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   Introdução  

Algumas notícias sobre a violência no Brasil são chocantes. Para a comunidade de 

pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo – 

LGBTQI e para as mulheres, destacam-se dois nomes de importantes para exemplificar como 

ocorre esse extremo ódio para com as/os que resolvem serem livres ou lutar pela causa dos 

direitos das pessoas que fogem ao padrão heterossexual. Dandara, uma travesti torturada, 

apedrejada e assassinada a tiros por 15 homens, no ano de 2017 no Ceará e, Marielle Franco, 

vereadora no Rio de Janeiro, lésbica, militante feminista lutava pelos direitos humanos e das 

mulheres, assassinada em 2018 com treze tiros.  

Estes exemplos trágicos mostram o quanto é difícil ser livre e sobreviver em uma 

sociedade machista e violenta, como no Brasil. Segundo o GGB - Grupo Gay da Bahia só no 

ano de 2017 morreram no Brasil 445 LGBT+, sendo que 387 morreram assassinados e 58 

suicidaram-se, os dados se tornam alarmante pois em 38 anos foi visto que houve um aumento 

de 30%, em relação ao ano de 2016, com 343 mortes (MOTT, et. al., 2017). 

Em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 

4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras. Em dez anos, observa-se um aumento de 6,4% 

no número de feminicídios (CERQUEIRA, et. al., 2018). Como contraponto, temos o 

movimento feminista, uma luta histórica que vem se desenvolvendo desde a revolução 

francesa até os dias atuais, defende o direito à vida das mulheres, a igualdade entre os 

gêneros, a preservação da vida humana em geral, obteve conquistas importantes, mas, ainda 

nos deparamos com a violência, a desigualdade, o desrespeito e a discriminação. Cada dia 

mais necessário, 

O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica em 

que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a 

modelos hierarquizados, e onde as qualidades “femininas” ou “masculinas” 

sejam atributos do ser humano em sua globalidade (ALVES; PITANGUY, 

p.9, 1991). 

Sobre a questão cultural, Carvalho enfatiza que a sociedade ainda vive a influência de 
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uma herança patriarcal que criou desigualdades de gênero, perpetuadas como valores sociais, 

que até hoje mesmo com o feminismo e suas conquistas, vivemos a imoralidade das 

desigualdades e das violências de gênero contra crianças, mulheres e pessoas LGBTQI. 

Diante dessa problemática, surge o questionamento: porque ainda nos deparamos no cotidiano 

com situações de extremo preconceito, atentados contra as vidas de muitas pessoas e mortes 

violentas? 

Observa-se que da infância até a vida adulta as pessoas convivem dentro da escola e 

nota-se que dentro da escola são construídas as primeiras vivências sociais das pessoas, além 

da primeira vivência familiar. É visível a problemática quando se fala em discutir gênero e 

sexualidade no contexto escolar, criando-se um desafio enorme para quem vai trabalhar a 

temática, pois, as concepções da população sobre os temas, foram criadas por um país 

preconceituoso que ainda sustenta a ideia de que gênero e sexualidade são tabus ou temas que 

só os familiares podem discutir, ou mesmo não discutir. 

Os argumentos que contrariam a realização dos estudos de gênero e sexualidade na 

escola defendem que as temáticas seriam um modo de imposição de conteúdo para os alunos 

e, assim, por mais que tenham sido propostas estas discussões em sala de aula, por meio do 

Tema Transversal Orientação Sexual, de acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN (BRASIL, 1997), na prática, a escola não incluiu essas discussões para os alunos. De 

acordo com os PCN, deveria estar acontecendo o trabalho sobre os temas, transversalmente, 

das abordagens de saúde até a discussão em relação ao respeito e ao conhecimento sobre os 

diferentes tipos de construção sexual das pessoas, onde a cada grau de formação o conteúdo 

deve ser trabalhado de maneira gradativa, ou seja, com abordagens que acompanhem a idade 

dos estudantes, uma vez que as manifestações de sexualidade acontecem na escola: 

A sexualidade no espaço escolar não se inscreve apenas em portas de 

banheiros, muros e paredes. Ela “invade” a escola por meio das atitudes dos 

alunos em sala de aula e da convivência social entre eles. Por vezes a escola 

realiza o pedido, impossível de ser atendido, de que os alunos deixem sua 

sexualidade fora dela (BRASIL, p.293, 1997). 

