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RESUMO 

 

O ensino da sexualidade humana, ou educação sexual, historicamente tem sido um 

desafio, tanto para pais como professores. Pensar em novas formas de atuação neste 

contexto é essencial para garantir práticas que aproximem as crianças e adolescentes dos 

conceitos científicos para que possam vivenciar a sexualidade com responsabilidade e 

segurança. Os atuais modelos educacionais, tanto em casa quanto na escola, estão 

dissociados no que tange a educação sexual, já que o aluno tem contato com diferentes 

saberes quando ocupa os dois ambientes. É importante reconhecer, entretanto, que tais 

diferenças devem ser valorizadas e exploradas a favor do processo de ensino-

aprendizagem. Entender como acontece a educação sexual no âmbito das casas dos 

alunos, a partir de seus responsáveis, é de fundamental importância para que se 

oportunize uma releitura teórica e metodológica desde às bases na oferta de uma 

educação sexual emancipadora. A partir da troca de experiências entre pais e 

professores, estes sujeitos podem refletir sobre sua prática como formadores e aprimorá-

la a partir da colaboração, estabelecendo os espaços pedagógicos de cada um, ao mesmo 

tempo. Utilizando narrativas autobiográficas como ferramenta de socialização de 

experiências, pais e professores podem dialogar a partir de suas próprias vivências e 

ressignificá-las, através do processo empático de colocar-se no lugar do outro. Neste 

sentido, a promoção dos Direitos Humanos a partir da relação dialética escola-família 

ocorre pela valorização e respeito à diversidade cultural, onde o saber científico não 

mais se sobrepõe aos signos e subjetividades historicamente construídos em meio 

familiar, mas complementam-se.  
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INTRODUÇÃO 

1.1   Do objeto à problematização 

 
 
 

 O presente trabalho pretende reavaliar o ensino de Educação Sexual a partir da 

aliança formada entre escola e famílias por meio de workshops para a produção e 

apresentação de narrativas autobiográficas. A proposta aqui colocada através da troca de 

experiências, por meio de relatos autobiográficos, entre pais e professores, com o intuito 

de desmistificar e, por que não, humanizar a Educação Sexual.   

Conceber e problematizar a sexualidade no ambiente escolar tem sido um desafio  

para aqueles que atuam na área. A proposta rígida de uma educação sexual restritiva, 

mitificada, rodeada de tabus não mais atende as demandas sociais do século XXI. Ainda 

que presente nos currículos e documentos que norteiam os conteúdos e competências 

que devem ser trabalhados transversalmente, a metodologia e a linguagem dos conceitos 

e contextos precisam ser aprimoradas para que a informação ganhe sentido.  

O ambiente escolar caracteriza-se como um dos espaços de ensino-aprendizagem 

para a transmissão dos saberes historicamente acumulados. Entretanto, tal processo não 

está restrito à sala de aula: conversas informais nos corredores, encontros e confissões 

entre colegas nos intervalos ou mesmo durante as aulas também são formadores. 

Temáticas relacionadas ao sexo e sexualidade são constantemente abordadas por alunos 

e alunas nos mais diferentes espaços, sob diferentes óticas e opiniões, permeadas por 

suposições e conhecimentos vazios. 

A falta de diálogo ou a abertura de um canal de comunicação no seio de seus lares 

podem ser consideradas uma das causas para a ausência desse diálogo. Ainda hoje, 

muitas famílias recusam-se a abordar a questão da sexualidade com seus filhos, na 

maioria das vezes, por razões sociais e culturais. Dias & Gomes (1999) entendem que a 

manifestação dos signos culturais reflete as ideologias idiossincráticas das dinâmicas 

familiares como produto social de sua própria existência, juntamente com as percepções 

e as interpretações dos programas midiáticos e construções coletivas dentro de suas 

vizinhanças, bairros e cidades. 

Observa-se, então, uma dualidade na construção dos saberes científicos e 

culturais, principalmente no que tange a matéria sexualidade. A escola proporciona o 

confronto de multilinguagens na análise do tema, confrontando os signos culturais 



 

 

acima descritos como fator social intrínseco com a abordagem cientificista e biológica 

da sexualidade quase que restrita às aulas de ciências e biologia.  

Reconhecer esta diversidade cultural valorizando os espaços de formação dos 

estudantes é fundamental para a construção de suas próprias identidades, no âmbito dos 

Direitos Humanos. Conceber a educação sexual de forma inclusiva, problematizando e 

desconstruindo preconceitos provenientes dos educadores de uma maneira geral, é uma 

maneira apropriar-se da diversidade cultural existente e ofertá-la aos estudantes como 

produto construído coletivamente. 

Para tanto, é necessário evidenciar alguns pontos-chave, tais como: como se dá o 

ensino da sexualidade humana nos lares dos alunos? A linguagem ali utilizada 

contempla a diversidade humana? De que maneira um educador formal, no espaço 

escolar, pode se apropriar da carga cultural simbólica dos estudantes, em suas 

subjetividades, para promover a educação sexual emancipatória? 

 

 

1.2 Justificativa 

 

Abordar as temáticas relacionadas à sexualidade nos moldes tradicionais dentro 

das salas de aula não mais atendem às demandas sociais. O conhecimento 

essencialmente científico muitas vezes não dialoga com a realidade vivenciada pelos 

alunos no âmbito de seus lares, o que deslegitima, em partes, a ciência pela ciência.  

