a educação sexual com o 
objetivo de proteção à criança e à maternidade. Também na mesma época, 
em Belo Horizonte, em 1928, a Segunda Conferência Nacional de 
Educação aprovou propostas de programas de educação sexual nas 
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escolas, embora esta aprovação não representasse o consenso entre os 
professores (MONTARDO, 2008, p. 164). 
 

As primeiras experiências formais e sistematizadas de Educação Sexual 

nas escolas acontecem nos anos 60, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Belo Horizonte, sendo extintas após o início dos governos militares. Em 1971, a Lei 

5692/71 altera as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e institui o Ensino de 1º 

e 2º graus. Torna obrigatória a inclusão de Programas de Saúde no currículo 

escolar, favorecendo que as escolas passem a tratar de questões ligadas à 

sexualidade humana, o que até então não era oficialmente permitido. 

De acordo com Bagnato (1987), o parecer 2.264, do Conselho Federal de 

Educação elaborado em 1974, recomendou que os Programas de Saúde fossem 

planejados de acordo com as necessidades do meio e do aluno, devendo ser 

estabelecidos em conjunto por representantes dos órgãos de saúde, docentes e 

universidades locais, com o objetivo de auto-capacitar os indivíduos e a sociedade 

para lidar com problemas fundamentais do cotidiano, como o desenvolvimento 

biopsicológico, nutrição e reprodução, entre outros. 

É interessante perceber que, em 1978, o Ministério da Educação e da 

Cultura elaborou um documento no qual se opunha veementemente a introdução da 

Educação sexual no ambiente escolar. Por fim, é apenas na década de noventa, em 

virtude da epidemia da AIDS, que o governo federal por intermédio da Portaria 

Interministerial Nº 796 propõe a implantação, manutenção e/ou ampliação de 

projetos educativos de prevenção àquela síndrome nas redes oficiais e privadas de 

ensino em todos os níveis. Trata-se, portanto, de uma preocupação de cunho 

higienista cujo foco das intervenções recai sobre os aspectos epidemiológicos da 

AIDS, ou seja, ainda não podemos falar propriamente em Educação sexual.   

As investigações sobre os sistemas de práticas e representações sociais 

ligados à sexualidade, de modo geral, são alavancadas de forma mais expressiva, 

quando a sexualidade é desvinculada da reprodução, com a inserção e o 

desenvolvimento dos métodos contraceptivos nos anos 60 e, mais recentemente, 

com o advento da epidemia da AIDS na década de 80. Estes acontecimentos, 

aliados aos estudos sobre gênero, podem ser considerados como elementos 

balizadores que tornaram a sexualidade um campo de investigação com estatuto 

próprio, munido de autonomia e legitimidade. 
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4.1 SEXUALIDADE E GÊNERO: RELAÇÕES DE PROXIMIDADE  

 

Sexualidade e gênero são termos distintos que guardam uma estreita 

vinculação, uma vez que ambos são construídos socialmente e, desse modo, 

carregam uma historicidade e o caráter provisório das culturas. De acordo com 

Louro (2000), os teóricos empregam o conceito de gênero para se referir ao caráter 

fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo; assim sendo, as 

identidades de gênero remetem-nos às várias formas de viver a masculinidade e a 

feminilidade. No que se refere a sexualidade o termo é utilizado para se referir às 

formas como os sujeitos vivem seus prazeres e desejos sexuais, nesse sentido, as 

identidades sexuais estariam relacionadas aos diversos arranjos e parcerias que os 

sujeitos inventam e põe em prática para realizar seus jogos sexuais. 

Os estudos sobre gênero e o seu conceito, na atualidade, estão 

diretamente ligados à história do movimento feminista contemporâneo. Vejamos: 

Na virada do século, as manifestações contra a discriminação feminina 
adquiriram uma visibilidade e uma expressividade maior no chamado 
“sufragismo”, ou seja, no movimento voltado para estender o direito do voto 
às mulheres. Com uma amplitude inusitada, alastrando-se por vários países 
ocidentais (ainda que com força e resultados desiguais), o sufragismo 
passou a ser reconhecido, posteriormente, como a “primeira onda” do 
feminismo. Seus objetivos mais imediatos (eventualmente acrescidos de 
reivindicações ligadas à organização da família, oportunidade de estudo ou 
acesso a determinadas profissões) estavam, sem dúvida, ligados ao 
interesse das mulheres brancas de classe média, e o alcance dessas metas 
(embora circunscrito a alguns países) foi seguido de uma certa acomodação 
no movimento. Será no desdobramento da assim denominada “segunda 
onda” – aquela que se inicia no final da década de 1960 – que o feminismo, 
além das preocupações sociais e políticas, irá se voltar para as construções 
propriamente teóricas. No âmbito do debate que a partir de então se trava, 
entre estudiosas e militantes, de um lado, e seus críticos ou suas críticas, 
de outro, será engendrado e problematizado o conceito de gênero (LOURO, 
1997, p. 14 -15). 
 

No Brasil, o termo gênero, de origem anglo-saxã, começa a ser utilizado 

no final da década de 80. A pretensão passa a ser, portanto, compreender o gênero 

como constituinte da identidade do indivíduo partindo do princípio que gênero e 

sexualidade possuem significados distintos. Ainda que a literatura na área 

demonstre a indissociabilidade desses conceitos, os mesmos não se constituem 

como sinônimos. Sendo assim, tal como nos explica Sorj (1992), podemos 

considerar gênero a palavra sexo desbiologizada e integrada à rede sociocultural, 
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representando a expressão cultural da diferença sexual. Sendo um produto social, é 

aprendido, representado, institucionalizado e transmitido ao longo de gerações,.  

Louro (1997) nos lembra que, os estudos sobre gênero estão diretamente 

relacionados a história do movimento feminista contemporâneo. Desse modo, ao 

falar-se sobre gênero, invariavelmente temos que recuperar, ainda que rapidamente, 

as lutas pela igualdade e as conquistas realizadas pelas mulheres que alavancaram 

modificações conceituais importantes, como por exemplo: o trabalho assalariado, o 

direito ao voto e a instrução e a presença da mulher no cenário político. A este 

respeito, para demonstrar as modificações políticas e sociais protagonizadas pelo 

feminismo, podemos observar que  

Algumas obras hoje clássicas – como por exemplo, Le deuxième sexe, de 
Simone Beauvoir (1949), The feminine mystique, de Betty Friedman (1963), 
Sexual politics, de Kate Millet (1969) – marcaram esse novo momento. 
Militantes feministas participantes do mundo acadêmico vão trazer para o 
interior das universidades e escolas questões que as mobilizavam, 
impregnando e “contaminando” o seu fazer intelectual – como estudiosas, 
docentes, pesquisadoras – com a paixão política. Surgem os estudos da 
mulher (LOURO, 1997, p.16).  
 

De acordo com Louro (2008) é através das feministas anglo-saxãs que 

gender passa a ser usado como distinto de sex. O grande objetivo seria, então, 

através da linguagem, isolar compreensões fechadas acerca das distinções 

biológicas entre homem e mulher enquanto visão completa e acabada do masculino 

e do feminino e acentuar com o termo gênero, o caráter fundamentalmente social 

das distinções baseadas no sexo. 

Como dissemos, sexualidade e gênero são campos de saber que estão 

diretamente relacionados, sendo este último, estreitamente vinculado aos 

movimentos sociais, como o feminista e o da liberação homossexual. Para Heilborn 

et al (1999) tal vinculação aponta para uma das características mais marcantes das 

ciências sociais: o da sua porosidade em relação às questões que inflamam a vida 

social em um dado momento. Ademais, como destaca Louro (2008), sexualidade e 

gênero são categorias que mantêm uma relação de proximidade na medida em que, 

ambas carregam a historicidade e o caráter provisório das culturas. Diferentes 

sociedades e épocas atribuem significados distintos às posições de gênero, à 

masculinidade, à feminilidade e também as várias expressões da sexualidade. Estes 

significados atribuídos aos gêneros e às sexualidades são atravessados ou 

marcados por relações de poder, usualmente implicam hierarquias, subordinações, 
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distinções. É importante pontuar que essas marcações não são realizadas apenas 

nos corpos dos sujeitos, não se expressam apenas nas suas vidas e práticas 

individuais, mas atingem, igualmente, as instituições, as normas e os arranjos da 

sociedade.   

Para Scott (1990) no seu uso mais recente, o “gênero” parece ter surgido 

primeiro entre as feministas americanas que queriam insistir na qualidade 

fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma 

rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou 

“diferença sexual”. Na compreensão de Louro (2008), estudiosas feministas 

procuram demonstrar a especificidade e, consequentemente, a distinção entre 

gênero e sexualidade e, ao mesmo tempo, sua estreita articulação. Entre essas 

estudiosas, o conceito de gênero surgiu pela necessidade de acentuar o caráter 

eminentemente social das diferenças percebidas entre os sexos. Apontava para a 

impossibilidade de se ancorar no sexo as diferenças e desigualdades que as 

mulheres experimentavam em relação aos homens. O conceito levava a afirmar que 

tornar-se feminina supõe uma construção, uma fabricação ou um aprendizado que 

acontece no âmbito da cultura, com especificidades de cada cultura. Assim, 

Ao dirigir o foco para o caráter “fundamentalmente social”, não há, contudo, 
a pretensão de negar que o gênero se constitui com ou sobre corpos 
sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas enfatizada, 
deliberadamente, a construção social e histórica produzida sobre as 
características biológicas. [...] O conceito pretende se referir ao modo como 
as características sexuais são compreendidas e apresentadas ou, então, 
como são trazidas para a prática social e tornadas parte do processo 
histórico. [...] As justificativas para as desigualdades precisariam ser 
buscadas não nas diferenças biológicas (se é que mesmo essas podem ser 
compreendidas fora de sua constituição social), mas sim nos arranjos 
sociais, na história, nas condições de acesso aos recursos da sociedade, 
nas formas de representação (LOURO, 1997, p. 21-22). 
 

Portanto, as marcas da feminilidade são sempre situadas, diferentes, de 

uma cultura para outra; essas marcas se transformam, são provisórias. Inscrevê-las 

num corpo supõe também, lidar com outras marcas, ou melhor, lidar com marcas 

distintivas do seu outro, a masculinidade. Percebe-se, então, que ao falar de gênero 

estamos nos referindo a feminilidades e a masculinidades. A potencialidade do 

conceito talvez resida exatamente nesta noção, a de que se trata de uma construção 

cultural contínua, sempre inconclusa e relacional. 



128 

Nessa mesma linha de raciocínio Scott (1990) pondera que as relações 

entre os sexos são construídas socialmente, como já havia sido preconizado por 

outros teóricos. Contudo, para esta autora, esta afirmação é insuficiente, pois não 

explica como estas relações são construídas e porque são construídas de forma 

desigual privilegiando o sujeito masculino. Além disso, não diz como funcionam ou 

mesmo como mudam e conclui que a constatação acima referida não tem força 

suficiente para integrar ou mudar os paradigmas históricos existentes. Nessa 

perspectiva, Scott (1994) sobrepuja as propostas anteriores e articula a noção de 

construção social com a noção de poder, presente no processo dessa produção. Na 

concepção da autora, a categoria gênero:  

[...] tem duas partes e diversas subpartes. Elas são ligadas entre si, mas 
deveriam ser distinguidas na análise. O núcleo essencial da definição 
repousa sobre a relação fundamental entre duas proposições: gênero é um 
elemento constitutivo das relações sociais, baseadas nas diferenças 
percebidas entre os sexos e mais, o gênero é uma forma primeira de dar 
significado às relações de poder (SCOTT, 1994, p.13). 
 

Para Scott (1990), gênero como categoria de análise, é baseado na 

relação entre duas proposições: gênero tanto é um elemento constitutivo das 

relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, quanto 

uma maneira primária de significar relações de poder. Enquanto a primeira 

proposição se refere ao processo de construção das relações de gênero e sublinha 

a importância dos procedimentos de diferenciação pelos quais, em cada contexto 

histórico, são formuladas e reformuladas, em termos dicotômicos, os conteúdos 

aparentemente fixos e coerentes do masculino e do feminino, a segunda proposição 

se refere à pertinência do gênero como categoria de compreensão e explicação 

histórica de outras relações de poder.  

Em resumo, ao abordarmos a categoria gênero, é importante lembrar que 

não existe masculino e feminino, mas masculinos e femininos, homens e mulheres, 

com suas diferenças de classes, etnia, cultura, religião etc. Aquele que se propõe ao 

aprofundamento dessa temática deve se desvencilhar de "mulher" e "homem" - de 

gênero - como uma noção abstrata. Tais conceitos devem ser pensados como 

diferenciados no âmbito da historicidade de suas relações. A história quando 

problematiza a noção de gênero preocupa-se em mostrar que as referências 

culturais são sexualmente produzidas, e tenta evitar as posições fixas e 

naturalizadas. Por fim, é necessário compreender que a realidade histórica é social e 
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culturalmente constituída. Este é um pressuposto central para o estudioso que usa 

gênero como categoria analítica.  

 

 

4.2 SEXUALIDADE NA ESCOLA: IMPASSES E DESAFIOS  

 

Segundo Montardo (2008), após alguns embates, na década de oitenta, a 

sociedade demonstrava preocupação com o tema da sexualidade no ambiente 

escolar. Assim, embora muitos discordassem da sistemática, havia um consenso 

quanto a sua necessidade. Desse modo, no final do século XX foram consolidados 

os argumentos que demandaram à escola a realização de uma educação sexual, 

com metodologia diferente daquela tradicionalmente instituída nos currículos que 

veio culminar com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN30.  

Pela via da Orientação sexual, os PCN propõem que a escola trate da 

sexualidade como algo fundamental na vida das pessoas. Assim, estes parâmetros 

baseiam-se no princípio de que a escola deve tratar a sexualidade como um 

elemento essencial da vida dos indivíduos em sociedade, tendo como objetivo 

principal a construção da cidadania, o que representa um importante avanço para a 

inserção da sexualidade no cenário escolar. Esta novidade no terreno acadêmico 

veio requisitar dos professores que estes fossem capacitados por especialistas, o 

que vem demonstrar a fragilidade da formação dos professores nesta seara. 

Observamos assim, que abordar a sexualidade na escola, desde os 

primórdios, não se revelou uma tarefa fácil. Desde então, trata-se de uma temática 

eivada de mitos, crenças, estereótipos, preconceitos, valores familiares, questões 

morais e religiosas, por esta razão, silenciada ou escamoteada no espaço escolar. 

                                                             

30
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem o primeiro nível de concretização curricular. São 

uma referência nacional para o ensino fundamental; estabelecem uma meta educacional para a qual 
devem convergir as ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto, tais como os projetos 
ligados à sua competência na formação inicial e continuada de professores, à análise e compra de 
livros e outros materiais didáticos e à avaliação nacional. Têm como função subsidiar a elaboração ou 
a revisão curricular dos Estados e Municípios, dialogando com as propostas e experiências já 
existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e a elaboração de projetos 
educativos, assim como servir de material de reflexão para a prática de professores (BRASIL.MEC, 
1997, p.29). 
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Além disso, Nunes (1987) acrescenta que falar sobre a sexualidade não é simples 

porque existe um certo estranhamento do sujeito humano com sua própria 

sexualidade. Provavelmente porque, o homem foi elaborando, histórica e 

culturalmente, “um conjunto de posturas em torno do sexo, que fez com que este 

transcendesse o próprio sexo. Surgiram tantas exigências, regras, cerimônias, 

interdições e permissões que tornaram a atividade sexual um tabu” (GUIMARÃES, 

1995, p.23). 

Nos séculos XVII e XVIII, por exemplo, com o advento do sistema de 

produção capitalista, a razão predomina como o novo paradigma de percepção do 

mundo modificando costumes, comportamentos, e, consequentemente, o modelo de 

compreensão da sexualidade humana. Como nos fala Giddens (2005), o capitalismo 

é um sistema de produção que contrasta radicalmente com os sistemas econômicos 

anteriores da história, já que envolve a produção de mercadorias e de serviços 

vendidos a uma ampla faixa de consumidores. No capitalismo, a grosso modo, 

aqueles que controlam o capital, formam uma classe dominante constituída por um 

número reduzido de pessoas que tem nas mãos a acumulação do capital. Por outro 

lado, aqueles que pertencem a grande massa da população, a mão de obra 

assalariada, constitui a classe operária, formada por um conjunto de trabalhadores 

que não possui os meios para assegurar sua sobrevivência. Por esta razão, a classe 

operária é compelida a submeter-se aquilo que é ofertado pelos detentores do 

capital. Nesta conjuntura social, com os ideais da nova classe dominante, prevalece 

o individualismo e a concorrência, sendo o trabalho a força motriz que a caracteriza.  

Desde então, a energia sexual precisava ser deslocada e canalizada para 

o trabalho. Desta feita, a sexualidade torna-se algo ameaçador. Portanto, ao 

capitalismo nascente era necessário reprimir a energia sexual para que esta fosse 

usada nas máquinas, no trabalho. O princípio do prazer31 é domado e regulado em 

                                                             
31

 Em 1911, Freud, escreveu um texto intitulado “Formulações sobre os dois princípios de 
funcionamento mental” buscando esclarecer alguns aspectos importantes do desenvolvimento e 
funcionamento mental. Neste texto, afirmou que o aparelho psíquico é regido por dois princípios 
gerais: o princípio do prazer e o princípio da realidade. Ao principio do prazer corresponde o processo 
primário, que implica uma libertação de energia psíquica sem barreiras, ou seja, à um afastamento da 
razão guiando-se só pelo prazer. A atividade psíquica afasta-se de qualquer evento que possa 
despertar desprazer. O principio da realidade, por sua vez, faz com que o aparelho psíquico renuncie 
à satisfação imediata, garantido um contacto com a realidade. 
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detrimento do princípio da realidade que no mundo capitalista é o trabalho 

escravizante e alienado. Com as transformações impostas pelo capitalismo novas 

concepções sobre a sexualidade surgem. Desta feita, o sexo é reduzido ao privado 

com fins reprodutivos.      

 
Todo o movimento repressivo da sexualidade durante os séculos XVI, XVII 
e XVIII começa a se transformar com as próprias transformações do mundo 
capitalista no século XIX. A ação de médicos, os tratados científicos, as 
transformações sociais e a superação de conceitos mecânicos e 
equivocados do mundo moderno aceleram essa transformação no nível da 
sexualidade. Sobretudo entre os séculos XIX e XX temos a figura de 
Darwin, que revoluciona os conceitos básicos das ciências naturais; Freud, 
que revoluciona os conceitos tidos como certos sobre o homem, suas 
neuroses e seus traumas além do “consciente”; e ainda Marx, que inaugura 
uma compreensão estrutural das sociedades humanas e seus mecanismos 
de exploração e reprodução ideológica (NUNES, 1987, p. 97).    
 

Contudo, de 1914 até 1945, o mundo capitalista passa por uma série de 

crises, que culminam com a hegemonia norte-americana e a imposição do modelo 

“The American Way of Life”. Dentre outras várias características, vale destacar aqui 

a importância dos movimentos de contestação, surgidos em decorrência dessa nova 

realidade. Com o aparecimento de uma contracultura, nas décadas de 50 e 60, 

novas concepções ideológicas de sexualidade foram trazidas à tona. Além disso, 

esse novo modo de viver é caracterizado: 

[...] pelo consumo, a dependência dos aparelhos sofisticados, a 
expropriação da subjetividade e a ânsia de ter mais. O capitalismo inaugura 
um progresso enorme no nível das comunicações que agora são o novo 
aparelho ideológico de enquadramento das massas consumidoras; cria-se a 
“aldeia global” onde todos se sentem integrados [...] O capitalismo 
apreendeu a sexualidade como o grande grito e incorporou-a à sua máquina 
de consumo: toda a propaganda passa a falar de sexo, a estimular e referir-
se aos anseios sexuais de nosso tempo. Até mesmo as coisas mais simples 
são vendidas com o distintivo do sexo [...] O sexo é objeto de consumo por 
excelência (NUNES, 1987, p, 97-98). 
 

De acordo com Carvalho (2009), as sociedades contemporâneas, 

inscritas no modo de produção capitalista, estão envolvidas em um processo de 

subjetivação, ou seja, de produção continuada de modos de pensar, de sentir, de 

avaliar, que se revertem na manutenção desta mesma ordem social. Um dos 

processos mais evidentes no contexto da subjetivação é a valoração de diferentes 

aspectos da vida a partir da quantificação econômica, de forma que o próprio capital 

torna-se doador de valor e de sentido para diferentes domínios da vida. A existência 

torna-se unidimensional, perdendo a complexidade à medida que substitui os 
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múltiplos sistemas de valor pela valoração capitalista. Também a sexualidade 

inscreve-se na subjetivação capitalística: por um lado, ela comparece associada às 

mercadorias numa infinidade de peças publicitárias; por outro, permanentemente 

associada ao universo das mercadorias, acaba por adquirir algumas das suas 

qualidades. A sociedade capitalista vê o corpo como mera força de trabalho e com a 

mercantilização do sexo, o corpo produtor de bens, passa a ser “ele próprio” objeto, 

fonte de produção capital. A este respeito, observamos que: 

Os anos oitenta e noventa [do século XX] são marcados por uma juventude 
pré-disposta ao consumo e moldada pela indústria cultural e pela mídia, 
rotulada socialmente de “geração coca cola” e “geração shopping center”. 
Os jovens, a partir desse momento, começam a vivenciar intensamente o 
lazer, desfrutando a vida sem muito compromisso e com maior liberdade 
(tanto o rapaz como a garota), sendo frequente encontrá-los nos espaços 
públicos como lanchonetes, danceterias (anos 80), boates e shopping 
centers (anos noventa), locais estes de socialização ([...]) É no cenário 
noturno e por volta da segunda metade da década de oitenta que se 
observa uma mudança profunda e irreversível no comportamento afetivo e 
sexual juvenil, denominado pelos mesmos, de “Ficar” e “Estar Ficando” 
(RIBEIRO, 2006, p. 32).  
 
 

Nesta linha de raciocínio, acrescentamos: 

 
Vivemos um tempo em que o corpo é exaustivamente falado, invadido, 
investigado e ressignificado: medicina, engenharia genética, 
tecnobiomedicina, psicologia, enfermagem, nutrição, direito, biologia, 
educação física, pedagogia, história, antropologia e sociologia são apenas 
algumas das áreas que, imbricadas ou sobrepostas, têm interferido e 
redefinido as formas pelas quais vemos, conhecemos, falamos e nos 
relacionamos com aquilo que chamamos de nosso corpo. Nosso tempo é, 
também, um tempo em que importantes segmentos econômicos se 
sustentam fabricando e vendendo representações de determinados corpos, 
definidos como bonitos e saudáveis: a mídia, a indústria do vestuário e da 
moda, as indústrias cosméticas, farmacológicas, nutricional e esportiva, a 
medicina estética, para ficar nos exemplos mais óbvios (MEYER; SOARES, 
2008, p.6). 
 