 

Sendo assim, a importância desse trabalho se faz diante da grande necessidade social 

de se abordar na escola as questões da sexualidade, que estão em todas as formas de 

interações e comportamentos humanos, interferindo de maneira direta e indireta na vida 

individual e em sociedade, pois ainda existem muitas barreiras quando se fala na possibilidade 

de promover um trabalho educativo para a discussão, compreensão da sexualidade, gênero e 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



desenvolver uma educação para o respeito à diversidade e interações humanas e sociais. 

Porém, na ação de extensão universitária que deu a base para o desenvolvimento desse 

Trabalho de Conclusão de Curso, ocorreu o aceite inicial por parte da gestão e equipe docente 

da Escola, não houve imposição, mas, uma proposta para refletir preconceitos e quebrar tabus. 

Neste sentido, propõe-se como  objetivos analisar as compreensões das/dos adolescentes 

sobre a sexualidade humana e expectativas em relação ao papel da escola para desenvolver 

atividades em educação sexual, a partir das atividades do Projeto de Extensão Gênero e 

Sexualidade em Debate: Educação em Direitos, pelo Fim da Violência1, realizado nos anos de 

2017 e 2018, por meio de palestras e atividades em salas de aula, numa Escola Pública 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no município de Areia-PB. 

 

Procedimentos metodológicos  

 

Esta pesquisa se identifica como pesquisa qualitativa de campo, uma vez que a 

pesquisa qualitativa visa à qualidade dos resultados deixando de traz os números e trazendo 

em evidência temas, tópicos e problemas (DENZIN et. al., 2006) que são utilizados para 

compreensões do fenômeno de interesse da pesquisa.  

Assim, a pesquisa qualitativa se encaixa em temas de pesquisa social e questões 

abertas, onde podemos extrair e discutir pontos importantes disponibilizados pelo público 

pesquisado, e a partir desses resultados discutir e compreender como se configura a 

problemáticas existentes na sociedade dentro das abordagens. 

A pesquisa qualitativa tem como principais objetivos descrever compreender 

explicar com precisão nos contextos globais e locais, vendo as diferenças 

entre o mundo social e natural, buscando resultados autênticos, centrando-se 

na explicação das dinâmicas sociais (GERHARDT, et, al. p.32, 2009). 

 

Quando relacionamos a pesquisa qualitativa com as abordagens de sobre sexualidade, 

possibilitam-se as discussões sobre a temática, já que há algum tempo os estudos sobre 

 

1 O Projeto de Extensão Gênero e Sexualidade em Debate: Educação em Direitos, pelo Fim da Violência, 

realizado nos anos de 2017 e 2018, é coordenado pela professora Dra. Anita Leocádia Pereira dos Santos – 

DCFS/CCA/UFPB, contando com a atuação do graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas Muriel 

Thobias de Araújo Silva como voluntário em 2017 e, como bolsista em 2018 e 2019. Este trabalho é um recorte 

do Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado em dezembro de 2018. 
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sexualidade estão ligados à pesquisa qualitativa: 

O impulso qualitativo provém principalmente do contexto político no qual se 

formou a pesquisa da sexualidade (...) além disso, os métodos qualitativos, 

com seu foco sobre a criação de significados e as experiências da vida 

cotidiana, encaixa-se perfeitamente nas metas de visibilidades no desafio 

cultural e na autodeterminação dos movimentos (DENZIN. p.346, 2006). 

Para o desenvolvimento desse trabalho, registra-se que o primeiro contato com os 

temas gênero e sexualidade ocorreu dentro da formação no Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, durante a disciplina optativa Educação Sexual, ministrada pela professora Anita 

Leocádia Pereira dos Santos, orientadora deste trabalho. A partir desta disciplina, foi sendo 

perceptível a importância das temáticas, das discussões, vivências e compreensões dentro do 

contexto da vida pessoal e da docência em formação e veio o interesse em participar do 

Projeto de Extensão dos mesmos assuntos. 