Diante do exposto, entende-se que a proposição de um trabalho dessa natureza 

encontra justificativa na medida em que se acredita que buscar novas ferramentas para 

aproximar e alinhar os discursos em casa e na escola podem propiciar aos estudantes 

uma formação diferenciada, onde as bases científicas e culturais dialoguem para que a 

Educação Sexual englobe não somente o que os livros científicos acumulam, mas que 

considerem os signos culturais como fatores essenciais no seu processo de significação. 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

O presente estudo visa explorar/descrever como o tema sexualidade é abordado 

tanto no ambiente escolar quanto no contexto familiar dos alunos e principalmente 



 

 

modificar suas posturas e paradigmas em relação ao tema, aprendendo que a 

sexualidade envolve não somente processos subjetivos, mas é construída dentro de 

relações sociais, as quais por si só, pressupõem as noções de diversidade, suscitando, 

portanto, o debate acerca dos direitos humanos. Espera-se, após os encontros e trabalhos 

com as narrativas autobiográficas, entender como o tema é abordado e, a partir disso, 

propor um espaço democrático de participação conjunta entre professor, estudantes e 

famílias objetivando uma formação diferenciada. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar a metodologia utilizada na construção dos conhecimentos 

relacionados à sexualidade e sua avaliação; 

2. Reconhecer a diversidade cultural que baliza o ensino de sexualidade no âmbito 

familiar; 

3. Debater ações e meios para que escola-família possa contribuir na promoção dos 

Direitos Humanos, no âmbito da educação sexual; 

4. Entender o significado histórico-social-cultural da sexualidade humana, 

contextualizada com a sociedade moderna; 

5. Abordar a diversidade sexual na perspectiva emancipatória e acolhedora dentro 

de relatos autobiográficos. 

  



 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1 Conceito de Sexualidade 

 

A sexualidade humana é concebida em formas lineares e abstratas. Louro (2003) 

coloca que a sexualidade humana trata de um conjunto de percepções dimensionais do 

próprio ser. Diversos autores dialogam na tessitura deste complexo conceito. Figueiró 

(2001) defende que a sexualidade não pode ser definida à sua dimensão puramente 

biológica, nem às meras noções de prazer e libido. Tal dimensão humana é reflexo de 

vivências e experiências permeadas pela subjetividade de cada ser humano, construída 

socialmente a partir dos contextos históricos, econômicos, políticos e sociais. 

 Werebe (1981) afirma que a sexualidade apresenta o sexo como uma das faces 

associadas à reprodução biológica, numa análise direta. A noção dualística e redutora 

que compreende reprodução e sexualidade como sinônimos é rebatida por Nunes 

(1996), onde é contraposto o aspecto animalesco “natural” da reprodução com o 

processo de estruturação e organização de manifestações que integram a sexualidade 

humana multidimensional. Neste sentido, é relevante situar-se no universo de conceitos 

e percepções que figuram dentro do universo da sexualidade humana.  

 Moizés & Bueno (2010, p. 207) trazem uma importante reflexão: 

Por este assunto ter sido velado, ao longo dos tempos, resultando em 

concepções da sexualidade relacionados à obscenidade, a algo sujo, 

pecaminoso e proibido, negou-se aos jovens a educação sexual, dificultando 

as orientações necessárias à promoção da saúde sexual das pessoas. Os mitos 

sexuais são concepções errôneas ou inadequadas, que geral rumores e 

crendices populares. Os tabus sexuais sobre homossexualidade, masturbação 

e etc., são decorrentes de concepções de geram discriminação na sociedade. 

Ainda hoje, quando se fala sobre sexo e sexualidade, muitos remetem a 

valores e crenças revestidas de preconceitos, tabus, mitos e estereótipos. É 

preciso compreender que a sexualidade é parte integrante e indissociável da 

pessoa, não implicando necessariamente em seu aspecto reprodutivo, e que 

valores sexuais e estilos de vida podem ser vivenciados de modo diferenciado 

de uma pessoa para a outra. 

 Albuquerque (1995) explora ainda mais a dualidade sexo e sexualidade através 

do corpo como vetor de expressão de ambos, a partir da definição do sujeito como um 

“ser que vive e sente”, antes de conceber-se como um “ser que conhece”. Desta forma, 

este último ser, o “ser que conhece” dialoga com suas experiências que norteiam a pura 



 

 

noção do conhecimento. A produção artística e cultural da sexualidade é inspirada e 

inspira sua própria releitura, refletindo sua mutabilidade (FURLANI, 2011). 

 

2.2  A sexualidade e o ambiente familiar 

 Ainda na ideia do “ser que conhece”, é necessário evidenciar duas instituições 

básicas na formação deste sujeito: o ambiente escolar e a família. O ambiente familiar é 

onde se encontra a criança após o nascimento, e são os pais que necessariamente 

tornam-se os primeiros educadores sexuais dos filhos (MULLER, 2013). Tal autor 

entende ainda que o ambiente familiar deve ser aberto o suficiente para que os filhos 

sintam-se confortáveis em abordar o tema sexualidade, compartilhando com os pais 

suas inseguranças e expectativas.    

 A sexualidade deve ser apresentada como tema de discussão o mais cedo 

possível, já que é uma temática conflitante em valores e ideias. O intuito de colocá-la 

em pauta precocemente permite que crianças e adolescentes discutam suas dúvidas, 

questões relacionadas à saúde, curiosidades e obtenham informações de cunho científico 

(CRIVELARI, 2007). Ainda que tal dimensão da sexualidade na infância seja tão 

marcante, por lançar bases aos processos subjetivos na construção de sua identidade, a 

temática não é de imediato interesse dos pais.  

A abordagem cientificista-higienista da sexualidade dentro do ambiente familiar 

oculta a compreensão que, em sua intimidade, a sexualidade é permeada por fantasias, 

segredos, valores, mitos, expectativas, relacionamentos, interesses, atitudes e práticas 

(SCHINDHELM, 2011). Caridade (1997) reconhece que as percepções das crianças 

acerca do mundo, e, portanto, da sexualidade em si, não estão desconectadas dos 

contextos culturais onde estão inseridas. 

A fase da adolescência, marcada por períodos conturbados graças às alterações 

hormonais, é o rito de passagem entre a infância e a vida adulta. É nesta fase que o 

sujeito busca sua própria identidade, o que pode gerar conflitos entre pais e filhos. A 

formação desta identidade abre espaço para vulnerabilidades ideológicas e uso de 

substâncias ilícitas como álcool, drogas e a prática do sexo desprotegido (ALMEIDA & 

CENTA 2008). Entender as indagações típicas da adolescência acerca da sexualidade 

pode ser uma tarefa árdua para os pais se estes não se despirem de preconceitos e tabus 

antigos, dificultando a abertura de um canal dialógico com seus filhos (CANO, 1997). 



