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RESUMO 
 

 
PEREIRA, K. M. Navegando nas ondas dos saberes do ser: uma conversa com a 
sexualidade à luz da corporeidade. Natal, 2007, 198p. Dissertação. Programação de Pós-
Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
Este trabalho teve como objetivo propiciar uma formação continuada na direção de 
sensibilizar os docentes para a reflexão e efetivação da Educação Sexual no âmbito do espaço 
escolar como via possível de formação e autoformação dos docentes do Ensino Fundamental. 
Mais especificamente objetivamos viabilizar por meio da Formação Continuada a discussão 
dos saberes da corporeidade e saberes da Sexualidade humana, apresentando-os como saberes 
essenciais na formação integral dos sujeitos e promover a discussão de uma educação 
centrada na Humana Docência na perspectiva da formação e capacitação humana. Traz no 
cerne de suas discussões a importância dos saberes da corporeidade e da sexualidade humana 
na formação integral dos sujeitos, destacando-os como saberes docentes necessários e 
fundamentais para uma prática educativa centrada no humano. Nesta direção dialogamos com 
a humana docência preconizada por Arroyo (2002, 2004) e com a humanização (hominização) 
dos sujeitos pela via da educação – na perspectiva do ser mais de Freire (2003) – bem como 
nas idéias de Pineau (2003) e de Josso (2004) sobre a compreensão da prática educativa como 
uma via de construção da autonomia dos sujeitos que propomos educar. Defendemos, à luz 
dos pressupostos da corporeidade apresentados por Assmann (2001), a inclusão do corpo 
como fator essencial da aprendizagem, entendendo que toda aprendizagem supõe uma 
inscrição corporal. Sendo assim, os conhecimentos da sexualidade humana não podem ser 
excluídos desse processo, visto que é inerente ao sujeito e se constrói e reconstrói no decorrer 
da existência dos indivíduos. Nossa visão de mundo e de homem se ancora nos saberes da 
complexidade (Morin, 2004), cuja concepção filosófica propõe a superação da visão 
mecanicista. Direcionamos nossa pesquisa-ação-formação tendo como bússola os 
pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa-ação (Barbier, 2002; Morin, 2004; Thiollent, 
2004), cujos estudos materializam a confluência dos saberes do ser e da prática educativa, 
com vistas à formação integral dos sujeitos, a partir do processo de 
autoformação/autoconhecimento, uma vez que possibilita a participação de todos os 
envolvidos no processo de resolução ou superação de situações-problema. Utilizamos como 
via de acesso para a coleta de dados a formação continuada, aplicando um questionário de 
questões abertas com os envolvidos na pesquisa. Com base nos resultados obtidos podemos 
inferir que se faz necessário que as formações docentes incluam a temática da sexualidade 
Humana e da corporeidade, para que os docentes superem a visão biologicista da sexualidade, 
bem como a superação da visão mecanicista do corpo. Para tanto, sinalizamos que a formação 
dos docentes se efetive na perspectiva da capacitação e da formação conforme defende 
Maturana (2004), mobilizando, assim, saberes docentes (Tardiff, 2002), que contribuam 
efetivamente para o ofício de educar para vida. 
 
Palavras-chave: corporeidade, sexualidade, prática educativa, autoformação. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to provide a continuing education towards raising teachers for reflection and 
effective sexual education within the school environment as a possible route of self-education 
and training of teachers of elementary school. More specifically aim to facilitate through the 
Continuing Education to discuss the knowledge of the body and knowledge of human 
sexuality, presenting them as core knowledge in the integral formation of individuals and 
promote discussion of a Human-centered education Teaching in a vocational training and 
human .In this sense, we dialogue with the human teaching preconized by Arroyo (2002, 
2004) along with the humanization (hominization) of the individuals through education, under 
Freire´s perspective of the being more (2003) as well as his ideas, Pineau´s (2003) and Josso´s 
(2004) about the educational practice understanding as a way to build up the autonomy of the 
individuals who we intend to educate.   We defend the inclusion of the body as an essential 
learning element according to the principles of corporeity presented by Assman (2001), whose 
comprehension is that every learning experience has a corporal inscription.  Furthermore, the 
knowledge about human sexuality cannot be excluded from this process since the sexuality is 
inherent of individuals and is constructed and reconstructed during their existence.  Our view 
of the world and of man is supported by the knowledge of the complexity (Morim, 2004) 
trying to surpass the mechanist view that sees them through the duality view, fragmenting 
them.   For the discussion and construction of knowledge that search for the confluence of 
these knowledges – about the being and the educational practice, aiming at the individual 
integral formation starting from the process of self-formation/self-knowledge, we´ve directed 
our research-action-formation having as compass the theoretical-methodological postulate of 
the research-action (Barbier, 2002; Morin, 2004; Thiollent, 2004) because it makes the 
participation of all the involved people in the process of resolution or surpassing of problem 
solving  possible.  We´ve used the continuing formation as a way of access for data collection, 
applying a questionnaire with open questions for the ones involved in the research.  Based on 
the findings it´s been possible to infer that for the teaching formation it is necessary the 
inclusion of the Human sexuality and corporeity theme, so that the teacher can surpass the 
biological view of sexuality and also the expansion of the mechanist view of the body.  To do 
so, we suggest that the teaching formation happens supported by the teaching capacitation and 
formation according to Maturana (2004), bringing teaching knowledges (Tardiff, 2002), 
which contribute effectively for the responsibility to educate people for life. 
 
Key words – corporeity, sexuality, educational practice, self-formation 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa teve sua gênese a partir de projetos pessoais da pesquisadora, advindos 

de seu percurso pessoalprofissional na Educação, como educadora do Ensino Fundamental e 

Médio da Rede Pública de Ensino e também como professora formadora nas Secretarias de 

Educação Estadual e Municipal (SEEC/ /SME).  

A pesquisa-ação-formação abre um espaço para a discussão da temática “Educação 

Sexual”, defendendo a necessária inclusão do debate sobre questões inerentes à sexualidade 

humana no contexto da educação escolar, sob a justificativa de que esta não se limita à 

transmissão de conhecimentos disciplinares, mas exerce um importante papel na formação 

integral dos sujeitos que propõe educar. Nesta direção, a formação dos discentes, nas 

instituições escolares, não deve ser desvinculada da formação de valores éticos, mas 

entrelaçada aos demais conteúdos trabalhados no contexto escolar.  

Com base no exposto, desse modo, compreendemos que a temática da Corporeidade e 

da Sexualidade, apresentadas aqui como saberes do ser que norteia o pensar sobre a ação 

educativa na perspectiva da Humana docência (ARROYO, 2002) venha a contribuir 

efetivamente para a formação integral dos sujeitos, viabilizando discussões que possibilitem a 

reflexão e o redimensionamento do nosso pensar, nosso agir, nosso ser e estar no mundo e 

com o mundo, conforme discute Paulo Freire (2003). Tais reflexões, sobre o ser e o estar no 

mundo buscam a formação de posturas assertivas, éticas, críticas e autônomas dos sujeitos.  

Para a reflexão do agir, do pensar e do ser desses sujeitos (educadores e educandos), 

acreditamos que se faz necessário caminhar pela via dos saberes da corporeidade, que traz o 

corpo como um elemento fundamental da aprendizagem dos sujeitos, que é corporal, e pela 

via dos saberes da sexualidade humana, que viabilizam o autoconhecimento do ser, na 

descoberta prazerosa de reconhecer a legitimidade dos desejos e necessidades que a 

humanidade nos confere, enquanto seres de afetividade. Reconhecemos que esses saberes se 

constituem numa luz para se refletir esse ser, que não apenas está no mundo, mas se faz 

sujeito corpóreo na existência viva, no movimento de se fazer humano na medida em que 

vive. 

E para essa discussão do ser, numa ótica pós-dualista, se faz necessário permear os 

saberes da corporeidade: Assmann (1995, 2001, 2003), Mariotti (2000), Maturana (2003, 

2004) Merleay-Ponty (2006) e da complexidade: Morin (1996, 2001, 2003, 2004). 

As discussões que trazemos sobre o paradigma dualista ancoram-se nos estudos de 

Maturana (2004), que através de um conjunto de idéias denominadas “Biologia do 
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Conhecimento”, ou ainda conhecida como “Biologia da Cognição”, objetiva discutir a 

condição humana no contexto da complexidade, buscando para esse fim romper com a 

percepção dualista que impregna a nossa cultura ocidental, que opõe o biológico ao não-

biológico – corpo-mente, natureza-história, indivíduo-sociedade – destituindo-os das inter-

relações que lhes são inerentes.   

Atrelada à discussão do ser, trazemos a reflexão da prática educativa com vistas à 

Educação integral dos sujeitos, na perspectiva da humana docência, rumo à rota do processo 

de humanização, preconizada por Paulo Freire (2003) como um processo de hominização, 

tendo como fim a autotranscendência do sujeito para o ser mais, permeando o processo de 

autoformação (PINEAU, 2003) que se interpela com o caminhar para si (JOSSO, 2004). 

Incluímos também questões relativas à humana docência – esta defendida por Arroyo (2002) 

–, tendo como cerne dos debates sobre a educação a valorização dos docentes. As discussões 

estão dispostas, ao longo do nosso texto de dissertação, em cinco (5) capítulos.  

Na I Onda, intitulada Navegando e demarcando caminhos ao sabor das ondas da 

minha história de vida, abordei a minha intrínseca relação pessoalprofissional com o objeto 

de estudo, tencionando responder ao questionamento: em que medida tal relação tem feito 

sentido no contexto da minha área de atuação? Não se trata de descrever a História: “minha 

vida, meu destino”, mas delinear todo um percurso pessoal-profissional que foi se 

constituindo e demarcando um caminhar singular, frente a um contexto social experienciado. 

Ancoramos nosso texto nos pressupostos do “Caminhar para si”, escrito por Josso (2004), 

utilizando-nos da narrativa autobiográfica para evidenciar os caminhos descritos pela 

pesquisadora até a construção do projeto de pesquisa de mestrado, compreendendo que o 

tempo transforma-se em tempo humano na medida em que é articulado em 

narrativas.(RICOEUR apud PINEAU, 2003)  

Desta idéia geral pode-se apreender que  

 

[...] o potencial formativo e autoformativo da escrita da narrativa implica –se com as 
singularidades e autenticidade da vocação de cada sujeito em seu processo de 
rememoração, revelando escolhas e políticas de sentido, no que se refere às 
particularidades e contextos vividos por cada um [...] (SOUZA, 2006, p.137).  
 

Apresento, portanto, o meu percurso pessoalprofissional, evidenciado o sentido por 

mim atribuído frente aos diferentes contextos vividos, e que se constitui no meu trilhar para a 

temática de estudo da pesquisa. 

A II Onda, denominada Trilhando uma rota e demarcando caminhos: registro de 

uma pesquisa-ação-formação traduz a descrição de toda a nossa trajetória empreendida no 
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decorrer da referida pesquisa-ação-formação, partindo do pressuposto de Gonsalves (2003, 

p.63), segundo o qual “[...] a questão metodológica é bem mais ampla e indica um processo de 

construção, um movimento que o pensamento humano realiza para compreender a realidade 

social”. Ao socializar nosso caminho metodológico, apresentamos não apenas os dados e 

análises utilizados na pesquisa, mas objetivamos compartilhar, juntos a esses instrumentos e 

dados, as concepções que nortearam a opção metodológica da pesquisa-ação, bem como a 

escolha dos instrumentos de coleta de dados e o olhar dispensado para análise dos mesmos.  

Com base nas análises dos dados obtidos nas falas dos tripulantes, através dos 

instrumentos de coleta - questionários de conhecimentos prévios, registros do diário de bordo, 

bem como das avaliações realizadas a cada viagem-expedição - evidenciamos três categorias 

de análise: a) sexo/sexualidade – relação sexual; b) educação sexual - transmissão de 

conhecimentos sobre anatomia e fisiologia dos órgãos sexuais e c) corpo físico.  

Com base nos resultados obtidos, podemos inferir que se faz necessário que a 

formação docente inclua a temática da sexualidade Humana e da corporeidade, para que os 

docentes superem a visão biologicista da sexualidade, bem como a superação da visão 

dualista do corpo, que o fragmenta em corpo e mente. Para tanto, sinalizamos que a formação 

dos docentes se efetive na perspectiva da capacitação e da formação conforme defende 

Maturana (2004), mobilizando, assim, um repertório de saberes docentes (TARDIFF, 2002), 

que contribuam efetivamente para o ofício de educar para a vida. 