Com o Projeto Gênero e Sexualidade em Debate: Educação em Diretos, pelo Fim da 

Violência, por meio da participação voluntária no ano de 2017, as percepções dos debates e 

atividades que foram desenvolvidas com os alunos do ensino médio público alvo dessa 

pesquisa, provocaram a compreensão de como essa temática seria necessária, pois interfere no 

desenvolvimento das relações sociais. Além disso, “[...] Em primeiro lugar, a experiência 

direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência de determinado fenômeno, 

‘ver para crer’, diz o ditado popular” (LUDKE, et. al. p.30, 2013). Desta forma, o objetivo de 

participar do Projeto de Extensão foi vivenciar a experiência de contribuir para levar um 

conhecimento à sociedade.  

O Projeto e a pesquisa foram realizados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Carlota Barreira, localizada no município de Areia- PB foi fundada em 26 de maio de 

1968 pelo Monsenhor Rui Barreira Vieira, grande benfeitor da cidade de Areia, que deu ao 

educandário o nome Carlota Barreira, em homenagem a sua mãe. Esta Escola oferece ensino 

para a população rural e urbana da cidade, contando com 700 estudantes, que cursam os anos 

finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio diurno e, a Educação de Jovens e Adultos – 

EJA, no turno da noite. 

O público específico, para a execução do Projeto e para a elaboração do trabalho de 

pesquisa, foram os alunos do Ensino Médio, num total de 216 indivíduos, com idades entre 16 

e 23 anos, sendo 111 pessoas do sexo feminino e 101 do sexo masculino, com quatro sujeitos 

que não relataram sexo-gênero. 
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No ano de 2017, os subtemas desenvolvidos na ação extensionista foram “Autonomia 

e autoestima”, “Corpo, matriz da sexualidade” e, pela enfermeira colaboradora do CCA, foi 

desenvolvida a palestra “Saúde e bem-estar na juventude” ministrada no Campus II / UFPB. 

No ano de 2018, foram tratadas as temáticas: “Violências de gênero”, “Violência sexual e 

psicológica”, “Combate ao preconceito e valorização do respeito”, e, pela psicóloga 

colaboradora do Campus II/UFPB, foi realizada uma palestra sobre “Suicídio”, a pedido dos 

estudantes. 

Desde o início do Projeto, foram aplicados questionários, com o intuito de fazer 

sondagem, de coletar sugestões de temas, de feedbacks.  Destes instrumentos de pesquisa, o 

último questionário de 2018 foi aplicado entre os meses de agosto e setembro, e parte dos 

dados coletados foram selecionados e utilizados para a produção deste trabalho.  

Portanto, foram pesquisados os 216 alunos que compõem o ensino médio da Escola 

referida, por meio de questionário semiestruturado, cuja primeira questão aberta indaga em 

relação ao entendimento sobre sexualidade, sendo as respostas obtidas objetos da presente 

análise. As identidades dos pesquisados serão preservadas e sua identificação, para a 

apresentação dos dados coletados, será feita por letras iniciais dos nomes, idade e sexo. 

Resultados 

O que os estudantes entendem sobre sexualidade 

 

A sexualidade não se restringe ao ato sexual e esta ideia pode ser um dos entraves para 

a compreensão da sexualidade de um modo amplo, e vir a bloquear a discussão acerca do 

estudo da sexualidade nas escolas, tornando-se necessário uma melhor compreensão sobre o 

conceito de sexualidade. Bonfim explica que: 

 

A sexualidade pode também ser definida como a necessidade que todo ser 

humano tem de buscar sensações, bem-estar, prazer, afeto, [...] considerando 

a sexualidade como um dos aspectos centrais da vida, envolvendo sexo, 

papéis sexuais, orientação sexual, erotismo, prazer, envolvimento emocional, 

amor e reprodução (BONFIM, 2012, p.28). 