 

Neste sentido, Goldenberg e Ramos (2004), nos lembram que no início do 

século XXI ocorreu uma glorificação e ênfase na exposição pública do corpo, antes 

encoberto e escondido para os homens e as mulheres. Atualmente, com as 

anatomias à mostra, vemos confirmada a ideia que vivemos um afrouxamento moral 

antes nunca visto. Segundo estas autoras, a redescoberta do corpo sob esta 

aparente libertação física e intelectual trouxe signos de uma nova moralidade, 

traduzido por um padrão estético designado de boa forma. 
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Assim como Furlani (2009), entendemos que os saberes veiculados pela 

propaganda produzem informações que não apenas educam, informalmente, 

mulheres e homens, meninas e meninos; mas atuam, sobretudo, na construção de 

suas identidades culturais. Esses saberes, ao serem trazidos para o interior da 

Escola, passam a integrar o currículo escolar formal, passam a atuar na constituição 

das identidades dos sujeitos, podem legitimar (ou não) as relações de desigualdade 

entre os sexos e entre os gêneros e contribuir para uma sociedade (mais ou menos) 

sexista, machista, misógina, homofóbica e/ou racista. Desta feita, 

Os meios de comunicação e seus produtos são presenças constantes na 
vida de alunas/os e professoras/res. Deste modo, os ensinamentos 
transmitidos por estes meios se fazem persistentes e atuais, também no 
espaço escolar. dividindo com a escola o poder de legitimar os 
conhecimentos entendidos pela mídia e pela escola como ‘verdadeiros’. 
Mídia e educação fazem parte do universo da cultura, produzindo modelos 
de vida, modos de ser, de viver, de ver o mundo, produzindo, reforçando e 
veiculando uma gama de ensinamentos às pessoas (ANDRADE; 2008, p. 
109). 
 

Neste sentido, Louro (1997), formula que abordar a sexualidade implica 

em mudanças significativas, o que não é tarefa fácil nem trivial. De acordo com esta 

autora, ao abordar a sexualidade é preciso assumir que todos os sujeitos são 

constituídos socialmente e que, seja qual for a diferença, trata-se de uma construção 

feita de um dado lugar, que se toma como norma. Sendo assim, é necessário 

questionar a norma e duvidar do natural, pois, “a sexualidade não segue as regras 

da cultura, mesmo quando a cultura tenta domesticar a sexualidade. Podemos 

insistir que a sexualidade é a própria alteridade” (BRITZMAN; 1999, p. 89). 

Decerto, estes fatores contribuíram para nos depararmos, como nos diz 

Leão e Ribeiro (2009), com três situações contraditórias que demonstram a total 

ausência de clareza e objetividade quando se trata da Orientação sexual na escola. 

A primeira é que, apesar da demanda e da recomendação de vários autores, a 

escola persiste em negar que lhe compete a orientação sexual dos alunos. A 

segunda é aquela em que as escolas explicam sua omissão justificando que a 

orientação sexual cabe à família. E a terceira situação é quando a sexualidade se 

manifesta de forma intensa e incomoda professores e direção, e a escola busca 

resolver aquilo que denomina “problema” com palestras isoladas dadas por 

profissionais de saúde. Como assinala Furlani (2009), para muitos educadores, a 

opção em não discutir as sexualidades e os gêneros pode ser apoiada pela 
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“providencial” inexistência da temática nos currículos escolares (que justificaria sua 

recusa na discussão e o conveniente apego aos conteúdos curriculares propostos). 

Ou ainda poderia estar favorecida pela ausência da temática nos seus cursos de 

formação (o que se somaria à admitida dificuldade pessoal com o assunto). 

Provavelmente, devido a estes aspectos, algumas pesquisas demonstram 

que os docentes sentem-se despreparados para falar abertamente sobre esta 

temática. A este respeito, corroboram autores como Oliveira (2001), Mariuzzo 

(2003), Silva (2005), Balestrin (2007) e Gomes (2010), por entenderem que a política 

nacional de formação de professores não tem favorecido a preparação dos docentes 

nos aspectos teórico, psicológico, filosófico e pedagógico sobre sexualidade, para a 

atuação didático-pedagógica na escola. Para nós, este é um dos aspectos decisivos 

para que os PCN tivessem pouca ou nenhuma receptividade no espaço escolar. Na 

concepção dos professores, estas diretrizes soam como um encargo que lhes foi 

atribuído, onerando significativamente as responsabilidades que já assumem, 

tornando as suas atividades excessivas. Apontam que não existem materiais e 

metodologias adequadas, que possam promover um trabalho pedagógico 

significativo. Além disso, compreendem que compete a família o papel de esclarecer 

as questões inerentes a sexualidade.  Como nos diz Gomes (2010), os professores 

se queixam que a responsabilidade delegada a eles, foi excessiva, argumentando 

que esta é uma tarefa prioritária para a família. Não percebem formas claras de 

conteúdo para desenvolverem a “orientação sexual” em suas disciplinas e tendem a 

ignorar situações em sala de aula que impliquem uma discussão explícita sobre 

sexualidade, observada como um problema de difícil abordagem junto aos alunos. 

Muitos professores se sentem expostos nestes momentos, “optando” pela 

“metodologia” do “não vi, não escutei e não falei”. Para a autora, esta atitude era 

previsível, considerando as dificuldades de capacitação dos professores nos temas 

transversais, após a publicação e distribuição dos PCN nas escolas. Em outras 

palavras, como expressa Bonfim (2009), um dos motivos da sexualidade ser uma 

temática silenciada no ambiente escolar é a precariedade da formação docente para 

abordar esta questão. Assim, entendemos que se torna imperativo que os 

professores das diversas disciplinas atentem para o importante compromisso de 

assumir a discussão da sexualidade na escola, resgatando assim a função social da 

escola de tratar pedagogicamente essa demanda educacional. 
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Na nossa compreensão, a escola é um espaço democrático que objetiva 

possibilitar o acesso à emancipação e a transformação social por intermédio do 

desenvolvimento do pensamento crítico, da troca de informações de modo a 

fornecer os subsídios para que o aluno cultive a busca pelo saber e a sua formação 

enquanto cidadão. Falamos, portanto, de emancipação, de transformação política e 

social. Como propõe Saviani (2003), a especificidade da educação escolar é a 

transmissão-assimilação do saber sistematizado, que é a atividade nuclear da 

escola. Neste sentido, quando falamos em educação, a preocupação com o ensinar 

e o aprender sobre o saber sistematizado deve se fazer presente e se constituir no 

cerne de uma prática pedagógica politicamente compromissada com a ampla 

socialização do conhecimento escolar. Pela mediação da escola dá-se a passagem 

do saber espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. 

Para Libâneo (1995), o objetivo da escola é garantir a todos, os saberes e 

as capacidades necessárias a um domínio de todos os campos da atividade 

humana, sendo esta a condição para redução das desigualdades de origem social. 

Nestes termos, a educação escolar apresenta-se como uma tarefa extremamente 

complexa. Como nos adverte o autor, o modo como os professores realizam seu 

trabalho, selecionam e organizam o conteúdo das matérias, ou escolhem técnicas 

de ensino e avaliação está explícita ou implicitamente relacionado aos pressupostos 

teórico-metodológicos que dispõem. Estamos pontuando um aspecto fundamental 

da prática pedagógica que nos interessa de perto: a formação inicial dos 

professores, pois partimos do princípio que,  

A orientação sexual inserida na escola sem uma preocupação com a 
problemática geral da instituição educacional, sem a adequada preparação 
da comunidade escolar para receber em seu meio uma nova abordagem em 
educação que foge do conteúdo tradicional, e sem profissionais com 
formação específica para trabalhar nas escolas, será, no máximo, 
informação sexual, a pura e simples reprodução de definição e conceitos 
que deveriam ser dados nas aulas de Biologia (RIBEIRO, 1990, p. 31). 
 
 

A este respeito Libâneo (1995) nos traz considerações interessantes. 

Segundo este, há professores interessados num trabalho docente mais 

consequente, visto que, são capazes de perceber o sentido mais amplo de sua 

prática e de explicitar suas convicções. Existem ainda aqueles que se apegam à 

última tendência da moda, sem preocupar-se em refletir se, de fato, esta responderá 

as questões que envolvem o cotidiano do seu fazer pedagógico. O autor ainda 
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aponta um elemento crucial que se impõe na formação dos professores. O autor 

revela que os conteúdos dos cursos de licenciatura, ou não incluem o estudo das 

correntes pedagógicas, ou giram em torno de teorias de aprendizagem e ensino que 

quase nunca têm correspondência com as situações concretas de sala de aula, não 

ajudando os professores a formar um quadro de referência para orientar sua prática.  

Desse modo, uma boa parte dos professores, provavelmente a maioria, 

baseia sua prática em prescrições pedagógicas que viraram senso comum, 

incorporadas quando de sua passagem pela escola ou transmitidas pelos colegas 

mais velhos. Assim, nos deparamos com uma situação preocupante. De um lado, a 

prática docente está condicionada aos pressupostos teórico-metodológicos que o 

professor dispõe. Por outro, esta prática fundamenta-se efetivamente em 

pressupostos obsoletos e/ou anacrônicos. Esta parece ser uma realidade vivenciada 

pelos professores das disciplinas de um modo geral. Em particular, qual o panorama 

quando se trata, especificamente, da abordagem da sexualidade na escola? Qual a 

postura adotada pelos professores com relação à discussão desta temática na sala 

de aula?  

As pesquisas de um modo geral, entre as quais, aquela realizada por 

Gomes (2010), identificaram que alguns professores adotam uma posição de 

negação da sexualidade, devido à inabilidade em abordar o assunto, quer seja por 

desconhecimento, por medo, por convicção ou ideologia. Por esta linha de 

raciocínio, no que tange a abordagem da sexualidade, depreendemos que a escola 

não dispõe de condições para cumprir o seu papel enquanto instância formadora do 

cidadão, visto que, os professores não estão capacitados para esta tarefa. Pelo que 

podemos observar há um abismo entre o que deveria ter sido instituído nas escolas 

a partir dos PCN, e o que está ocorrendo de fato. Desse modo, não há como nos 

furtarmos a encarar a problemática da formação do professor. Este é um dos 

elementos essenciais para que possamos ter assegurada uma intervenção 

adequada no manejo da abordagem da sexualidade na escola. Conforme salienta 

Braga (2005) não há como desconsiderar a capacitação dos docentes por ser este o 

primeiro passo para que a orientação sexual aconteça. 
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4.3  A TRANSVERSALIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O FAZER DOCENTE 

 

Explicitamos anteriormente que os PCN são referências subsidiárias para 

a organização do ensino fundamental e médio, elaborado e divulgado pelo Ministério 

da Educação e da Cultura em 1996. Nos PCN destaca-se a inclusão de 

determinados conteúdos vinculados ao cotidiano da sociedade, reunidos sob a 

denominação de Temas Transversais, que irão perpassar os objetivos, os conteúdos 

e as orientações didáticas integrantes das disciplinas básicas do currículo. Segundo 

os PCN, os Temas Transversais são 

 
[...] temas que aparecem transversalizados nas áreas definidas, isto é, 
permeando a concepção, os objetivos, os conteúdos e as orientações 
didáticas de cada área, no decorrer de toda a escolaridade obrigatória. A 
transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um 
compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as 
questões que estão envolvidas nos temas, a fim de que haja uma coerência 
entre os valores experimentados na vivência que a escola propicia aos 
alunos e o contato intelectual com tais valores (BRASIL, 1997, p.64). 
 

É importante esclarecer que nos Temas Transversais os conteúdos não 

são concebidos como novas disciplinas, pois devem ser inseridos, de forma 

indisciplinar, integral e transversal aos conteúdos já trabalhados. Para Dalarosa 

(2009), o Brasil tomou de empréstimo a ideia dos temas transversais da reforma 

educacional espanhola, implantada a partir de 1987, após o regime ditatorial 

franquista.  Para o autor, esta reforma educacional seria parte das medidas de 

recomposição e atualização capitalista para fazer frente às mudanças do mundo da 

produção e do consumo. De forma bastante cética, compreende que a proposta de 

transversalidade dos PCN se apresenta como um verniz para o currículo escolar, 

induz a superficialidade e caracteriza-se num modelo tecnicista de educação, 

despolitizador e subjetivista. Neste modelo, a educação é tida como algo descolado 

ou acima da realidade social, e, em se tratando dos problemas educacionais, estes 

não se apresentam como um reflexo dos problemas da sociedade. Para a autora 

citada, a proposta de transversalidade instituída no Brasil é um avanço importante, 

contudo, como não está vinculada a uma reforma curricular profunda, é algo que 

permanecerá apenas no plano teórico, sendo sua aplicação na escola algo 

inexequível. Esta postura de ceticismo também é compartilhada por Nunes (2009). 

Nas suas palavras: 
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Descentralização e transversalidade passaram a ser as palavras de ordem 
que surgem e proliferam muito mais como slogans do que conceitos, 
argumentos e proposituras viáveis. Ser transversal significaria assumir uma 
diáfana capacidade de perpassar núcleos e estruturas reais e simbólicas 
supostamente intransponíveis. A transversalidade apontaria para uma 
superação do “conteudismo” e do “escolacentrismo” e não cairia numa 
dimensão pós-moderna absolutamente subjetivista, porque estaria na 
terceira via. Este foi o terreno político de nossos reformadores verde-

amarelos (NUNES, 2009, p. 159). 
 

No nosso entender, apesar de algumas críticas, os Temas Transversais 

se apresentam como uma novidade ao refletir o desejo de fazer chegar à escola 

pública um conjunto de inovações didáticas que permitam melhorar a qualidade do 

ensino. Os referidos Temas têm o propósito de possibilitar uma educação integral, 

ao trazerem para o cotidiano escolar, questões sociais contemporâneas 

significativas, que demandam a escola uma ação efetiva, no sentido de diminuir os 

seus efeitos indesejáveis, como é o caso da sexualidade. Daí porque a Orientação 

Sexual é um dos Temas Transversais que traz no seu cerne a preocupação com o 

comportamento sexual dos jovens.  

A introdução da Orientação Sexual no âmbito escolar é de fundamental 

importância, por ser a escola uma instituição diretamente envolvida no processo de 

desenvolvimento e formação do indivíduo, o que a faz intervir, deliberadamente ou 

não, na educação sexual dos alunos. Além disso, os meios de comunicação, que 

utilizam o sexo para chamar a atenção dos expectadores, estimulam e despertam a 

curiosidade e a prática sexual precoce, o que vem dificultar o processo de 

conscientização e responsabilidade individual dessas sobre o assunto. Por esta 

razão, é imprescindível que as crianças e os adolescentes tenham acesso a 

temática da sexualidade nas instituições de ensino ao longo do seu processo de 

desenvolvimento. Ademais, temos a convicção de que 

 
A presença da sexualidade independe da intenção manifesta ou dos 
discursos explícitos, da existência ou não de uma disciplina de “educação 
sexual”, da inclusão ou não desses assuntos nos regimentos escolares. A 
sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é algo 
que possa ser desligado ou algo do qual alguém possa se despir (LOURO, 
1997, p. 81). 
 

Embora as orientações propostas nos PCN e nos Temas Transversais 

sejam gerais, não apresentem um manual a ser seguido, e, necessitem de 

adequação a realidade social, é inegável que estes possuem uma importância 
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histórica e documental. Achamos que os conteúdos propostos são significativos e 

pertinentes ao espaço escolar, ainda que, estes aspectos venham desvelar e colocar 

em questão a prática docente, visto que, entre outros, as resistências individuais 

e/ou coletivas e a formação teórico-metodológica inicial da maioria dos docentes não 

possibilita a aquisição de concepções mais críticas sobre a sexualidade.  

Os PCN surgiram com o intuito de oferecer diretrizes mais claras às 

políticas para a educação no âmbito do ensino fundamental e médio, bem como, 

garantir a igualdade de acesso ao conhecimento, em todas as regiões do Brasil. 

Contudo, foram organizados sem dar, aos professores, as devidas condições 

materiais e intelectuais necessárias para subsidiar uma preparação teórico-prática 

que promovesse as mudanças propostas no seu cerne.  Sendo assim, reiteramos a 

ponderação de Nunes e Silva (2000) ao salientarem que é necessário considerar a 

viabilidade e a eficácia de um trabalho transversal com a sexualidade, pois, do 

contrário, 

[...] é como se construíssemos um perfeito palácio em uma ilha, num imenso 
lago e não tivéssemos condições de chegar lá, por não termos construído 
antes uma ponte para atravessarmos o lago com segurança e nos 
instalarmos no palácio. Ou ainda como se construíssemos uma base para a 
sobrevivência humana em um outro planeta e não tivéssemos condições de 
desenvolver um meio de transporte para que os indivíduos pudessem 
chegar até a base e passassem a habitar o novo planeta (NUNES; SILVA, 
2000, p. 67). 
 

Embora reconheçamos a existência de contradições, lacunas e 

insuficiências nos PCN, entendemos que a atenção curricular à sexualidade humana 

é uma conquista importante por trazer à tona uma temática complexa, que durante 

muito tempo, foi escamoteada na nossa tradição pedagógica. A introdução na 

Orientação sexual no contexto escolar é necessária e oportuna, haja vista a 

importância que os discursos, as concepções e as múltiplas interpretações sobre a 

sexualidade assumiram na cultura do nosso tempo. Todavia, convém considerar que 

instituir a Orientação sexual, como um tema do qual o professor deverá ocupar-se, 

implica trazer à tona o debate sobre sua qualificação. Do nosso ponto de vista esse 

é um dos entraves a ser superado, pois, “infelizmente, os cursos de formação de 

professores não consideram a sexualidade um conteúdo “ensinável”, ou seja, 

parecem entender que professores e alunos conseguem se desvencilhar de suas 

sexualidades para irem à escola” (OLIVEIRA,1999, p.107). 
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Ao analisar as produções de pós-graduação brasileiras sobre formação 

de professores/educadores para o trabalho com a Educação Sexual, nos vários 

níveis escolares, apresentamos um panorama nada favorável. Vejamos: 

O despreparo dos profissionais nas diversas produções identificadas 
precisa ser reconhecido e enfrentado pelos sistemas públicos educacionais 
se estes esperam que muitas das orientações sobre o tema, contidas 
especialmente nos Parâmetros Curriculares Nacionais, não fiquem 
reduzidas a orientações técnicas sem implementação na prática escolar. O 
mérito dos PCNs foi possibilitar a abordagem da Educação Sexual sem a 
perspectiva de proibição e repressão antes dominantes, mas sua grande 
lacuna está em não garantir o espaço coletivo reflexivo e continuado da 
formação do professor/educador para o trabalho com Educação Sexual, que 
possibilite a interação entre o pessoal e o profissional. Se já é difícil que o 
professor de Ciências Biológicas assuma o trabalho com a Educação 
Sexual em todas as suas dimensões, o que dizer em relação aos 
professores de áreas diferentes, por exemplo, professores de Matemática, 
Física ou Geografia, distantes desta temática na sua formação inicial? 
(SILVA; NETO: 2006, p. 35). 
 

Pelo exposto, somos levados a presumir a necessidade de discutirmos 

com maior densidade a formação dos professores, haja vista que estes são os 

responsáveis pela interlocução da abordagem da sexualidade na escola. Conforme 

nos asseguram Ribeiro e Reis (2007), este conhecimento não faz parte dos 

conteúdos curriculares, da maioria dos cursos de graduação, que formam estes 

professores. Portanto, devemos lançar nosso olhar para as instituições responsáveis 

pela formação e qualificação do professor. Como nos apresenta Ludke (2000), a não 

obrigatoriedade dos PCN, associada à tendência ao conservadorismo e à 

estagnação a que a escola está sujeita, como qualquer outra instituição social, torna 

possível que a implantação da Orientação Sexual continue restrita apenas a 

algumas experiências isoladas. Por esta razão,  

[...] juntamente com a análise de por que a sexualidade é tão difícil de ser 
discutida no conteúdo escolar, deve também haver uma disposição de parte 
das professoras para desenvolver sua própria coragem política, numa 
época em que pode não ser tão popular levantar questões sobre o 
cambiante conhecimento da sexualidade. Isso significa que a sexualidade 
tem muito a ver com a capacidade para a liberdade e com os direitos civis e 
que o direito a uma informação adequada é parte daquilo que vincula a 
sexualidade tanto com o domínio imaginário quanto como domínio público 
(BRITZMAN, 1999, p. 109). 
 

Sabemos que a universidade tem por princípio criar, transmitir e 

disseminar o conhecimento. Como nos lembra Bernheim e Chauí (2008), isto é 

reconhecido pela sociedade a medida que, à autoridade intelectual das instituições 

de educação superior, está diretamente vinculada à sua capacidade de se expressar 
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sobre os problemas éticos, culturais e sociais de forma completamente 

independente e com plena consciência das suas responsabilidades. Ainda segundo 

os autores, a revolução copernicana promoveu, entre outras consequências, 

transformações nos processos de ensino e aprendizagem. Nesta nova configuração, 

há uma mudança de ênfase: o professor deixa de ser o centro principal do processo 

passando este lugar a ser ocupado pelo aluno, sem que com isso a importância do 

professor e os processos de aprendizagem sejam diminuídos. Não se trata do 

professor afastar-se do processo, mas sim, de modificar a sua atuação passando a 

funcionar como guia, tutor, promotor de aprendizagem, capaz de gerar nas salas de 

aula um ambiente de aprendizagem. Assim, os professores se tornam co-aprendizes 

com seus alunos, buscando superar o conceito da educação como mera 

transmissão/acumulação de conhecimento e informação. Este fato torna a crise da 

educação, em grande parte, uma crise do modelo pedagógico tradicional. Por esta 

razão,  

O modelo pedagógico tradicional precisa ser reformado, tendo em vista o 
fato indiscutível do crescimento acelerado do conhecimento 
contemporâneo, acompanhado de sua rápida obsolescência, como também 
em face de outra realidade como o deslocamento do sistema escolar como 
único supridor de educação, com o advento da escola paralela da mídia de 
massa e a rápida disseminação da informação, com o recurso das 
modernas tecnologias. Não pode haver dúvida de que esses fenômenos 
modificam necessariamente o modelo pedagógico e o papel do professor 
universitário (BERNHEIM; CHAUÍ, 2008, p. 32). 
 

A educação precisa promover a formação de indivíduos cuja interação 

criativa com a informação os levem a construir o conhecimento. Portanto, para 

sobrepujar o modelo pedagógico tradicional uma série de competências básicas 

sejam adquiridas, no âmbito do ensino universitário, tais como: 

- Capacidade reflexiva e crítica; 
- capacidade de solução de problemas; 
- capacidade de adaptação a novas situações; 
- capacidade de selecionar a informação relevante nas áreas de trabalho, 
cultura e exercício da cidadania, que lhe permite tomar decisões corretas; 
- capacidade de continuar aprendendo em contextos de mudança 
tecnológica e sociocultural acelerada, com a permanente expansão do 
conhecimento; 
- capacidade de buscar espaços intermediários de conexão entre os 
conteúdos das várias disciplinas, de modo a realizar projetos que envolvam 
a aplicação de conhecimentos ou procedimentos próprios de diversas 
matérias; 
- capacidade de apreciar a leitura e a escrita, o exercício do pensamento e a 
atividade intelectual, de modo geral (BERNHEIM; CHAUÍ: 2008, p. 46). 
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Fávero (2002), complementa o acima exposto. Para esta educadora, 

compete a universidade propagar o conhecimento da ciência, tecnologia e cultura 

por intermédio do ensino e da pesquisa, considerando sobremaneira as mudanças 

ocorridas na sociedade. Entendemos que a universidade tem muitos desafios, entre 

os quais, o de produzir novos conhecimentos e aplicá-los à realidade social, 

considerando a necessidade de ser acessível a toda a sociedade, em todos os 

níveis sociais para que haja inclusão social, exercendo tanto uma função social 

quanto política. De outra forma, se a universidade exerce o seu papel ela produz um 

efeito transformador na sociedade à medida que propõe soluções para os problemas 

nela existentes. Portanto, um dos objetivos do ensino universitário é formar pessoas 

que pensem para que produzam novos conhecimentos e mudem a realidade. 