Na III Onda: Velejando e demarcando a rota da Educação Sexual: encontros e 

desencontros para efetivação de uma prática educativa, discorremos sobre a Educação 

Sexual e o percurso histórico na nossa sociedade contemporânea, situando os encontros e 

desencontros, as idas e vindas ocorridas ao longo de um caminho de lutas para implantação de 

uma ação educativa em sexualidade, no contexto escolar até a oficialização da temática da 

“orientação sexual” (terminologia utilizada pelo MEC) como tema transversal pelo Ministério 

de Educação e Cultura (MEC).  

 A IV Onda: Ancorando nos saberes do Corpo e da Sexualidade Humana, 

apresentamos estudos realizados sobre os saberes acerca do Corpo e da Sexualidade humana, 

evidenciando um pensar sobre esses saberes ao longo do tempo, em diferentes contextos da 

nossa história, situando um pensar sobre o corpo e sobre a sexualidade na nossa sociedade 

ocidental, que se funda no paradigma positivista, contribuindo efetivamente para a visão 

dualista dos seus sujeitos.  

A V Onda, denominada Nos mares da docência: trilhando uma rota autopoiética da 

(Auto)Formação em Educação Sexual, trazemos a discussão da formação docente, 
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defendendo a relevância do processo de autoformação (PINEAU, 2003) nos espaços das 

formações continuadas, tendo os docentes como sujeitos da ação educativa (ARROYO, 

2002). Nesta perspectiva, devemos propiciar, nos espaços de formação docente, ações 

educativas que mobilizem formação e capacitação, valorizando o “caminhar para si”, como 

um dos alicerces fundamentais da profissionalização docente. 

 E, por último, na VI Onda, trazemos algumas considerações sobre a gênese da 

pesquisa-ação-formação, seus objetivos e sobre o trabalho de (auto)formação e formação 

continuada desenvolvido ao longo da viagem-expedição com os tripulantes- 

reflexivos.Ressaltamos a importância da inclusão de um trabalho educativo com as temáticas 

da sexualidade e da corporeidade como caminhos possíveis para uma prática educativa 

centrada no ser-mais, preconizada por Paulo Freire. 
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DESATRACANDO O BARCO RUMO AO MAR: EM BUSCA DOS SABERES DO 

SER 

 
Nenhuma dicotomia é capaz de nos explicar. Não somos apenas o 
que adquirimos nem tampouco o que herdamos. Estamos sendo a 
tensa relação entre o que herdamos e o que adquirimos. Somos 
corpos ou seres programados, mas não determinados. 
                                                          

Paulo Freire (1999) 

 

Neste processo em busca de construção de saberes do ser, procurei construir o texto 

dissertativo com base na metáfora de uma viagem-expedição pelo mar dos saberes do ser, com 

o objetivo de apreender sobre os saberes do ser e como estes saberes se inserem nas práticas 

educativas, velejamos pelas águas correntes dos mares da corporeidade e da sexualidade 

humana, ancoramos o barco nas terras da docência, iniciando uma conversa sobre os saberes 

do ser (corporeidade e sexualidade humana) e da prática educativa em direção aos mares da 

humana docência, defendida por Arroyo (2002; 2004), persistindo na trilha da Educação 

Escolar como uma das vias de acesso ao processo de humanização do ser. E quando falamos 

em processo de humanização dos sujeitos, estamos sinalizando a necessidade de nos 

compreendermos como seres inacabados, convictos/as de que o processo de humanização 

desenvolve-se num movimento de busca constante, no/para o encontro do ser mais (FREIRE, 

2003). 

A metáfora da viagem-expedição pelo mar se insere nesta pesquisa-ação-formação 

como uma forma de representar a viagem que os docentes precisam realizar ao longo de sua 

formação (autoformação), mediante a necessidadedesejo1

A viagem-expedição representa, portanto, a busca pela compreensão dos complexos 

saberes do ser e da prática educativa, desvelando conhecimentos do corpo e da sexualidade 

humana. Um devir a descortinar-se, um horizonte a desvelar. 

 de aprender sobre saberes docentes 

fundamentais para o exercício de uma ação educativa que tenha como foco a contribuição na 

formação humana dos sujeitos que objetivamos formar.  

                                                 
1 A escrita da palavra necessidadedesejo, dessa forma, busca enfatizar o fato de que a necessidade por si só pode 
não conduzir a uma busca necessária, e que esta necessidade deve estar atrelada ao desejo para mobilizar um 
movimento em direção à formação docente. 
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Partimos da visão imaginária (simbólica)2 de que o mar, berço de tantas vidas – lar da 

biodiversidade – também é o berço de mitos e lendas. O mar é, enquanto corpo, um espaço de 

vida, de imaginário e de simbologias. Nas suas águas vive uma infinidade de diferentes 

formas de vida. Por analogia o corpo, enquanto espaço de acolhimento, abriga infinitas 

histórias de vida, registrando no seu âmago a existência de sercorpo3

Das águas do mar flui mitologia; fez emergir a Vênus de Boticelli

: vida no mundo e com o 

mundo. 
4.Em suas águas, a 

imagem de Narciso também emergiu.Foi palco do canto melodioso e encantador das sereias5, 

igualmente se fazendo cenário da transfiguração do boto6

 Com o objetivo de elucidar esses saberes ao longo do percurso da pesquisa-ação-

formação realizada, ancorei em vários portos buscando, no cerne das experiências 

pessoaisprofissionais

 em libido e sedução. O mar, este 

espaço-vivo de tantos mitos e lendas, em contínuo movimento, de múltiplas interações, que 

abriga vidas e símbolos diversos, evoca a nossa corporeidade, que se traduz na complexidade 

e dialética do existir e se fazer mundo. O mar, que é também mistério, guardando em si 

espaços e seres vivos, que ainda se darão a conhecer, assim como a sexualidade, que traz 

saberes no sercorpo a desvelar. 

7

                                                 
2 Considerando que o ser humano “[...] é sapiens e é demens, há uma mescla inextrincável, um pensamento 
duplo, um pensamento que chamaria racional, empírico, técnico, que existe desde a pré-história e é anterior à 
humanidade (posto que os animais executam atos empíricos, racionais e técnicos), mas que, evidentemente, o 
homem desenvolveu. Também temos um pensamento simbólico, mitológico, mágico. Vivemos em ambos os 
registros. Não se pode suprimir a parte dos mitos, as aspirações, os sonhos, a fantasia.Todos que se interessam 
pelo psiquismo, pela psicologia humana, sabem que os sonhos, os fantasmas, as loucuras são partes integrantes 
do ser humano.” (MORIN,1996, p.281).  

, saberes apreendidos que contribuíssem para estabelecer conexões com 

novos saberes, auxiliando e sinalizando novas rotas a serem seguidas em busca de novos 

conhecimentos possibilitadores de um repensar sobre a prática docente. É importante ressaltar 

que as ancoragens realizadas pelos diversos portos têm também a finalidade de resgatar e 

explicitar, através da narrativa biográfica, a gênese dessa pesquisa, como um sonho, um 

3 Uso a palavra Sercorpo para evidenciar uma visão de totalidade do ser, opondo-me a uma visão dualista do 
mesmo. É uma expressão que trago ao longo do texto dissertativo para ancorar a idéia de um corpo na sua 
totalidade, no qual razão e emoção; corpo e mente; se fundem em um único espaço vivo.   
4 Na mitologia grega a Vênus de Boticelli emerge das águas do mar em uma concha A mitologia conta que a 
virgem nasceu das espumas do mar, quando o seu pai (Urano) teve os genitais cortados e jogados ao mar e do 
seu sangue nasceu então a virgem Vênus. 
5 As sereias são criaturas míticas que vivem no fundo do mar. Sua metade superior assemelhasse a uma mulher e 
sua outra metade inferior a um peixe. Segundo a lenda seu canto atrai marinheiros, atraindo suas embarcações 
para os arrecifes, levando as a pique. 
6 Lenda brasileira que fala sobre um jovem que seduz as mulheres nas noites de festas, engravida-as e depois as 
abandona, desaparecendo nas águas do rio amazonas. 
7 Nesta terminologia pessoalprofissional buscamos evidenciar a interdependência dos processos pessoais e 
profissionais, evidenciando a intrínseca relação que estes processos apresentam na autoformação dos sujeitos. 
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desejo de construir conhecimento, frente às inquietações que impulsionaram e corporificaram 

este projeto de pesquisa em educação. Conforme Alves (2002): 

 

[...] todo conhecimento começa com o sonho. O conhecimento nada mais é que a 
aventura pelo mar desconhecido, em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que 
não se ensina. Brota das profundezas do corpo, como a água brota das profundezas 
da terra. (ALVES, 2002, p. 87) 
 

Reportar-me ao sonho e ao desejo – enquanto parte do meu âmago – significa 

evidenciar a minha paixão pela temática da Educação Sexual e da Corporeidade e o meu 

empenho em persistir nesse caminho da formação docente, que consiste numa realização 

pessoalprofissional a se fazer docente a cada dia nesse meu caminhar. Um caminho que 

inicialmente parecia utópico, mas que na verdade se constitui numa direção a seguir, uma rota 

a navegar. E navego consciente de que 

 

[...] somente um navegador louco ou perdido navegaria sem ter idéia do “para onde”. 
Em relação à vida da sociedade, ela contém a busca de uma utopia. Utopia, na 
linguagem comum, é usada como “sonho impossível de ser realizado”. Mas não é 
isso. Utopia é um ponto inatingível que indica uma direção. (ALVES, 2004, p.75). 
 

 A utopia aqui presente é a que direciona, que nos impulsiona a vislumbrar uma rota a 

seguir, a perseguir o sonho - essa aventura em busca de saber. E nesta direção irei 

inicialmente demarcar o percurso de minha intrínseca relação com a temática da 

corporeidade-sexualidade humana e por esta razão vou navegando no/com o mar da minha 

vida, a partir do meu nascimento, passando pelas ondas da adolescência até chegar ao 

percurso da minha profissionalização como educadora, trazendo elementos singulares da 

minha existência, que significativamente me conduziram para um trilhar, que poderia até ter 

sido diferente, mas enveredou um caminho que explicita essa “tensa relação entre o que 

herdamos e o que adquirimos” (FREIRE, 1999). Nesse movimento de se fazer ser, à medida 

que vamos experenciando diferentes contextos e trajetórias, corporificam-se em nós, 

experiências formadoras de aprendizagem.  

A cada espaço-tempo de minha vida vou identificando e demarcando um aprender 

significativo nesta minha rota em busca de saberes. Para cada espaço-tempo de aprendizagem 

denomino-os de porto. Neles procuro rever os conhecimentos por mim apreendidos e 

vislumbrar uma nova rota a seguir, zarpando em direção a novos portos-vida. É nesses portos 

onde ancoro o meu barco e busco então compreender que: 
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A relação pesquisador(a) - pesquisa é tecida por fios de motivações, criatividade, 
história de vida, encontros e desencontros que se revelam numa rede de significados 
que dão sentido à vida do(a) pesquisador(a) e aos seus estudos (ALVES, 2006, 
p.15). 

 

E foi na minha experiência como docente do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Professora Formadora, no contato com as necessidadesdesejos e curiosidades dos/as alunos/as 

em sala de aula, e dos/das professores/as na Formação Continuada, que percebi as lacunas 

desses saberes do ser na minha formação inicial e pude então navegar rumo a novos 

conhecimentos que ampliassem minha atuação na docência. 

Neste sentido, a metáfora da viagem pelo mar e as paradas nos diversos portos surgem 

para explicitar e mapear essa rota do apreender, visto que vão desvelando todo o meu 

percurso de vida pessoalprofissional. E ao sabor das ondas do apreender, vou aprendendo 

que, neste percurso de vida, as experiências e saberes do pessoalprofissional tecem juntos um 

existir que se fez/faz com outros sujeitos, pois a minha história de vida 

   

[...] que não é solitária, ao contrário, fez-se e faz-se com a participação do outro que 
foi/é aluno, o professor, o amigo e tantos outros em suas diversas formas de ser e 
atuar no mundo: história que, mais do que um capricho da imaginação é algo 
registrado em mim mesma e, portanto, em meu corpo, em meu modo de ser e existir. 
Esse diálogo eu/outro permite entender, dentre outras coisas, que mesmo com 
minhas diferenças e semelhanças, com meus defeitos e virtudes, a minha história 
não é apenas uma construção individual, mas também coletiva (ALVES, 2006, 
p.15). 