 

 

 O convívio social no ambiente familiar orienta as escolhas conscientes ou 

inconscientes na construção da sexualidade, permeado por tabus, dogmas, preconceitos, 

mas socialmente aceitos e pregados naquele grupo (NUNES, 1987). Somado a estas 

questões, os pais procuram no ambiente escolar a abordagem do tema não apenas por 

sua importância, mas também por reconhecerem a grande dificuldade em abordá-lo com 

os filhos (BRASIL, 2000). 

3  O debate da sexualidade no ambiente escolar 

As colocações das crianças e adolescentes acerca da sexualidade são momentos 

de extrema importância, já que podem obter informações sobre conceitos básicos, 

enquanto, paralelamente, fomentam a necessidade de conhecer mais e mais sobre o 

tema. Figura nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2000), a orientação de que 

a instituição deve desenvolver um espaço propício ao esclarecimento de dúvidas e 

angustias que dificultam a aprendizagem. Apesar de ser um tema extremamente 

importante, este assunto carece de práticas educativas inovadoras dentro do ambiente 

escolar, pois o tema sexualidade é dogmatizado por preconceitos e signos culturais 

difusos no cotidiano (RODRIGUES & WECHSLER, 2014). 

Tuckmantel (2009) reconhece o papel da escola como um processo dialético: ao 

mesmo tempo que deve se apropriar da cultura socialmente instituída naquele momento, 

a escola deve instruir os alunos no desenvolvimento de habilidades críticas como meio 

de transformação de suas próprias realidades. Ainda assim, Silvares (2002) entende a 

partir de seus estudos que é importante apresentar informações relacionadas à 

sexualidade para as crianças no intuito de construir a noção de responsabilidade a partir 

da sua própria conduta sexual.  

No âmbito deste processo dialético, é essencial entender o papel-chave do 

professor na transmissão de informações e mediador de discussões. Entretanto, Bueno 

(2001) e Furlani (2007) atentam para a questão do ensino puramente voltado para os 

conceitos médicos e biológicos que caracterizam como “falta de Educação Sexual”. Este 

modelo restritivo e engessado é reconhecido como uma das razões principais para a 

prática do sexo não-seguro entre adolescentes. Os estudos de Moizés e Bueno (2010, p. 

206) ampliam este ponto, sugerindo o diálogo como um aliado da Educação Sexual: 

O diálogo é a ferramenta básica no processo de educar para a sexualidade. Há 

crianças e adolescentes que perguntam muito, outras nada interrogam e 

outras, ainda, precisam de um ambiente encorajador para levantar questões. 



 

 

Todos devem ser considerados, são “seres sexuais”, portanto devem ter 

acesso a material informativo sobre a sexualidade e dispor de bibliografia 

adequada à idade em que se encontram. O diálogo é o exercício natural para 

o desenvolvimento da relação adulta, para o encontro entre as pessoas. A 

escola precisa reassumir o trabalho de educação sexual, mas não para 

repreendê-la e sim para mudar visões distorcidas ou negadas da sexualidade, 

sem, contudo, substituir a família, porque a criança não chega à escola sem 

ideias, mas já com diversas inscrições acerca do sexo. (...) 

 As autoras supracitadas evidenciam uma necessidade clara de trabalho conjunto 

entre escola e família, a fim de lapidar e, porque não, humanizar a discussão da 

educação sexual. Nunes (2006) relembra que a escola não é o marco zero da educação 

sexual de uma criança. É neste espaço onde a criança, agora como estudante, oferece ao 

grupo os signos e símbolos que observou, ressignificou e internalizou ao longo de sua 

vida. O papel da escola, portanto, pauta-se na institucionalização de paradigmas por ela 

levantados. 

 Uma proposta de educação sexual emancipatória requer não somente a leitura da 

atual produção social e cultural, mas, principalmente, uma reflexão sobre a sexualidade 

em suas matrizes histórias, bases antropológicas, conjecturas políticas e valores 

sociológicos (NUNES, 1997). Vivenciar e problematizar a sexualidade é defendido por 

Figueiró (2006), onde o desenvolvimento e discussão do tema deve culminar na 

autonomia de ação a partir da reflexão sobre valores sociais e liberdade sexual. 

 Corominas (2005) cita a relação dialética entre família e escola na educação 

sexual dos adolescentes, destacando-a do modelo de educação bancária de transmissão 

de conceitos, mas fomentando a busca pelos significados a partir do encontro dos 

sujeitos interlocutores. Neste ponto, a autora ainda relembra a importância de a escola 

reconhecer seu papel no processo de educação dos indivíduos e na formação de 

opiniões. 

 

4- Educação sexual: diversidade e direitos humanos. 

 

 Delmondez & Pulino (2014) chamam atenção para a questão da formação da 

identidade, na diversidade humana que compõe a escola. É baseado nas diferenças de 

opinião e crenças que os sujeitos, ao compartilhar suas experiências, constituem suas 

próprias identidades. Partindo dessa premissa, através do relato de experiências a partir 

de narrativas autobiográficas, as diferentes subjetividades que cada indivíduo traz é 

evidenciada, permitindo que um se reconheça na experiência do outro e promova o 

processo de reflexão-ação. 



 

 

 Abrir às portas para a diversidade humana que compõe gênero, etnia, orientação 

sexual, diferentes maneiras de ver o mundo, percepções, ações e concepções... no 

ambiente escolar não somente traz reflexões acerca de práticas de exclusão 

historicamente conduzidas, mas também fomenta o conhecimento da singularidade dos 

sujeitos desta relação (NASCIMENTO & DELMONDEZ, 2014). Scott (2005) defende 

que esta proposta de embate de ideias, de evidenciar as diferenças culturais, é de suma 

importância na construção da identidade de grupo. 