Sendo assim, é importante questionar em que medida os cursos de 

graduação tem oferecido uma formação, de modo coerente, com as exigências 

teórico-metodológicas necessárias à produção de novos conhecimentos e a 

mudança da realidade. Interessa-nos particularmente verificar se os cursos de 

licenciatura tem proporcionado, aos futuros professores, uma formação que 

comporte um perfil pedagógico voltado para as necessidades e interesses dos 

alunos no que tange a sexualidade. Entendemos que esta é uma reflexão 

importante, pois, como nos adverte Saviani (2003), os problemas de má qualidade 

do ensino e o baixo desempenho das escolas públicas têm levado a educação a 

reforçar as desigualdades sociais, mais do que a contribuir para compensá-las ou 

superá-las.  

Como já mencionamos, a temática da sexualidade tem sido intensamente 

discutida na contemporaneidade de modo que não há como nos furtarmos a 

questionar a formação inicial dos professores. Como é sabido, os cursos de 

licenciatura são responsáveis pela base da formação do indivíduo. Estes cursos 

formam docentes para atuarem da educação infantil ao ensino fundamental. Por 

esta razão, se é necessário discutir a temática da sexualidade na escola, não 

podemos omitir ou negar sua presença nos cursos de formação inicial de 

professores, afinal: 

A sexualidade infantil é a fonte original de toda a curiosidade e investimento 
sapiente; mas, como seu objetivo privilegiado é a obtenção do prazer, é 
preciso que o sistema educacional, e o professor em particular, tenha a 
exata noção disso, e possa fazer da atividade pedagógica uma atividade 
prazerosa, onde o saber tenha também sabor (recorrendo mais uma vez ao 
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latinismo, recordo que um e outro provêm do termo sapere, “ter gosto”). Só 
assim, através de um saber que possa afetar os jovens estudantes, se tem 
sucesso em dispor da matriz principal de toda aquisição de conhecimentos 
e de talentos necessários à uma vida plena e potente: a sexualidade 
(KUPERMANN, 1999, p. 70). 
 

No entanto, o que a literatura nos sugere caminha na direção contrária a 

ponderação do autor acima mencionado, pois, a escola trata a sexualidade de 

maneira superficial e improvisada. Os professores mal conseguem discutir sobre 

assuntos tais como: gravidez, virgindade, aborto, masturbação e outros. Quando não 

é possível escamotear as indagações dos alunos sobre essas manifestações da 

sexualidade, os docentes enfatizam os aspectos anatômicos e fisiológicos dos 

aparelhos reprodutores masculinos e femininos ou adotam a postura de 

conselheiros, tentando normatizar e/ou moralizar o comportamento dos alunos.  

É importante lembrar que esta postura pedagógica não se realiza com 

tranquilidade. Ao contrário, é incômoda e difícil. Os professores ora não se sentem 

preparados, ora não se sentem a vontade para expor seus conhecimentos, 

concepções, convicções e valores sobre a sexualidade, o que origina a veiculação 

de informações pseudocientíficas, impregnadas de moralismos e preconceitos a 

respeito desse tema. Tal estado de coisas nos leva a crer que, embora a 

sexualidade seja uma questão demasiadamente presente no universo escolar, os 

professores estão despreparados para uma ação efetiva e uma compreensão das 

suas especificidades. 

Nunes e Silva (2000) apresentam duas tipologias metafóricas que ilustram 

com grande propriedade, aquilo que se processa nas atitudes dos professores ao 

abordarem a sexualidade na escola: a “pedagogia do bombeiro” e a “pedagogia do 

avestruz”. A “pedagogia do bombeiro” é aquela intervenção cujo propósito é, 

supostamente, “apagar focos de incêndio” no que se refere a manifestação e a 

curiosidade sexual dos alunos. A “pedagogia do avestruz” simboliza a atitude de 

“fingir que não vê”, enterrando a cabeça na areia do dia-a-dia, esquivando-se do 

debate da questão. Em síntese é presumível que os professores necessitam debater 

suas dúvidas e angústias, refletir sobre seus valores e conflitos, questionar seus 

tabus e preconceitos a respeito da sexualidade. Como nos diz Rosa (2008), a 

educação escolarizada, com suas peculiaridades e produtividade, gera múltiplos 

efeitos, potencializando e fragilizando, simultaneamente, diferentes fatores que 
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compõem o jogo de forças em ação, enfatizando aqui os modos de comunicação 

com jovens estudantes, seus modos de vestir, mostrar, exibir e falar, através do 

corpo. 

Desse modo, é sensato encarar com prudência o alcance dos objetivos 

traçados para a Orientação sexual tal como proposta pelos PCN. É indiscutível que 

o currículo tradicional há muito requeria uma reformulação, de modo a contemplar as 

questões inerentes à sexualidade. Entendemos que o currículo32 apresenta-se, 

assim como tantas outras práticas e/ou objetos culturais, como um elemento que 

promove a produção de sujeitos, um artefato histórico-social e cultural não isento de 

interesses, conflitos ou relações de poder na transmissão do conhecimento. 

Portanto, o currículo não é destituído de uma intencionalidade posto que está 

diretamente relacionado com questões históricas, políticas e culturais.  

Por esta razão, devemos atentar para o fato de que as questões de 

gênero e sexualidade, embora não estejam presentes como objetos de discussão e 

análise nos currículos das escolas e nos cursos de formação de professores, estão 

presentes na sociedade mobilizando as relações sociais de um modo geral. Na 

compreensão de Silva (1999), os currículos trazem embutidos uma série de 

narrativas que, de modo disfarçado, veiculam noções de representação ora 

legitimando grupos sociais, ora excluindo-os. Nesta perspectiva, compartilhamos 

que  

[...] o currículo não é, assim, uma operação meramente cognitiva, em que 
certos conhecimentos são transmitidos a sujeitos dados e formados de 
antemão. O currículo tampouco pode ser entendido como uma operação 
destinada a extrair, a fazer emergir, uma essência humana que pré-exista à 
linguagem, ao discurso e à cultura. Em vez disso, o currículo pode ser visto 
como um discurso que, ao corporificar as narrativas particulares sobre o 
indivíduo e a sociedade, nos constitui como sujeitos – e sujeitos também 

muito particulares (SILVA; 1999, p, 195).  
 

Não restam dúvidas que a Orientação sexual na escola pode aglutinar 

questões fundamentais, que correspondam aos interesses e necessidades dos 

jovens, inserindo na prática escolar, uma ação crítica, reflexiva e educativa no trato 

                                                             
32

 Assim como SILVA (1999), entendemos que o currículo tem significados que vão além daqueles 
que as teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação 
de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida. No 
currículo se forma a nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é 
documento de identidade. 
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das questões alusivas a sexualidade. No entanto, somos levados a supor que os 

procedimentos adotados na prática escolar, com relação aos conteúdos de ordem 

sexual, apontam para uma outra realidade.  

Tanto nas escolas de ensino médio (modalidade normal) quanto nos cursos 
de formação docente em nível universitário, raramente se tem a 
oportunidade de discutir a respeito dessas questões, uma vez que os 
currículos ainda não contemplam de forma abrangente tais temáticas. 
Dificilmente são oferecidas disciplinas que se dedicam especificamente ao 
assunto, muitas vezes sendo este trabalhado de forma tangencial. 
Temáticas relacionadas à diversidade cultural, aos discursos que estão 
presentes na mídia sobre os modos de ser (ou como deveriam ser) meninos 
e meninas, homens e mulheres, à problematização das relações de poder 
que circulam nas diferentes instituições e espaços sociais, entre outros, 
inúmeras vezes não chegam sequer a ser trabalhadas (FELIPE; GUIZZO, 
2004, p.38). 
 

Entendemos que o debate sobre a sexualidade no espaço escolar deve 

propiciar a discussão de normas e padrões de comportamento em relação ao sexo, 

o questionamento das atitudes pessoais das crianças e adolescentes, frente a 

sexualidade. Assim como Felipe (1998), acreditamos que compete aos professores 

ultrapassar seus papéis de meros transmissores de informação, uma vez que estes 

são produtores culturais profundamente implicados nas questões públicas. É 

necessário, pois, ampliar a definição de pedagogia e currículo, não se limitando 

simplesmente ao domínio de técnicas e metodologias. Contudo, 

São evidentes as dificuldades de educadores e educadoras, mães e pais, 
em associar a sexualidade ao prazer e a vida. Parece mais fácil exercer 
uma função de sentinela, sempre atentos/as à ameaça dos perigos, dos 
abusos ou dos problemas [...] Os adultos [os professores] se reaguardam da 
discussão sobre os afetos, os desejos, os rituais, as fantasias e procuram 
manter a sexualidade, sempre que possível, sob um enfoque estritamente 
informativo e científico, isto é biológico. Barradas por esses limites muitas 
das inquietações e dúvidas que mobilizam crianças e jovens deixam de ser 
expressadas e só podem ser contempladas no interior de seus próprios 
grupos. As dificuldades dos adultos em lidar com sua própria sexualidade 
acabam produzindo uma muralha de constrangimento e omissão (LOURO: 
1999, p. 46). 
 

Como propõe Sacristan (1999), entendemos que os significados 

compartilhados pelos sujeitos ou por determinados grupos, devido a sua função 

dinâmica, marcam orientações de valor, opções e direções a partir das quais as 

práticas educativas são desenvolvidas. Por essa via, distintas representações 

circulam e produzem efeitos sociais. No caso da sexualidade “algumas ganham uma 

visibilidade e uma força tão grandes que deixam de ser percebidas como 

representações e são tomadas como a realidade” (LOURO,1999, p.16). Nesta 
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mesma perspectiva, por exemplo, vemos que atualmente a mídia é um dos artefatos 

da cultura que interfere decisivamente na constituição do sujeito contemporâneo. Os 

estudos desenvolvidos por Kellner (2001) e Fischer (2002), corroboram esta noção. 

Para estes autores, a mídia opera na participação da constituição de sujeitos e das 

subjetividades ao produzir imagens, significados, ou seja, saberes que de alguma 

forma se dirigem à educação das pessoas, ensinando-lhes modos de ser e estar na 

cultura em que vivem. Assim, temos que 

O rádio, a televisão, o cinema e os outros produtos da indústria cultural 
fornecem os modelos daquilo que significa ser homem ou mulher, bem-
sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. A cultura da mídia também 
fornece o material com que muitas pessoas constroem o seu senso de 
classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de “nós” e “eles” 
(KELLNER, 2001, p. 9). 
 

A educação é um processo constituído por saberes e práticas que 

direcionam as relações sociais. A educação não se restringe a escola, no entanto, “a 

consideração das questões relativas à escola, ao professor, ao aluno, como também 

a sala de aula, aos métodos de ensino, procedimentos didáticos, livros, etc, exige 

que se encare esta complexidade e a pluralidade de relações e vínculos envolvidos 

(MADEIRA,1998, p. 243). 

De acordo com Bueno (1997), professores e professoras, alunos e alunas 

são protagonistas no espaço escolar. São sujeitos que tem sexo, tem um patrimônio 

biológico, pertencem a uma raça, compõem uma classe social. Todos esses 

aspectos constroem uma história de vida que define sua forma específica de ser e 

estar no mundo. Nesse sentido, o conteúdo que é desenvolvido na prática docente, 

o modo como o professor ensina, não se limita apenas aos conhecimentos teóricos 

e metodológicos que ele adquiriu no espaço de tempo da formação acadêmica, pois,  

A maneira de ensinar de cada professor é construída ao longo do tempo, 
junto com a vida, através de interações frequentes com tantos outros 
professores, em situações escolares e fora delas. Essas interações 
funcionam como marcas, modelos inscritos na memória e reapropriados, no 
momento de sua ação, em sala de aula (KENSKI; 1997, p. 94). 
 

Os professores não são transmissores neutros do conhecimento. Desse 

modo, as representações da sexualidade que foram construídas e moldadas ao 

longo do tempo foram assimiladas e compartilhadas, pelos docentes, de diversas 

formas, tanto no meio social mais abrangente, como no âmbito dos cursos de 

graduação. Por essa razão, “as trilhas formadas pelas vivências individuais são 
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originais e únicas. Cada professor molda, através de suas diferentes vivências e 

apropriações intelectuais, o seu estilo” (KENSKI, 1997, p. 94). O modo como o 

professor conduz a prática pedagógica, a maneira de ser e de interagir com os 

alunos, sem dúvida vai deixar marcas diferenciadas em todos eles.   

Ao longo da formação e da vivência da prática pedagógica o docente 

constrói e reconstrói seus conhecimentos. Pensando um pouco mais além, como 

propõem Montalvão e Mizukami (2002), os saberes docentes são construídos ao 

longo da vida, começando, portanto, antes mesmo da formação inicial, passando por 

ela e acompanhando toda a formação continuada.  

Sendo assim, para que possamos compreender a prática pedagógica é 

importante situar o percurso formativo realizado pelo professor. É óbvio que este 

caminho vai sendo construído a partir do somatório de várias experiências. Para 

nós, interessa verificar como os cursos de formação inicial subsidiam os futuros 

docentes para que estes possam manejar com as questões atinentes à sexualidade.  

A investigação sobre os saberes docentes é uma área de estudo que surge em 

oposição às abordagens que focalizavam, em separado, os aspectos formativos da 

prática cotidiana. No Brasil, a partir da década de noventa, a formação docente 

passa a ser investigada buscando-se compreender a prática pedagógica e o saber 

docente. Segundo Nóvoa (1995), estes estudos, que tem o professor como foco 

central, surgem da necessidade de se produzir um conhecimento mais condizente 

com a realidade dos docentes, em oposição aos estudos reducionistas que 

analisavam a profissão docente circunscrevendo-a, apenas, a um conjunto de 

competências técnicas e saberes específicos. Nesta perspectiva, o que se ressalta é 

o saber construído pelo professor.  

Atualmente nos vemos cercados por uma série de inovações 

tecnológicas, crises de paradigmas, construção e reconstrução de teorias, 

mudanças sociais profundas, de modo que, somos levados a questionar em que 

medida a formação docente tem acompanhado estas mudanças. Em termos 

específicos, espera-se que o ensino universitário promova uma formação que 

proporcione ao graduando o desenvolvimento da criatividade, a receptividade a 

mudança e a inovação, assim como, a capacidade de identificar e solucionar 

problemas. Em outras palavras, 
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Os docentes devem viver a aventura do conhecimento, da busca e do 
contraste crítico e reflexivo se querem provocar nas novas gerações o amor 
pelo saber e o respeito pela diversidade e pela criação; devem amar a 
democracia e se comprometer com suas exigências de compreensão 
compartilhada se querem criar um clima de relações solidárias e se 
pretendem construir a comunidade democrática de aprendizagem (GÓMEZ, 
2001, p. 304). 

 

Sabemos que esta não é uma tarefa fácil, pois entendemos que: “na aula 

e na escola, há de se viver uma cultura convergente com a cultura social, de modo 

que os conceitos e disciplinas se demonstrem instrumentos úteis para compreender, 

interpretar e decidir sobre os problemas da vida escolar e da vida social” (GÓMEZ, 

2001, p. 261).  Esta dificuldade é ampliada se observarmos o que a Declaração 

Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação, UNESCO (1998), 

anunciou como sendo a missão do ensino superior. Neste documento, foram 

descritas como competências da universidade: 

a) educar e formar pessoas altamente qualificadas; 

b) promover espaço de oportunidades de acesso e aprendizagem 

permanente; 

c) promover, gerar e difundir conhecimentos por meio da pesquisa e da 

extensão; 

d) contribuir para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, 

fomento e difusão das culturas nacionais, internacionais e históricas; 

e) contribuir na proteção e consolidação dos valores da sociedade e para 

o desenvolvimento e melhoria da educação em todos os níveis. 

 

Nesta perspectiva, há tempos, Fávero (1994) alertava para a urgência de 

reconstruir com seriedade e competência o trabalho universitário, vendo neste, um 

empreendimento difícil, complexo, porém necessário. Sendo assim, qual o cenário 

do ensino superior frente a tamanha complexidade que se impõe a formação 

docente? De forma menos abrangente, os cursos de licenciatura tem ofertado uma 

formação que permita aos alunos (futuros professores), as bases culturais e 

científicas necessárias ao posicionamento frente às transformações sociais em 

curso?  No caso particular da sexualidade, como esta temática tem sido abordada 

nos cursos de licenciatura?  
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Entendemos que estas reflexões são pertinentes, sobretudo se 

considerarmos o que determina a LDB - Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96) 

quando estabeleceu que “a formação de docentes para atuar na educação básica 

far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação [...]”. Ademais, 

A formação do educador é um processo, acontecendo no interior das 
condições históricas que ele mesmo vive. Faz parte de uma realidade 
concreta determinada, que não é estática e definitiva. É uma realidade que 
se faz no cotidiano. Por isso, é importante que este cotidiano seja 
desvendado. O retorno permanente da reflexão sobre a sua caminhada 
como educando e como educador é que pode fazer avançar o seu fazer 
pedagógico (CUNHA, 2004, p. 36). 
 

Assim como Gómez (2001), entendemos que o professor é um 

profissional responsável pela natureza e qualidade do quotidiano educativo na sala 

de aula e na escola. Por esta razão, as bases que assentam sua formação inicial é 

um parâmetro de análise importante nestes tempos em que se demanda à escola 

uma série de responsabilidades, entre estas, a abordagem de questões que 

envolvem a sexualidade. 

Na obra O Trabalho docente: elementos para uma teoria da docência 

como profissão de interações humanas, Tardif e Lessard (2005) discorrem sobre a 

importância do papel dos professores nas sociedades contemporâneas. Para estes 

autores, o fazer docente se constitui como uma prática social na qual o saber dos 

professores é construído ao longo da sua carreira profissional. Neste percurso, o 

professor aprende a dominar o seu ambiente de trabalho, por meio de regras de 

ação que se tornam parte integrante da sua consciência prática. O saber dos 

professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos definidos de uma vez por 

todas, mas um processo em construção. Além disso, o saber docente é plural e 

construído por alguns fatores, a saber: o profissional (o conjunto de saberes 

transmitidos pelas instituições de formação de professores), de saberes disciplinares 

(saberes que correspondem ao diverso campo do conhecimento e emergem da 

tradição cultural), curriculares (programas escolares) e experienciais (do trabalho 

cotidiano). Estes aspectos impõem ao professor que este tenha capacidade para 

dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto condição para sua prática. 

A sociedade, sob vários aspectos, tem avançado. Naquilo que se refere 

especificamente a sexualidade, demonstramos que as transformações foram 
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contundentes ao longo dos tempos. Por exemplo, houve um tempo em que era 

inadmissível a união entre pessoas do mesmo sexo. Na ordem do dia discute-se, 

para além da união estável, que casais do mesmo sexo tenham direito ao 

casamento e a constituição de uma família numa configuração bastante diferente 

daquele modelo nuclear, heterossexual: pai (masculino) + mãe (feminino) = filho(a).  

As mudanças sociais são diretamente refletidas na escola, de modo que, espera-se 

desta instituição social que ela esteja aparelhada para lidar com estas 

transformações, o que vem a ser uma das funções da escola. Decerto, para que isto 

ocorra, indiscutivelmente, compete ao professor à promoção das condições para que 

os alunos tenham acesso ao conhecimento. Não esquecendo, além deste, que os 

alunos possam desenvolver a capacidade para tornarem-se cidadãos participativos, 

atentos as transformações que ocorrem na sociedade em que vivem. Como propõe 

Libâneo et al (2005), entendemos que a educação de qualidade é aquela promovida 

pela escola de modo que todos possam ter acesso ao conhecimento e ao 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao 

atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos. 

Contudo, será que os cursos que formam os futuros professores, (as 

licenciaturas) promovem as condições para que estes possam desenvolver uma 

prática pedagógica, em sintonia com as questões sociais que se impõem na 

atualidade, a exemplo da sexualidade? A universidade tem cumprido o seu papel 

enquanto instância formadora dos futuros docentes? 

Na trilha desta questão, buscamos nesta pesquisa verificar o que pensam 

os futuros docentes acerca da sexualidade, assim como, quais são os meios 

utilizados na aquisição dos conhecimentos acerca da referida temática.  
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5 AS CONCEPÇÕES DA SEXUALIDADE, A INFLUÊNCIA DA 

MÍDIA E O PAPEL DOS EDUCADORES 

 

Eu continuo sendo um homem para quem a 
sexualidade não apenas existe mas é importante, 
fundamental. A minha sexualidade tem a ver com 
os livros que eu escrevo, com o amor que eu 
tenho à vida. [...] É que no fundo a sexualidade, 
sem querer chegar a nenhum reducionismo, tem 
muito de centro de nós mesmos. 
                                                                                                                 

Paulo Freire 

 

Compreendemos que, à semelhança de outras áreas da vivência 

humana, a sexualidade está sujeita a um processo de aprendizagem que ocorre ao 

longo da vida por intermédio das mais variadas instâncias. Ao longo deste capítulo, 

buscamos demonstrar o entrelaçamento que se processa entre a mídia e a 

sexualidade buscando compreender os sentidos atribuídos pelos atores sociais a 

sexualidade. 

 

5.1 A SEXUALIDADE E SUAS VICISSITUDES 

 

No início desse estudo nos chamou a atenção à dificuldade e a 

apreensão dos alunos ao responderem a questão número 2 do questionário: na sua 

compreensão o que é sexualidade? Desde então, assim como já tínhamos 

identificado na literatura referente a essa temática, sabíamos que estávamos 

aludindo uma questão polêmica e de difícil trato, como bem expressa um dos alunos 

que responderam ao questionário:  

Sexualidade é um processo de descoberta sobre você e seu corpo, onde 
muitas vezes se torna um tabu porque está ligada ao sexo, desejo, prazer, 
mas não é só isso que define a sexualidade. Ela surge através do 
conhecimento de si mesmo e é algo complicado de expressar no papel 
(Informante, graduando - Licenciatura em Letras, Nº 83).  

 



152 

Como advertem Heilborn et al (1999), talvez a sexualidade ainda encontre 

resistências ao seu desvelamento, em razão do lugar privilegiado que detém no 

cerne dos valores associados à intimidade da pessoa moderna. Por esta razão, 

presumíamos que a imaturidade, a falta de embasamento teórico sobre a 

sexualidade e/ou a aprendizagem equivocada poderiam gerar respostas 

impregnadas por mitos, tabus, crendices e concepções errôneas acerca da 

sexualidade. Mas, existe um conceito preciso sobre a sexualidade? De pronto, 

podemos dizer que não, mas, assim não encerramos a discussão, pois a resposta 

para esta questão não é tão simples e objetiva. Na verdade, como assinala Foucault 

(1993), existem tantas maneiras de conceber a sexualidade quanto há sociedades, 

épocas históricas e grupos distintos nessas sociedades. Portanto, aquilo que os 

teóricos realçam em uma conceituação da sexualidade vai depender dos aspectos 

que são tomados como referência. Desse modo, a sexualidade pode ser abordada a 

partir de dimensões, entre as quais se destacam, a biológica, a psicológica, a 

comportamental, a clínica e a histórico-cultural. 

Sendo assim, não esperávamos que os alunos formulassem um conceito 

sofisticado sobre a sexualidade, mas que, as suas respostas pudessem revelar os 

significados e os sentidos a ela associados, como efetivamente ocorreu. Vejamos: 

Sexualidade é a escolha de como se adquirir prazer (Informante, graduando 
- Licenciatura em Pedagogia, Nº 73). 