 

  Essa viagem individualcoletiva8

Partindo da compreensão de que estes saberes do ser – expressos em 

corporeidade/sexualidade – são fundamentais no processo de formação e autoformação dos 

sujeitos, sinalizamos que esta temática da sexualidade deve ser incluída no âmbito da 

educação escolar, por entendermos que esses saberes anteriormente citados se fazem 

necessários e importantes para o processo de ensino-aprendizagem.  

, portanto, mobiliza um imaginário, tendo em vista 

nossas construções culturais sobre o corpo e sexualidade, diante de um contexto cultural 

apreendido e corporalizado. Nesta direção nosso trabalho busca dialogar com a temática da 

sexualidade humana no âmbito da Educação Escolar, entrelaçando-a com os saberes da 

corporeidade, enquanto campo epistemológico do saber-corpo e enquanto fenômeno de 

sercorpo num espaço-tempo do nosso existir no/com o mundo. 

Diante desta compreensão nos questionamos: Porque esses temas não são incluídos 

nos projetos político-pedagógicos das escolas? Por que esses saberes não são inclusos aos 

                                                 
8 Expressão usada por Teodora Alves (2006) com o objetivo de não expressar uma dicotomia entre o individual e 
o coletivo, mas mostrar essa complexa interação nos processos de formação dos sujeitos. 
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demais saberes docentes apreendidos no espaço da educação escolar? Que caminhos perfazer 

para sensibilizar e motivar os docentes a trilhar a rota docente da Educação humanizadora, 

tendo como bússolas os saberes da sexualidade humana à luz dos saberes da corporeidade? 

Com base nesses questionamentos concebemos como objetivo geral do nosso trabalho 

de pesquisa de mestrado foi propiciar uma formação continuada na direção de sensibilizar os 

docentes para a reflexão e efetivação da Educação Sexual no âmbito do espaço escolar como 

via possível de formação e autoformação dos docentes do Ensino Fundamental.  

Como objetivos específicos, delineamos: a) viabilizar por meio da Formação 

Continuada a discussão dos saberes da corporeidade e saberes da Sexualidade humana, 

apresentando-os como saberes essenciais na formação integral dos sujeitos e b) promover a 

discussão de uma educação centrada na Humana docência na perspectiva de uma formação e 

capacitação humana. 

Com base nos objetivos propostos, sugerimos a discussão de alguns conceitos centrais 

como: Corporeidade, Sexualidade Humana, Humana docência, Educação Sexual, Prática 

Educativa, Saberes Docentes e Processos de Autoformação. 

Corporeidade é aqui compreendida como “[...] o termo que pretende expressar um 

conceito pós-dualista do organismo vivo. Tenta superar as polarizações semânticas 

contrapostas (corpo/alma; matéria/espírito; cérebro/mente)” (ASSMANN, 2003, p.150). A 

corporeidade é então nossa expressão de se fazer existir, enquanto sercorpo é o próprio 

fenômeno de existirmos no/com mundo. 

A sexualidade humana aqui abordada não se restringe apenas à dimensão biológica, 

mas abrange a dimensão biopsicosocial, que envolve o ser-corpo na sua totalidade. Adotamos, 

assim, o conceito de Sexualidade de Castro (2004), segundo o qual:  

 

A sexualidade é uma dimensão do ser humano que envolve, gênero, identidade, 
orientação sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e reprodução. É 
experimentada ou expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes 
valores, atividades práticas, papeis e relacionamentos. [...] Assim, é a própria vida. 
Envolve, além do nosso corpo, nossa história, nossos costumes, nossas relações 
afetivas, nossa cultura. (CASTRO et al, 2004, p.29). 
 

Para a compreensão desta sexualidade enquanto uma complexa dimensão de/do ser, a 

Educação sexual pode ser trabalhada considerando o processo de educar no qual o ser humano 

é percebido como um eterno vir-a-ser9

                                                 
9 Expressão usada por Paulo Freire que expressa o inacabamento dos sujeitos, sinalizando um processo contínuo 
e permanente de construção de si, de humanizar-se no movimento dinâmico do existir com/no mundo.  

 (FREIRE, 1999). O educar, portanto, deverá se 

efetivar à luz da Humana docência, compreendida por Arroyo (2002) como uma formação 
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para além do ensino de conteúdos e habilidades, uma educação comprometida com o ser dos 

sujeitos, pois para este autor o direito à educação “[...] é mais largo, é o direito ao 

conhecimento, ao saber, à cultura e seus significados, à memória coletiva, à identidade, à 

diversidade, ao desenvolvimento pleno como humano” (ARROYO, 2002, p.53). 

Nesta direção a prática educativa, com vista à formação integral dos sujeitos, navega 

ao encontro de uma prática que se insere na perspectiva de reflexão na prática para a 

reconstrução social e que, portanto, “[...] concebe o ensino como uma atividade crítica, uma 

prática social de opções de caráter ético, na qual os valores que presidem sua intencionalidade 

devem ser traduzidos em princípios de procedimentos que dirijam e que se realizem ao longo 

de todo processo de ensino-aprendizagem”.(GÓMEZ, 1998, p.373). 

Para que esta prática se efetive, o mesmo autor Gómez afirma que o/a professor/a tem 

que ser: 

 

[...] um profissional autônomo que reflete criticamente sobre a prática cotidiana para 
compreender tanto as características dos processos de ensino-aprendizagem quanto 
do contexto em que o ensino ocorre, de modo que sua atuação reflexiva facilite o 
desenvolvimento autônomo e emancipador dos que participam no processo 
educativo (GÓMEZ, 1998, p.373). 

 

Mas para a formação deste profissional autônomo, conforme aborda Gómez (1998), 

propomos que os saberes docentes trabalhados nas formações continuadas conduzam os 

educadores e educadoras na via da Educação pelo viés da autoformação, fazendo-os caminhar 

para si - ir ao encontro de si, o que, segundo Josso (2004), emerge a partir do momento em 

que se lança a hipótese ou aposta: 

 

[...] que o nosso itinerário de vida, os nossos investimentos, as nossas intenções 
podem-se construir com base numa auto-orientação que articula o que herdamos, as 
nossas experiências formadoras, as nossas pertenças, as nossas valorizações e os 
desejos às oportunidades que sabemos agarrar, criar e explorar (JOSSO, 2004, 
p.163). 

 

Ainda discorrendo sobre o processo autoformativo de caminhar para si, a mesma 

autora nos explicita que: 

 

[...] “caminhar para si” apresenta-se como um projeto de vida, cuja atualização 
consciente se inicia como um projeto de conhecimento do que somos, do que 
pensamos, do que fazemos, do que valorizamos e do que desejamos na nossa relação 
conosco, com os outros e com o mundo: conhecimento de si nas suas diferentes 
modalidades de ser-no-mundo e das suas projeções. (JOSSO, 2004, p.163). 
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O “caminhar para si” (JOSSO, 2004) foi utilizado no processo autoformativo na 

formação docente que trata da temática da sexualidade, à luz da corporeidade, como uma 

construção de conhecimento necessário para reavaliar-se enquanto um profissional reflexivo, 

que busca redimensionar sua ação educativa e os contextos nos quais esta prática educativa se 

faz, exercitando constantemente a autocrítica de seu papel de educador(a), revendo suas 

posturas, atitudes e valores frente aos seus/suas educandos/das. 

 Entendemos que à educação escolar – além de outras funções – cumpre 

possibilitar/promover a formação integral dos indivíduos enquanto sercorpo-sujeitos e não 

enquanto objetos à mercê de quem os forme e deforme. Igualmente consideramos a 

importância dos saberes da corporeidade-sexualidade para a humana docência rumo ao 

processo de humanização dos educandos e educandas. Nesta perspectiva, defendemos a 

terminologia de “Educação Sexual”, conforme sinalizam alguns profissionais, como 

Bernadi,1995; Guimarães,1995; Nunes, 2005 e Figueiró, 2001 que trabalham com a formação 

de educadores nesta referida temática. 

 

UM MERGULHO NA PROBLEMÁTICA DA PESQUISA-AÇÃO-FORMAÇÃO: 

EMERGINDO UMA REFLEXÃO SOBRE A TERMINOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

SEXUAL 

 

Educação sexual ou Orientação Sexual – sinônimos ou terminologias diferentes? Se 

existem diferenças entre as mesmas, que conceitos são postulados para diferenciar essas 

terminologias? Em que a Educação Sexual difere da Orientação Sexual?  Que concepções 

essas terminologias trazem de educação? Quem os/as defende e por quê? Buscando responder 

ao primeiro questionamento, faz-se necessário explicitar que Educação Sexual e Orientação 

Sexual embora muitas vezes usadas como sinônimos - são terminologias diferentes que 

trazem em si diferentes concepções de Educação, ainda que convirjam para o mesmo objetivo, 

qual seja, desenvolver um trabalho educativo com vistas a uma visão positiva da sexualidade. 

Diferenciando as terminologias em questão, Suplicy et al (1994) define no seu Guia de 

Orientação Sexual – no qual aponta diretrizes e metodologia para o trabalho educativo em 

sexualidade – que “[...] a orientação sexual, quando utilizada na área da educação, deriva do 

conceito pedagógico de Orientação Educacional, definindo-se como o processo de 

intervenção sistemática na área de sexualidade, realizado principalmente em escolas” 

enquanto que Educação Sexual “[...] inclui todo o processo informal pelo qual aprendemos 

sobre a sexualidade ao longo da vida, seja através da família, da comunidade, dos livros ou da 
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mídia (SUPLICY et al, 1994, p.26)”. Nesta mesma direção de Suplicy, Ribeiro (apud 

Figueiró, 2001) concebe que: 

 

Educação Sexual e Orientação Sexual são [...] duas expressões de sentidos 
semelhantes... mas que...cada uma delas relaciona-se a uma situação específica. [...] 
educação sexual refere-se... aos processos culturais contínuos desde o nascimento, 
que de uma forma ou de outra direciona os indivíduos para diferentes atitudes (...) é 
dada na família, na escola, no bairro, com os amigos, pela televisão... Portanto, a 
terminologia educação sexual é usada para se referir aos processos informais 
(RIBEIRO apud FIGUEIRÓ, 2001, p.134-135). 

 
 

Apesar de Ribeiro (apud Figueiró, 2001) pontuar a diferenciação entre estas 

terminologias, alega que ela é necessária, pois “[...] a distinção das terminologias evita uma 

superposição de termos, que geram confusão por serem utilizados como sinônimos”, o autor 

nas suas publicações “[...] usa o termo Educação Sexual no local onde, conforme sua própria 

definição, deveria ter usado orientação sexual.” (FIGUEIRÓ, 2001, p.135) 

Suplicy et al (1994) nos fala que a terminologia orientação sexual é utilizada no meio 

médico e jurídico, para denominar a identidade erótica dos cidadãos, em hetero, homo ou 

bissexuais, mas que no guia de orientação sexual, optaram por usar a expressão atração sexual 

para a identidade erótica, pois compreende que assim evita a categorização dos indivíduos e 

amplia a visão de sexualidade (op.cit, p.27). 

Segundo Figueiró (2001) 

 

[...] Bila Sorj (1992) usa o termo orientação sexual para referir-se ao 
homossexualismo e ao heterosexualismo. [...] já Rita Kehl (1981) adota orientação 
sexual (diferenciando-o de educação sexual) para referir-se à “... sexologia como 
modelo de orientação sexual para adultos”. [...] Para ela, este termo é aplicado ao 
trabalho de orientador e do terapeuta sexual, cujo objetivo é divulgar técnicas que 
vão dirigir e orientar a sexualidade para uma vida sadia e equilibrada (FIGUEIRÓ, 
2001, p.146). 
 
 

Entre os/as estudiosos/as contemporâneos/as da temática da sexualidade humana, que 

defendem a sua inclusão no âmbito do espaço escolar, há um grupo de autores e autoras que 

trazem a “Orientação Sexual” como a terminologia que define esta ação educativa. Dentre 

estes(as), encontramos: Suplicy (1994), Sayão (1997), Souza (1999), Pinto (1999), Silva 

(2002) e Egyto ( 2003). 

Já Bernadi (1995), Guimarães (1995), Werebe (1998), Nunes (2000) e Figueiró (2001) 

assumem a terminologia de Educação Sexual para as ações educativas com a temática da 

sexualidade no contexto da educação escolar. 
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Diante do que foi exposto, podemos afirmar que o emprego da terminologia 

“Orientação Sexual” pelos/as pesquisadores/as que os/as defende, torna-se questionável tendo 

em vista que estes/estas não se mantêm coerente com as posições assumidas, pois acabam por 

usá-lo como sinônimo do termo Educação Sexual, ou muitas vezes, de forma contraditória, 

adotando também a terminologia Educação Sexual para o trabalho formal e sistemático que 

eles identificam como Orientação Sexual. 