 Guattari (1990) argumenta que é necessário pensar em formas de produzir 

conhecimento que culminem na produção da subjetividade e também dos Direitos 

Humanos. Tal pesquisador acredita que o papel dos docentes, neste sentido, não deve se 

restringir à mera reprodução e transmissão de conhecimentos e contextos, mas como 

agentes ativos na produção de significados e práticas sociais através da imersão nos 

processos subjetivadores, dentro e fora da sala de aula. 

 É neste sentido que a diferença ideológica, produto das manifestações dos signos 

culturais, possibilita a reflexão na postura de pais e professores como sujeitos 

formadores na educação sexual, a partir do diálogo e reflexão, na construção de 

posicionamentos frente a situações-problema (PAGNI, 2010). Constrói-se, desta forma, 

a visão não apenas de qualificação científica dos conhecimentos ofertados, mas a 

possibilidade dos estudantes ocuparem espaços privilegiados para concepções éticas e 

estéticas no que tange a sexualidade humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGIA E AÇÕES INTERVENTIVAS 

 
 

1-Metodologia 

 

A pesquisa é baseada na produção de dados a partir da proposta de quatro 

encontros (workshops) entre professores e pais/responsáveis para discutir, em grupo, 

questões relacionadas à sexualidade e Educação Sexual. A configuração dos encontros 

permitiu ao pesquisador inserir-se simultaneamente como pesquisador e sujeito da 

pesquisa, indo de encontro às ideias de Josso (2010) que evidencia o processo de 

formação do formador a partir das experiências e nas relações uns com os outros, por 

meio da reflexão e entendimento crítico. 

A proposta aqui apresentada convida os participantes da pesquisa a produzirem o 

material dentro dos workshops, a partir de demandas destacadas pelo grupo enumerada 

em tópicos. Desta forma, evita-se o “vício” dos dados a partir da visão do pesquisador, 

de modo que este encontra-se inserido como sujeito da própria pesquisa dentro da 

perspectiva autorreflexiva, a pesquisa-ação. 

Pena (2015) defende a importância da participação ativa do pesquisador dentro 

dos debates evidenciados num curso de formação, uma vez que os processos de reflexão 

e ação objetivam a mudança de conceitos e quebra de paradigmas dentro da temática 

sexualidade humana, considerando suas múltiplas dimensões. 

Conceber a pesquisa social com base empírica, com pesquisadores e 

participantes em busca da resolução de um problema ou de uma ação inovadora 

construída cooperativamente é uma das diversas definições da pesquisa-ação. 

(THIOLENT, 2011).  

Compreender o processo de formação de cada um para fomentar a prática da 

reflexão-ação, a partir do uso de narrativas autobiográficas como instrumento 

metodológico, permite aos sujeitos revisitarem a construção de conceitos e seu processo 

de internalização, dentro de suas identidades e subjetividades (JOSSO, 2010).  

Os workshops serão ofertados na instituição de ensino denominada Centro de 

Ensino Fundamental Athos Bulcão, localizada no Cruzeiro – DF. Esta instituição 

oferece a modalidade de ensino fundamental de nove anos, segmentados em 8º e 9º anos 



 

 

no turno matutino e 6º e 7 anos no turno vespertino. A escolha de tal escola tem como 

base a atuação como professor na carreira Magistério Público do Distrito Federal do 

pesquisador, por questões de conveniência. 

O público-alvo foram os pais/responsáveis dos alunos do 8º ano, turma G, onde 

o pesquisador ministra aulas de ciências como professor efetivo. Tal escolha foi pautada 

na organização dos conteúdos a serem ministrados para a referida turma, onde 

sexualidade figura dentre o rol, de acordo com os documentos oficiais. 

2- AÇÕES INTERVENTIVAS 

 

A proposta do presente trabalho baseou-se na oferta de oficinas/workshops para 

pais/responsáveis de alunos do 8º ano do Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão 

(CEFAB) - Cruzeiro-DF. Foram realizados quatro encontros aos sábados, no período 

entre junho e agosto. O convite inicial foi feito aos responsáveis na segunda reunião de 

entrega de boletins do ano, ao final do segundo bimestre. Infelizmente, é sabido que a 

comunidade pouco comparece à escola, salvo casos de convocação oficial. Optou-se 

pelo convite aos que se fizeram presente ao invés de enviar comunicados individuais 

aos responsáveis dos alunos valorizando, desde o primeiro instante, o contato pessoal e 

verbal. 

 

Primeiro encontro: conhecendo a história de cada um 

 

 Apresentaram-se, no primeiro encontro, quatro responsáveis: uma avó de 62 

anos de idade; uma mãe de 48 anos de idade; uma tia de 41 anos de idade e um pai, de 

37 anos de idade, totalizando, assim, três indivíduos do sexo biológico feminino e um 

do sexo biológico masculino. Os nomes dos indivíduos descritos nos parágrafos abaixo 

são fictícios, a fim de preservar a identidade dos participantes. Apesar da baixa adesão à 

proposta das oficinas, o grupo formado manteve-se íntegro ao longo de todos os 

encontros, de modo que não houve faltas ao longo dos quatro sábados de reuniões, com 

duração média de 3 horas cada. 
 O grupo formado era diverso, mesmo que estatisticamente estivesse num número 

bastante reduzido. Isto foi identificado como uma certa vantagem, pois facilitou a 

comunicação entre todos, de modo que a interação entre os sujeitos presentes originou 

um ambiente caloroso, animado e produtivo de discussões interessantes. A empatia 



 

 

entre os participantes abria espaços para que as produções autobiográficas, memórias, 

lembranças e opiniões fossem expressas sem medo de represálias ou críticas.  

O pesquisador prezou pela integração do grupo antes de começar a efetivamente 

trabalhar com as narrativas autobiográficas, ferramenta-chave dos encontros para o 

estudo da educação sexual no contexto familiar. A diversidade do grupo foi 

compreendida logo na primeira atividade proposta pelo pesquisador, uma espécie de 

“quebra-gelo” para que todos melhor se conhecessem e contassem um pouco de si, 

revelando, na mesma oportunidade, suas expectativas ali dentro. Tal atividade foi 

conduzida por meio do diálogo apenas, como uma conversa informal na ambientação de 

todos os participantes. 