 

Acertadamente, o ato sexual está ligado à sexualidade, porém não são restritos entre si e 

também é significativo o reconhecimento do prazer advindo do sexo. Algumas expressões dos 

alunos acerca da sexualidade relacionam sexualidade ao  ato sexual e ao prazer: 
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Puberdade, prazer entre outros (M.G.B.H. 16, M); 

É um ato de fazer entre um homem e uma mulher (S.B.S., F., 15); 

Sexualidade é um ato de prazer e desejo para mulheres e homens (S.B.S. 15, 

F);  

É a relação entre duas pessoas que se gostam (P.S.S.F. 17, M); 

Que é sexo entre duas pessoas do mesmo sexo ou não (A.J.P. 18, F); 

São experiência vivenciadas pelos indivíduos, em busca do prazer (P.A. 16, 

M). 
 

Todavia, é necessário reconhecer a sexualidade humana como uma experiência social. 

Conforme Duarte, articulam-se sexo, sexualidade e sociedade, para além da reprodução e da 

busca do prazer (DUARTE, 1995). Nesta direção, observou-se que grande parte das 

expressões dos alunos, correlacionou sexualidade com o conceito de gênero. Confirmando-se 

que gênero e sexualidade são conceitos indissociáveis (ALMEIDA; LUZ, 2014) por mais que 

sejam temas com significados diferentes, estão entrelaçados e tendem a ser discutidos em 

conjunto.  

Por gênero, compreende-se como uma estrutura de dominação simbólica (ideológica), 

um princípio de organização das práticas sociais (divisão de trabalho) e uma estrutura 

psicossomática (habitus, identidade) (CARVALHO et. al. p17, 2009). Os costumes, saberes, 

valores, proibições e permissões entre outros, são questões construídas socialmente ao 

decorrer da vida, para os gêneros masculino e feminino, muitas vezes de modos opostos entre 

homens e mulheres (BOURDIEU, 2014). É importante que haja uma compreensão que o sexo 

e gênero se configuram na sociedade como biológico, social e cultural.  

As temáticas sobre sexualidade, na maioria das vezes, são discutidas entre os jovens 

por falta de outros interlocutores adultos, pois são assuntos que por si só trazem outros 

assuntos considerados complicados, uma vez que na sociedade o tema sexualidade é 

considerado um tabu: 

Como Tabus Sexuais podemos considerar os “atos, palavras ou símbolos 

sexuais proibidos numa dada sociedade por motivos religiosos ou sociais”. 

Nesta definição são aspectos de ordem moral os definidores dos tabus 

definidos numa dada coletividade (FURLANI, p.87, 2009). 

Dentro das falas da população pesquisada, nota-se que a relação da sexualidade com 

tabus e preconceitos foram evidentes: 

Porque muitas pessoas não entendem muito ou não sabem o que é realmente 

sexualidade (A.L.M.S.S., 16, F); 

Vejo como um tabu na sociedade (C.B.N. 15, F); 

Sexualidade para mim é como um tabu, não tenho um conceito certo, 

embora eu acho que sexualidade vá além de só sexo (M.S.S. 16, F); 

Que sexualidade é tudo, aquilo que o indivíduo tem acerca da sua relação 

proibida do sexo (J.D. 15, M). 
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Preconceitos e tabus, são fatores que bloqueiam as discussões sobre sexualidade e 

gênero, preconceito é um conceito pré-definido sobre algo ou indivíduo, socialmente 

preconceito se configura com algo pejorativo, ferindo o direito do conhecer. Vale salientar 

que mais as mulheres do que os homens sofrem desde criança até a sua fase adulta, em torno 

de tabus e preconceitos, possivelmente criando nelas uma empatia para as outras pessoas que 

passam por situações ou sofrem situações parecidas com as delas. 

Neste sentido, principalmente alunas tiveram respostas em uma perspectiva de respeito 

às escolhas sexuais quaisquer que sejam; apontaram que sexo gira em torno de novas 

experiências ou sobre a aceitação diversidade sexual das pessoas: 

Sexualidade é a questão a respeito a que cada um é. A respeito de que cada 

quer. Temos que respeitar (J.S.F. 15, F); 

Que cada um tem sua sexualidade e devemos respeitar (F.K. 14, M);  

Entendo que sexualidade é algo que deve ser discutido, porém cada um tem 

sua escolha (M.C.17, F). 