Evidenciamos que as incoerências concernentes ao uso das referidas terminologias 

foram constatadas e sistematizadas nos estudos feitos por Figueiró (2001), estando hoje 

registradas nas diversas produções acadêmico-científicas sob a forma de dissertações, teses, 

artigos, livros e comunicações que circulam em âmbito nacional sobre Educação Sexual. Esse 

conflito é evidenciado pela autora em sua pesquisa de mestrado, na qual cita autores(as) que 

usam os termos como sinônimos no decorrer dos seus textos científicos, embora defendam a 

diferenciação entre os mesmos. 

Conforme os resultados de sua pesquisa, quanto ao uso do termo “Educação Sexual”, 

Figueiró (2001) afirma que: 

 
O termo educação sexual foi usado, de forma exclusiva, em aproximadamente 50% 
dos livros, artigos, dissertações e teses. [...] Muitas vezes, o autor usa, como 
sinônimos, os termos educação sexual e orientação sexual. Isso aconteceu em cerca 
de 40% dos livros e 27% dos artigos. Curiosamente nas dissertações e teses a 
ocorrência foi de 50%. (FIGUEIRÓ, 2001, p.133-134). 
 
            

No que diz respeito ao emprego do termo - “orientação Sexual”, a mesma autora nos 

fala que “[...] o uso exclusivo do termo orientação sexual foi pouco encontrado (abaixo de 

10%) nos livros e artigos, não tendo sido encontrado em nenhuma dissertação e tese” 

(FIGUEIRÓ, 2001, p.134). 

Além dos termos já apresentados, a referida autora encontrou outras terminologias, 

como Informação Sexual, Instrução Sexual, que também são usadas concomitantemente com 

educação sexual e orientação sexual (FIGUEIRÓ, 2001, p.134 - 137.). 

Tecendo algumas críticas e posicionando-se a favor de uma linguagem comum, com 

relação ao uso dessas terminologias Figueiró (2001) afirma que 

 

[...] é necessário que se busque unificar as terminologias usadas, para uma 
solidificação do corpo teórico da temática em questão, devendo por fim ao uso dos 
sinônimos: orientação, instrução, informação, aconselhamento (sexuais) entre 
outros [...] essa área do conhecimento está deficitária em um dos pontos e sua 
estrutura básica, ou seja, a elaboração de uma linguagem comum, no que concerne 
especificamente à terminologia básica e a classificação do processo (educação 
sexual) em si. (FIGUEIRÓ, 2001, p.143-146). 
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A dicotomia presente na terminologia deve-se à compreensão, pela maior parte dos 

estudiosos, de que a Educação Sexual acontece no âmbito informal, ou seja, em diversos 

ambientes sociais de forma não sistemática, ocorrendo, portanto, na família, no clube, na 

igreja, na comunidade e outros espaços coletivos, enquanto que a Orientação Sexual se 

circunscreve às ações sistemáticas que se desenvolvem principalmente no âmbito escolar. 

Em sua obra, Werebe apud Figueiró (2001) apresenta uma “[...] associação dos termos 

educação sexual e informação sexual”. Segundo a autora “[...] a expressão informação sexual 

é correntemente utilizada para designar a comunicação de conhecimentos sobre a 

sexualidade”; por sua vez, a terminologia da Educação sexual já é consagrada e usada na 

maioria dos países.  Assumindo esta terminologia, a autora afirma que “[...] informar é 

também educar e é impossível delimitar as fronteiras entre estas ações e, conseqüentemente, 

determinar quando e onde deve parar a informação sexual para começar a educação” 

(WEREBE apud Figueiró, 2001, p.143, 144,145). Por sua vez, Figueiró (2001) defende que a 

linguagem comum deve ser estabelecida defendendo o uso da terminologia Educação Sexual, 

por considerar o termo mais adequado. Sua compreensão parte do pressuposto de que 

 
[...] na medida em que abre espaço para que a pessoa que aprende seja considerada 
sujeito ativo do processo de aprendizagem e não mero receptor de conhecimentos 
e/ou de orientações, como sugerem as outras terminologias: orientação, informação, 
instrução...Estas últimas denotam destaque na ação do professor.(FIGUEIRÓ, 2001, 
p.145).  

 
Com base nesta justificativa, a referida autora compreende que Educação Sexual “[...] 

é toda ação ensino-aprendizagem sobre a sexualidade humana, seja no nível de conhecimento 

de informações básicas, seja no nível do conhecimento e/ ou discussões e reflexões sobre 

valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes relacionados à vida sexual” (op.cit, p.xvii). 

Sobre o conceito de Educação Sexual, Figueiró (2001) aponta que: 

 
[...] o conceito mais abrangente de Educação sexual, no entanto, é proposto por 
Goldberg (1988), que a considera um processo permanente de participação em lutas 
pelas transformações dos padrões de relacionamento sexual. Para ela, é este 
engajamento ativo que leva o indivíduo a educar-se sob o ponto de vista da 
sexualidade (FIGUEIRÓ, 2001, p.xvii-xviii). 

 

Diante das argumentações feitas pelas autoras, cujas concepções contemplam o papel 

político e social da Educação Sexual, posicionamo-nos a favor do conceito de Educação 

Sexual, por elas defendido, tendo em vista usarem este termo para definir o trabalho de 

educação na escola. Trata-se de uma ação educativa desenvolvida em nível de formação que 

requer, segundo Josso (2004), um “caminhar para si”. Isto significa que esse processo envolve 
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a autoformação como caminho necessário e importante para atingir os objetivos da Educação 

Sexual: rever e redimensionar os mitos, valores, preconceitos e tabus apreendidos e 

incorporalizados, no que toca ao exercício da sexualidade, na perspectiva de uma mudança 

individual e também de um contexto social. 

Compartilhamos com Figueiró que o termo Educação Sexual “[...] está em 

consonância com as estratégias consideradas fundamentais nesse processo, como o “debate 

aberto”, discussões e a educação através de lutas sociais” (FIGUEIRÓ, 2001, p.145), pois 

nossa visão de Educação ultrapassa a visão de transmissão de conhecimento e assume a 

dimensão de formação integral, na qual os docentes são sujeitos ativos do seu processo de 

aprendizagem. Acreditamos que os saberes sobre a Sexualidade Humana constituem-se em 

saberes docentes que têm a contribuir com o processo de autoconhecimento, essencial na 

humanização dos sujeitos que rumam na/para trilha contínua e permanente do sermais, 

comprometido não apenas com seu desenvolvimento pessoal, mas também com o mundo que 

o constitui e do qual faz parte. 

 

NOS MARES DOS SABERES DA EDUCAÇÃO SEXUAL: CONTEXTUALIZANDO 

NOSSO OBJETO DE ESTUDO 

 
Se pensarmos que a criança aprende só quando é submetida a um ensino sistemático, 
e que sua ignorância está garantida até que receba tal tipo de ensino, nada 
poderemos enxergar. Mas se pensarmos que as crianças são seres que ignoram que 
devem pedir permissão para começar a aprender, talvez comecemos a aceitar que 
podem saber, embora nada tenha sido dada a elas a autorização institucional para 
tanto.10

                  Emília Ferreiro  
 

 

Refletindo sobre o nosso objeto de estudo, faz-se importante questionarmos: qual a 

importância dos saberes da Sexualidade humana na educação dos educandos e das educandas? 

Como esta Educação Sexual vem sendo efetivada nos espaços escolares? Que diretrizes 

existem para efetivação de uma prática em sexualidade no âmbito da escola? A quem compete 

exercer esta ação educativa em sexualidade? Como abordá-la no contexto escolar? Como 

podemos encaminhar, metodologicamente, esta ação educativa? Que modalidades de ensino a 

Educação Sexual deve priorizar?  

Responder tais questionamentos significa, antes, situar a Educação Sexual no âmbito 

da educação escolar, considerando a nossa compreensão acerca desta instância de estudos, 

                                                 
10 Emilia Ferreiro apud Programa de Formação de Professores Alfabetizadores: Guia do formador. Módulo I, 
(2001, p.147). 
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evidenciando, em seu contexto, a importância dessa prática na escola. Compreendemos que 

cumpre à educação, entre outras, a função de promover a formação integral do sujeito e que 

“[...] a escola deve transformar-se não apenas em lugar de ensino competente, mas também de 

aprendizagem prazerosa. Neste sentido, deve constituir-se em espaço de construção de desejo 

e paixão de aprender e de viver esperançadamente” (ASSMANN, 2001, p.200-201). Em 

sendo assim, não podemos excluir os saberes da sexualidade do processo de educar, tendo em 

vista que esse “[...] embora possa passar por informar, orientar e por aconselhar, é mais do 

que a soma dessas partes isoladas [...]; significa “formar” [...] na acepção de que o educador 

dá ao educando condições e meios para que cresça interiormente” (VITIELLO apud 

FIGUEIRÓ, 2001, p.145). 

Com base nesta concepção, compartilhamos da justificativa de Souza (1999), ao 

preconizar a importância da inclusão da Educação Sexual na formação integral dos discentes 

no espaço escolar. Para a autora 

 

O ser humano está impregnado de sexualidade tanto no biológico quanto no 
emocional e afetivo. Essa energia se manifesta nos comportamentos, nos encontros 
com o outro e para que tudo ocorra bem dentro do ambiente cultural onde se vive, 
será preciso uma educação sexual sadia. Isso implica no desenvolvimento de uma 
filosofia frente à sexualidade pressupondo uma visão holística da pessoa como ser 
sexuado (SOUZA, 1999, p.19). 

 

Portanto, percebendo o sujeito como ser sexuado, compete aos educadores/as 

viabilizarem uma Educação Sexual e isso implica em promover um espaço de discussão entre 

os discentes, a fim de que possam refletir sobre os valores, mitos, tabus e preconceitos 

disseminados na nossa cultura e dos quais sofremos influências, passando estas a 

condicionarem e até determinarem nossos comportamentos no espaço social em que vivemos.  

Desse modo, reafirmamos que se faz imperativa a necessidade da educação em 

sexualidade no âmbito escolar, sobretudo porque a Educação sexual tem como objetivo “[...] 

ajudar as pessoas a viverem sua sexualidade de maneira saudável e feliz, participando 

construtivamente da transformação dos valores e normas sociais relacionados à sexualidade” 

(FIGUEIRÓ, 2001, p.153).  

Atuando também em defesa da inclusão da Educação Sexual, Simonetti apud Figueiró 

(2001) acrescenta que: “[...] a informação e a reflexão sobre sexualidade, bem como o 

usufruto dela [...]” são, não apenas uma necessidade de todo sujeito (incluindo a criança e o 

adolescente), mas, fundamentalmente, um direito da pessoa humana (SIMONETTI apud 

FIGUEIRÓ, 2001, p.149). Educar em sexualidade compreende, portanto, educar para 

desconstruir a visão negativa do que nos foi imposto ao longo da nossa existência, “nos ditos 
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e nos não ditos” sobre a vivência da sexualidade humana, já que a nossa sexualidade é 

também fruto de uma aprendizagem do convívio sexual. 

Percebendo a necessidade da inclusão dos saberes da sexualidade humana o Ministério 

de Educação e Cultura lançou, em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais, incluindo 

neste documento, a temática da Orientação Sexual, como tema transversal, devendo esta 

temática ser trabalhada de forma transversalizada em todas as áreas de conhecimento do 

currículo escolar. Esse documento aponta diretrizes para o trabalho educativo em sexualidade, 

pontuando alguns elementos fundamentais para o desenvolvimento desta ação educativa, 

conforme discorremos ao longo deste texto.  

Diante desta discussão, cabe destacar que defendemos a Educação Sexual como sendo 

uma Educação em Sexualidade. Posicionamo-nos assim por entender que a terminologia de 

“Educação para a Sexualidade” remete a idéia de estarmos realizando uma ação educativa 

para um tempo futuro, quando o ser torna-se sexuado. Partimos da visão, portanto, de que a 

sexualidade é inerente ao sujeito e, portanto, somos seres sexuados, vivenciando 

continuamente e permanentemente a nossa sexualidade, que se encontra em nós como 

sercorpo, ou seja, a sexualidade esta incrustada no nosso ser e não localizadas em 

determinadas partes específicas do nosso corpo. Compreendemos que ao proferir “Educação 

para Sexualidade” é como pretendêssemos educar um sujeito que “não é sexuado”, mas para 

um sujeito que viverá num futuro próximo quem sabe, a sua sexualidade. Vivenciamos nossa 

sexualidade cotidianamente no decorrer do nosso viver, ao relacionarmos com o outro, nos 

gestos, nas atitudes, no pensar, no sentir e demais atividades que exercermos.  