 A primeira participante a se apresentar foi Rosa, avó de uma aluna da turma 

escolhida. Rosa relatou que teve sua primeira filha aos 17 anos com o primeiro homem 

de sua vida, e teve mais outros três filhos com o segundo marido. O interesse de 

participar no curso, segundo ela, era evitar que acontecesse com sua neta o mesmo que 

ocorreu com ela (gravidez na adolescência). 

 Flora requereu a palavra em seguida e apresentou-se como mãe de um aluno. Em 

sua fala, ponderou sobre seu divórcio quando há dois anos, o que resultou numa ruptura 

no contato entre o pai do seu filho e a criança. A adesão ao convite dos encontros 

pautou-se na dificuldade relatada por ela em tratar de questões relacionadas à 

sexualidade com seu filho, pelo fato ser mulher. 

 Margarida, uma senhora muito animada, apresentou-se como responsável de 

uma aluna, sua sobrinha. Margarida relatou que sua irmã, mãe biológica da aluna sob 

sua responsabilidade, morava no interior da Bahia, e que apenas ela e outro irmão 

vieram para Brasília há 10 anos para “tentar a sorte”. Há três anos, quando cursaria o 5º 

ano do Ensino Fundamental, decidiu que a sobrinha teria condições melhores de estudo 

se viesse para a capital. Descreveu a sobrinha como “namoradeira” e, por jamais ter sido 

mãe, procurava nos encontros uma maneira de abordar o tema com esta sem parecer 

“muito careta”. 

 Desconsiderando o pesquisador, Jorge era o único homem que participou dos 

workshops aos sábados. Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, 

disse que achou interessante a proposta dos encontros e esperava aprimorar seu discurso 

obtendo informações por meio dos diálogos para melhor abordar a temática sexualidade 

com o filho. Ele demonstrou certa preocupação pois o filho havia contado há poucos 

dias que estava namorando.  



 

 

 Ainda neste primeiro momento, os participantes foram surpreendidos por um 

café-da-manhã oferecido pela escola, o que estreitou ainda mais as relações 

interpessoais do grupo pelo clima de descontração e receptivo. Iniciou-se o segundo 

momento com a leitura de um texto do tipo narrativa autobiográfica (Anexo 1) de 

Dall’Aba, para que todos compreendessem a estrutura do material que seria produzido 

ao longo dos encontros, para fins de pesquisa. Sem grande dificuldade, o texto foi 

brevemente discutido e foram tiradas dúvidas em relação à composição dos textos. 

 A primeira proposta de produção de narrativas autobiográficas escritas ficou 

como “tarefa de casa” para o próximo encontro, onde os participantes deveriam relatar 

como se deu o ensino da sexualidade ao longo de suas vidas, com destaque para a vida 

escolar e a dinâmica familiar. Um pouco disso já havia sido relatado oralmente, mas 

optou-se por buscar novas memórias e relatá-las no corpo do texto escrito para 

sociabilização. 

 

Segundo encontro: Apresentação das produções e posicionamento do pesquisador  

 

 O segundo encontro correu duas semanas depois e foi iniciado com a 

apresentação das produções. Um fato em comum observado foi a dificuldade relatada 

em selecionar memórias e transcrevê-las para o papel. Observou-se também notória 

diversidade nos contextos familiares e escolares de cada um dos indivíduos presentes, 

talvez justificado pela diferença de idade e, até mesmo, naturalidade.  

 A partir das leituras das produções autobiográficas, o pesquisador chamou 

atenção para o ato de ouvir e, ao mesmo tempo, exercitar colocar-se no lugar do outro, 

projetar-se na fala do outro despindo-se de julgamentos ou preconceitos. A proposta do 

segundo dia foi relatar uma situação que tenha ocorrido na educação sexual de cada um 

dos responsáveis. Margarida demonstrou certa confusão em escolher apenas uma 

situação que considerasse a mais importante para ser relatada, e decidiu narrar pequenos 

diálogos com sua sobrinha. Os demais participantes não demonstraram grandes 

dificuldades e foi encerrado o segundo encontro. 

 

Terceiro encontro: interagindo a sua experiência com a experiência do outro 

 

 O terceiro encontro somente pode ser marcado duas semanas após a realização 

do último. Na oportunidade, os participantes foram convidados a trocar, de forma 



 

 

aleatória, as narrativas autobiográficas produzidas no último encontro entre si, de modo 

que nenhum ficasse com a sua própria produção. A intenção aqui era imergir na 

experiência do outro, e, a partir disso, refletir sobre problemáticas e situações 

semelhantes que cada um dos sujeitos possa ter vivenciado no contexto da educação 

sexual. 

 Ao ouvir sua experiência relatada ganhando outra voz, Jorge ponderou que a 

narrativa ganhava um teor diferente quando lida por outra pessoa. Os participantes 

concordaram com sua observação a medida que suas produções eram apresentadas pelos 

demais. O pesquisador convidou os participantes para tomarem notas, após lidas todas 

as narrativas, sobre o que consideraram de positivo e negativo dentro do que fora 

relatado, exercitando, novamente, a empatia de colocar-se no lugar do outro. O que 

mudariam, de forma agiriam, qual seria a melhor abordagem? O final do terceiro 

encontro deu-se com o sorteio de termos-chave que fomentariam a narrativa do último 

encontro. 

 Os termos-chave foram filtrados pelo pesquisador ao longo dos encontros, de 

modo que pareciam ser os assuntos mais delicados (e mais importantes) a serem 

tratados com os adolescentes. Foram elas: masturbação, métodos contraceptivos, 

primeira experiência sexual e homossexualidade. A instrução era que nenhum dos 

participantes revelasse o termo adquiro, e somente manifestasse na apresentação de sua 

narrativa autobiográfica. 