 
Sexualidade é o ato de desenvolver a produção do aumento da sociedade 
(Informante, graduando - Licenciatura em História, Nº 97). 

 
Sexualidade é a opção que se tem de viver com a consciência sobre seu 
sexo (Informante, graduando - Licenciatura em Letras, Nº 91). 

 
Na minha opinião sexualidade envolve relação entre heterossexuais, 
bissexuais e homossexuais (Informante, graduando - Licenciatura em 
Matemática, Nº 83). 

 
Não havia parado para pensar nesse assunto. Mas, a grosso modo, acredito 
ser a forma como cada pessoa concebe a si mesma, se homem, se mulher 

(Informante, graduando - Licenciatura em Pedagogia, Nº 84). 
 

A sexualidade é uma problemática que traz no seu bojo a hesitação e a 

perplexidade, o que de certo modo, torna compreensível a reticência e o pouco 

esclarecimento dos alunos, quando interpelados acerca dessa questão. Assim como 

a sexualidade é plural, a diversidade de significados que lhes podemos atribuir 

reflete a própria polissemia do objeto investigado, reafirmando a impossibilidade de 
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fixarmos uma conceituação que envolva todos os elementos que a sexualidade 

comporta. Este estado de coisas decorre do fato que os significados que damos a 

sexualidade “são socialmente organizados, sendo sustentados por uma variedade 

de linguagens que buscam nos dizer o que é o sexo, o que ele deve ser e o que ele 

pode ser” (WEEKS, 1999, p. 43).  

Antes de apresentarmos algumas conceituações presentes na literatura 

da sexualidade é importante pontuar que, embora sexo e sexualidade sejam termos 

profundamente imbricados possuem conceitos diferentes. O sexo está relacionado 

ao biológico, referindo-se ao órgão genital masculino e feminino.  Desse modo, sexo 

é expressão biológica que define um conjunto de características anatômicas. A 

sexualidade por sua vez, deve ser entendida de forma bem mais ampla tal como 

apresentada nas definições explicitadas a seguir. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS, citada no 

BOLETIM INFORMATIVO DST/AIDS (2000), a sexualidade humana é parte 

integrante da responsabilidade de cada um. A sexualidade não é sinônimo de coito e 

não se limita à presença ou não do orgasmo. É energia que motiva a encontrar o 

afeto, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das 

pessoas e como estas se tocam e são tocadas.  

Na concepção dos PCN, a sexualidade é compreendida como algo 

inerente à vida e à saúde, que se expressa no ser humano, desde o nascimento até 

a morte. É algo que está relacionado ao direito e ao prazer e abarca relações de 

gênero, o respeito a si mesmo e ao outro, à diversidade de crenças, valores e 

expressões culturais existentes numa sociedade democrática e pluralista.  

As definições acima mencionadas sobrepujam os aspectos 

comportamentais e biológicos e enfatiza, entre outras, as dimensões cognitivas e 

emocionais. Para nós, além dessas definições é importante realçar uma forma de 

pensar a sexualidade alinhada ao pensamento de Foucault. Desse modo, estamos 

considerando a sexualidade como uma construção sócio-histórica. Nesse sentido, tal 

como Furlani (2007), defendemos que a sexualidade constitui-se em uma categoria 

de análise mais ampla, que considera as relações de poder, os referenciais de 

classe, as relações entre os gêneros, a diversidade sexual, os aspectos sociais, 

históricos, políticos, econômicos, éticos, étnicos e religiosos. A sexualidade 

compreende também os conceitos de linguagem, corpo e cultura. De outra forma, os 
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sentidos e os significados que podemos atribuir à sexualidade podem variar em 

função da cultura, do grupo social, entre outros. 

Percebemos que a definição da sexualidade é polissêmica devido à 

abrangência e aos diversos fatores que este termo comporta, como podemos 

constatar no nosso estudo, a partir dos múltiplos discursos apropriados pelos alunos.  

 

Tabela 2 – Definição da sexualidade 

 

Categorias Frequência 
Porcentagem 

(%) 

Porcentagem 

 válida 

Porcentagem  

acumulada 

Opção sexual 51 30,00 30,00 30,00 

Algo relacionado ao corpo 26 15,29 15,29 45,29 

Não respondeu 26 15,29 15,29 60,59 

Sexo 22 12,94 12,94 73,53 

Forma de comportamento 20 11,76 11,76 85,29 

Relação de prazer/Intimidade 20 11,76 11,76 97,06 

Relação sexual 3 1,76 1,76 98,82 

Reprodução 2 1,18 1,18 100 

Total 170 100,0 100,0  

  FONTE: autoria própria 

 

De acordo com os dados acima, verificamos que 30% dos alunos 

concebem que sexualidade é uma Opção sexual. Evidenciam-se opiniões sobre o 

que é sexualidade, como Algo relacionado ao corpo (15,29%), Sexo (12,94%), 

Forma de comportamento e Relação de prazer/intimidade (11,76%), Relação 

sexual (1,76%) e Reprodução (1,18%). Observa-se que 15,29% dos alunos 

entrevistados não responderam essa questão. 

Observamos que os alunos apresentam uma compreensão fragmentada 

da sexualidade, relacionado-a a opção sexual, algo ligado ao corpo, à reprodução, 

ou seja, a aspectos biológicos. É evidente que isto demonstra uma perspectiva 

restrita da sexualidade, visto que, estes termos limitam a sexualidade a natureza ou 

a biologia. Como nos diz Louro (1997), quando se assume este modo de pensar, 
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frequentemente se supõe que a natureza e a biologia constituem uma espécie de 

domínio à parte, alguma coisa que ficaria fora da cultura. Isto vem demonstrar que a 

concepção a respeito da sexualidade ainda é um desafio a ser instituído em nossa 

sociedade, pois ainda persiste a vinculação desta temática apenas a fatores 

biológicos, excluindo-a de influências históricas, culturais e sociais. 

É interessante perceber que ainda prevalece no imaginário social dos 

adolescentes uma compreensão reducionista da sexualidade vinculada à anatomia e 

fisiologia dos aparelhos reprodutores, o que vem demonstrar que alguns conceitos 

formatados historicamente ainda persistem, apesar da mudança de crenças e 

atitudes em relação à sexualidade, a exemplo da luta das mulheres pela liberdade 

sexual, igualdade de direitos sociais, profissionais e sexuais. Como assinala Figueiró 

(2001), apesar dessas aberturas e avanços, as ideias anteriormente veiculadas, nos 

séculos XIX e XX, pela concepção medico-higienista, não foram excluídas 

totalmente, sendo ainda possível encontrar resquícios das mesmas, como podemos 

observar. Essa tendência como nos explica Foucault (1993), está enraizada, 

historicamente e advém de uma forma de saber desenvolvida graças ao 

conhecimento médico, ou seja, o discurso sobre sexualidade, na escola, respalda-se 

“no discurso científico, no discurso médico-biológico, (re)produzido na anatomia da 

reprodução humana, cumprem, portanto, a função de reger a sexualidade, através 

de conceitos, explicações e modos de disciplinarização, presentes na organização 

curricular” (CARVALHO, 2009, p. 2). Esta formulação é reiterada pelos PCN ao nos 

informar que  

Praticamente todas as escolas trabalham o aparelho reprodutivo em 
Ciências Naturais. Geralmente o fazem por meio da discussão sobre a 
reprodução humana, com informações ou noções relativas à anatomia e 
fisiologia do corpo humano. Essa abordagem normalmente não abarca as 
ansiedades e curiosidades das crianças, nem o interesse dos adolescentes, 
pois enfoca apenas o corpo biológico e não inclui a dimensão da 
sexualidade (BRASIL, 1997, p.297). 
 

Pressupomos que a ausência de um modelo conceitual sobre a 

sexualidade na instituição escolar e seus aspectos estruturais na escola, como o 

currículo, os livros didáticos e a formação dos professores, são alguns fatores 

capazes de contribuir para uma concepção reducionista da sexualidade, pois 

Quase sempre – via de regra, as abordagens sobre sexualidade, nos 
espaços escolares, elegem a Biologia e os territórios do Ensino de Ciências, 
professores/professoras dessas disciplinas como locais e agentes 
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privilegiados na construção de saberes e respostas sobre Sexualidade 
Humana. Esta tendência de explicar fenômenos humanos em termos 
biológicos é muito forte quando falamos de sexualidade, e define, muitas 
vezes, nossos entendimentos acerca das categorias como corpo, sexo, 
gênero e papéis sexuais (CARVALHO, 2009, p. 2). 
 

Do ponto de vista das Ciências Sociais, conforme nos diz Heilborn et al 

(1999), a sexualidade, como qualquer outro domínio da vida, depende de 

socialização, de aprendizagem de determinadas regras, de roteiros e cenários 

culturais para que a atividade sexual possa ser significada e exercida. Não há, 

assim, uma razão universal pairando sobre as condutas e muito menos sobre os 

significados do que seja sexual. O sexual não se restringe à dimensão reprodutiva, 

tampouco à psíquica, estando impregnado de convenções culturais acerca do que 

consistem a excitação e a satisfação eróticas, construtos simbólicos que modelam 

as próprias sensações físicas. 

Apesar do avanço científico, do acesso às informações no que diz 

respeito ao estudo sobre sexualidade humana, observamos que este tema ainda é 

impregnado de mitos, preconceitos e contradições, perpetuando-se crendices e 

concepções equivocadas sobre a sexualidade. A sexualidade é muito 

frequentemente, alvo de tabus, repressões, distorções e tentativas de restringi-la a 

genitalidade e a reprodução, como podemos constatar. Assim nos arriscamos a 

dizer que, embora o jovem do século XXI seja visto como livre, bem informado, 

“antenado” com os acontecimentos, quando se trata da sexualidade há muitas 

dúvidas e conflitos. Em certa medida, podemos parafrasear: ainda somos os 

mesmos... como nossos pais e professores.  

Entendemos que a escola é uma instância importante para se trabalhar 

conhecimentos, habilidades e mudanças de comportamento. Contudo, como 

diversos estudos demonstram, há uma lacuna de informações pela falta da 

educação sexual nas principais instituições em que os adolescentes convivem; entre 

elas, destacam-se a escola e a família. Sabemos que desde a década de 70, vem 

ocorrendo (de forma pendular, é verdade), a discussão sobre a inclusão da temática 

da sexualidade no currículo das escolas brasileiras. Sendo assim, porque, mesmo 

após os PCN (década de 90), não foi instituída efetivamente uma intervenção 

pedagógica na escola? Em que medida a formação dos professores interfere nesse 

processo? 
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De acordo com os professores participantes do nosso estudo, a temática 

da sexualidade é interessante e pertinente, sobretudo porque, eventualmente se 

veem às voltas com questões dessa natureza, emanadas pelos alunos. Desse 

modo, manifestaram a importância da educação sexual na escola como meio para 

orientar, informar e prevenir. Ademais, todos enfatizaram que este assunto merece 

uma discussão mais apurada, considerando que estamos vivenciando um momento 

em que muitos valores e princípios perderam força ao longo dos tempos. No 

entanto, todos se mostraram reticentes quanto a discutir com os alunos sobre a 

sexualidade. Este sentimento de insegurança é compreensível, à medida que, 

Além do despreparo, todos somos frutos de uma sociedade repressora em 
relação à sexualidade, na qual ainda perduram associações do sexo com 
idéias de pecado, de feio e de proibido, ou, por outro lado, com ideias de 
promiscuidade e de imoralidade. Neste contexto de formação cultural, 
acabamos carregando conosco uma gama de tabus, preconceitos e 
sentimentos, muitas vezes, negativos, em relação ao sexo, o que acentua 
nossa dificuldade em falar abertamente sobre ele (Figueiró, 2001, p. 141). 
 

De acordo com os professores, há uma dificuldade de ordem curricular 

para se abordar a sexualidade de forma específica ao longo da formação do 

licenciando. Há uma ementa a ser cumprida em cada disciplina específica do curso. 

A carga horária disponível, para tal é suficiente apenas para atender esta exigência 

institucional. Por esta razão, é inviável a introdução de um conteúdo diferente 

daquele programado inicialmente. Não há tempo hábil para esta digressão. Nesse 

sentido, não há lugar para se pensar numa proposta de transversalidade. Na 

verdade, este tipo de procedimento se insurge na contra-mão daquilo que preconiza 

os PCN, visto que, estas diretrizes   

[...] incitam a escola a refletir sobre o seu currículo, sobre as necessidades 
de sua comunidade escolar quanto à sua realidade e a diversificar as 
práticas pedagógicas, rompendo a limitação da atuação dos educadores em 
relação às atividades formais, ampliando, assim, o leque de possibilidades 
para a formação do educando. Atualmente, no âmbito escolar, deveria estar 
superada a discussão da necessidade de se ter um projeto que trate de 
assuntos de tal relevância, mas, infelizmente, continuamos a sentir a 
ausência destas informações nesse meio. É incompreensível que assuntos 
referentes à sexualidade ainda não sejam tratados de modo que se permita 
expandir o conhecimento crítico, de maneira cuidadosa, honesta e 
sistemática pela instituição escolar (BRASIL. 1997, p 76).  

 

Esta constatação é lamentável. Entendemos que a proposta de 

transversalidade é 
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[...] uma maneira de suavizar as linhas divisórias que afastam, 
normalmente, uma disciplina da outra, em suas particularidades, o que, na 
verdade, torna-as fragmentárias e, muitas vezes, discordantes entre si. A 
transversalidade contribui para aumentar o alcance e dar coerência aos 
conhecimentos aplicados por meio de uma maior integração interdisciplinar. 
Os conteúdos relacionados à sexualidade são dotados de uma 
transversalidade inerente, podendo participar de todos os processos de 
construção do conhecimento (MAISTRO, 2009, p. 296). 
 

Ao invés do tratamento da sexualidade de forma transversal, os 

professores sugerem que sejam buscadas parcerias, para a realização de palestras 

e orientações com outros profissionais da área de saúde, que sejam competentes e 

experientes e tratem o assunto com seriedade. A exemplo de Egypto (2003) e 

Maistro (2009), muitos autores criticam esta alternativa como recurso para a 

abordagem da sexualidade na escola. Para estes, há professores  

[...] que acreditam que trazer um médico, um psicólogo, um especialista, 
enfim, resolve a questão. Ou, então, se diz: Uma palestra é pouco, vamos 
fazer a Semana da AIDS, a Semana da Sexualidade. Faz aquela Semana e 
fica só nisso! Não se pode limitar a informação, porque é importante 
produzir o debate, a reflexão. A informação é necessária, mas não é 
suficiente. Deve existir um canal aberto permanente para o debate 
(EGYPTO, 2003, p. 21). 
 

A palestra, recurso sugerido pelos docentes, pode ser uma modalidade de 

intervenção pouco atrativa e inócua, pois,  

 
[...] se forem programadas com a intenção de limitar-se à pura informação, 
descontextualizadas do cotidiano do educando, transmitidas como um 
processo não planejado e sem a interferência dos jovens, fatalmente se 
tornarão alvo de opiniões desfavoráveis e até depreciativas, pela escassez 
de coerência e lógica. Delas, o estudante não participa, sendo apenas um 
mero espectador; e o orador é um reprodutor de palavras e frases que, num 
curto espaço de tempo, serão esquecidas (MAISTRO, 2009, p. 40). 
 

Percebemos que, embora os professores assinalem que a sexualidade é 

uma questão importante, ainda há muita resistência para estes assumirem qualquer 

responsabilidade de discuti-la. Estamos diante de um paradoxo: ao mesmo tempo 

em que a sexualidade é reconhecida como um conteúdo importante, esta 

importância é minimizada quando os professores não assumem a responsabilidade 

para abordá-la com os alunos. Sabe-se que falar sobre sexualidade, por si só, já é 

um desafio. Como assinala Oliveira (2009), é necessário que todos os envolvidos 

possam olhar reflexivamente para a própria sexualidade e revisar seus conceitos, 

superar preconceitos e estereótipos e encarar os tabus, os medos e as vergonhas. 

Decerto, não estamos falando de uma empreitada simples e fácil. Em virtude das 
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dificuldades que se insurgem na abordagem da sexualidade, a partir da fala dos 

docentes, reiteramos que: 

Algumas respostas camuflam-se em assuntos não relacionados que não 
correspondem às verdadeiras razões. Alguns atribuem falta de tempo para 
preparar aulas de tais conteúdos [...] Na prática, o tema Orientação Sexual 
tem se demonstrado de difícil implementação, aparecendo muito mais como 
um ideal na narrativa dos educadores, como aquilo que deveria ser feito, ou 
do que de fato acontece no dia-a-dia da escola (OLIVEIRA, 2009, p. 181).  
 

Assim, como assinala Nunes (1996), não encontramos na universidade 

uma profunda reflexão sobre a sexualidade de modo a elucidar suas contradições 

históricas, discutir suas bases antropológicas, investigar suas matrizes sociológicas 

e identificar suas configurações políticas. Nesse sentido, também não há 

correspondência na proposta estabelecida pelos PCN, a saber: “os professores 

precisam se mostrar disponíveis para conversar a respeito dos temas propostos e 

abordar as questões de forma direta e esclarecedora, exceção feita às informações 

que se refiram à intimidade do educador” (BRASIL, 1997, p. 302). 

Com relação à existência de uma disciplina para a abordagem da 

sexualidade, todos os docentes admitiram que o Projeto Pedagógico do curso - 

PPC33 não contempla nenhuma disciplina voltada para esta temática.  

O PPC, juntamente com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI, a 

gestão acadêmica, pedagógica e administrativa traduz no seu cerne as diretrizes 

estabelecidas para o funcionamento de um curso de graduação. Como diz Cool 

(1999), na prática, isso implica que, ao tradicional compromisso de ensinar 

conteúdos, o projeto pedagógico tem que assumir como meta a construção de 

princípios, atitudes, normas e valores, aspectos imprescindíveis da humanização do 

sujeito e do compromisso político do educador. Na concepção de Veiga (2000), o 

projeto político-pedagógico é visto como um documento programático que reúne as 

principais ideias, fundamentos, orientações curriculares e organizacionais de uma 

instituição educativa ou de um curso. O projeto político-pedagógico dá o norte, o 

rumo, a direção e traz implicitamente ou explicitamente uma visão de educação. 

Neste documento, 

                                                             
33 O PPC é um documento de orientação acadêmica onde constam, dentre outros elementos: 
conhecimentos e saberes considerados necessários à formação das competências estabelecidas a 
partir do perfil do egresso; estrutura e conteúdo curricular; ementário, bibliografias básica e 
complementar; estratégias de ensino; docentes; recursos materiais, serviços administrativos, serviços 
de laboratórios e infra-estrutura de apoio ao pleno funcionamento do curso.  
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[...] concretiza-se e toma corpo uma série de princípios de índoles diversas 
– ideológicos, pedagógicos, psicopedagógicos – que, em conjunto, mostram 
a orientação geral do sistema educacional. Entre outras coisas, a 
elaboração de um projeto curricular pressupõe a tradução de tais princípios 
em normas de ação, em prescrições educativas, para elaborar um 
instrumento útil na prática pedagógica (COOL, 1999, p. 33).  
 

De acordo com os professores, o Projeto político pedagógico dos cursos 

aos quais estão vinculados, foram atualizados no período de 2008 a 2011, com 

exceção do curso de História. O Projeto Pedagógico está em elaboração – devendo 

ser submetido, em versão final, à PRE34, em Abril de 2012 (Informante, docente, 

Licenciatura em História, Nº 3). 

Verificamos assim que a estrutura curricular dos cursos pesquisados, de 

maneira geral, foram revistas e atualizadas recentemente. Os cursos foram 

convocados a realizar esta atualização em função da obrigatoriedade da avaliação 

dos cursos de graduação em atendimento a uma exigência do Ministério da 

Educação e Cultura. A Avaliação dos Cursos de Graduação é um procedimento 

utilizado pelo Ministério da Educação para o reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento dos cursos de graduação, representando uma medida necessária 

para a emissão de diplomas. Em outras palavras, um curso de graduação tem seu 

funcionamento assegurado, à medida que, elabora ou atualiza o seu PPC. Dada a 

importância deste documento, interessava-nos saber se os professores o 

conheciam. Identificamos que 80% dos docentes desconhecem a organização da 

estrutura curricular do curso ao qual estão vinculados. 

Na verdade eu não sei exatamente o que tem no PPC. Ainda não tive tempo 
de ver. Nós temos muitas atribuições. Infelizmente ainda não foi possível 
parar para ver o documento como foi aprovado (Informante, docente, 
Licenciatura em Pedagogia, Nº  2). 
 
Eu sei que o projeto do curso possui alguns componentes mais não sei 
exatamente do que se trata. Sei que no projeto está previsto disciplinas e 
estágio (Informante, docente, Licenciatura em Geografia, Nº 9). 
 

Como podemos observar os professores demonstraram um imenso 

desconhecimento do PPC. Esta constatação demonstra uma total falta de 

engajamento no processo de construção deste documento, contrariando o que 

preconiza a sua lógica da elaboração. Como assinalam Ranali e Lombardo (2006), 

os docentes em particular, devem entender que o PPC é um documento de suma 

                                                             
34

 A PRE – Pró-Reitoria de Ensino (ou Pró-Reitoria de Graduação) é a instância responsável pela 
análise e aprovação do Projeto Pedagógico do curso, na instituição de ensino superior. 
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importância para o desempenho de suas funções, compreender que as disciplinas 

em um curso de graduação são partes de um todo, cujo objetivo é o perfil do 

profissional a ser formado. Ainda segundo estes autores, a construção do PPC é um 

trabalho conjunto, não podendo ser realizada por um ou poucos docentes.  

O PPC é um documento fundamental para construção dos planos de 

ensino. Os docentes devem perceber a importância de sua participação na 

construção do PPC, pois é um documento que irá nortear, na instituição de ensino 

superior, todas as suas funções e atividades no exercício da docência. Apesar da 

relevância deste documento, há um profundo desconhecimento dos professores a 

respeito daquilo que o constitui. Esta constatação está em consonância com os 

resultados da pesquisa Avaliação do conhecimento do corpo docente do ensino 

superior a respeito de documentos gerenciais e pedagógicos estratégicos. Nesta, os 

resultados revelaram que 80,5% dos docentes não conhecem o PPC de seu Curso. 

É lamentável esta demonstração de desconhecimento dos docentes com 

relação ao PPC, pelas consequências que suscitam. Neste sentido, quando os 

docentes se ausentam do processo de construção e acompanhamento das diretrizes 

do curso, inviabilizam a qualidade de formação docente, visto que, o PPC deve 

refletir uma nova visão de mundo (em sintonia com as mudanças do mundo 

globalizado), assegurar uma formação global e crítica para todos que estão 

envolvidos no processo e capacitá-los para o exercício da cidadania. Desse modo, é 

possível que os participantes desse processo (futuros docentes), possam atuar 

como sujeitos transformadores da realidade, com efetiva concretização de novas 

posturas no sistema educacional, encontrando respostas para os problemas sociais 

contemporâneos, a exemplo da vivência da sexualidade. 