E a Educação Sexual deve partir desta visão da sexualidade inerente ao sujeito, ou 

seja, que é parte de nós, ao mesmo tempo em que é também, a nossa totalidade. E partindo 

deste pensamento, a formação dos sujeitos não pode realizar-se “[...] alheada, de um lado do 

exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade 

epistemológica, e de outro, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da 

afetividade [...]” (FREIRE, 1999, p.51), que envolve o exercício da sexualidade. 

Defendemos a Educação Sexual no âmbito do espaço escolar porque acreditamos que 

o/a educador/a tem um importante papel a cumprir na formação integral dos seus educandos e 

de suas educandas, consciente de que: 

 

[...] não somos os únicos educadores. Todos educam: a família, a rua, a televisão, a 
luta pela sobrevivência... Não podemos negar que existem outros espaços 
socializadores. A escola não é o único, mas é fundamental, é importante porque 
educa pedagogicamente, de forma planejada e intervém intencionalmente na 
formação de identidades (ARROYO, 1997). 
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Arroyo (2002), portanto, compreende o espaço escolar como “o espaço que intervém 

intencionalmente na formação de identidade”, é importante esclarecer que não sistematizar 

formalmente um programa de Educação Sexual no contexto da sala de aula não significa que 

a mesma deixa de ocorrer. A Educação Sexual vai se efetivar, formando os sujeitos, nos ditos 

e não ditos, nas posturas dos docentes e toda equipe pedagógica da escola. 

Evidenciando o contexto acima apresentado, os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Orientação Sexual apontam que: “Não é apenas em portas de banheiros, muros e paredes que 

inscreve a sexualidade no espaço escolar: ela “invade” a escola por meio das atitudes dos 

alunos em sala de aula e da convivência social entre eles”. (BRASIL,1997, p.113). 

O referido documento, referenda também que a família por sua vez,  

 

[...] realiza a educação sexual de suas crianças e jovens, mesmo aquelas que nunca 
falam abertamente sobre isso. O comportamento dos pais entre si, na relação com os 
filhos, no tipo de “cuidados” recomendados, nas expressões, gestos e proibições que 
estabelecem são carregados de determinados valores associados á sexualidade que a 
criança aprende. [...] Pode-se afirmar que é no espaço privado, portanto, que a 
criança recebe com maior intensidade as noções a partir das quais constituirá sua 
sexualidade na infância (BRASIL, 1997, p.112). 
 
 

Sabemos também que além do espaço escolar e da família, conforme descreve a 

citação dos Parâmetros Curriculares – Orientação Sexual há outros espaços sociais que 

contribuem efetivamente na Educação sexual dos sujeitos, através da sua estrutura física, da 

sua estrutura organizacional, nas normas estabelecidas, nas informações veiculadas nestes 

espaços, bem como nos comportamentos (posturas, atitudes) dos indivíduos que participam. 

A mídia também entra como importante meio de educar em sexualidade. Na nossa 

sociedade contemporânea, ela tem influenciado nossas crianças e jovens, difundindo valores, 

posturas, mitos, ao mesmo tempo impõe padrões a serem seguidos, marcas a serem 

consumidas, além de incutir nas crianças e jovens desejos e necessidades que na verdade se 

constituem num incentivo ao consumismo exacerbado, para além das necessidades reais 

desses sujeitos. A mídia, portanto, 

 

[...] ao repassar seus valores sobre esta temática o faz através de um discurso 
unidirecional, não abrindo espaço para o diálogo, impondo aos seus telespectadores 
a recepção de mensagens, muitas vezes preconceituosas e estereotipadas, sem dar-
lhes a oportunidade de contra-argumentar as mesmas. Estas mensagens canalizam 
novos códigos e condutas de comportamentos sexuais, padrões de corpo, beleza e 
relacionamentos. Estereótipos de ser homem e de ser mulher são difundidos sem 
haver uma reflexão crítica desse modo de ser. A sexualidade se reveste de um ter, 
sendo sinônimo de desempenho nas relações afetivas. Sentimentos são 
categorizados, tendo como critérios o mapeamento de corpos, onde o sentir é 
mensurável. O discurso vigente da sexualidade se afasta da esfera da afetividade, do 
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autocuidado e do respeito mútuo e trilha para a esfera da competência e da 
habilidade em parecer ser mais, diferentemente do que Freire (1999) denomina ser-
mais, que é esse ser na busca constante se si mesmo, de superar-se, de 
autotranscender (PEREIRA, 2006, p.3- 4). 
  
 

Discorrendo também sobre a difusão de valores e padrões de comportamento pela 

mídia, Camargo (1999) nos fala que: 

 
[...] É comum encontrar em revistas destinadas a adolescentes, ao público masculino 
ou feminino artigos que trazem regras para um bom desempenho sexual, testes para 
medir virilidade, métodos de conquistas de um parceiro ou parceira, etc. que tendem 
a padronizar e normatizar a conduta sexual de seus leitores e leitoras (CAMARGO, 
1999, p.41) 

 
Diante deste contexto social “formativo (deformativo)”, a escola não pode omitir-se de 

desenvolver ações educativas que venham desconstruir esse processo de “deformação” dos 

sujeitos, e devem, portanto, propiciar espaços de reflexão, onde os docentes possam debater 

criticamente sobre estas mensagens veiculadas pela mídia. A ação educativa dos docentes 

nesta direção de desconstrução de padrões difundidos pela mídia, “[...] possibilitaria que o 

aluno e a aluna tivessem uma visão do sexo diferente daquela vendida pelo consumo” 

(CAMARGO, 1999, p.41). Nossas práticas educativas não devem perder de vista a sua 

historicidade que lhe imprimem uma identidade. “[...] Não podemos esquecer que a escola 

também faz parte da sociedade. Ela não é uma ilha de pureza no interior da qual as 

contradições e os antagonismos de classe não penetram” (FREIRE 1979, p.13).  

Partindo da compreensão de que a sexualidade é também uma construção cultural, 

fruto de uma aprendizagem, cabe a nós educadores/as encararmos o desafio e oportunizar um 

espaço, onde os docentes possam discutir e aprender sobre a temática da sexualidade humana. 

Ressaltamos que “[...] oportunizar a escola, a criação de espaço para concretizar a Educação 

Sexual dos jovens é possibilitar que ela assuma a função do questionamento das normas e dos 

valores relativos à sexualidade” (FIGUEIRÓ, 2001, p.161). 

Nesta direção, Rago (1999), tendo como base os estudos de Foucault, afirma que “[...] 

diagnosticar os problemas de nosso presente é tarefa fundamental, para podermos criar novas 

formas de subjetividades e de sociabilidade, mais enriquecedoras e humanizadas”. E frente a 

este pensar, lança o seguinte questionamento: 

 

[...] sem uma profunda crítica de nossa cultura, sem uma cuidadosa discussão dos 
valores dominantes, sem uma revisão dos códigos normativos, impostos por várias 
décadas e definidos como únicos legítimos, como poderíamos nos desfazer das 
“verdades” consideradas eternas e naturais, sobretudo em relação ao sexo? (RAGO 
Apud CAMARGO,1999, p.9,10) 



35 
 

 

Com base neste questionamento de Rago (1999), e do que já discutimos nos 

parágrafos anteriores, podemos perceber que mediar uma ação pedagógica na perspectiva da 

Educação Sexual não é algo fácil, pois faz-se necessário que os/as educadores/as se auto-

avaliem como seres humanos históricos, que embora singulares, são seres que se constituíram 

na coletividade, no bojo cultural de uma sociedade. Essa ação de auto-avaliação se constitui 

num processo de autoconhecimento, de desconstrução das suas couraças, na perspectiva de 

redimensionar valores e mitos arraigados da nossa cultura. Essa condição de se auto-avaliar é 

importante para o autoconhecimento, bem como é necessária para a mediação de uma ação 

educativa em sexualidade. 

Matthiesen (2005) nos fala da preocupação de Reich de educar os/as educadores/as 

para que os mesmos tivessem condições de mediar à ação educativa com maior compreensão 

e respeito às manifestações da sexualidade dos seus educandos. Esta autora enfatiza que: 

 

Reich se assenta no pressuposto de Freud de que o educador deveria iniciar-se na 
psicanálise não apenas teoricamente, mas experimentando-se a si próprio, já que os 
resultados das intervenções educativas dependeriam também do estado emocional do 
educador (MATTHIESEN, 2005, p.98) 
 
 

Na exposição de Matthiesen (2005), podemos vislumbrar a importância do processo 

autoformativo do(a) educador(a) na formação docente, para um melhor desempenho da ação 

educativa em sexualidade. A autoformação remete ao ser dos educadores e das educadoras, 

promovendo assim uma revisão de valores e posturas pessoais. É importante para os docentes 

compreenderem que a Educação Sexual extrapola a dimensão biológica do sujeito, “ou seja”, 

o aspecto genital e procriativo, e reconhecer que a sexualidade humana está ancorada no 

potencial biológico da nossa espécie, mas é também uma construção cultural, individual e 

coletiva que articula relações com o nosso corpo e o corpo do outro. 

Compreendendo essa dimensão do educar em sexualidade e a importância da escola na 

formação integral dos seus/suas educandos/das e a função primordial do(a) educador/a, foi 

organizado pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais(PCN) – Tema Transversal: Orientação Sexual. Este documento se constitui em 

diretrizes para efetivação de uma prática em sexualidade, e reconhece que o espaço escolar se 

constitui num espaço ideal para a efetivação de uma prática educativa em sexualidade, 

visando a formação de posturas preventivas dos discentes, considerando o tempo de 

permanência que os mesmos ficam na escola.  

Mas, apesar da oficialização do documento pelo Ministério da Educação, que propõe a 

inclusão dos conhecimentos da sexualidade humana e pontua orientações pedagógicas para 
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efetivação de ações educativas nesta direção, as experiências educacionais, enfocando essa 

temática, têm sido restritas e pontuais, não se efetivando ainda em ações sistemáticas.  

Nos últimos anos, algumas instituições educativas têm apresentado uma sensível 

preocupação e interesse na área educacional, em inserir no contexto das práticas pedagógicas 

ações educativas para educação em sexualidade, no entanto, a maioria das práticas educativas 

são descorporificadas, focalizando o corpo apenas como unidade biológica e restringindo a 

sexualidade à genitalidade, sendo os educandos/as percebidos como corpos-objetos e não 

como corpos-sujeitos. 

Na perspectiva de um trabalho educativo, que venha desmistificar a sexualidade, como 

sinônimo de genitalidade, e buscando formar posturas de prevenção nos/as educandos/as o 

documento do MEC, orienta que: 

 

[...] o trabalho sistemático e sistematizado de orientação sexual dentro da escola 
articula-se, portanto, com a promoção da saúde das crianças e dos adolescentes. A 
existência desse trabalho possibilita também a realização de ações preventivas às 
doenças sexualmente transmissíveis /AIDS de forma mais eficaz. [...] O trabalho de 
Orientação sexual contribui para a prevenção de problemas graves como o abuso 
sexual e a gravidez indesejada. As informações corretas aliada ao trabalho de 
autoconhecimento e de reflexão sobre a própria sexualidade ampliam a consciência 
sobre os cuidados necessários para a prevenção desses problemas (BRASIL, 1997, 
p.114). 

 

Conforme anuncia o PCN/Orientação Sexual, as informações referentes ao exercício 

da sexualidade são importantes para a construção de posturas preventivas, que são tão 

importantes à saúde dos sujeitos. Mas ressaltamos que não basta trabalhar essas informações 

para que os alunos e alunas assumam uma postura formativa e venham a desenvolver 

“atitudes preventivas” no que diz respeito a doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

AIDS, e gravidez “não planejada11

E embora a prevenção seja um dos pilares que justificam a efetivação da Educação 

Sexual, assumimos aqui a posição, que a Educação Sexual não deve ser pensada apenas como 

“prevenção” as dst’s, aids e gravidez não planejada. Não podemos conceber “[...] que o tema 

da sexualidade vem à luz pelo medo da morte, anunciados no horizonte com a ameaça da Aids 

. A transmissão de conhecimentos por si só não os faz 

assumir uma postura assertiva referente à vivência da sexualidade. É preciso que os discentes 

internalizem os conhecimentos, conscientes da necessidade do auto-cuidado e mútuo-cuidado. 