 

Quarto encontro: discutindo coletivamente os problemas apresentados 

  

 O quarto e último encontro ocorreu no sábado subsequente e os participantes 

foram convidados a organizar-se em duas duplas. A dinâmica proposta para cada dupla 

foi analisar as narrativas produzidas do colega e depois, decidir em consenso, qual dos 

dois temas de cada dupla era considerado o mais problemático, o mais difícil de ser 

tratado em casa. Masturbação e homossexualidade foram escolhidos como as temáticas 

mais delicadas. Após as leituras das narrativas produzidas previamente, os participantes 

adentraram numa calorosa discussão buscando meios de abordar tais assuntos, 

demonstrando bastante preocupação com a influência da mídia no caso da 

homossexualidade.  

 O último momento do encontro convidou os participantes a refletirem acerca de 

tudo que haviam aprendido, ressignificado, construído/desconstruído ao longo das 



 

 

oficinas. A narrativa autobiográfica deveria ser apresentada verbalmente, sem 

necessidade de registros em papel. Após narrarem suas experiências, cada participante 

era convidado a dirigir-se ao quadro-negro e registrar uma palavra, termo ou frase que 

considerassem como ponto de culminação de todos os contextos vivenciados dentro do 

curso. O encontro, bem como o curso, foi finalizado com uma breve avaliação oral, 

onde todos foram convidados a expor o que haviam aprendido. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

 
 

A temática sexualidade foi discutida e apresentada ao longo dos encontros por 

meio de narrativas autobiográficas. Pena (2015) utilizou-se da mesma metodologia num 

curso de formação continuada de professores, e entende que a partir dos relatos vividos 

e narrados, os sujeitos podem refletir acerca daquilo que ocorreu e construir novos 

significados a partir daí. Isto vai de encontro às ideias de Josso (2008), evidenciando 

que a narração individual no meio coletivo possibilita o despertar de ideias, de recursos 

e de estratégias a partir das características idiossincráticas na resolução de um problema. 

 Gastal et al. (2010, p. 1258) elencou alguns pressupostos acerca da produção de 

narrativas autobiográficas na formação científica de professores: 

 A produção da narrativa permite emergir aspectos da subjetividade que, à 

medida que dão sentido à experiência vivida, contribuem para a formação do 

professor.  

 O ato de contar para outro proporciona a reconstrução da experiência 

formativa do autor e contribui para sua autocompreensão.  

 Narrar em primeira pessoa dá abertura para emergência de aspectos criativos 

e reflexivos; com isso, o ato de narrar tem repercussões sobre a qualidade da 

reflexão desenvolvida.  

Ainda que os pontos acima mencionados digam respeito a um trabalho 

desenvolvido na formação de professores, eles também se aplicam no contexto das 

oficinas propostas neste trabalho, uma vez que a educação sexual ocorre tanto no 

ambiente familiar como no escolar, colocando pais e professores como formadores 

diretos (MULLER, 2013). Pulino (2015, p. 4) reconhece a importância da construção 

dialética escola-família, como destacado no trecho a seguir: 

Durante a infância e ao longo de sua vida, os indivíduos participam de 

processos de socialização no interior da família e para além dela, como as 

relações entre seus pares na vida social, ou na escola, que é a instituição 

responsável por sua socialização formal, incluindo a educação voltada para a 

aprendizagem de saberes construídos ao longo da história da humanidade, 

especialmente, o conhecimento científico e a produção artística, além da 

educação moral, que os introduz aos valores e crenças típicos de sua cultura.  

Assim, o processo de constituição do sujeito, de sua identidade, é um 

processo social, cultural e histórico, que se dá por meio das relações formais 

e informais na sociedade, e que se caracteriza por ser um processo de mão 

dupla: na medida em que o indivíduo, agindo no mundo e relacionando-se 

com os outros, constitui-se e participa da construção da sociedade e da 

cultura. 

A atividade proposta no primeiro encontro para ambientação teve como pontos 

positivos a possibilidade de, desde o primeiro momento, consolidarem-se laços de 

colaboração entre os sujeitos envolvidos. Afinal, ainda que houvessem diferentes 



 

 

motivações que fizeram com que os participantes aderissem aos encontros, a finalidade 

era a mesma: lapidar e melhor entender como se dá a educação sexual a partir das falas 

dos outros. 

O segundo encontro teve como ponto destaque o compartilhamento das 

experiências com educação sexual que cada um dos sujeitos teve ao longo de suas vidas. 

Rosa, a participante mais idosa do grupo, revelou: “seria impossível tratar isso com 

meus pais. Eles não aceitariam jamais. Eu seria expulsa de casa se fizesse alguma 

pergunta sobre sexo”. Louro (2003) denuncia que os espaços devem ser o mais 

democrático possível, e um ambiente cerceado por tabus, que inviabiliza a construção 

dialógica, prejudica o entendimento de contextos e conceitos, ainda mais se tratando 

sobre educação sexual. 

Ainda neste encontro, dentro da segunda atividade, onde foi proposto que os 

participantes relatassem episódios dentro da educação sexual das crianças sob sua 

responsabilidade, notou-se certa dificuldade em selecionar memórias. Tal dificuldade 

justifica-se pelo fato da educação sexual ocorrer em diversos espaços e aspectos, não se 

restringindo apenas a uma conversa ou explanação sobre determinado assunto (JOSSO, 

2010). Assim, Margarida expôs: “nunca tive um momento certo para falar com ela (sua 

sobrinha) sobre isso. Nunca separei um tempo. Isso vai fluindo, no dia-a-dia, aqui e ali”.  

Um aspecto geral observado no início do terceiro encontro foi a facilidade em 

tecer os relatos, verbalmente ou escritos. Josso (2008) esclarece que o ato de narrar, 

quando treinado, não apenas propicia ao narrador maior habilidade em mobilizar fatos e 

experiências para contar, mas também sensibiliza os olhos/ouvidos do receptor para que 

este releia e consiga se inserir dentro do contexto relatado. 