 

O reconhecimento da diversidade sexual é um sinal de que a juventude se mostra 

aberta à compreensão das individualidades, respeito e da valorização das diferentes formas de 

viver a sexualidade.  

Embora que, os dados objetos desta discussão indiquem uma ampliação em torno da 

compreensão da sexualidade, ainda houve muitas expressões em torno da abordagem 

biológica higienista da educação sexual (FURLANI, 2016) sobre a compreensão da 

sexualidade, por parte dos estudantes pesquisados acerca da prevenção de DSTS ou ISTS e 

gravidez na adolescência: 

 

Ter consciência, se prevenir ter cuidados com doenças transmissíveis 

(T.M.F.B. 15, F); 

Entendo que é um assunto muito importante, principalmente na adolescência 

(S.D.S.N., 15, F). 

 

É possível que a abordagem em sala de aula, sobre sexo e sexualidade, ainda não 

solucione sequer as necessidades acerca das questões da sexualidade física para os 

adolescentes, considerando que: 

O pânico moral que acompanha a constatação de que os nossos adolescentes 

estavam se tornando sexualmente ativos cada vez mais cedo, foi 

gradativamente moldando a ideia de que era necessário adotar medidas 

preventivas que pudessem proteger a juventude contra a gravidez, tida como 

inquestionavelmente indesejada (MEYER, p.99, 1998). 
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Provavelmente, a ausência de diálogos no modo como são apresentados os conteúdos, 

leve às lacunas de explicações sobre doenças e a gravidez, diante da vida sexual ativa que se 

aproxima ou já foi iniciada.  

Conclusões  

Pela participação direta no referido Projeto, é possível afirmar que o mesmo abordou 

temáticas acerca do gênero e da sexualidade, em uma perspectiva do diálogo para o 

desenvolvimento de uma sociedade livre de preconceitos e que valorize o respeito à 

diversidade e ainda que em uma sociedade predominantemente conservadora, marcada por 

preconceitos e discriminações, tratar os assuntos ligados às questões de sexualidade e gênero 

é um grande desafio, com obstáculos a serem superados, especialmente na escola. 

Por outro lado, medos e preconceitos que dificultavam o processo de trabalho sobre 

sexualidade foram superados e fortificou-se a necessidade de dar continuidade ao trabalho 

com a temática, diante do interesse por parte da ampla maioria dos estudantes envolvidos, 

evidenciou-se que é possível e que vale a pena fazer o investimento educacional para a 

desconstrução dos preconceitos e discriminações no ambiente escolar, em grupos, nas turmas.  

Os resultados apontaram que houve evolução, por parte das/dos estudantes, sobre a 

compreensão acerca da sexualidade, evidenciando-se a capacidade de expressão conceitual, 

como também preocupações com preconceitos e discriminações, indicando-se, de modo 

frequente, a importância do respeito às escolhas das pessoas. 

Notou-se, assim, um crescimento acerca da compreensão da sexualidade em relação ao 

questionário inicial, de sondagem, em um resultado de diversificadas visões, com ênfase para 

as afirmações de respeito à diversidade sexual. É possível que esta ampliação seja uma 

consequência dos estudos e atividades propostas e realizadas junto aos estudantes envolvidos, 

com intervenções e reflexões oportunizadas pelo Projeto de extensão, já que estes estudantes 

afirmam que este é o único espaço disponível para debater sobre sexualidade na Escola.  

Gênero e sexualidade são temas importantes que se configuram de várias formas na 

sociedade, sendo necessária a pauta gênero e sexualidade como urgente às discussões do 

contexto escolar para a construção da liberdade sexual, social, cultural. Conclui-se que 

práticas educativas contribuíram para a ampliação das questões de gênero e sexualidade, mas 

ainda há um longo caminho a ser percorrido na educação escolar em relação a estes aspectos 

relevantes para a formação humana e que a educação escolar tem o dever de contribuir para 
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combater preconceitos e desenvolver uma cultura de respeito à diversidade sexual e de 

gênero. 
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