                                                 
11 Buscaremos usar o termo gravidez “não planejada”, em vez de “gravidez não desejada”, por compreender que 
ela é desejada sim pelos adolescentes, mas acontecem na maioria das vezes, de forma inesperada, sem um 
planejamento. 
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(RAGO apud CAMARGO, 1999, p.10)”, mas que a discussão da temática se efetive como 

uma possibilidade de autoconhecimento para a vivência prazerosa da sua sexualidade.  

Que os saberes da Sexualidade humana sejam reconhecidos como saberes docentes 

que integram o processo cognitivo dos sujeitos-corpos-vivos, conhecimentos que possibilitam 

os sujeitos a reconhecerem as suas próprias emoções e assim possam lidar com elas, de uma 

forma autônoma e crítica, pois “[...] quando a sexualidade passa a ser reconhecida e 

incorporada nos trabalhos da escola, começam a se modificar as condições de aprendizagens, 

os novos conceitos levam a mudança de visão de mundo, de entender o ser humano e a 

própria vida” (SILVA, 2002, p.33). 

Sexualidade essa que é:  

 
[...] entendida como algo inerente, que se manifesta desde o momento do nascimento 
até a morte, de formas diferentes a cada etapa do desenvolvimento. Além disso, 
sendo a sexualidade construída ao longo da vida, encontra-se necessariamente 
marcada pela história, cultura, ciência, assim como pelos afetos e sentimentos, 
expressando-se então com singularidade em cada sujeito (BRASIL, 1997, p.117). 
 
 

 Com essa compreensão da sexualidade, vislumbramos a Educação Sexual, como um 

caminho para a construção da autonomia dos indivíduos, afim de que eles possam assumir 

com maturidade suas decisões e desenvolver posturas assertivas e éticas, utilizando-se de 

posturas de auto e mútuo cuidado, baseadas no respeito ao outro, compreendendo o exercício 

da sexualidade, como uma forma afetiva de se relacionar tanto na dimensão intra-pessoal, 

como na dimensão inter-pessoal.  

E para que a Educação Sexual se efetive rumo à autonomia dos sujeitos, “[...] o 

trabalho de Orientação sexual (terminologia usada no documento - PCN) é entendido como 

problematizar, levantar questionamentos e ampliar o leque de conhecimentos e de opções para 

que o aluno, ele próprio escolha seu caminho”. (BRASIL, 1997, p.121). 

Para Figueiró (2001) essa autonomia pode ser potencializada pela ação educativa em 

sexualidade porque “[...] os temas relacionados à educação sexual são, pois ricos, no sentido 

de “abrir caminhos” para o desenvolvimento da criticidade nos educandos e para a conquista 

da democracia.” (FIGUEIRÓ, 2001, p.161) 

E ainda sinalizando diretrizes para a educação em Sexualidade, o PCN/Orientação 

sexual, adverte que “[...] a Orientação Sexual não-diretiva aqui proposta será circunscrita ao 

âmbito pedagógico e coletivo, não tendo, portanto, caráter de aconselhamento individual do 

tipo psicoterapêutico” (BRASIL, 1997, p.121). 
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As diretrizes do PCN/Orientação Sexual apontam que “[...] as diferentes temáticas da 

sexualidade devem ser trabalhadas dentro do limite da ação pedagógica, sem serem invasivas 

da intimidade e do comportamento de cada aluno” (BRASIL, 1997, p.121). 

Caberá aos educadores e as educadoras, “[...] propiciar informações atualizadas do 

ponto de vista científico e explicar os diversos valores associados à sexualidade e aos 

comportamentos sexuais existentes na sociedade”. Esta postura propiciará aos docentes o 

desenvolvimento de “atitudes coerentes com os valores que ele próprio elegeu como seus”. 

Neste trabalho educativo “[...] O educador deve reconhecer como legítimo, por parte das 

crianças e dos jovens, a busca do prazer e as curiosidades manifestas acerca da sexualidade, 

uma vez que fazem parte do seu processo de desenvolvimento” (BRASIL, 1997, p.121-122). 

Ao mediar a ação educativa em sexualidade, os docentes devem ter o devido cuidado em não 

quere impor seus valores pessoais aos discentes. 

Segundo, o PCN/ Orientação Sexual, “[...] o professor transmite valores com relação à 

sexualidade no seu trabalho cotidiano, na forma de responder ou não as questões mais simples 

trazidas pelos alunos”. Por isso se faz necessário que os docentes tenham “[...] discernimento 

para não transmitir seus valores, crenças e opiniões como sendo princípios ou verdades 

absolutas”, já que assim como os discentes, os docentes também “[...] possuem expressão 

própria de sua sexualidade, que se traduz em valores, crenças, opiniões e sentimentos 

particulares” (BRASIL, 1997, p.123).  

Assim, a Educação Sexual não pode atuar como uma forma efetiva de padronização de 

valores sobre o exercício da vivência da sexualidade, categorizando os comportamentos dos 

jovens, em “normais” e “anormais”. Esta ação educativa deve “[...] criar condições para a 

formação de autonomia moral e intelectual do educando, isto é, levá-lo a aprender a pensar 

por si próprio, a adotar com segurança, um posicionamento pessoal em relação a valores 

morais, bem como a tomar decisões” (FIGUEIRÓ, 2001, p 161-162). 

E criar condições de autonomia, remete a dar condições dele se auto-instrumentalizar, 

aprender continuamente, pois: 

 

 [...] se não instrumentalizar o sujeito para continuar auto-educando-se, cada vez que 
emergir um novo problema social diretamente relacionado á sexualidade (tal, como 
a AIDS), possivelmente, este indivíduo precisará inscrever-se mais uma vez, em 
algum programa relativo ao assunto (FIGUEIRÓ, 2001, p 161-162). 
 
 

Todas essas pontuações extraídas dos PCN/Orientação Sexual (1997) e demais 

pesquisadores/as desta temática, que foram ao longo deste texto citado, propõem orientarem 

os/as educadores/as na condução de uma ação educativa em sexualidade, orientando-os/as a 
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conduzir as discussões referentes à temática da sexualidade humana, sem emitir um 

julgamento de valor sobre a postura e opinião dos docentes, respeitando-os/as e garantindo 

nas discussões a participação de todos e todas. As diretrizes acrescentam ainda, que este 

trabalho educativo na escola, não deve concorrer ou julgar a educação familiar, 

categorizando-a em certa ou errada, com exceção no caso em que haja violação dos direitos 

das crianças e jovens. Pontua também que pode ser realizado de duas formas: “[...] dentro da 

programação, por meio dos conteúdos já transversalizados nas diferentes áreas do currículo, e 

extraprogramação sempre que surgirem questões relacionadas ao tema.” (BRASIL, 1997, 

p.129). 

Sobre as diretrizes, ainda podemos explicitar no que diz respeito a quem faz o trabalho 

educativo em sexualidade, o documento pontua que todos os/as educadores(as) das diversas 

áreas de conhecimento devem tratar desta temática, e não apenas o/a professor(a) de Ciências 

ou Biologia, pois entendem que essas questões perpassam todas as áreas do conhecimento, e 

cabe então a essas diversas áreas de conhecimento inserirem a temática da sexualidade nas 

suas propostas pedagógicas. Os temas para discussão devem partir das questões e interesses 

temáticos trazidos pelos discentes e cabe aos docentes acrescentarem outros temas relevantes 

para o exercício da sexualidade das crianças e dos jovens, já que o trabalho com essa temática 

tem como objetivo “[...] contribuir para que os alunos possam desenvolver e exercer a 

sexualidade com prazer e responsabilidade” (BRASIL, 1997, p.133). 

Quanto aos conteúdos a serem discutidos, os PCN/Orientação Sexual (1997) elegeu-os 

com base em alguns critérios, tais como: a relevância sociocultural (questões apresentadas 

pelas sociedades no momento atual), as várias dimensões da sexualidade e a concepção 

saudável, prazerosa e responsável da sexualidade. Assim, organizou três blocos de conteúdos, 

que permeiam a discussão em sexualidade e contribuem para o entendimento da temática da 

sexualidade. Os Blocos de conteúdos temáticos são: “Corpo - matriz da sexualidade”, 

“Relações de Gênero” e “Prevenção às doenças Sexualmente transmissíveis/AIDS”. 

Conforme destaca o referido documento, estes blocos de conteúdos foram selecionados por 

envolverem conteúdos conceituais importantes, mas principalmente por envolver conteúdos 

procedimentais e atitudinais. 

No que concerne à abordagem do corpo, o PCN/Orientação Sexual (1997) compreende 

que, “[...] diz respeito às possibilidades de apropriação subjetiva de toda experiência na 

interação com o meio”, diferenciando da compreensão de organismo que se “[...] refere ao 

aparato herdado e constitucional, a infra-estrutura básica biológica dos seres humanos” Sendo 

assim, a abordagem do corpo ultrapassa a visão biológica (anatomia e funcionamento), pois, 
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partindo da idéia que “[...] os órgãos não existiriam fora de um corpo que pulsa e sente” este 

documento concebe o corpo como “[...] um todo integrado, de sistemas interligados e inclui 

emoções, sentimentos, sensações de prazer/desprazer”. Assim, “[...] há que considerar, 

portanto, os fatores culturais que intervêm na construção da percepção do corpo, esse todo 

que inclui as dimensões biológicas, psicológicas e sociais.” (BRASIL, 1997, p.139-140). 

Alertamos para a importância do corpo nos processos de aprendizagem, 

compreendendo que a aprendizagem não se dá apenas pela “mente”, mas que todo o nosso 

corpo se faz presente no aprender. Como nos fala Assmann (2001) precisamos 

  

[...] entender a profunda identidade entre processos vitais e processos de 
conhecimento. [...] Onde não acontecem novos processos vitais, tampouco 
acontecem novos processos cognitivos, a não ser os meramente instrucionais que 
podem se realizados por máquinas de primeiras gerações de computadores e por 
robôs. Precisamos entender [...] é que toda vida só é vida enquanto é uma cadeia 
ininterrupta de aprendizagens (ASSMANN, 2001, p.27). 

 

Esta forma de compreender a aprendizagem implica que o processo de aprender 

envolve a totalidade dos sujeitos, não limitando a cognição à parte superior do corpo (mente), 

mas valorizando o ser como um todo, isto é, não privilegiando apenas a mente dos mesmos 

em detrimento do seu corpo como um todo. 

No bloco de conteúdo, “Relações de Gênero” as diretrizes sinaliza para a discussão 

dos papeis sociais de homens e mulheres construídos socialmente pela nossa cultura ocidental, 

determinando, portanto, padrões de condutas diferenciados para os sexos masculino e 

feminino, ancorados na idéia da diferença biológica dos mesmos. As discussões devem partir 

do princípio que “[...] as diferenças não devem ficar aprisionadas em padrões estabelecidos, 

mas podem e devem ser vividas a partir da singularidade de cada um, apontando para a 

equidade entre os sexos [...]” (BRASIL, 1997, p.144). 

Este bloco tem como objetivo “[...] combater relações autoritárias, questionar a rigidez 

dos padrões estabelecidos para homens e mulheres [...]” (BRASIL, 1997, p.144). 

E para contemplar esse bloco de conteúdos, fazendo-se efetivo as discussões sobre a 

construção dos gêneros, é preciso atentar para olhar cuidadosamente o espaço escolar, 

buscando observar o seu cotidiano, onde muitas vezes, inconscientemente, os docentes 

perpassam idéias sexistas12

                                                 
12 A concepção sexista centralizada na visão dualista, privilegia um sexo em detrimento do outro, perpetuando as 
diferenças entre os sexos, tendo como paramento a biologização. Nessa forma de perceber os sexos, o macho é 
quem tem poder e força, e a mulher tem como função a procriação.   

, estabelecendo e perpetuando padrões de comportamento tidos 

como “masculinos” e “femininos”, através das várias atividades escolares, no tratamento 
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diferenciado entre meninos e meninas, e dos materiais didáticos usados, que na maioria das 

vezes, silenciosamente, difundem idéias de um sexo em detrimento de outro, nas suas 

imagens apresentadas. É o caso das figuras apresentadas nos livros didáticos, incutindo 

modelos de homens e mulheres, perpassando imagens onde a mulher é na maioria das vezes, 

evidenciada fazendo atividades domésticas e o homem exercendo atividades outras que não as 

domésticas, contribuindo assim para a diferença entre os sexos, dentro de uma visão 

biológica, naturalista e preconceituosa. 