O processo empático de subverter a situação vivida pelo outro, sob o olhar 

próprio evidenciou-se quando os sujeitos foram convidados a relatar as experiências em 

educação sexual com os adolescentes, pois abriu espaço para que um adentrasse nas 

memórias do outro. Entre tantos “eu acho que” e “eu faria assim”, todos são convidados 

a refletir sua própria vivencia sendo desconstruída e recontada pelo outro. Jorge ficou 

bastante animado quando percebeu esta intencionalidade, colocando que “por ser o mais 

novo, e mais inexperiente, está sendo muito legal trocar essas ideias com vocês. 

Realmente, acho que poderia ter abordado diferente”. O abordado diferente foi quando 

sua filha havia menstruado pela primeira vez, e sua reação foi leva-la prontamente ao 

médico, para que este desse as devidas explicações.  



 

 

A abordagem médica é descrita por Figueiró (2007) como aquela feita pelos 

profissionais da saúde, onde tratam basicamente sobre os processos biológicos numa 

perspectiva científica e discutem prevenção a DSTs e gravidez na adolescência. 

Entretanto, a autora reconhece ainda que a abordagem pedagógica trata dos aspectos 

formativos do estudante, viabilizando discussões para além da visão biológico-

higienista, explorando os significados sociais dos contextos relacionados a sexualidade 

humana. 

Dentre tantas falas construídas ao longo das narrativas autobiográficas, foi 

possível identificar que o maior temor dos responsáveis era como abordar o assunto de 

maneira que não fosse “careta”. É interessante notar que tal preocupação faz bastante 

sentido pois os sujeitos da pesquisa foram educados em moldes diferentes, em tempos 

diferentes, e, talvez por isso, sentem dificuldade em apropriar-se da linguagem utilizada 

hoje em dia para tal fim. Diluir a cultura atual e integrá-la nos processos dialógicos de 

educação, sobretudo de educação sexual, é primordial para traduzir os conceitos 

médicos e biológicos que descrevem a sexualidade humana numa perspectiva 

humanizada, que faça sentido aos adolescentes (PENA, 2015). 

A finalização dos encontros trouxe temas polêmicos para socialização de ideias e 

de como trabalha-los com as crianças. Os termos-chave utilizadas na atividade foram 

“homossexualidade” e “primeira experiência sexual”. Rosa abominou tratar 

homossexualidade com sua neta, pois acreditava que tal comportamento estava 

relacionado com o diabo. Apenas Flora pareceu não concordar com sua posição, mas 

rebateu com argumentos bastante brandos, provavelmente preocupada em não quebrar o 

clima de coleguismo construído até então. Figueiró (2006) cita em seus estudos que pais 

e professores podem se sentir constrangidos em desenvolver determinados temas 

baseados em crenças e valores, geralmente em assuntos que consideram difícil abordar. 

Tais discussões remetem à Deleuze (1992) que evidencia a questão dos Direitos 

Humanos e igualdade oferecida àqueles que encontram-se fora da faixa social colocada 

como ideal, o homem branco e heterossexual. A diversidade humana é fruto de 

diferentes concepções sociais, criadas em diferentes tempos e sob diferentes 

perspectivas. Neutralizar e sufocar a diversidade sexual (concebendo-a como parte da 

diversidade humana) nas discussões em sala de aula ou em casa, é abrir espaço para 

suposições e curiosidades por parte dos estudantes que podem facilmente ser 

preenchidas por preconceitos, mitos e até mesmo ódio.  



 

 

Garantir e promover os Direitos Humanos através da relação objeto padrão e 

objeto diferente, ou, neste caso, heterossexual e homossexual, é intervir de maneira ética 

e estética, garantindo-os como diferentes formas de pensar, sentir, existir, estar e 

colocar-se no mundo (COIMBRA et al., 2008). Acredita-se que a intervenção 

pedagógica na desconstrução destes preconceitos é pautada em um trabalho de 

sensibilização e reconhecimento de diferentes identidades sociais, culminando na 

garantia que estas existam e se manifestem a partir da manifestação da subjetividades e 

características contempladas histórico, político e socialmente.  

As discussões acerca disso culminaram na reflexão-final, momento auge dos 

encontros, que foi o entendimento do papel da escola e da família na construção da 

educação sexual. Os sujeitos reconheceram, ao final de todo o processo, que de fato é 

uma “via de mão dupla”, como colocado por Margarida: “fazemos nossa parte em casa 

e vocês aqui na escola”, e todos concordaram com esta colocação. Pesquisadores como 

Louro (2003) e Nunes (1997) entendem que o espaço para o diálogo acerca de 

sexualidade numa perspectiva emancipatória vai sendo construído aos poucos entre os 

sujeitos, a partir das relações interpessoais.  

Concluiu-se que a transversalidade na oferta da educação sexual é de 

fundamental importância para que esta atenda às necessidades da diversidade, em 

consonância com os Direitos Humanos, na construção da cidadania. Gonzáles e Castro 

(2014, p. 2) entendem que: 

A formação ética para a cidadania ou formação em valores 
demanda um posicionamento reflexivo, crítico e ativo dos/as 
atores/as do processo educativo em relação a nossa realidade 
sociocultural, com o objetivo ulterior de transformá-la para uma vida 
mais plena de qualidade e com a garantia dos direitos fundamentais 
de todos/as. Assim sendo, a formação ética para a cidadania ou 
formação em valores demanda um ensino dialógico e democrático 
que parta dos saberes e das experiências cotidianas e 
contextualizadas dos/as alunos/as. 

No contexto de uma aula de história, por exemplo, a formação 
ética estará presente na medida em que o/a professor/a possibilita o 
diálogo reflexivo, o encontro de diferentes saberes, o questionamento 
crítico do conhecimento histórico e da realidade em uma perspectiva 
histórica, e o compartilhar de experiências significativas entre ele/ela 
e seus/suas alunos/as e entre seus alunos/as. 