Ao verificarmos a estrutura curricular do curso de Pedagogia da UFCG, 

que entrou em vigor no ano de 2009, temos que a referida licenciatura possui uma 

duração mínima de 3.240 (três mil, duzentas e quarenta) horas, correspondentes a 

216 (duzentos e dezesseis) créditos, distribuídos em três núcleos de conteúdos, a 

saber: núcleo de conteúdos básicos, núcleo de aprofundamento e diversificação de 

estudos e núcleo de estudos integradores. Em nenhum destes núcleos identificamos 

um componente curricular voltado especificamente para a abordagem da 

sexualidade. Esta não é uma realidade específica do curso de Pedagogia em 
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questão, visto que, é extensiva aos demais cursos, como podemos presumir pela 

fala dos docentes entrevistados:  

A estrutura curricular do curso de Pedagogia foi organizada de modo a 
contemplar os conteúdos essenciais a formação do professor. Queremos 
que nosso aluno egresso tenha uma formação teórica que lhe permita atuar 
com segurança ao enfrentar o mercado de trabalho. De fato, apesar de 
achar que a abordagem sexualidade é importante, não contemplamos este 
conteúdo na nossa proposta pedagógica (Informante, docente, Licenciatura 

em Pedagogia, Nº 2). 

Eu acho que o curso de matemática não comporta este tipo de discussão. 
Acho que é uma matéria para ser discutida, por exemplo, no curso de 
Pedagogia, que tem um foco mais voltado para este assunto. O curso de 
matemática é muito técnico, racional. Não consigo ver nenhum professor do 
curso falando sobre isso com os alunos (Informante, docente, Licenciatura 
em Matemática, Nº 1).  

Tenho quase certeza que no curso de Letras não existe disciplina para 
tratar do assunto da sexualidade. Eu particularmente acho que a 
universidade não tem a responsabilidade de orientar sobre esta questão, 
numa disciplina específica. Eu penso que esta questão deve ser discutida 
nos cursos de formação continuada (Informante, docente, Licenciatura em 

Letras, Nº 4). 

De fato, além dos discursos dos docentes, responsáveis pela formação 

inicial dos futuros professores, ao analisarmos a estrutura curricular dos cursos, 

somos levados a deduzir que estes não contemplam nas propostas curriculares, a 

inserção de temas ligados à sexualidade em disciplinas específicas, tampouco em 

disciplinas gerais este conteúdo é contemplado. Para 80% dos docentes, a inclusão 

de disciplinas, classificadas como seminários extra-curriculares e temas transversais 

na formação do futuro profissional é um recurso importante para a atualização e 

reflexão dos alunos acerca de questões contemporâneas, como a sexualidade.  

É uma estratégia interessante. Permite que os alunos possam buscar 
participar de outras atividades, fora das disciplinas obrigatórias, para se 
antenarem com algumas novidades. No dia-a dia da sala de aula é 
impossível dar conta de tudo que acontece ((Informante, docente, 
Licenciatura em Pedagogia, Nº 3).  
 
É algo fundamental, especialmente se os conteúdos forem abertos o 
suficiente para contemplar demandas trazidas pela atualidade, o que 
garantiria alguma flexibilidade (Informante, docente, Licenciatura em 
História, Nº 7).  
 

Os professores entendem que é necessária a adoção de medidas para a 

atualização dos alunos, uma vez que, nas disciplinas curriculares, não há espaço 

para tal. Assim, intuímos que, apesar da recente atualização dos Projetos 

pedagógicos, estes ainda se encontram aquém, não atendendo as necessidades 
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que se impõem aos discentes, no que se refere à introdução de conteúdos que 

proporcionem uma análise dos problemas atuais, como é o caso da temática da 

sexualidade. Neste sentido, é pertinente ponderar o que nos afirma Frison (2002). 

De acordo com esta autora, os professores não sabem trabalhar com o tema da 

sexualidade, pois essa temática, em sua formação, sequer foi abordada, dificultando 

assim a aquisição dos conhecimentos específicos necessários para o trabalho em 

sala de aula. 

Esta situação já havia sido apontada por Felipe e Guizzo (2004).  De 

acordo com estes, tanto nas escolas de ensino médio (modalidade normal) quanto 

nos cursos de formação docente em nível universitário, raramente se tem a 

oportunidade de discutir a respeito de questões referentes à sexualidade, uma vez 

que os currículos ainda não contemplam de forma abrangente tais temáticas. Assim, 

observa-se um distanciamento entre a prática e a formação, uma vez que, como 

podemos verificar, muitos cursos de graduação ainda omitem inteiramente as 

questões relativas à sexualidade. Assim, é pouco provável que, na universidade, 

sejam discutidos conhecimentos na área da sexualidade, de modo a subsidiar os 

futuros docentes instrumentalizando-os para abordarem e discutirem sobre o tema 

no cotidiano do universo escolar. A universidade não possibilita a criação de 

conhecimentos, saberes curriculares e, por conseguinte, de saberes pedagógicos 

com relação à sexualidade. Ainda que os PCN sejam um marco importante na 

consolidação da educação sexual como um problema escolar, estas diretrizes 

parecem permanecer no nível do ideal, o que vem demonstrar as dificuldades que 

se impõem quanto a sua implementação. Desse modo, inserir a discussão da 

sexualidade no ambiente escolar 

[...] sem uma preocupação com a problemática geral da instituição 
educacional, sem a adequada preparação da comunidade escolar para 
receber em seu meio uma nova abordagem em educação que foge do 
conteúdo tradicional, e sem profissionais com formação específica para 
trabalhar nas escolas, será, no máximo, informação sexual, a pura e 
simples reprodução de definição e conceitos que deveriam ser dados nas 
aulas de Biologia (RIBEIRO, 1990, p. 31). 
 

Entendemos que diversos fatores, tais como, a dificuldade para se 

desenvolver um trabalho interdisciplinar, a falta de estrutura e material e as questões 

pessoais, são elementos que podem comprometer o desenvolvimento da 

abordagem da sexualidade na escola. No entanto, a ausência de uma formação 
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específica, sem sombra de dúvidas, é o aspecto mais contundente que interfere na 

implementação dos PCN.  

Desse modo, assim como Guimarães (1995), defendemos a necessidade 

dos cursos de formação de professores instrumentalizarem os futuros docentes para 

torná-los aptos a tomar decisões frente às inúmeras situações teóricas relacionadas 

ao sexo. Por esta via, entendemos que licenciandos/graduandos terão seus 

questionamentos e dúvidas dirimidas, o que os tornará aptos a discutir a sexualidade 

com os seus futuros educandos. 

Ao refletirmos sobre a necessidade da formação de professores, estamos 

ciente que é importante  

[...] investirmos na formação do profissional que realizará o trabalho de 
orientação sexual em sala de aula, proporcionando ao professor acesso a 
todo o conhecimento científico que é produzido em torno da sexualidade, 
levando-o a conhecer o desenvolvimento da criança e do adolescente, e a 
se atualizar na sua área de atuação, enfim, que seja preparado à luz da 
ciência para exercer um trabalho que se propõe não diretivista (REIS e 
RIBEIRO, 2002, p. 94). 
 

É interessante perceber que, embora nos últimos tempos, a sexualidade 

do adolescente tenha se apresentado como um problema social e de saúde pública, 

a universidade, enquanto instituição que atua na formação de futuros docentes, 

parece não despontar como um local privilegiado de implementação de políticas 

públicas que promovam a saúde de crianças e adolescentes. Em outras palavras, 

como já nos haviam advertido Reis e Ribeiro (2002), verificamos que, apesar dos 

PCN, não há incentivos ou iniciativas oficiais, no sentido de oferecer aos professores 

cursos que permitam formá-los em um campo dominado pelo desconhecimento, 

pelo preconceito, o tabu e a discriminação. No caso do nosso estudo, entendemos 

que esta situação se complica à medida que os próprios docentes, responsáveis 

pela formação dos futuros licenciados, não consideram necessária a inclusão no 

currículo de uma disciplina que aborde a sexualidade e as doenças sexualmente 

transmissíveis. 

De acordo com 80% dos professores não há necessidade de uma 

disciplina específica para abordar a sexualidade e as DST em oposição a 20% dos 

docentes que afirmam essa necessidade. Para a maioria dos docentes, não há 
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como introduzir esta discussão por intermédio de uma disciplina específica, todavia, 

esta discussão pode ser estabelecida em atividades acadêmicas de extensão. 

Não. Em uma disciplina não. Mas, certamente, aplaudo quando tais temas 
são contemplados em atividades acadêmicas de extensão. Creio que o 
professor tem a obrigação de estar formado para problematizar, na 
sociedade (e, em especial, no seu local de trabalho), a dimensão histórica 
dos códigos de gênero e das práticas da sexualidade (Informante, docente, 
Licenciatura em História, Nº 7).  
 
Uma disciplina específica não acho necessário. Mas acho que poderia se 
discutir a sexualidade, assim como outros temas da atualidade, como o 
bulling e as drogas, nos cursos de extensão (Informante, docente, 
Licenciatura em Letras, Nº 10).  
 

Os docentes reconhecem a importância da abordagem da sexualidade na 

escola, no entanto, sem a necessidade de criação de uma disciplina específica. Esta 

compreensão conflita com aquilo que defendemos e há tempos compartilham 

autores como Guimarães (1995) e Ribeiro (2009) e Figueiró (2009). Na nossa 

compreensão é fundamental inserir, na grade curricular dos cursos de licenciaturas 

um elenco mínimo de disciplinas obrigatórias que promovam a formação teórica e os 

subsídios para prática educacional no campo da sexualidade.  

É preciso inserir disciplinas de sexualidade no currículo dos cursos de 
Pedagogia e nas Licenciaturas, e formar professores para trabalhar com 
educação sexual, com o objetivo de tirar o sexo dos banheiros das escolas, 
levando-o para a sala de aula. Inclusive porque, com certeza, as temáticas 
que hoje são prioridades dos projetos oficiais serão, com muito mais 
facilidade, assimiladas, compreendidas e multiplicadas, quanto mais 
existirem professores que tenham a oportunidade de debater, discutir e 
refletir a educação sexual em sua formação (RIBEIRO, 2009, p. 138-139). 
 

Em função do currículo, a formação teórico-metodológica inicial, da 

maioria dos docentes, não promove a aquisição de concepções mais críticas sobre a 

sexualidade. Na nossa compreensão, é fundamental que o currículo dos cursos de 

licenciatura possam refletir a valorização da diversidade, de modo a incluir os 

sujeitos históricos com igualdade de oportunidades sem privilegiar referenciais 

etnocêntricos, heterossexistas, machistas, homofóbicos e racistas. Pensando 

especialmente no “tratamento que é dado à orientação sexual (homo, hetero e 

bissexualidade), verifica-se o quanto a interferência de um currículo atento à 

formação escolar e à construção do sujeito social é válida para problematizar pré-

conceitos e atitudes discriminatórias” (SANTOS; ARAÚJO, 2008, p. 22). Nessa 

perspectiva, pensamos o currículo nos termos propostos a seguir: 



166 

Meu argumento é de que o currículo da sexualidade deve estar mais 
próximo à dinâmica da sexualidade e ao cuidado de si. Uma conversa 
franca não pode ser planejada antecipadamente, pois se tentarmos predizer 
o que acontecerá estaremos nos movimentando no terreno da paixão pela 
ignorância. O modelo de educação sexual aqui proposto exige muito das 
professoras e dos professores. Em primeiro lugar, elas e eles devem estar 
dispostos a estudar a postura de suas escolas e a ver como essa postura 
pode impedir ou tornar possíveis diálogos com outros professores e com 
estudantes. As professoras precisam perguntar como seu conteúdo 
pedagógico afeta a curiosidade do/a estudante e suas relações com os/as 
estudantes. Elas devem estar preparadas para serem incertas em suas 
explorações e ter oportunidades para explorar a extensão e os 
surpreendentes sintomas de sua própria ansiedade (BRITZMAN; 1999, p. 
108-109).  
 

Como nos diz Figueiró (2003) todo o processo formativo dos professores, 

desde o magistério até as licenciaturas, não tem promovido seu preparo para 

abarcar os temas de sexualidade no cenário escolar.  Sendo assim, não há como se 

obter cidadania em um país com instituições escolares que somente trabalham 

conteúdos tradicionais, relegando a um segundo plano os debates inevitáveis e 

inadiáveis, como é o caso da sexualidade. Vale ressaltar que esta falta de 

investimento na formação docente concorre para que a abordagem da sexualidade 

no espaço escolar seja inviabilizada, no sentido de formar professores capazes de 

trabalhar questões de sexo e sexualidade na escola, contrariando o que estabelece 

os PCN, a saber: 

 
É necessário que o educador tenha acesso à formação específica para 
tratar de sexualidade com crianças e jovens na escola, possibilitando a 
construção de uma postura profissional e consciente no trato desse tema. 
Os professores necessitam entrar em contato com suas próprias 
dificuldades diante do tema, com questões teóricas, leituras e discussões 
referentes à sexualidade e suas diferentes abordagens; preparar-se para a 
intervenção prática junto aos alunos e ter acesso a um espaço grupal de 
produção de conhecimento a partir dessa prática [...] É necessário que os 
professores possam reconhecer os valores que regem seus próprios 
comportamentos e orientam sua visão de mundo, assim como reconhecer a 
legitimidade de valores e comportamentos diversos dos seus. Tal postura 
cria condições mais favoráveis para o esclarecimento, a informação e o 
debate sem a imposição de valores específicos (BRASIL, 1997, p. 303).    
 

Todos os professores estão convictos que a proposta pedagógica dos 

cursos, não atende ao anseio dos alunos. Esta situação é preocupante. Como 

afirmam Tardif e Lessard (2005), os professores possuem um papel fundamental 

nas sociedades contemporâneas. Podemos considerá-los uma peça chave para que 

sejam empreendidas mudanças na sociedade brasileira pelo papel social, cultural e 
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político que desempenham, bem como, porque são responsáveis pelo processo de 

socialização das crianças e jovens que é realizado pela via escolar. Todavia,  

Acho que sempre haverá um descompasso entre o que a universidade 
formaliza na estrutura curricular e o que deseja o aluno. Esta é uma 
característica do mundo moderno. As coisas acontecem de modo muito 
rápido. Não temos condições de acompanhar, nunca teremos. A própria 
forma lenta como as coisas acontecem na universidade, é um dos fatores 
que contribui para que isso aconteça. Leva-se muito tempo com discussões 
infindáveis, a burocracia, tudo isso atrapalha (Informante, docente, 
Licenciatura em Matemática, Nº 1). 

 

É interessante perceber que, mesmo considerando que a proposta 

pedagógica do curso não reflete as expectativas do aluno, os professores não 

buscam reverter este quadro, por exemplo, se articulando no sentido de propor 

novos caminhos e novas diretrizes, participando da elaboração do projeto 

pedagógico do seu curso, como podemos verificar. Percebe-se que as habilidades e 

competências, difundidas pelos PCN, que deveriam estar sendo desenvolvidas 

objetivando a conscientização para o exercício pleno da cidadania, não são 

efetivadas na prática. Assim, se perpetuam problemas pedagógicos que 

comprometem a formação do licenciando.  

Embora sejam legítimas as intenções de resgatar a dignidade do 

indivíduo, a igualdade de direitos, a participação ativa na sociedade, contidas nos 

PCN, parece-nos que nada ou praticamente nada, foi feito no sentido de formar 

professores capazes de trabalhar questões relacionadas ao sexo e a sexualidade na 

escola.  

Ainda que os docentes reconheçam a importância da abordagem da 

sexualidade no espaço escolar, para a maioria destes (70%), a família é que deve 

ser responsável pela transmissão de conhecimentos sobre a sexualidade. Os 

demais (30%), consideram que esta tarefa deve ser compartilhada pela família e a 

escola. Assim, os docentes parecem transferir para a família a tarefa de abordar a 

sexualidade, eximindo-se desta responsabilidade, o que vem a ser aquilo que Nunes 

e Silva (2000), metaforicamente denominaram de “pedagogia do avestruz”, que 

simboliza a atitude do professor de “fingir que não vê”, esquivando-se do debate 

sobre as questões da sexualidade.  

É indubitável a importância do papel da família para a formação e o 

desenvolvimento das crianças e adolescentes em todas as áreas, inclusive no 
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tocante a sexualidade. Como assinala Criverali (2007), é fundamental que a 

sexualidade seja discutida o mais precocemente possível, pois é um assunto que 

normalmente gera muita polêmica e opiniões contraditórias. Por esta razão,    

discuti-la, permite, desde cedo, que crianças e adolescentes cultivem hábitos 

saudáveis, esclareçam dúvidas e falem de questões relacionadas a sexualidade. No 

entanto, vários estudos, tem demonstrado a dificuldade de comunicação entre pais e 

filhos quando se trata da sexualidade. Normalmente os pais sentem-se 

constrangidos em falar sobre a sexualidade com os filhos e repassa esta atribuição 

para a instituição escolar. Como consequência, diante da falta de orientação e da 

ausência de diálogo na família e na escola, o adolescente tende a procurar 

informações em fontes nem sempre seguras, o que contribui para a prática do sexo 

inseguro e aquisição de informações equivocadas. A medida que os professores 

atribuem a família a responsabilidade pela educação sexual isso implica na própria 

renúncia da universidade em assumir seu papel enquanto instância propiciadora da 

reflexão sobre esta temática, o que vem refletir na formação inicial dos alunos. 

Entendemos que nenhuma instância pode e não deve substituir a família 

na tarefa de abordar assuntos de ordem sexual. É na família que a criança aprende 

as primeiras noções e valores associados à sexualidade. Assim como a família, a 

escola é um espaço fundamental para construção social da sexualidade. Portanto, é 

necessário considerar a continuidade entre a educação familiar e a escola. A 

abordagem da sexualidade na escola deve proporcionar aos adolescentes uma 

compreensão da sexualidade, enfatizando-a como um aspecto positivo e natural do 

ser humano, ampliando a discussão levando-os a discutirem, as normas e os 

padrões de comportamentos em relação ao sexo e suas atitudes pessoais frente a 

própria sexualidade.  

Por fim, embora não seja uma tarefa fácil, o desenvolvimento do trabalho 

com a sexualidade pressupõe uma parceria entre a família e a escola. É necessário 

que entre estas instâncias sociais haja disponibilidade para se discutir assuntos 

inerentes a esta temática. A educação sexual, assumida apenas por uma destas 

instâncias não será profícua. A reflexão da sexualidade na escola deve servir como 

um espaço de discussão que promova novas reflexões no ambiente familiar e não o 

silêncio. Desse modo pais e professores devem refletir sobre suas 

responsabilidades e posicionamentos sobre a sexualidade, de forma que possam 
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estabelecer para o aluno, um clima de abertura, através do qual, suas dúvidas, 

inquietações e anseios acerca da sexualidade sejam ouvidos e respeitados. É 

essencial que ambos possam questionar suas posturas, suas convicções 

ideológicas e idiossincráticas, pois toda educação sexual, implica necessariamente, 

uma reeducação da própria sexualidade.  

É indubitável a importância do papel da família para a formação e o 

desenvolvimento das crianças e adolescentes em todas as áreas, inclusive no 

tocante a sexualidade. Como assinala Criverali (2007), é fundamental que a 

sexualidade seja discutida o mais precocemente possível, pois é um assunto que 

normalmente gera muita polêmica e opiniões contraditórias. Por esta razão, discuti-

la, permite, desde cedo, que crianças e adolescentes cultivem hábitos saudáveis, 

esclareçam dúvidas e falem de questões relacionadas a sexualidade. No entanto, 

vários estudos, tem demonstrado a dificuldade de comunicação entre pais e filhos 

quando se trata da sexualidade. Normalmente os pais sentem-se constrangidos em 

falar sobre a sexualidade com os filhos e repassa esta atribuição para a instituição 

escolar. Como consequência, diante da falta de orientação e da ausência de diálogo 

na família e na escola, o adolescente tende a procurar informações em fontes nem 

sempre seguras, o que contribui para a prática do sexo inseguro e aquisição de 

informações equivocadas. A medida que os professores atribuem a família a 

responsabilidade pela educação sexual isso implica na própria renúncia da 

universidade em assumir seu papel enquanto instância propiciadora da reflexão 

sobre esta temática, o que vem refletir na formação inicial dos alunos. 

Entendemos que nenhuma instância pode e não deve substituir a família 

na tarefa de abordar assuntos de ordem sexual. É na família que a criança aprende 

as primeiras noções e valores associados à sexualidade. Assim como a família, a 

escola é um espaço fundamental para construção social da sexualidade. Portanto, é 

necessário considerar a continuidade entre a educação familiar e a escola. A 

abordagem da sexualidade na escola deve proporcionar aos adolescentes uma 

compreensão da sexualidade, enfatizando-a como um aspecto positivo e natural do 

ser humano, ampliando a discussão levando-os a discutirem, as normas e os 

padrões de comportamentos em relação ao sexo e suas atitudes pessoais frente a 

própria sexualidade.  
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Por fim, embora não seja uma tarefa fácil, o desenvolvimento do trabalho 

com a sexualidade pressupõe uma parceria entre a família e a escola. É necessário 

que entre estas instâncias sociais haja disponibilidade para se discutir assuntos 

inerentes a esta temática. A educação sexual, assumida apenas por uma destas 

instâncias não será profícua. A reflexão da sexualidade na escola deve servir como 

um espaço de discussão que promova novas reflexões no ambiente familiar e não o 

silêncio. Desse modo pais e professores devem refletir sobre suas 

responsabilidades e posicionamentos sobre a sexualidade, de forma que possam 

estabelecer para o aluno, um clima de abertura, através do qual, suas dúvidas, 

inquietações e anseios acerca da sexualidade sejam ouvidos e respeitados. É 

essencial que ambos possam questionar suas posturas, suas convicções 

ideológicas e idiossincráticas, pois toda educação sexual, implica necessariamente, 

uma reeducação da própria sexualidade. 

 

 

5.2 MÍDIA E SEXUALIDADE 

 

De acordo com Cool (1999), ao longo da vida escolar os indivíduos 

passam por um processo de construção dos conceitos. Estes são repassados por 

intermédio da família, da escola, dos meios de comunicação, entre outros. Uma vez  

sob a influência destas instâncias sociais, as crianças e os adolescentes estão 

submetidos a uma série de estímulos, a exemplo da mídia, que destacamos em 

especial, pelo seu poder informar e formar conceitos, opiniões, disseminar valores e 

crenças. Vejamos: 

A abordagem de situações fictícias exibidas na mídia sobre a sexualidade, 
associada a mitos, tabus e preconceitos, vem incutindo ideias equivocadas, 
interferindo no desenvolvimento da sexualidade dos jovens. A mídia 
televisiva e impressa, ao abordar ou exibir novelas que mostram exemplos 
de sexualidade vividos por atores em situações irreais nas tramas das 
novelas, simulando exemplos do cotidiano, onde fatos semelhantes podem 
acontecer, apresentam informações incompletas que acabam, muitas 
vezes, confundindo mais do que esclarecendo o cidadão. Ou ainda, os 
episódios apresentam poucas informações, criando consequências que 
induzem a forma de pensar dos cidadãos [...] Muitas das crenças adquiridas 
em função da mídia se transferem como verdades. Os estudantes passam a 
viver experiências de descobertas, sem orientações sexuais, e infelizmente 
chegam a respostas nem sempre desejáveis (OLIVEIRA, 2009, p. 183). 
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Ao longo da história da humanidade, diversas instituições de saber 

trouxeram para si a condição de orientar os sujeitos acerca de sua vida em 

sociedade e em particular naquilo que se refere à sexualidade. Na atualidade, a 

mídia, entre outros, incorpora essa função ao se configurar como um dos artefatos 

da cultura que participa da própria constituição do sujeito contemporâneo. É um 

lugar de referência, é um agente que constrói, articula, pedagogiza e hierarquiza 

saberes através de regras e poderes específicos, tomando para si o lugar que 

outrora pertencera a outras instituições sociais.  