A escola deve deixar claro que “[...] essa diferença histórica tem privilegiado os 

homens na medida em que a sociedade não tem oferecido as mesmas oportunidades a ambos” 

e que “[...] o conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais 

construídas a partir da diferença biológica dos sexos” (BRASIL, 1997, p.144). 

Explicitando sobre essa construção social o Ministério de Saúde, através do Programa 

de saúde do Adolescente (PROSAD), discorre que: 

 
[...] os papéis sexuais determinados pela nossa sociedade e sobre os quais se 
constrói a sexualidade masculina e a feminina, nos fazem acreditar erradamente que 
o homem é inexoravelmente um ser genital, naturalmente preparado para o coito, e 
que a mulher, com seu instinto maternal, prioriza a reprodução (MINISTÉRIO DA 
SAÙDE, 1989, p.15). 

 

 Segundo Louro (1998) a escola tem confirmado e produzido essas diferenças entre os 

sexos, a partir de suas normas estabelecidas, na organização e disposição dos seus espaços 

físicos, como também através dos símbolos e códigos que estabelecem na comunicação com o 

seu quadro de docentes e discentes. Essas formas de difundir e perpetuar as diferenças se 

fundem numa lógica dualista, implícitas numa visão polarizada da noção do que é ser homem 

e ser mulher. “[...] A dicotomia marca, também, a superioridade do primeiro elemento. 

Aprendemos a pensar e a nos pensar dentro dessa lógica e abandoná-la não pode ser tarefa 

simples” (LOURO, 1998, p.31). 

A prática educativa deve trilhar para a desconstrução desses conceitos erroneamente 

apreendidos deve proporcionar á visão que “[...] a oposição é construída e não inerente e fixa. 

A desconstrução sugere que se busquem os processos que estabeleceram os termos da 

polaridade. Supõe que se historicize a polaridade e a hierarquia nela implícita” (LOURO, 

1998, p.32). Sendo assim, a função educativa e formativa da escola deve buscar desconstruir 

essa lógica de pensar e autoperceber-se que a cultura vigente nos fez incorporar. 

Com podemos perceber, a Educação sexual se reveste de uma função formativa e não 

apenas informativa, pois remete a um trabalho contínuo e permanente de desconstrução e 

construção de valores apreendidos, contribuindo afetivamente e efetivamente na formação 
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integral dos sujeitos e, portanto, “[...] se desejarmos oferecer educação integral ao aluno, 

como um direito que lhe cabe como ser humano, temos de reconhecer e atender as questões de 

sua sexualidade, que é parte de sua humanidade” (SILVA, 2002, p.31). 

No que diz respeito ao desenvolvimento da educação sexual na escola, não nos 

posicionamos contra as palestras ou outras atividades extras escolares desenvolvidos por 

outros profissionais externos a escolas, como médicos, enfermeiros, psicólogos, etc. Mas 

defendemos a idéia de que estes profissionais participem de forma a complementar um 

trabalho interdisciplinar, compondo assim uma equipe multidisciplinar juntos aos docentes da 

escola. Que essa equipe multidisciplinar venha a contribuir efetivamente com ações 

educativas nesta temática, através de um projeto político-pedagógico da escola e não como 

ações pontuais, desvinculadas de um projeto educativo e de forma descontínua. Sinalizamos 

que esta ação educativa em sexualidade deve ser realizada a priori pelo docente da escola, já 

que são os mesmos que convivem com os discentes e presenciam as inquietações dos 

seus/suas alunos/as e que realizem estas ações atendendo às necessidades específicas de sua 

clientela, de forma planejada, dentro de um cronograma, como uma atividade contínua e 

permanente. Conforme nos alerta Figueiró (2001), devemos desenvolvê-la vinculada ao 

contexto escolar como um todo e não como um programa à parte. 

E frente a essas discussões da efetivação da Educação sexual que contribua para a 

formação dos sujeitos, se faz importante questionar: como encaminhar essas ações, ou seja, 

que abordagem utilizar? Mas antes de apresentarmos nosso posicionamento sobre que 

abordagem usar, apresentaremos as abordagens existentes, para que possamos perceber que o 

tipo de abordagem com a qual encaminhamos nossa ação educativa em sexualidade está 

atrelada as nossas concepções de educação e nossa visão de sexualidade humana.  

De acordo com estudos realizados por Figueiró (2001), existem quatro tipos de 

abordagem para a Educação Sexual, que são: Religiosa, Médica, Pedagógica e Política. A 

referida autora explicita na sua pesquisa as características peculiares de cada abordagem, 

procurando delinear “[...] a fundamentação filosófica e/ou pedagógica que lhe deu origem, 

bem como elaborar a reconstituição da forma como todas emergiram ao longo da história do 

Brasil” (FIGUEIRÓ, 2001, p.8). Não iremos aqui transcrever seus estudos, mas elencar 

algumas características por ela apresentada para que tenhamos conhecimento das mesmas e 

em que pressupostos filosóficos e educativos fundamentam suas práticas. 

Sobre a abordagem religiosa, Figueiró (2001) afirma que esta pode ser fundamentada 

tanto na religião católica, como na protestante, podendo estas  apresentarem-se dentro de uma 

visão tradicional ou libertadora. 
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A abordagem religiosa católica tem como suporte o cristianismo, que por sua vez 

pauta-se na doutrina moral da bíblia, (e em especial nas idéias de São Paulo), nos escritos de 

Santo Agostinho e São Tomaz de Aquino e também nas idéias de vários filósofos da 

antiguidade, dentre estes, o filósofo Platão. Com base neste filósofo, herdou a visão de 

homem, que se faz na ótica dualista, onde o corpo é visto como inimigo da alma. Nesta 

abordagem, a procriação se constitui “uma das razões de ser da sexualidade” e fora deste 

contexto o sexo se configura num pecado. (FIGUEIRÓ, 2001, p.1, 2, 3,). 

A autora aborda que a igreja infiltrou as suas doutrinas no pensamento popular 

(PARKER apud FIGUEIRÓ, 2001) vinculando a conduta sexual e o conceito de pecado, 

manipulando o sentimento de culpa que é inerente à noção de pecado, buscando assim o 

desenvolvimento de uma moral negativa em relação ao sexo e internalizando normas 

referentes à subjetivação moral, impedindo seus adeptos de serem sujeitos da sua moral, 

coagindo os mesmos a agirem de forma determinada pelas normas morais impostas e não por 

convicção própria. (FIGUEIRÓ, 2001, p.8-9). Essas normas dizem respeito “[...] a divisão dos 

sexos, a estruturação da dominação masculina, a importância da virgindade feminina e assim 

por diante, tudo esta ligado a um conjunto de valores religiosos que agem tanto para legitimar 

como para reproduzir a ordem aceita do universo” (PARKER apud FIGUEIRÓ, 2001, p.9). 

Para Figueiró (2001) a abordagem religiosa tradicional posiciona-se inflexível e 

conservadora no que diz respeito ao controle de natalidade, pois legitima apenas os métodos 

naturais13

Apoiada em diversos estudiosos da temática da sexualidade humana, Figueiró (2001) 

nos comunica que vem sendo construída no seio do catolicismo uma abordagem religiosa 

libertadora e que esta abordagem reconhece que o católico pode ser sujeito de sua própria 

sexualidade, repensando-a a luz da fé e fazer uso de sua própria liberdade com 

responsabilidade. (FIGUEIRÓ, 2001, p.19). Sobre esta abordagem a autora nos fala que: 

 , bem como se opõe a prática do sexo pré-matrimonial e posição da mulher na 

sociedade , em especial na esfera pública. 

 

[...] Na proposta libertadora, há o reconhecimento de que a doutrina moral oficial é 
controladora, repressiva e incoerente com o momento presente, e, por isso, dá 
espaço para o indivíduo ser sujeito de sua própria sexualidade, sentindo-se livre e 
sem sentimentos de culpa ao transgredir as normas oficiais que pretendem controlar 
o comportamento sexual do católico. Ao mesmo tempo, ajuda-o a ser crítico diante 
da descompressão sexual e da acentuada incitação ao sexo pelas quais passa a 
sociedade. [...] essa atitude religiosa “libertadora” resgata o direito ao prazer, tanto 
para o homem quanto para a mulher, buscando assegurar a não redução da 
sexualidade à mera busca de prazer e, consequentemente, condenando todo o 

                                                 
13 Os métodos naturais correspondem aos métodos anticoncepções naturais, que são: o coito interrompido, a 
abstenção sexual e a tabelinha. 



44 
 

 

comportamento que implique em utilizar o outro como objeto sexual. Ela envolve o 
compromisso de transformação da sociedade, onde é preciso repensar as relações 
entre homens e mulheres e as discriminações sexuais (FIGUEIRÓ, 2001, p.20). 

  

Podemos perceber, conforme descreve a autora, que esta Abordagem Religiosa 

Libertadora é mais ampla e rompe de certa forma com a radicalização da abordagem religiosa 

tradicional, a partir do momento que desatrela o sexo do pecado, percebendo-o de forma 

positiva, admitindo um prazer como uma forma lícita de vivenciar a sexualidade, desde que 

de forma responsável, assumindo-se sujeito de sua sexualidade. 

Quanto a Abordagem religiosa protestante14

Como o protestantismo brasileiro tradicional tem suas raízes no protestantismo norte-

americano, herda, portanto, suas concepções teológicas e traz como modelo de vida o norte-

americano, caracterizado pelo puritanismo

, tomando como base os estudos de 

Figueiró (2001), podemos inserir que a referida abordagem também pode se efetivar numa 

visão tradicional, libertadora e que estas se assemelham às duas outras abordagens religiosas 

descritas acima, no que concerne às concepções tradicionais e libertadoras.  

15

Para Guy Durand (1989) assim como o católico, os protestantes se vêem em conflito 

quanto às normas sexuais e que as igrejas deste agrupamento acabaram por aceitar a 

moralidade de todos os métodos contraceptivos, excetuando-se o aborto (GUY DURAND 

apud FIGUEIRÓ, 2001, p.33). 

 e tem no incentivo ao trabalho, uma via de 

repressão ao sexo (FIGUEIRÓ, 2001). 

Figueiró (2001) afirma, com base nas orientações de estudiosos (Cavalcanti e Kemp) 

que o protestantismo elaborou normais oficiais apenas com relação ao divórcio, aceitando 

oficialmente uma nova união conjugal, mas assim como as demais abordagens religiosas 

tradicionais, ditas as normas do comportamento sexual dos seus adeptos, posicionando-se 

contra o coito anal, o coito durante a menstruação e a prática da homossexualidade, 

orientando os seus fiéis para a castidade/virgindade e a busca do prazer dentro do matrimônio.  

Conforme falamos anteriormente, a abordagem religiosa protestante libertadora 

assemelha-se à abordagem religiosa católica libertadora e abre espaço para os seus seguidores 

reverem criticamente a leitura da bíblia, reconhecendo como repressoras, e que cerceiam sua 

liberdade de consciência. (FIGUEIRÓ, 2001, p.39). 

                                                 
14 A autora Figueiró (2001) considerou para estudo da abordagem religiosa protestantes, as igrejas consideradas 
dentro do agrupamento – Protestantismo de missão, que são as seguintes igrejas: Congressional, Presbiteriana, 
Metodista, Batista e Episcopal. 
15 O puritanismo refere-se à imposição aos indivíduos de uma disciplina moral acentuadamente rígida, 
acompanhada do combate à bebida, ao fumo, à dança e as manifestações de alegria “profana”. È fruto do 
movimento emergido na Inglaterra, no século XVI, no reinado da rainha Elizabeth I (CUNHA, 1991; 
MENDONÇA & VELASQUES FILHO, 1990; apud FIGUEIRÓ, 20001) 
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Compartilharmos do pensar de Lotufo Júnior (1995) que afirma a necessidade de 

repensar a noção de religiosidade atrelada a credos e moralidade repressiva e propõe 

direcionar a vivência da religiosidade para a sua dimensão espiritual, que nos eleva até Deus e 

nos une aos outros (LOTUFO apud FIGUEIRÓ, 2001, p.39-40).  

E para finalizar as considerações sobre a abordagem religiosa, cabe trazer as palavras 

de Gaiarsa (apud Figueiró, 2001) que pondera sobre as críticas dirigidas a religião, como a 

“exclusiva” na reprodução e manutenção da repressão sexual. Assim ele afirma que: “[...] é 

apenas uma parte deste colossal sistema de mistificação. Parece injusto acusá-la inteira, e só a 

ela, de um processo que reparte muito generosamente com todas as instâncias pedagógicas, a 

começar pela sagrada família e acabando pela pátria amada” (GAIARSA apud FIGUEIRÓ, 

2001, p.57). 