 

É através da construção dialética que pais e professores, aliados no contexto 

pedagógico, podem promover novas ferramentas metodológicas que atendam a tal 

demanda. A transversalidade no processo de ensino-aprendizagem onde pais e 

professores são formadores e colocam-se como construtores ativos de elementos 

culturais coletivos e singulares, abandonando a visão unidirecional do conhecimento, 



 

 

delega aos estudantes a intergeracionalidade do desenvolvimento e aprendizagem 

próprios (VALSINER, 2007; PALMIERI, 2003). 

COMENTÁRIOS FINAIS 

 
O presente estudo buscou viabilizar uma nova perspectiva de construção 

dialógica entre pais e professores na educação sexual dos estudantes, tendo como base 

experiências vivenciadas pelos sujeitos formadores. Dentre os objetivos inicialmente 

propostos, identificar como o processo de educação sexual era construído nos lares dos 

estudantes foi amplamente atendido quando os pais/responsáveis se tornam objeto de 

pesquisa. Além disso, entender como ocorre a promoção dos Direitos Humanos, no 

âmbito da diversidade cultural, também foi elucidado na concepção do ensino da 

sexualidade emancipatória. A partir de seus relatos autobiográficos, foi possível 

destacar pontos que poderiam ser melhor abordados na escola, ou que, eventualmente, 

numa proposta diferente, pudesse ser melhor oportunizado para os próprios 

responsáveis. 

 Adotar a narrativa autobiográfica como metodologia científica foi um ganho 

substancial pois trouxe um aspecto mais humanizado para o processo, já que a 

bibliografia principal utilizada era meio e fim do próprio projeto de pesquisa-ação. 

Desta forma, é possível viabilizar a educação sexual de uma maneira emancipatória, 

pois se leva em consideração todo o contexto social, histórico, cultural, econômico e 

simbólico dos participantes. O espaço para a diversidade é construído por meio das 

pluralidade e, simultaneamente, é trabalhada a questão da garantia das diferenças e dos 

direitos individuais. Uma leitura geral deste quadro descritivo dos sujeitos e seus 

contextos promovem a idealização de meios pedagógicos diferentes para atingir os 

mesmos objetivos, como na discussão sobre homossexualidade, por exemplo. 

 Construir uma fala puramente cientificista em sala de aula já se prova ineficaz há 

bastante tempo, e, da mesma, uma fala que não leve em consideração a diversidade do 

público presente, dos estudantes, em seus mais variados graus de subjetividade, 

tampouco contribui para uma educação emancipatória. Desrespeitar valores, ignorar 

crenças e fazer-se entender pelos livros e conceitos historicamente descritos 

contrastando diretamente aquilo que os estudantes tem como base teórica e valores de 

suas casas somente traria mais conflitos.  



 

 

 A visão passada pelos responsáveis das obrigações destes com a educação sexual 

dos adolescentes, contrapostas com aquilo que acreditam que a escola deva trabalhar, 

abre portas para o debate e construção democrática de um novo currículo. Currículo este 

que valorize e reconheça as diversidades humanas, nos seus mais variados graus de 

subjetividade e pluralidade cultural, como um dos meios mais importantes da garantia 

dos Direitos Humanos, que transpassa os espaços familiares e escolar. Aproximar e 

convidar a comunidade escolar dos processos decisórios no íntimo da própria escola não 

apenas valorizaria toda a diversidade do público que a compõe, mas também 

promoveria um canal dialógico aberto e participativo. Empoderar a comunidade escolar, 

neste sentido, é bastante vantajoso em termos pedagógicos por aproximar ainda mais as 

falas construídas em casa e na escola, de modo que, ao utilizar a mesma linguagem, os 

adolescentes reconheçam com maior facilidade o valor de ambas.  

 Acredita-se que novos estudos em maior escala são necessários para a descrição 

de um quadro-geral que subsidiaria a integração de práticas pedagógicas inovadoras. 

Como o número de participantes do presente estudo foi bastante baixo, é de extrema 

importância viabilizar espaços mais acessíveis para que os pais e responsáveis 

participem do processo escolar, já que, historicamente, estes somente comparecem aos 

eventos de entrega de notas e datas comemorativas. Desta forma, o caminho a trilhar 

tendo fim o aprendizado (não somente em educação sexual) pode ser feito de mãos 

dadas: escola e famílias andando juntas.  
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8. ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1 – Narrativa autobiográfica Dall’ Alba (2008)  

 
DALL`ALBA, Lucena. Sexualidade: narrativas autobiográficas de educadores/as. Tese. 

(Doutorado em Educação). UFRGS. Porto Alegre, 2008.  

 

Marisa: Até quando chegou a minha primeira menstruação, para mim assim... foi um 

choque eu não sabia de nada, eu tinha uns 12 para 13 anos e Meu Deus! Será que eu 

botei alguma coisa e machucou, fez ferida... eu não vou falar nada para minha mãe 

porque se não ela vai me bater... daí foi de eu botar papel higiênico ali... e botava e 

enrolava bem o papel higiênico para ela não ver... dentro do cesto para ela não ver... 

escondia bem... daí eu não sei como ela viu... já era o segundo dia mais ou menos e eu 

apavorada, apavorada eu disse assim: Meu Deus, será que eu vou morrer? Ou será que 

eu conto?... eu não sabia o que fazer... eu tava desesperada... aí um dia ela me chamou: 

ô Marisa vem aqui, vem aqui... Daí ela falou... desceu a tua menstruação? E eu fiquei 

assim né... nem sabia o que era aquilo... daí: o que mãe? Ta saindo sangue? Dai eu falei 

tá, toda vermelha. Você então agora se prepara porque daqui para frente vai ser sempre 

assim todo mês,...ela me deixou bastante assustada, ela não sabia explicar... Daí ela: ó 

usa. Daí ela me deu... que na época era paninho assim... o absorvente era caro assim... 

daí lá em casa a mãe: “ó tem que usar paninho e daí quando sujar você lava”. (...) para 

lavar escondidinho né... porque eu morria de vergonha... (p.87-88) 