 
O consumo de novas tecnologias de comunicação, em especial da Internet, 
constitui-se numa realidade inquietante, não só pela quantidade de tempo 
que diariamente é dedicado a estes meios pelos diversos setores da 
sociedade, mas também pelos valores das mensagens transmitidas. Hoje 
em dia, tudo é visto pela televisão ou pelo computador (OLIVEIRA, 2009, 
p.187). 
 

Como nos diz Andrade (2004), os meios de comunicação e seus produtos 

são presenças constantes na vida de alunos e professores. Sendo assim, os 

conhecimentos repassados por estes tornam-se persistentes e atuais no espaço 

escolar, concorrendo com a escola no que se refere, por exemplo, ao poder de 

legitimar conhecimentos relacionados à sexualidade. Desse modo, aquilo que vemos 

na TV, lemos nos jornais, em livros ou revistas, ouvimos no rádio influenciam na 

constituição de nossas identidades como sujeitos sociais e culturais determinando 

como devemos ser, o que devemos falar, pensar e viver a nossa sexualidade. Por 

esta razão, na fase da adolescência, em que os valores e os princípios estão sendo 

consolidados, a mídia atua de forma contundente no desenvolvimento da 

sexualidade.  

 
A plenitude icônica é a condição contemporânea, e é tida como líquida e 
certa. Crescer nessa cultura é crescer na expectativa de que imagens e 
sons estarão à nossa disposição e que as histórias que compõem serão 
sucedidas por mais histórias, todas pedindo nossa atenção, todas se 
esforçando para fazer sentido, todas, em certo sentido, nossas (GITLIN, 
2003, p. 25-26).  
 

Partimos do princípio que revistas, livros, jornais, rádio, televisão, textos 

científicos e a internet são instrumentos midiáticos. Conforme discutido 

anteriormente, estes instrumentos exercem forte influência sobre o que as pessoas 

pensam e se comportam. Assim, o papel dos meios de comunicação de massa em 
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nosso tempo, transcende o âmbito do entretenimento e da transmissão 

descompromissada da informação, visto que, compete a estes a construção e 

circulação de repertórios na sociedade contemporânea à medida que introduzem 

transformações significativas nas práticas discursivas cotidianas, inclusive no terreno 

da sexualidade. Sendo assim, buscamos identificar entre as mídias aquela ou 

aquelas que os sujeitos mais utilizam e, por conseguinte podemos considerar como 

sendo as que exercem maior influência sobre o que pensam a respeito da 

sexualidade.   

Observamos que a televisão e a internet são os veículos de comunicação 

que os alunos mais utilizam sendo apontados como os maiores responsáveis pela 

aquisição de conhecimentos acerca da sexualidade. Vejamos. 

 

Gráfico 3 – Frequência dos alunos que assistem TV 
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Gráfico 4 – Frequência dos alunos que acessam internet 
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O Gráfico 3 nos mostra que 51,18% dos alunos entrevistados assistem 

televisão todos os dias e que 3,53% não assistem televisão. No acumulado geral, 

cerca de 95,5% assistem TV com alguma frequência. 

Por meio Gráfico 4, folha anterior, observamos que 47,65% dos alunos 

entrevistados acessam a internet todos os dias e que apenas 4,71% dos alunos não 

acessam a internet, no total acumulado, podemos destacar que cerca de 95,3% dos 

alunos acessam a internet com frequência. Em relação ao tipo de conteúdo que os 

alunos acessam na internet, podemos destacar que Redes sociais (122), Correio 

eletrônico (102), e Jornais (51) foram os três mais visitados na internet. 

Identificamos que os alunos, de maneira geral, usam os meios de acesso 

a informação. Utilizam com uma frequência considerável, jornais, revistas, televisão, 

rádio, livros e internet, demonstrando como assinala Andrade (2004), que os 

veículos de comunicação e seus produtos são presenças constantes na vida dos 

alunos. Desse modo, os ensinamentos transmitidos por estes meios são 

persistentes e atuais no espaço escolar, o que vem legitimar os conhecimentos 

difundidos pela mídia como “verdadeiros”, visto que, as coisas que vemos na TV, 

lemos nos jornais, em livros ou revistas, ouvimos no rádio ou acessamos na internet 

influenciam na constituição de nossas identidades como sujeitos sociais e culturais.  
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Desse modo, assim como Thompson (1998), verificamos que as 

sociedades modernas são marcadas por uma característica nova, que penetra todas 

as esferas dessa sociedade: é a presença, ou a onipresença, do que se costuma 

chamar de mídia. Vivemos hoje, em uma sociedade midiada e uma cultura midiada: 

não há instância de nossa sociedade, como é o caso dos alunos pesquisados, que 

não tenha uma relação profunda com a mídia e que não esteja intrinsecamente 

contaminada por ela. Como propõe Kehl (1996), o sujeito da publicidade é o sujeito 

da cultura do narcisismo, adaptado as condições desejantes das sociedades de 

mercado independentemente de suas condições materiais particulares. Este sujeito 

narcisista é convidado a sentir prazer e aceita, mesmo sem ter consciência disso, e 

deseja tudo o que o mercado lhe oferece. 

Sabemos que a mídia ocupa um espaço cada vez mais amplo na 

construção do imaginário coletivo e sua influência é percebida no modo como as 

pessoas pensam, como se comportam e tomam atitudes. Nesse sentido, 

observamos que a televisão e a internet assumem um lugar de destaque enquanto 

veículos de informação para os alunos, provavelmente porque estes veículos 

possuem características como interatividade, comunicação e socialização que os 

tornam especialmente atraentes para o público jovem. Decerto, a televisão e a 

internet despertam o interesse dos jovens em função das possibilidades de 

comunicação e sociabilidade, além de serem referências sociais menos repressoras 

que a família e a escola. No caso específico da internet, esta se configura como uma 

mídia em potencial, à medida que, agrega mídias tradicionais, tais como rádio, TV, 

jornal e revista e possibilita formas diversas de comunicação rápida e, às vezes, 

instantânea, assumindo um caráter interativo e digital. 

Decerto, os fatores acima mencionados, contribuíram para que a 

Televisão (61%) e a Internet (44%), tivessem sido indicados como os meios de 

divulgação mais buscados pelos alunos na aquisição de informações sobre a 

sexualidade.  
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Tabela 3 - Meio de divulgação que o aluno adquiriu conhecimento sobre a 

sexualidade 

 

Meios de divulgação % do N da alternativa 

Televisão 61 

Internet 44 

Palestras 38,4 

Livros 33,3 

Revistas 31,4 

Outros veículos 22,6 

Jornais 17,6 

Folhetos 11,9 

Cartaz 9,4 

Rádio 6,3 

               FONTE: autoria própria 

 

A televisão e a internet despontam como os veículos de maior influência 

na aquisição de conhecimentos acerca da sexualidade, sendo considerados como 

os veículos que apresentam maior eficácia na divulgação de temas relacionados a 

sexualidade, como podemos ver na Tabela abaixo. 

 

 

Tabela 4 - Meio eficaz de divulgação de temas relacionados à sexualidade 

 

Meio de divulgação % do N da alternativa 

Televisão 69,9 

Internet 59,6 

Palestra 52,4 

Jornais 28,3 

Revistas 26,5 

Livros 22,3 

Folhetos 21,7 

Cartaz 18,1 

Rádio 17,5 

Outros veículos 7,2 

             FONTE: autoria própria 
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Observamos que os meios mais eficazes para divulgação de temas 

relacionados à sexualidade são respectivamente, a televisão com 69,9%, a internet 

com 59,6% e as palestras com 52,4%. Na opinião dos alunos estes meios de 

transmissão de conhecimentos são eficazes porque possuem um maior acesso e 

clareza. Vejamos. 

[...] pois são meios de comunicação de massa, sendo viável ao público 
jovem (Informante, graduando – Licenciatura em História, Nº 10). 
 
 Muitas pessoas nos dias de hoje estão ligadas a internet e televisão, pois a 
velocidade com que as informações passam é mais interessante [...] 
(Informante, graduando – Licenciatura em Geografia, Nº 48). 
 
Eu escolhi a televisão porque praticamente 100% das casas dos brasileiros 
tem TV, e isso ajuda a difundir os conhecimentos (Informante, graduando – 
Licenciatura em Letras, Nº 89). 
 
A maioria dos jovens e adolescentes usam constantemente a internet para 
estudar se divertindo. Inserindo esse tipo de informação nesse meio é uma 
forma bem eficaz de conhecimento (Informante, graduando – Licenciatura 
em Matemática, Nº 102). 
 
As reportagens e as propagandas incentivam as pessoas a buscar 
conhecimento. Mas, as palestras é melhor, porque vai ser diretamente com 
um profissional que você vai tirar suas dúvidas (Informante, graduando – 
Licenciatura em Pedagogia, Nº 72). 
 
Escolhi a internet pela praticidade de pesquisas e porque as pessoas em 
geral tem mais acesso, seja na escola ou até em casa, ou até mesmo no 
posto médico (Informante, graduando – Licenciatura em Letras, Nº 167). 
 
 

Conforme mencionado anteriormente, os meios de divulgação 

considerados mais influentes pelos alunos na aquisição do conhecimento sobre 

sexualidade foram à televisão com 61% e a internet com 44%. Esses dados são 

corroborados pela pesquisa Leitura dialética do consumo de mídia por crianças e 

adolescentes, realizada por Flávio Ferrari.35 Segundo o autor, uma das principais 

influências na vida do adolescente é a televisão. Os jovens de 4 a 17 anos assistem, 

em média, 3,5 horas por dia. Entre os mais assistidos encontram-se as novelas (das 

19 e das 20 horas) e o jornalismo noturno da TV Globo, programas humorísticos 

como Zorra Total, Grande Família e o Fantástico. É interessante observar que todos 

os programas são da TV Globo. Já para adolescente de 12 a 17 anos os programas 

mais assistidos são Malhação e a novela das 18 horas da TV Globo, acompanhadas 

do Futebol e de Filmes.  

                                                             
35

 Disponível em: www.midiativa.org.br/. Acesso em: 14 jan. 2012. 
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Como assinala Barroso e Bruschini (1997), na maioria dos casos, esses 

meios (televisão e internet), fornecem uma Educação “anti-sexual” aos alunos, que 

chegam às escolas com uma visão de várias formas deturpada em relação ao 

assunto da sexualidade. Entendemos que a precariedade do conhecimento sobre a 

sexualidade em uma população de futuros docentes é preocupante e pode estar 

relacionada diretamente à pouca ou à falta da discussão no âmbito educacional e 

em outras instituições formadoras de opinião, como é o caso da televisão e a 

internet. 

As novas tecnologias passaram a ocupar um espaço cada vez mais 

amplo na construção do imaginário coletivo, influindo diretamente sobre a 

consciência pessoal de cada indivíduo, sobre seus níveis de aspiração, sobre seus 

gostos, comportamentos, consumos, chegando a construir, em larga medida, a sua 

identidade. Os significados veiculados pela mídia são apropriados pelos sujeitos e 

transformados em mediações na constituição destes. Nesse sentido, por exemplo, 

ao analisar a relação entre o corpo e a mídia como temas pedagógicos, Andrade 

(2004) conclui que a mídia e a educação fazem parte do universo da cultura, 

produzindo modelos de vida, modos de ser, de viver, de ver o mundo, reforçando e 

veiculando uma gama de ensinamentos às pessoas.  

A televisão, mais que qualquer outro meio, tem um papel preponderante 

no surgimento de culturas mundiais midiatizadas na medida em que, sendo uma 

importante fonte de informações sobre a realidade e das representações relativas ao 

imaginário, contribui fortemente para a construção de uma série de representações 

acerca do mundo. Assim como Fischer (2002), supomos que a televisão continua a 

ser, ainda hoje, a grande fonte de lazer e informação para a maioria da população. 

Ela certamente oferece uma janela para o mundo, uma possibilidade de acesso a 

informações imediatas sobre acontecimentos de diferentes pontos do planeta, o que 

a torna particularmente interessante para os jovens. Do nosso ponto de vista, a 

sexualidade é abordada na televisão, de maneira bastante banalizada, assim como 

também os relacionamentos afetivos. A aparente liberdade gera conflito, 

principalmente entre os jovens que estão vivendo um momento de transição entre a 

adolescência e a vida adulta. 

A internet por sua vez, diferentemente de outros meios de comunicação 

em massa, possibilita que todo e qualquer tipo de informação seja nela veiculada. 
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Desse modo, o controle sobre a qualidade do conteúdo que será por ela será exibido 

é restrito. Assim, é compreensível que sejam transmitidas informações distorcidas, 

muitas vezes desprovidas de qualquer tipo de embasamento. Muito provavelmente, 

este modo de proceder irá influenciar o sistema de valores daqueles indivíduos que 

com elas entram em contato e, assim, poderão também influenciar a conduta desses 

indivíduos, como podemos observar. Concordamos com Sayão, Y. (1997), que a 

oportunidade de se reconhecer na mídia, ter sua dúvida respeitada, comentada, 

“esclarecida”, ser objeto de alguma brincadeira e, ao mesmo tempo ter sua 

identidade preservada com a utilização de algum recurso que permite o anonimato, 

são algumas pistas que nos levam a compreender o porque dos alunos indicarem a 

internet e a televisão como recursos importantes na busca de conhecimentos acerca 

da sexualidade.  

De certo modo, em grande parte as informações são repassadas por 

intermédio das novas tecnologias de informação e comunicação, entre as quais se 

verifica maior destaque para a televisão provavelmente pela sua intensa presença 

no interior dos lares, em todas as classes sociais. De acordo com Carvalho (2010), a 

contemporaneidade capitalista tem como característica a introdução em nossas 

vidas cotidianas de uma série de equipamentos, práticas e rotinas que, por serem de 

uso cotidiano, deixam de ser objetos de uma análise crítica, tornando-se “naturais”, 

ou seja, praticamente isentas de estranhamento. Este é o caso da televisão, que nos 

chama a atenção pelo seu acolhimento e inserção que se deu de maneira quase 

absoluta no interior dos domicílios da sociedade brasileira. É possível considerar que 

a grande maioria dos lares no Brasil possui ao menos um aparelho de TV. 

De acordo com Belloni (2001), a televisão desempenha um papel 

relevante na dimensão semântica do processo de socialização na medida em que 

ela fornece as significações como mitos, símbolos e representações, preenchendo o 

universo simbólico dos indivíduos. Além disso, a televisão transmite também o saber 

acumulado e informações sobre a atualidade, fornecendo aos jovens uma certa 

representação do mundo, o que vem ratificar que este tenha sido o veículo de 

comunicação apontado como o mais eficaz na divulgação de temas relacionados a 

sexualidade. 

Assim como Fischer (2002), entendemos que a mídia de um modo geral e 

a televisão de modo particular, opera no sentido de participar efetivamente da 
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constituição de sujeitos e subjetividades, na medida em que produz imagens, 

significações, enfim, saberes que de alguma forma se dirigem à “educação” das 

pessoas, ensinando-lhes modos de ser e estar na cultura em que vivem. A televisão 

é parte integrante e fundamental de complexos processos de veiculação e de 

produção de significações, de sentidos, os quais por sua vez estão relacionados a 

modos de ser, a modos de pensar, a modos de conhecer o mundo, de se relacionar 

com a vida. No entender de Belloni (2001), a televisão funciona como uma janela 

para o mundo dos adultos, apresentando às crianças e adolescentes formas 

estereotipadas dos valores, normas e modelos de comportamento socialmente 

dominantes. O poder de influência e credibilidade atribuídos pelos adolescentes a 

televisão e a internet é refletido no recorte das falas abaixo. 

 
Destaquei estes pelo fato de serem mais eficientes para transmitir esses 
assuntos. Os outros meios passam, porém de forma confusa e não 
verdadeira (Informante, graduando – Licenciatura em Matemática, Nº 70). 
 
A internet é o meio onde os jovens estão mais ligados e onde os jovens 
podem ser orientados com segurança (Informante, graduando – 
Licenciatura em História, Nº 16). 
 

Assim como a televisão, a internet foi considerada pelos alunos como um 

dos veículos mais acessíveis e eficazes na busca de conhecimentos acerca da 

sexualidade. Esta adesão por parte dos jovens, provavelmente está relacionada à 

interatividade, agilidade nas consultas e respostas, acesso aos conteúdos mais 

diversos e ao deslumbramento causado pelo engajamento na chamada aldeia 

global.  

Eu destaquei a internet e a televisão por acreditar que esses são os meios 
hoje mais acessados pelos jovens [...] A velocidade com que as 
informações passam é mais interessante. Tem sites que a gente pode 
deixar perguntas. É rápido, divertido e a gente encontra tudo lá [...] 
(Informante, graduando – Licenciatura em História, Nº 48). 
 
Cartaz, folheto, jornais, rádio, são meios mais diretos para difundir temas 
como sexualidade. A internet é algo mais indireto onde as pessoas pode 
expor suas opiniões [...] (Informante, graduando – Licenciatura em Letras, 
Nº 33). 
 
 

Podemos considerar a internet uma das maiores invenções do século XX 

que impactou diretamente a vida das pessoas, nas formas de relacionamento, no 

comportamento de um modo geral. Podemos defini-la como  
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a grande rede de comunicação entre os computadores espalhados por todo 
o mundo que, na verdade, é uma metarrede, vez que a sua função é a de 
interligar todas as outras redes existentes no mundo, de tal forma que seja 
possível um computador falar com os outros, mesmo utilizando sistemas 
operacionais diversos (PRETTO, 1996, p. 77). 
 
 

Atualmente, pela via da internet é possível comunicar-se com qualquer 

parte do mundo em tempo real, “visitar” lugares sem a nossa presença física 

propriamente, fazer amigos, encontrar informações com um simples acesso. Hoje 

tudo está disponível na internet. É um mundo de infinitas possibilidades e delícias 

imaginárias, razão pela qual, talvez possamos dizer que é impossível pensar a vida 

sem a internet e as facilidades que ela proporciona, sobretudo se avaliarmos o 

número de usuários. 

De acordo com infográfico36 elaborado pelo jornalista Bruno Cardoso 

acerca do uso da internet no Brasil no ano de 2010, com base no Censo do IBGE 

2010, em uma pesquisa da F/Nazca e em dados do Ibope Net Ratings, o Brasil tem 

aproximadamente 190 milhões de habitantes, destes, cerca de 81,3 milhões são 

usuários da internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 “O termo infográfico vem do inglês informational graphics e o seu uso revolucionou o layout das 

páginas de jornais, revistas e sites. É uma forma de representar informações técnicas como números, 
mecanismos e/ou estatísticas, que devem ser sobretudo atrativos e transmitidos ao leitor em pouco 
tempo e espaço. Normalmente utilizado em cadernos de Saúde ou Ciência e Tecnologia, em que 
dados técnicos estão mais presentes, o infográfico vem atender a uma nova geração de leitores, que 
é predominantemente visual e quer entender tudo de forma prática e rápida. Segundo pesquisas, a 
primeira coisa que se lê num jornal são os títulos, seguidos pelos infográficos, que, muitas vezes, são 
a única coisa consultada na matéria. (CAIXETA, 2005, p. 1)”. De outra forma, infográficos são 
quadros informativos que misturam texto e ilustração para transmitir uma informação visualmente. Em 
vez de contar, o infográfico mostra a notícia como ela é, com detalhes mais relevantes e forte apelo 
visual. Os infográficos são grande atrativo para a leitura das matérias. Facilitam a compreensão do 
texto e oferecem uma noção mais rápida e clara dos sujeitos, do tempo e do espaço da notícia. 
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Figura 4 – Infográfico acerca do uso da internet no Brasil em 2010 

 

 

 

 

 

A pesquisa demonstrou que o brasileiro considera que a vida melhorou 

com a internet e 93% dos sujeitos apontaram que se sentem mais informados com o 

uso desta mídia, sendo as ferramentas de busca e as redes sociais aquelas mais 

acessadas com esta finalidade. Como também identificamos na nossa pesquisa, 

Bruno Cardoso demonstra que a televisão ainda é o meio de comunicação mais 

utilizado para a busca de notícias e informações, conforme indicaram 59% dos 

sujeitos. Além deste, na faixa etária de 16 a 24 anos, como também pudemos 

observar no nosso estudo, a televisão (47%) e a internet (37%) foram os veículos 

apontados como mais utilizados pelos sujeitos, seguidos respectivamente por jornal 

impresso (7%), rádio (5%) e revista (3%).    

Como assinalam Furlani e Lisboa (2008), a implementação e influência 

das mídias foi um dos fatores que contribuíram para as inúmeras transformações 

sociais, culturais e políticas nos mecanismos de compreensão, vivência e exposição 

da sexualidade. Por esta razão, na mudança do milênio, a internet já despontava 

como um importante local de discussão/reflexão da sexualidade humana, assim 

como um local potencial de diagnóstico e de desenvolvimento de trabalhos de 
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educação sexual, sobretudo pelo seu caráter sigiloso e ocultador das identidades 

pessoais.  

Para nossa surpresa, a palestra foi uma fonte expressiva de informação 

referenciada pelos alunos, como também pelos docentes, como abordamos 

anteriormente. Percebe-se que esta forma de comunicação e a internet 

apresentaram resultados bem próximos na escolha dos alunos, respectivamente, 

52,4% e 59,6%. Percebemos que, apesar da sedução encontrada em veículos como 

a tv e a internet, os alunos demonstram que ainda há espaço para meios de 

comunicação tradicionais, a exemplo da palestra. Esse dado demonstra a 

importância de termos profissionais habilitados para desempenharem esta tarefa. A 

palestra é um meio de informação que permite a interação face a face, o que vem 

facilitar, dependendo do interlocutor, que os alunos tenham uma visão positiva da 

sexualidade. Quando o interlocutor  

pode estabelecer uma relação de confiança com os alunos sem criar 
cumplicidades; se ele consegue suspender seu juízo de valor quando 
conversa com os jovens; se ele é capaz de ouvir antes de falar, sempre 
mantendo a posição de assimetria com os alunos, requisito indispensável 
para que a angústia do jovem se expresse, os conhecimentos necessários 
para o bom exercício do trabalho [com a sexualidade] serão adquiridos com 
facilidade (SAYÃO, R., 1997, p. 101).  
 

Por intermédio da palestra é possível para o expectador falar e ouvir em 

grupo, formular questões sobre suas dúvidas, questionar conteúdos. É possível 

discutir, levar informações corretas e atualizadas para os alunos, discutir sobre 

preconceitos, questões de gênero, ampliar e problematizar as discussões em torno 

da sexualidade de maneira geral, como expressaram os adolescentes ao 

justificarem as suas respostas acerca do veículo escolhido como eficaz para 

transmissão de conhecimentos acerca da sexualidade.  

[...] porque nas palestras você pode trocar experiências, tirar dúvidas., tudo 
pessoalmente (Informante, graduando – Licenciatura em Letras, Nº 139). 
 
A palestra envolve uma metodologia de análise junto com a plateia. A gente 
se interessa pelo assunto e vê a necessidade da presença de um sujeito 
comunicador (Informante, graduando – Licenciatura em Geografia, Nº 7). 
 
Nas questões das palestras, partimos do pressuposto que a pessoa 
nomeada para trabalhar a questão da sexualidade deve ser recomendado 
ou especialista no tema[...] (Informante, graduando – Licenciatura em 
Letras, Nº 120). 
 
A palestra é o ambiente que os alunos se sentem mais a vontade para 
expressar o que sentem e se a escola começa a conscientizar o trabalho 
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em casa torna-se mais fácil, devendo ser continuado por um diálogo aberto 
com a família (Informante, graduando – Licenciatura em História, Nº 63).  
 
 

Assim como Sayão, Y. (1997), entendemos que as palestras podem ser 

um recurso interessante que podemos lançar mão para o esclarecimento de 

conteúdos referentes à sexualidade. No entanto, alguns autores são reticentes 

quanto a este procedimento. Figueiró (2009), por exemplo, defende que os alunos 

precisam ter várias oportunidades de ver, rever, discutir e tornar a discutir um tema, 

pois educar sexualmente, na sua avaliação, é um processo formativo longo. Para 

esta autora, é necessário ultrapassar a ideia de que se faz educação sexual 

convidando especialistas médicos e psicólogos como coadjuvantes pedagógicos 

para fazerem um trabalho pontual. 

O nosso estudo demonstra que, a família e a escola não são instâncias 

expressivas as quais os alunos recorrem para buscar informações acerca da 

sexualidade. Reafirmamos assim, os entraves apresentados por estas instituições, 

no momento de oferecer informações necessárias sobre o referido tema aos 

adolescentes, nesta fase em que apresentam sinais de vulnerabilidade no tocante à 

vivência da sexualidade.  

A escola e a família não são instâncias sociais concorrentes ou 

excludentes. A escola não substitui e nem concorre com a família, devendo haver 

entre estas uma relação de interação. Historicamente sempre foi enfatizado que a 

atitude familiar em relação ao tema da sexualidade é sempre envolta por tabus, 

medos e proibições. A escola deve promover a discussão sobre a sexualidade de 

forma científica, contextualizada, preenchendo possíveis lacunas de conhecimento 

sem prescindir da relação com a família. Como assinala Figueiró (2009), a relação 

família-escola é essencial para que o educando esteja preparado para receber as 

informações e discutir o assunto sem ter medo ou dúvida de que será repreendido 

pelos pais, por estar participando das aulas, e sem ter a impressão de que está 

ouvindo a respeito de assuntos desaprovados por eles. 

Mesmo com as transformações sociais recentes, a facilidade da busca e 

acesso as informações, atualmente os jovens ainda apresentam dificuldades e 

carregam representações da sexualidade ainda pautadas especificamente na 
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genitalidade e reprodução, conforme podemos observar nos dados apresentados 

anteriormente. 

Estes indicadores podem ser o reflexo da dificuldade de abordagem da 

sexualidade e a falta de programas educativos institucionalizados nas escolas, o que 

favorece a busca de informações em meios pouco confiáveis como a internet e a 

televisão. Entendemos que a escola é uma instância importante para se trabalhar 

conhecimentos, habilidades e mudanças de comportamento. Contudo, como 

diversos estudos demonstram, há uma lacuna de informações pela falta da 

educação sexual nas principais instituições em que os adolescentes convivem; entre 

elas, destacam-se a escola e a família. Consequentemente, os adolescentes 

passam a buscar informações em fontes pouco seguras como a televisão e a 

internet, conforme pudemos verificar, o que vem demonstrar a forte influência 

exercida pelos meios de comunicação. Como propõe Sayão, R. (1997), uma questão 

que se levanta a partir destes dados é que, provavelmente, a forma como as 

informações sobre a sexualidade estão sendo repassadas aos alunos está fazendo 

com que elas sejam inócuas, irrelevantes, deturpadas ou, pior, nefastas.  

 

 

 

5.3 A SEXUALIDADE NA PERSPECTIVA DO GOVERNO FEDERAL  

 

Partimos do princípio que tudo aquilo que se refere à sexualidade 

desperta o interesse das pessoas de um modo geral e, em particular, dos 

adolescentes. A mídia, em particular, nas suas múltiplas manifestações, dissemina 

imagens, valores, conceitos, preconceitos, enfim, veicula conteúdos que estimulam e 

influenciam as concepções de crianças e adolescentes, de várias maneiras, como 

por exemplo, por meio de campanhas educativas. Nesse sentido, o governo federal, 

por meio do Ministério da Saúde, desde os anos 80, tem promovido campanhas 

publicitárias37, em formato de peças televisivas, folders, cartazes, outdoors com o 

objetivo de informar sobre o perigo e a prevenção à AIDS.   

                                                             
37

 O termo campanha refere-se a um conjunto de peças e estratégias publicitárias que levam a 
mensagem comercial de um determinado fabricante aos meios de comunicação de massa. 
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Vejamos, por exemplo, duas campanhas publicitárias desenvolvidas pelo 

Ministério da Saúde nos últimos anos, com relação ao tema da sexualidade: 

Figura 5. Campanha carnaval 2003 

 

Figura 6. Campanha carnaval 2006 

 

  

     FONTE:http://www.aids.gov.br/pagina/campanhas 

 

A campanha publicitária veiculada no carnaval de 2003, protagonizada 

pela cantora Kelly Key, é voltada para a população jovem, principalmente 

adolescentes do sexo feminino, nas quais, segundo o ministério da saúde, os novos 

casos de AIDS vinham superando as ocorrências entre os meninos de 13 a 19 anos 

de idade. A mensagem procura estimular as jovens que iniciam a vida sexual a 

tomarem para si a responsabilidade da prevenção à AIDS, exigindo que o parceiro 

use o preservativo e não tendo vergonha de comprá-lo ou carregá-lo na bolsa. Além 

de cartazes, esta campanha apresenta um filme no qual a cantora entra numa 

farmácia e pergunta pelos preservativos aos vendedores. Na sequencia, aparece o 

slogan: Mostre que você cresceu e sabe o que quer. Neste carnaval, use camisinha. 

Esta campanha foi duramente criticada. Considerada, há época, um 

fenômeno teen, a escolha da cantora foi alvo de polêmica e críticas. Muitos 

consideraram que Kelly Kye não dispunha de credibilidade para defender a bandeira 

do sexo seguro, por ter sido mãe aos 17 anos, por encarnar a figura da mulher 

objeto e, pelo fato das suas músicas incitarem o desrespeito as relações amorosas. 

De acordo com Neiva (2003), estas críticas são irrelevantes, visto que, para 
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funcionar, uma campanha publicitária tem que valer-se de elementos com os quais o 

público alvo se identifique. Ainda que as músicas de Kelly Kye sejam péssimas, 

naquela época era indiscutível o seu sucesso junto aos adolescentes. Apesar das 

críticas, esta campanha foi considerada um sucesso pelo Ministério da saúde e um 

avanço na linguagem das propagandas anti-aids produzida no Brasil, pela sua 

objetividade e direcionamento para um público específico, o que difere imensamente 

da primeira campanha lançada pelo governo em 1987. Nesta, o foco era vago e 

impreciso: um grupo de jovens gritava numa passeata – “Camisinha!”, “Camisinha!”.    

No carnaval de 2006 o tema foi o uso do preservativo e a importância de 

lembrar da camisinha antes de sair para o carnaval.  Este tema foi escolhido em 

função dos resultados de uma pesquisa de comportamento da população brasileira 

realizada pelo PN-DST/AIDS em 2005. De acordo com o estudo, 47,5% dos homens 

entre 16 e 19 anos não usaram o preservativo porque não tinham na hora e 36,4% 

das mulheres, na mesma faixa etária, não lembrou da camisinha na hora H. Devido 

a estes dados o ministério da saúde achou importante informar a população sobre a 

necessidade de ter o preservativo sempre à mão para quando precisar, 

principalmente durante o carnaval. Entendemos que campanhas dessa natureza, 

que incentivam o uso do preservativo, são importantes para conscientizar as 

pessoas sobre a proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis e a 

gravidez indesejada.  

Desde os anos 80, o governo federal tem desenvolvido campanhas 

publicitárias direcionando o tema da sexualidade para o âmbito educacional. Neste 

sentido, conforme dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE 2009, 

87,5% dos estudantes da rede pública e 89,4% da rede privada receberam 

informações sobre AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. No que se 

refere à orientação sobre prevenção de gravidez, 82,1% dos alunos das escolas 

privadas e 81,1% das públicas, no total das capitais brasileiras e Distrito Federal, 

receberam informações sobre o tema na escola. A pesquisa revela, ainda, que 

71,4% dos estudantes da rede pública e 65,4% da rede privada tiveram informações 

sobre a aquisição gratuita de preservativos, o que vem demonstrar a importância 

dos meios de comunicação na divulgação de informações. 

No caso do nosso estudo, verificamos 51,18% dos alunos buscam 

informações sobre a sexualidade e estas são encontradas, em sua maioria, na 
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televisão e na internet. Estes dados revelam, conforme apresentaremos abaixo, a 

importância dada aos veículos de comunicação na disseminação de conhecimentos 

sobre a sexualidade.     

Observamos que 87,65% dos alunos entrevistados acham importante que 

os meios de comunicação divulguem conteúdos informativos de temas ligados a 

sexualidade e 9,41% não acham importante. Verifica-se assim, que os alunos 

reconhecem os meios de comunicação enquanto veículos importantes na 

transmissão de conhecimentos acerca da sexualidade. Vejamos. 

 

Gráfico 5 – Influência da propaganda na concepção da sexualidade 
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                 FONTE: autoria própria 

 

Verificamos que 56,47% dos alunos acreditam que a propaganda 

influencia naquilo que pensam sobre sexualidade e 39,41% não compartilham dessa 

assertiva. Nota-se que 4,12% dos alunos entrevistados não responderam essa 

questão. Esses dados revelam a representatividade dos meios de comunicação na 

transmissão de informações sobre sexualidade aos adolescentes. Os adolescentes 

destacaram que a propaganda ajuda na reflexão sobre a sexualidade, influência no 

comportamento e na formação de conceitos. 

Acredito que a propaganda nos leva a entender o que é a sexualidade. 
(Informante, graduando – Licenciatura em Matemática, Nº 119). 
 
A propaganda ajuda especialmente os jovens, ainda na formação da 
personalidade,pois estão sujeitos a sofrer influências dos meios de 
comunicação (Informante, graduando – Licenciatura em Geografia, Nº 91). 
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A mídia insere valores que são assimilados pelos jovens. Quanto mais a 
mídia debate determinado assunto, mais a gente vai aceitando (Informante, 
graduando – Licenciatura em Letras, Nº 144). 
 

 

Conforme já havíamos mencionado, ao mesmo tempo em que informam, 

os veículos midiáticos constituem sujeitos através de seu discurso, sua ideologia, 

seus interesses e valores. Assim, reiteramos a importância da propaganda enquanto 

formadora de opinião. Constatamos que a propaganda é percebida pelos alunos 

como um agente de influência na formação de opiniões. No entanto, uma vez que 

estas estão consolidadas, a propaganda não parece interferir no sentido de 

modificá-las. De maneira geral, os alunos conhecem alguma propaganda ligada ao 

tema da sexualidade, conforme pode ser visualizado pelo conteúdo que apontaram 

ter percebido neste veículo informativo acerca da sexualidade.  

  

Tabela 5 - Conteúdo de propagandas sobre temas ligados à sexualidade 

 

Conteúdos Nº 

Uso do preservativo 42 

DST 12 

Combate ao preconceito 06 

Combate à pedofilia 06 

Apelo sexual feminino 06 

Gravidez na adolescência 04 

Combate à exploração infantil 02 

Não lembro 01 

              FONTE: autoria própria 

 

Observamos que o uso do preservativo (42) e as doenças sexualmente 

transmissíveis (12), seguidos de combate ao preconceito (6), combate à pedofilia (6) 

e apelo sexual feminino (6) foram considerados os conteúdos mais identificados nas 

propagandas. Pelo exposto, em sua maioria, os alunos percebem as propagandas 

relativas à sexualidade, na medida em que, são focalizados aspectos de natureza 

preventiva, relacionando-as ao uso do preservativo e as doenças sexualmente 

transmissíveis, o que vem reforçar a vinculação da compreensão da sexualidade aos 
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aspectos relacionados à saúde e ao corpo, uma perspectiva reducionista da 

sexualidade. Neste sentido, assim como explicitado nos PCN, podemos observar 

que a propaganda assume relevante papel, ajudando a moldar visões e 

comportamentos. A propaganda informa, veicula campanhas educativas, as quais 

nem sempre são dirigidas e adequadas a esse público. Muitas vezes estas 

mensagens moralizam, reforçam conceitos por um viés unilateral, como podemos 

identificar no nosso estudo.  

Entendemos que a mídia, em função do papel que desempenha enquanto 

formadora de opinião, deveria ter por missão promover informação de qualidade, 

com responsabilidade. Contudo, sabemos que o emissor "utiliza a manipulação 

disfarçada: para convencer e seduzir o receptor, não deixa transparecer suas 

verdadeiras intenções, ideias e sentimentos, podendo usar de vários recursos” 

(CARVALHO, 2004, p. 10). Em virtude disso, reafirmamos que compete à escola 

desenvolver uma ação crítica, reflexiva e educativa sobre a sexualidade. 

É indiscutível que a sexualidade comporta um aspecto de ordem 

biológica, o que a torna uma questão individual, pois está presente na vida de todos 

os indivíduos. No entanto, a sexualidade transcende este aspecto, à medida que 

possui características sociais, daí porque é um terreno que mobiliza as políticas 

públicas. Entre estas, verifica-se aquelas voltadas para a saúde nas quais o governo 

brasileiro reafirma sua missão de fornecer instrumentos de informações, para a 

tomada de decisões baseadas em evidências para a programação de ações de 

saúde direcionadas para os jovens em função das doenças sexualmente 

transmissíveis no Brasil. De acordo com Boletim Epidemiológico AIDS e DST, 

publicado em 28 de novembro de 2011 pelo Ministério da Saúde, no Brasil, a taxa de 

prevalência da infecção pelo HIV na população jovem apresenta tendência de 

aumento. Com relação aos novos casos de AIDS entre jovens de 15 a 24 anos, 

observa-se que em 2010 o país teve uma taxa de incidência de 9,5/100.000 

habitantes.  

Desde o inicio da epidemia, a taxa de incidência de casos de AIDS em 

jovens de 15 a 24 anos tem aumentado progressivamente. Estes dados são 

preocupantes e mobilizam o governo no sentido de informar os jovens por 

intermédio de propagandas veiculadas nos mais diferentes meios: televisão, 

folhetos, cartazes, cartilhas, distribuição de kits e preservativos, entre outros. Desse 
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modo, buscamos verificar no nosso estudo em que medida estas informações são 

absorvidas pelo público jovem e qual a sua influência naquilo que pensam sobre a 

sexualidade. Vejamos. 

 

 

Gráfico 6 – Investimento do governo em propagandas informativas sobre a 

sexualidade 
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O Gráfico 6 demonstra que os adolescentes apresentam uma 

compreensão que o governo federal deve investir em propagandas informativas 

relacionadas a sexualidade. Observamos que 86,47% dos alunos consideram que o 

governo federal deve investir em propagandas informativas sobre a sexualidade, em 

oposição a 7,65% que desconsideram este investimento. Nota-se que 5,88% dos 

alunos não responderam essa questão.  

As razões pelas quais o governo deve investir em propagandas 

informativas sobre a sexualidade estão elencadas na figura a seguir. 
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Tabela 6 - Motivo do investimento em propagandas informativas sobre a 

sexualidade 

 

Motivo N 

Aumenta o acesso a informação 64 

Conscientização 37 

Prevenção 19 

Orientação 08 

Importância do tema 03 

        Fonte: autoria própria 

 

De acordo com a Tabela 6, os motivos pelos quais o governo federal deve 

investir em propagandas informativas sobre a sexualidade, são respectivamente: 

aumento do acesso a informação (64), conscientização (37), prevenção (19), 

orientação (08) e importância do tema (03). Os adolescentes demonstram 

reconhecer a importância da propaganda na divulgação de conhecimentos 

relacionados à sexualidade, sendo esta uma responsabilidade do governo federal. 

Todavia, ao contrario do que supúnhamos o conhecimento dos adolescentes acerca 

das propagandas veiculadas pelo governo federal não é tão extensivo. 

 

 

Gráfico 7 – Conhecimento de propagandas veiculadas pelo governo federal 
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Observamos que 49,41% dos alunos desconhecem as propagandas 

veiculadas pelo governo federal, ao passo que 48,82% dizem conhecer. Nota-se que 

1,76% dos alunos não responderam essa questão. Verifica-se, portanto, que há uma 

divisão relativamente equitativa entre os alunos que conhecem as referidas 

propagandas e aqueles que não conhecem. A forma como este conhecimento é 

adquirido está expresso na Tabela a seguir. 

 

Tabela 7 - Veículo de aquisição do conhecimento 

 

Veículo % do N da alternativa 

Televisão 85,4% 

Internet 34,8% 

Folhetos 29,2% 

Cartaz 21,3% 

Rádio 20,2% 

Jornais 20,2% 

Palestras 15,7% 

Revistas 10,1% 

Outros veículos 4,5% 

Livros 3,4% 

              FONTE: autoria própria 

 

A Tabela acima nos mostra que os veículos de comunicação mais 

indicados pelos alunos como transmissores das propagandas do governo federal 

são: a televisão com 85,4%, a internet com 34,8% e os folhetos com 29,2%. 

Observa-se que o livro é o veículo de comunicação menos acessado pelos alunos 

com 3,4%. De acordo com os alunos os conteúdos repassados por estes veículos os 

ajudam a ter maiores informações sobre a sexualidade. 
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Gráfico 8 – Eficácia das propagandas do governo federal 
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O Gráfico acima demonstra que 63,47% dos alunos entrevistados 

acreditam que as informações nas propagandas do governo federal ajudam aos 

jovens se informarem melhor sobre o tema sexualidade, enquanto 27,54% dos 

alunos não acreditam. Nota-se que 8,98% dos alunos não responderam essa 

questão. Estes dados reiteram a importância e a responsabilidade que a propaganda 

comporta na transmissão de informações. De acordo com a maioria dos alunos as 

propagandas do governo federal são importantes porque aumentam o acesso a 

informação.  

A informação é a transmissão de um saber, com o suporte de uma 

determinada linguagem, por alguém que o possui a alguém que se presume não 

possuí-lo. “A informação constrói saber e, como todo saber, depende ao mesmo 

tempo do campo de conhecimentos que o circunscreve, da situação de enunciação 

na qual se insere e do dispositivo no qual é posta em funcionamento” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 36). Valores, hábitos e comportamentos podem ser 

instituídos por intermédio da propaganda. Assim como Carvalho (2004), entendemos 

que na propaganda ocorre um processo muito forte de dominação capaz de mudar 

hábitos diários e opiniões, não só no que diz respeito à escolha de um produto, mas 

também aos padrões de avaliação. Na propaganda se utiliza um discurso autorizado 

a dar conselhos, a ser íntimo do receptor, chegando a fazer inveja à Igreja e à 
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Escola pela maneira sutil com que convence e arrasta multidões, ditando regras e 

impondo conceitos.  

Nosso estudo vem demonstrar que, a medida que o governo investe em 

propagandas de cunho preventivo (DST/AIDS), associando-a a sexualidade, tem-se 

como efeito para os jovens a vinculação direta desta aos aspectos biológicos. 

Conforme pudemos observar, ainda prevalece a concepção medico-higienista na 

qual a sexualidade é reduzida a genitalidade e a um problema de saúde pública com 

ênfase na prevenção do contágio de DST/AIDS as quais intercedem no modo de 

pensar e vivenciar o sexo e a sexualidade. Esta compreensão conflita com a 

proposta de abordagem da sexualidade inscrita nos PCN, visto que, a discussão da 

sexualidade que visa contribuir para a formação integral do indivíduo transcende 

esse caráter organicista e inclui seus aspectos sócio-político-culturais. Somos 

levados a supor que, a inserção da orientação sexual, como pretendia os PCN, não 

está se concretizado efetivamente nas escolas. 

Entendemos que as propagandas do governo federal articulam as 

questões individuais e sociais que caracterizam a sexualidade, pois 

Através das práticas de educação e saúde o discurso sanitarista pretende 
intervir no campo individual, elegendo a mudança de comportamento e o 
conhecimento/informação (anátomo-fisiológico) como estratégias de ação. A 
epidemiologia é responsável pela representação social do problema; ou 
seja; a reprodução e as doenças sexualmente transmissíveis/AIDS são 
decodificadas enquanto doenças do espaço público que possuem uma 
dinâmica quantificável, daí tornarem-se um problema de saúde pública. A 
partir dessa construção a sexualidade é legitimamente objeto de 
intervenção pública, articulada pelos dois eixos que a atravessam, o 
particular/íntimo e o público/social” (ALMEIDA, 1994, p. 79). 

 

Pesquisa realizada por Almeida e Assis (2010), com o objetivo de analisar 

o discurso da sexualidade na esfera das políticas públicas, corroboram nossos 

dados. Para estes autores, a análise dos conteúdos presentes nas informações 

divulgadas pelo governo federal, demonstrou que nestas a sexualidade continua a 

ser sempre abordada em termos de prevenção e relacionada às DST. Nos últimos 

anos, por exemplo, a campanha de estímulo ao uso do preservativo no carnaval 

tornou-se  parte fundamental da estratégia do Ministério da Saúde para o 

enfrentamento do HIV/AIDS. Vale ressaltar que neste período, especificamente, há 

uma intensa veiculação de mensagens na televisão e outras produções como 

cartazes e folhetos, com a participação de pessoas consideradas importantes no 
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meio artístico. Certamente esta é uma estratégia utilizada para atrair a atenção dos 

jovens, sobretudo nas mensagens veiculadas pela televisão, considerando que este 

veículo foi indicado como o maior responsável pela transmissão de mensagens 

referentes a sexualidade, inclusive aquelas veiculadas pelo governo federal. Assim, 

verificamos que as mensagens oriundas do governo federal tornam público o 

discurso da prevenção, higienização e controle da natalidade. 

É óbvio que, buscar minimizar o avanço das doenças sexualmente 

transmissíveis e controle da gravidez, é uma iniciativa importante e necessária, pois 

como já dissemos, nos últimos anos tem se verificado o aumento de casos de AIDS 

entre os jovens de 15 a 24 anos o que demonstra a necessidade de prevenção dos 

adolescentes.  

Esta necessidade foi verificada no universo dos alunos pesquisados 

quando informaram sobre os temas que gostariam de ver disseminados nas 

propagandas. 

Tabela 8 - Conteúdos para divulgação pelos meios de comunicação 

 

Conteúdo Nº da alternativa 

DST 26 

Opção sexual 26 

Métodos contraceptivos 12 

Gravidez na adolescência 10 

Relação sexual 07 

Sexo na adolescência 06 

Nenhum 06 

Exploração sexual 04 

Masturbação 03 

Métodos contraceptivos 02 

             FONTE: autoria própria 

A Tabela 8, folha anterior, demonstra que os conteúdos mais destacados 

pelos alunos foram, respectivamente: DST (26), Opção sexual (26), métodos 

contraceptivos (12) e gravidez na adolescência (10). Entendemos que em virtude 

dos diversos fatores que estão relacionados à sexualidade, sua definição vai 

depender do referencial utilizado.  É interessante perceber que, ao partirem do 

princípio que a sexualidade se refere ao biológico, como verificamos anteriormente, 
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esta compreensão é ratificada na escolha dos temas que os alunos desejam ter 

maiores conhecimentos. Verificamos que há uma predominância na compreensão 

da sexualidade em termos de prevenção e relacionada às DST. Reiteramos que, 

quando as propagandas do governo federal não apresentam uma perspectiva mais 

abrangente da sexualidade, podem contribuir para a construção de uma concepção 

reducionista da sexualidade, como podemos observar. Além de doenças 

sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada, outros problemas relacionados à 

sexualidade merecem ser discutidos, uma vez que, do nosso ponto de vista, a 

sexualidade deve ser abordada tendo como princípio o reconhecimento da 

multiplicidade de comportamentos e valores a eles associados. 

De maneira geral, a recepção das propagandas veiculadas pelo governo 

federal foi exitosa no que se refere à informação e conhecimento aprendido, pelos 

alunos, visto que, muitos reconhecem as campanhas publicitárias como necessárias, 

sendo esta uma responsabilidade do governo. Este fato vem demonstrar o quanto é 

importante a transmissão de conceitos e concepções acerca da sexualidade, haja 

vista as insuficiências e inadequações que podem ser  repassadas pelos veículos 

midiáticos. Como diria Foucault (1993), a repressão e o disciplinamento dos corpos, 

tem modos de agenciamento social que permitem que a sexualidade, nas malhas 

dos dispositivos institucionais (criados para reprimir), difunda-se, circule, aconteça. O 

sexo posto em discurso tem desdobramentos nem sempre previsíveis.   

Além da mídia, sabemos que a escola se constitui como um importante 

agente na construção de conceitos e valores relacionados à sexualidade. Como nos 

ensina Sayão, R. (1997), querendo ou não, a escola interfere na construção da 

sexualidade de cada aluno. Os estudos em relação a sexualidade, de um modo 

geral, demonstram que os adolescentes não encontram espaço no âmbito familiar 

para discutir questões acerca da sexualidade. Desse modo, considerando os 

resultados, até então, identificados no nosso estudo, pressupomos que a escola e a 

universidade devem ser estruturadas para assumirem uma intervenção mais incisiva 

neste campo, por serem espaços privilegiados para que a sexualidade seja 

abordada do ponto de vista crítico e reflexivo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

__________________________________________________________________________________ 

 

Enquanto eu tiver perguntas e  
não houver respostas... continuarei a escrever. 

 

                                                Clarice Lispector 

 

As palavras de Clarice Lispector são extremamente representativas da 

sensação de incompletude, que nos invade ao término dessa empreitada. Sentimos 

uma espécie de vazio, um misto de alegria e tristeza, porque nos parece que, ao 

mesmo tempo em que um sonho se concretiza, temos que encerrar um ciclo e deixar 

para trás algo íntimo e precioso que por muito tempo a nós esteve impregnado como 

um sintoma. Como diria a psicanálise, é preciso fazer um corte, uma passagem, e 

isso não é feito gratuitamente, sem dor e sofrimento. É o preço que pagamos por 

nossas escolhas.  

A incompletude a que nos referimos anteriormente não está relacionada 

tão somente a estes aspectos subjetivos, mas ao fato que, ao término desse estudo 

várias questões não foram esgotadas, o que nos deixa a sensação que, embora 

tenhamos avançado, ainda há muito por percorrer, sobretudo se pensarmos no 

terreno híbrido e tortuoso que é o da adolescência e da sexualidade.  

Mas, apesar de tudo, estamos felizes! Quer seja no campo pessoal ou 

profissional  sempre partimos do princípio que o coração a cada chamado da vida 

deve estar pronto para a partida e um novo início, para corajosamente e sem 

tristeza, entregar-se a outros novos compromissos, como nos diz Hermann Hesse no 

romance Jogo das contas de vidro. Parece-nos que este é o percurso natural, 

daqueles que se envolvem no mundo da pesquisa. Nada se esgota, tudo se renova.  

Embora entendamos que não é possível fazer conclusões no sentido mais 

literal da palavra, ao longo do nosso estudo, algumas respostas se mostraram 

conclusivas naquilo que nos propomos. Ao optarmos por estudar a influência da 

mídia para os adolescentes presumimos que esta era uma instância privilegiada 

para refletirmos acerca da sexualidade, como de fato, pudemos observar. Neste 

sentido, a pesquisa revela que há por parte dos adolescentes um interesse pela 
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temática da sexualidade e que a mídia de maneira geral, em particular, a televisão e 

a internet, são referências que influenciam significativamente as concepções destes 

acerca da sexualidade.  

De acordo com o que podemos observar, na perspectiva dos 

adolescentes, a sexualidade se apresenta como algo importante, todavia, ainda 

vemos arraigados certos preconceitos e posturas por vezes contraditórias, por vezes 

confusas, o que vem refletir o caráter de instabilidade que caracteriza este momento 

do desenvolvimento. Percebemos que os adolescentes são modernos, “antenados” 

e fazem parte da chamada aldeia global, no entanto lhes faltam esclarecimentos 

acerca da sexualidade e não recorrem à família para preencher esta lacuna. Estão 

sintonizados com os veículos midiáticos, em especial a TV e a internet e buscam 

nestes, informações acerca da sexualidade. A preponderância desses veículos foi 

relacionada a fatores como a facilidade de acesso, a rapidez e a clareza da 

informação proporcionada por estes meios.   

Foi possível constatar que a sexualidade, na perspectiva dos 

adolescentes, está estreitamente vinculada a reprodução e a prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis, o que consideramos uma perspectiva reducionista da 

sexualidade que, ainda se perpetua na atualidade, embora, há muito tenha sido 

ultrapassada. Além dessa limitação, observamos que os adolescentes não 

apresentam uma visão crítica em relação á forma como a sexualidade é abordada 

na mídia. Ao contrário, nos chama a atenção á credibilidade que lhes é atribuída. 

Este é um aspecto que vem demonstrar a força exercida pela mídia no 

convencimento e na construção de significados constantes a respeito da 

sexualidade. A este respeito Fischer (2002), pondera que ao considerarmos a 

responsabilidade da mídia pelas trocas simbólicas abrimos para a educação um 

conjunto de problemas, como por exemplo, de que forma está sendo inserida nos 

espaços escolares a discussão dos saberes que circulam na mídia e a luta da mídia 

pela imposição de sentidos. Para esta autora, a busca pela fixação de determinados 

sentidos é uma luta da qual os educadores deveriam participar. Enquanto a escola 

ficar no papel tímido de espectadora ressentida de uma sociedade, que se pauta 

pelo mercado e pelas imagens de sucesso individual, da ilusão de felicidade dada 

pelo consumo real ou imaginário, estará marcando seu lugar como ausente do seu 

tempo. 
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Esta é uma constatação preocupante porque sabemos que a educação 

também se realiza por meio da omissão. Estamos nos referindo a um grupo especial 

de sujeitos, que serão os professores do futuro e estão sendo formados 

profissionalmente pelas duas maiores referências, em termos institucionais, de 

ensino superior do estado da Paraíba: a UFCG e a UEPB. Esta preocupação é 

amplamente acentuada quando verificamos que, em função da postura dos 

docentes universitários, a médio prazo, não há como reverter esta situação. Não há 

educadores interessados e habilitados para abordar a sexualidade no âmbito dos 

cursos de licenciatura. Este fato decorre, entre outros, da inexistência de uma 

proposta curricular que contemple esta temática nos cursos das instituições 

formadoras, mesmo sendo a sexualidade uma problemática de interesse e 

necessidade dos estudantes. Mais ainda, não há interesses ou iniciativas no sentido 

de considerar a viabilidade desta proposição o que implica na abordagem da 

sexualidade de modo superficial e incipiente.  

Verificamos que as instituições formadoras não estão aparelhadas para 

desenvolver um trabalho efetivo na área da sexualidade, embora esta questão seja 

considerada de grande importância por parte daqueles que são responsáveis pela 

formação dos licenciandos. Os professores universitários consideram que a 

sexualidade é uma questão acessória que não deve fazer parte do currículo dos 

cursos de licenciatura. Deve ser tratada de forma paralela, por meio de palestras e 

cursos de formação continuada. Esta postura nos preocupa. Como é possível para 

os alunos (futuros professores) superar ideias equivocadas, refutar preconceitos, 

valores e crenças acerca da sexualidade?     

Entendemos que há uma necessidade urgente de inserir no currículo dos 

cursos de licenciatura a abordagem da sexualidade na condição de uma disciplina 

específica. Para tanto, é necessário romper com as resistências individuais e 

coletivas para tornar possível aos licenciandos uma formação teórico-metodológica 

que os possibilite romper com concepções e preceitos superados, em detrimento da 

aquisição de concepções mais críticas sobre a sexualidade. Este é um caminho que 

poderá provocar mudanças concretas no âmbito educacional e assegurar novas 

posturas e múltiplas possibilidades de pensar e viver a sexualidade. Para tanto, é 

necessário que um processo de reflexão seja iniciado e que alguns princípios sejam 

pensados e articulados no sentido de construir uma “pedagogia” da sexualidade. 
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Assim como Louro (1999), pressupomos que a junção da sexualidade à escola 

demarca um campo de tensão e instabilidade e, em última instância de acentuado 

mal estar, no qual se coloca em questão os limites e as possibilidades de uma 

intervenção no terreno da sexualidade presente na escola, bem como o duplo 

dimensionamento do prazer, dos cuidados necessários no que tange ao sexo, as 

doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez, entre outros, contextualizando as 

diferentes dimensões que a constituem: biológica, psicológica, histórica e cultural.  

Estamos aludindo uma problemática complexa. 

Neste sentido, tomamos de empréstimo as formulações de Furlani (2009), 

acerca de alguns princípios que necessitam ser refletidos para se começar a pensar 

numa abordagem da sexualidade. considerando a pluralidade de aspectos que a 

caracteriza e a torna tão fugidia no espaço escolar.   

1) A educação sexual deve começar na infância e, portanto, fazer parte do 
currículo escolar – as temáticas discutidas na educação sexual são 
conhecimentos imprescindíveis à formação integral da criança e do/a jovem. 
O sexo, o gênero, a sexualidade, a raça, a etnia, a classe social, a origem, a 
nacionalidade, a religião, por exemplo, são identidades culturais que 
constituem os sujeitos e determinam sua interação social desde os 
primeiros momentos de sua existência. A sexualidade se manifesta na 
infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade. Esperar para 
abordar a sexualidade, apenas na adolescência, reflete uma visão 
pedagógica limitada, baseada na crença de que a “iniciação sexual” só é 
possível a partir da capacidade reprodutiva (puberdade). Com isso, a Escola 
está sempre atrasada: em relação às expectativas e as vivências das 
crianças e jovens, em relação a sua capacidade de mudar comportamentos 
com a informação que oferece. 
 
2) As manifestações da sexualidade não se justificam, apenas, pelo 
objetivo da “reprodução” – a vivência da sexualidade, desde a infância, se 
justifica pela descoberta corporal, vista como um ato de autoconhecimento. 
Na medida em que descobertas sexuais-afetivas ocorrem, aumentamos 
nossa capacidade de socialização e interação interpessoal. As 
manifestações da sexualidade, em crianças, jovens e adultos produzem 
efeitos. Esses efeitos nos permitem compreender os significados culturais 
dessas práticas e as normas e regras da vida em sociedade, construídas 
discursivamente, na cultura. A descoberta corporal e afetiva, individual ou 
com parceiros/as, permite a obtenção de sensações prazerosas. A 
presença dessas sensações prazerosas é fator importante para que a 
pessoa alcance um estado de gratificação física, psíquica e emocional. A 
permanência desse estado possibilita a realização pessoal pelo 
estabelecimento de relacionamentos duradouros e felizes. A maternidade e 
paternidade são escolhas pessoais e integram o projeto de vida de cada 
pessoa, independente dela ter, ou não, capacidade reprodutiva. 

 
3) A descoberta corporal é expressão da sexualidade. Brincar com os 
genitais é uma etapa desse aprendizado, já na infância – comumente na 
educação infantil, as crianças manipulam seus genitais – o que causa, 
muitas vezes, embaraço e constrangimento na Escola. Este ato faz parte de 
um processo universal, esperado e benéfico do aprendizado infantil da 
sexualidade. A escola pode educar a criança a aprender noções acerca de 
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intimidade e privacidade pessoal, entendendo o momento e o local 
apropriado para tais manifestações. Há uma grande diferença entre “educar 
para a negação-proibição” e “educar para a positividade-consentimento”. 
Consentir significa orientar a criança e a/o jovem para que entendam e 
aprendam o local e o momento adequados para manifestar sua 
sexualidade.  

 
4) Não deve existir qualquer segregação de gênero nos conhecimentos 
apresentados a meninos e meninas, portanto, a prática pedagógica deve 
acontecer sempre em co-educação – é através da socialização do 
conhecimento que a Escola pode ser, inquestionavelmente, democrática. A 
convivência mútua e o compartilhamento de experiências subjetivas e 
materiais é um modo de meninos e meninas, rapazes e garotas, homens e 
mulheres superarem as desigualdades de gênero, respeitarem-se 
mutuamente colocando em xeque os pressupostos que legitimam o 
sexismo, o machismo e a misoginia. Considerar que certos assuntos e/ou 
informações dizem respeito apenas a meninos (ou a meninas) é contribuir 
para um modelo de educação parcial e fragmentado que tende a legitimar 
as desigualdades nas relações de gênero. 

 
5) Meninos e meninas devem/podem ter os mesmos brinquedos – brincar 
de carrinho ou de casinha, assim como de qualquer outro tipo de brinquedo, 
não será determinante da orientação sexual da criança ou jovem. Os 
brinquedos infantis estão relacionados com o aprendizado específico de 
habilidades, com a socialização e com a imitação de atividades humanas 
adultas. Quando as crianças têm a oportunidade de interagir com os mais 
variados brinquedos, elas adquirem aptidões específicas como: 
coordenação motora, reflexos, visão lateral... Elas exercitam atitudes futuras 
como: desenvoltura no trânsito, controle das emoções, iniciativa, segurança, 
assertividade, responsabilidade, confiança... Elas experimentam papéis 
adultos: de pai, de mãe, de professora, de professor, de irmão mais velho, 
de irmã mais velha, de tutor, de responsável...  

 
6) A linguagem plural, usada na Educação Sexual, deve contemplar tanto o 
conhecimento científico, quanto o conhecimento popular/cultural – a 
Escola deve considerar igualmente válidos, os saberes populares (do senso 
comum), e os saberes sistematizados pela humanidade ao longo de sua 
história (o saber científico). Ambos são constituintes das experiências dos 
sujeitos e são expressões da multiplicidade lingüística sócio-cultural 
humana. Na educação sexual as crianças e jovens aprendem os nomes dos 
genitais e das partes do corpo, numa associação com a nomenclatura 
ensinada na família. Esse entendimento de respeito e de reconhecimento 
da multiplicidade Sexualidade é um primeiro e simples passo para a 
compreensão da diversidade como algo positivo. Neste sentido, a escola 
pode pensar em utilizar a linguagem sempre no plural, por exemplo, em 
outras situações: para os muitos tipos de famílias, para as muitas formas de 
amar, para os muitos modos de ser mulher e homem, etc. 

 
7) Há muitos modos da sexualidade e do gênero se expressar em cada 
pessoa, portanto não me importo se minhas(meus) alunas(os) forem 
homossexuais – o afeto e a atração erótica entre pessoas do mesmo sexo 
talvez seja o aspecto da sexualidade mais difícil de ser aceito e 
compreendido, por muitas pessoas, entre elas educadoras/res. A 
homossexualidade, a partir do século XVIII, foi enfaticamente, significada 
por discursos e instituições voltados a legitimar como normais, apenas a 
heterossexualidade e a reprodução. Hoje, a instituição médica (que 
considerou a homossexualidade doença e desvio sexual no século XVIII) 
afirma ser o sentimento afetivo entre pessoas do mesmo sexo uma 
possibilidade de expressão legítima da sexualidade humana. Superar o 
sentimento negativo (de preconceito e discriminação) e considerar essa 
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sexualidade como positiva é um desafio para educadoras/res... Mas, essa 
tentativa é a primeira atitude daqueles que buscam uma sociedade mais 
igual, menos violenta, que respeita os direitos humanos, que respeita a 
diferença, que considera a diversidade sexual positiva e benéfica. 

 
8) A educação sexual pode discutir valores como respeito, solidariedade, 
tolerância... E assim, questionar preconceitos – sempre que possível, as 
atividades programadas devem levar as crianças e jovens a refletir sobre a 
importância de se aceitar “o outro”, “o diferente”. Essa educação pode ser 
vista como uma forma da Escola contribuir para a diminuição das 
desigualdades sociais, na busca pela paz, contra as muitas formas de 
exclusão baseadas no sexo (o sexismo e o machismo), no gênero (a 
misoginia), na raça (o racismo) e na sexualidade (a homofobia, a lesbofobia, 
a transfobia), na origem e classe social (a xenofobia). Resgatar valores 
humanos e considerar a diferença como positiva é contribuir para uma 
sociedade onde as pessoas sejam, efetivamente, mais felizes (FURLANI, 
2009, p. 45-47).  

 
 

Por fim, o percurso é longo. É preciso tempo, coragem e determinação 

para encarar o desafio. Como nos diz Rubem Alves, não se trata de formar o 

educador, como se ele não existisse. O que está em jogo não é uma técnica, um 

currículo, uma graduação ou pós-graduação. A questão não é gerenciar o educador. 

É necessário acordá-lo. 

O estudo que lhes apresentamos são reflexões sobre a articulação entre 

a sexualidade, a mídia e a formação de professores. Como já alertamos, as nossas 

análises não pretendem ser conclusivas, mas contribuir para a discussão da 

sexualidade abrindo possibilidades para encadearmos uma nova/velha conversa. 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas...  
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APÊNDICE A 

 

PESQUISA – Sexualidade e mídia na formação docente 

RESPONSÁVEL – Betânia Maria Oliveira de Amorim 

 

QUESTIONÁRIO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

SEXO:  MASCULINO (   )   FEMININO (   ) 

IDADE: ________ 

CURSO: ________________________________________________ 

CIDADE EM QUE MORA: _________________________________  

 

1. Com que freqüência você: 

Lê revista: 

     1 vez por semana (   )     2 a 3 vezes por semana (   )     todos os dias (   )     nenhuma (   ) 

     Que revista?  _____________________________________________________________ 

 

      Lê jornal: 

      1 vez por semana (   )     2 a 3 vezes por semana (   )     todos os dias (   )     nenhuma (   ) 

      Que jornal? ______________________________________________________________ 

 

      Assiste televisão: 

      1 vez por semana (   )     2 a 3 vezes por semana (   )     todos os dias (   )     nenhuma (   ) 

      Qual a programação preferida? _______________________________________________ 

 

      Ouve rádio: 

      1 vez por semana (   )     2 a 3 vezes por semana (   )   todos os dias (   )   nenhuma (  ) 

      Qual a programação preferida? _______________________________________________ 

 

      Lê um livro: 

      1 vez por semana (   )     2 a 3 vezes por semana (   )     todos os dias (   )     nenhuma (   ) 

      Qual o livro preferido? _____________________________________________________ 

 

      Acessa a internet: 

      1 vez por semana (   )     2 a 3 vezes por semana (   )     todos os dias (   )     nenhuma (   ) 

      O que acessa na internet?___________________________________________________ 
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1. Na sua compreensão o que é sexualidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Por meio de qual veículo você adquiriu este conhecimento sobre a sexualidade? 

a) Cartaz........(   ) 

b) Folhetos.... (   ) 

c) Internet..... (   ) 

d) Jornais.....  (   )  

e) Livros....... (   ) 

f) Palestras... (   ) 

g) Rádio........ (   ) 

h) Revistas.... (   ) 

i) Televisão...(   ) 

j) Outros....... (   ) Quais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Você busca informações sobre temas relacionados à sexualidade? 

 SIM (   )   

Em caso afirmativo, quais são os meios 

aos quais você recorre?             

NÃO (   ) 

Em caso negativo, por quê não 

busca  esse tipo de informação?    
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4. Qual o meio mais eficaz para a divulgação de temas relacionados a sexualidade? 

a) Cartaz........(   ) 

b) Folhetos.... (   ) 

c) Internet...,. (   ) 

d) Jornais.....  (   )  

e) Livros....... (   ) 

f) Palestras... (   ) 

g) Rádio........ (   ) 

h) Revistas.... (   ) 

i) Televisão...(   ) 

j) Outros....... (   ) Quais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Por quê os meios que você destacou são os mais eficazes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Você conhece alguma(s) propaganda(s) que trata(m) de tema(s) ligado(s) a 

sexualidade? 

SIM (   )       NÃO (   ) 

Em caso afirmativo, qual o conteúdo desta(s) propaganda(s)?    

 

 

 

 

 

 

 

6. Você acha que a propaganda influencia naquilo que você pensa sobre a sexualidade? 
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SIM (   )   

Em caso afirmativo, como esta influência 

ocorre?    

        

NÃO (   ) 

Em caso negativo, por quê esta 

influência não ocorre?    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

7. Você conhece alguma(s) propaganda(s), veiculada(s) pelo governo federal, que 

trata(m) de tema(s) ligado(s) a sexualidade? 

 

SIM (   )       NÃO (   ) 

 

Em caso afirmativo, por intermédio de qual veículo de comunicação você teve acesso 

a esta propaganda? 

a) Cartaz........(   ) 

b) Folhetos.... (   ) 

c) Internet...,. (   ) 

d) Jornais.....  (   )  

e) Livros....... (   ) 

f) Palestras... (   ) 

g) Rádio........ (   ) 

h) Revistas.... (   ) 

i) Televisão...(   ) 

j) Outros....... (   ) Quais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Você acha importante que os veículos de comunicação divulguem conteúdos 

informativos ligados a sexualidade ? 
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           SIM (   )   

           Por quê?   

NÃO (   ) 

            Por quê?   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

9. Que conteúdo informativo, ligado a sexualidade, você gostaria de ver veiculado pelos 

meios de comunicação?  

 

 

 

 

Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Você acha importante que o governo se preocupe em divulgar propagandas 

informativas com temas sobre a sexualidade? 
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SIM (   )   

            Por quê?   

NÃO (   ) 

            Por quê?   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11. Você acha que a propaganda veiculada pelo governo federal, sobre a sexualidade, 

ajuda o jovem a se informar melhor sobre esse tema? 

SIM (   )   

            Por quê?   

NÃO (   ) 

            Por quê?   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Obrigada pela contribuição! 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

SEXO 
IDADE 
TEMPO DE ATUAÇÃO NO CURSO 
 

1. Que aspecto(s) você considera importante(s) à formação do professor(a)? 

 

2. Em que ano foi elaborado o Projeto Pedagógico do curso? 

3. Como está organizada a estrutura curricular do curso? 

4. Você acha que a proposta pedagógica do seu curso atende as expectativas do 

aluno no que se refere a sua formação? 

5. O que você pensa da inclusão de disciplinas, classificadas como seminários 

extra-curriculares e temas transversais na formação do futuro profissional? 

6. Você considera necessária, a inclusão de uma disciplina que aborde a 

sexualidade e as doenças sexualmente transmissíveis em um curso de 

licenciatura? Justifique. 

7. Você acredita que, quanto maior a informação, maior a consciência e, portanto, 

menores os riscos de se contrair as doenças sexualmente transmissíveis? 

8. O que você pensa da publicidade produzida pelo governo federal sobre as 

doenças sexualmente transmissíveis? 

9. A que instituição caberia a tarefa de informar os jovens a respeito da 

sexualidade? 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 