Explicitando sobre a Educação Sexual, desenvolvida na perspectiva da abordagem 

médica, Figueiró (2001) coloca que também neste tipo de abordagem investiu-se no controle 

do comportamento sexual. Os profissionais da área médica, ao estudar cientificamente o sexo, 

e utilizando-se da estratégia de “fazer falar”, incitaram os discursos e através de entrevistas, 

cartas, autobiografias, etc... e construíram assim o seu corpo de conhecimento, denominado 

por Foucault de Scientia Sexualis. Através deste corpo de conhecimento, investiu-se de uma 

política higienista, exercendo um controle sobre o comportamento sexual das pessoas frente 

ao seu poder, o saber médico. A sexualidade, aqui também foi restringida a procriação, mas 

como dever para com o Estado.  

E assim, dentro da política higienista, “[...] a prática da masturbação deixou de ser uma 

transgressão da lei de Deus e foi reinterpretada como uma fonte de doença e perigo, de 

degeneração física e mental, tanto em as crianças, como em adultos” (PARKER apud 

FIGUEIRÓ, 2001, p.49). 

A Figueiró (2001), por sua vez, ressalta que o crescimento da medicina para novas 

maneiras de encarar o sexo se deu enquanto vinha realizando trabalhos de higienização da 

classe operária e que “[...] por outro lado, há que se considerar que, se a medicina pode ser 

alvo de todas as críticas, é por que ela, entre erros e acertos, foi a área concreta e 

pioneiramente assumiu o trabalho que envolve a sexualidade das pessoas’’ (FIGUEIRÓ, 

2001, p.57) 

Na Abordagem Pedagógica da Educação Sexual, segundo nos informa Figueiró (2001, 

p.86-90), “[...] o desenvolvimento sadio da sexualidade, o bem estar e a felicidade do 

indivíduo parecem estar em primeiro plano, podendo, às vezes, até ser salientada a 

preocupação com a felicidade sexual da sociedade como um todo”. Nesta abordagem, a autora 
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explicita que alguns autores limitam-se à transmissão de conhecimentos básicos referentes à 

sexualidade, priorizando os aspectos informativos desse processo, podendo dar ênfase ao 

aspecto formativo. Esta abordagem encaminha a ressignificação de valores, atitudes e 

preconceitos para o nível individual.  

Já a Abordagem Política da Educação Sexual tem em Foucault um dos expoentes para 

repensar a sexualidade, já que o referido filósofo busca entender como os conhecimentos 

sobre a sexualidade são incorporados e também compreender as ideologias que estão 

movimentando esse processo de inculcação de saberes sobre a sexualidade humana e seus fins 

políticos.   

Nesta perspectiva de entender o processo de aquisição de saberes da sexualidade “[...] 

é necessário como ponto de partida, a compreensão dos padrões e normas sexuais de nossa 

sociedade, e da forma como eles estão relacionados com a nossa estrutura sócioeconômica, 

política e cultural”. E para essa compreensão se faz também necessário “[...] entender como 

os padrões e normas sexuais foram mudando ao longo da história de nosso país, buscando a 

relação com os acontecimentos sociais, econômicos e políticos de cada época” (FIGUEIRÓ, 

2001, p. 93). 

A Abordagem Política da Educação Sexual para a referida autora inclui não apenas o 

desenvolvimento individual, mas insere a mudança de um contexto social e para esse fim, 

pauta no questionamento das normas do que é permitido e proibido, dentro das perspectivas 

religiosas ou médicas, sem deixar de discutir as questões de relações de gênero como uma 

construção e fazendo também um resgate ao erótico, sendo esta compreendida não apenas 

num nível moral, que conduz a falsa idéia de liberdade, mas dentro de “[...] uma visão 

histórico-crítica da estrutura social como um todo” (FIGUEIRÓ, 2001, p. 101-107). 

Diante do que foi exposto sobre as diversas abordagens da educação sexual, 

compartilhamos com Guimarães (1995) e Figueiró, (2001) que se posicionam para que a 

prática educativa em Sexualidade se desenvolva com ênfase na abordagem política, 

mobilizando diferentes saberes que contribuam para a compreensão da sexualidade humana e, 

por conseguinte, sua emancipação, enquanto sujeitos autônomos, críticos, e responsáveis 

pelas suas ações, posições e valores assumidos como próprios, pois só assim a Educação 

sexual se constituirá “num caminho para a transformação social”. Esta é a abordagem, 

portanto, que sinalizamos para o desenvolvimento de uma ação educativa em sexualidade, 

pois acreditamos que esta referida abordagem compactua com os objetivos da nossa 

concepção de educação sexual na perspectiva formadora dos sujeitos, com fins de um 

desenvolvimento pessoal e coletivo, e, portanto, de um contexto social.  
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I ONDA 

 
NAVEGANDO E DEMARCANDO CAMINHOS AO SABOR DAS ONDAS DA 

MINHA HISTÓRIA DE VIDA 
 

Somos o lugar onde nos fizemos, as pessoas com quem convivemos. Somos a 
história de que participamos.  Memória coletiva que carregamos (ARROYO, 2002, 
p.14). 

 

 

1 MERGULHANDO NO PASSADO, EMERGINDO NO PRESENTE: DO 

EXPERIENCIADO À CONSTRUÇÃO SINGULAR DO OLHAR PARA A 

SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

1.1 PORTO-VIDA: UM OLHAR SOBRE O VIVIDO PARA COMPREENDER O 

PROCESSO DE AUTOFORMAÇÃO 

 

Parafraseando Manoel Bandeira, vou - me embora pro passado, navegando nas 

experiências vividas. Irei ao sabor das ondas até chegar às margens das inquietações que me 

fizeram navegar ao encontro desta temática: Uma conversa com a sexualidade à luz da 

corporeidade. 

Vou-me embora, de volta ao espaço-tempo da minha adolescência onde medos e 

angústias vivi, pois em uma concha me refugiei e nela meus desejos secretos guardei. Foram 

tantas descobertas, emoções, anseios, medos e sentimentos desconhecidos por mim 

vivenciados nessa fase de efervescência hormonal. Mas, como a sexualidade era um tema a 

ser silenciado, na ignorância desses saberes vivi. 

Vou-me embora, navegando por entre águas correntes de minha existencial idade, 

como sercorpo, e buscarei em cada mergulho trazer a margem às memórias de um espaço-

tempo vivido, fazendo emergir para o presente, recordações referências16

                                                 
16 Segundo JOSSO (2004, p.40) a recordação referência pode ser qualificada de experiência formadora porque o 
que foi aprendido (saber-fazer e conhecimentos) serve daí para frente, quer de referência a numerosíssimas 
situações do gênero, quer de acontecimento existencial único e decisivo na simbólica orientadora de uma vida.  

 da minha História 

de vida. Mergulharei no mar adentro em busca de mim mesma, revivendo no corpo e com o 

corpo o percurso da minha existência outrora vivido, consciente de que “[...] a organização e 

construção da narrativa de si implicam colocar o sujeito em contato com suas experiências 

formadoras, as quais são perspectivadas a partir daquilo que cada um viveu e vive, das 

simbolizações e subjetivações construídas ao longo da vida.” (SOUZA, 2007, p.4). 
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Essa viagem-expedição em busca do meu percurso de vida é muito mais que contar 

apenas uma história de vida. É delinear todo um contexto vivido, imprimindo as marcas 

deixadas ao longo da minha existencial idade. E é esse experienciado que vai tecendo fio a fio 

a pessoa que sou, pois minha existência “[...] como corpo que sou e minha corporeidade como 

expressão dessa existência revelam minha história de vida que vem sendo construída e 

mantida a partir de registros advindos de épocas passadas, da vivência no presente e das 

perspectivas futuras”. (ALVES, 2006, p.16). 

Vou constituindo-me enquanto ser, na medida em que vou vivendo. É a minha 

experiência de vida que me constitui como tal. São as minhas marcas de vida que me fazem e 

me refazem, pois são nestas referências, no sensivelmente vivido, que redimensiono o ser de 

sentido, os símbolos que ora refaço e, então, mergulho para dar um novo sentido a minha 

mutável existência, enquanto um ser do mundo e no mundo, num movimento contínuo e 

permanente de se fazer ser humano. E diante dessa instigante missão de fazer uma viagem 

com destino ao experienciado embarcarei na estação Recordações Referências, rumo ao mar 

da vida. Essa viagem retrospectiva consiste, enfim, voltarmos para nós mesmos e rever nosso 

percurso autoformativo na perspectiva de dar sentido à nossa trajetória pessoalprofissional e 

é, portanto, um caminho de via dupla, um processo dialético de compreender a si mesmo e dar 

sentido a todo um trajeto percorrido. 

O caminhar para si (JOSSO, 2004) não implica num voltar-se para si de forma egoísta, 

individualista, mas compreender-se enquanto ser individualcoletivo, compreendendo que “[...] 

cada um são muitos outros, embora não fossem estes muitos outros se não fosse ele próprio” 

(ALVES, 2006, p.16). 

Essa viagem de caminhar para si, implica em seguir nessa intinerância com toda nossa 

corporeidade, que envolve todo nosso corpo-ser-sensível, que vai além de um corpo com 

órgão de sentidos. Mas um ser-corpo que se constitui na relação dialógica-sensível com o 

mundo que o acolhe, que o alimenta com seus símbolos e conceitos, e se constitui num 

elemento fundante da nossa base-alicerce de ser-sujeito.  

É nessa interlocução com o mundo com o qual aprendemos e nos tornamos sujeito 

sempre “apreendente”, onde o vivido é saber, e, portanto, viver, é sempre uma busca 

permanente de novos saberes, para a dialética construção do aprender a ser e tornar-se 

pessoa. 

E a evocação do vivido proposto no caminhar para si não se propõe apenas ao 

exercício de pescar memórias de uma vida, mas reconhecer e pinçar no passado recordações 

referências que nos façam delinear nosso percurso outrora realizado, na perspectiva de melhor 
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compreender nosso presente e termos condições de vislumbrar e idealizar um novo caminho a 

ser trilhado, pois este olhar com foco em um espaço-tempo-vivido compreende:  

 

[...] o processo auto-reflexivo, que obriga a um olhar retrospectivo e prospectivo, 
tem de ser compreendido como uma atividade de auto-interpretação crítica e tomada 
de consciência da relatividade social, histórica e cultural dos referenciais 
interiorizados pelo sujeito e, por isso mesmo, constitutivos da dimensão cognitiva da 
sua subjetividade (JOSSO, 2004, p.60). 

 
 

Diante do que foi acima exposto, tenho, portanto, a fascinante missão de fazer um 

mergulho de volta ao passado, olhando-o com um novo olhar para o vivido, e buscar 

autodescobrir-me, na perspectiva de compreender um determinado espaço-tempo-vivido e 

desvelar marcas formadoras na minha busca permanente de ser-mais, que implica em “[...] 

inaugurar a emergência de um eu mais consciente e perspicaz para orientar o futuro [...]” 

(JOSSO, 2004, p. 60), reexaminando minha caminhada e minhas opções. É navegar, enfim, 

com atenção consciente17

Buscar nessa memória referência um vivido significativo que deu sentido ao meu 

caminhar, a minha identidade é, pois, uma tarefa evocativa que não é nada fácil de realizar. Já 

dizia Guimarães Rosa (1984) que “[...] Contar é tão dificultoso. Não pelos anos que já se 

passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexer dos 

lugares” (GUIMARÃES apud GARCIA, 2003, p.99). 

, pescando momentos referenciais vividos que se constituíram em 

uma aprendizagem formadora. 

Todavia, com certeza é prazeroso tomar consciência da importância de um momento 

significativo, que ora não tinha sido de imediato compreendido. Ver-me, sentir-me e 

compreende-me ao tomar distância de mim mesma, conduz a tornar-me um “eu caçador de 

mim”, como nos fala a música interpretada por Milton Nascimento (1980).  

E ao tornar-me caçador de mim, busco trilhar um processo de autoconhecer-me

Busco, então, rever na “[...] memória-fragmentos, passado referido no presente, 

rememorações que ao recriarem o sentido das imagens e refazerem os sentidos da experiência 

possibilitaram construir novos significados para nossas vidas e para nós mesmas”. (PÈREZ 

apud GARCIA, 2003, p.103).  

. É 

buscar na memória minhas recordações referências que se fizeram parte da minha experiência 

de vida, experiência formadora. 

                                                 
17 Atenção consciente remete a uma atenção voltada para aprendizagem de si, na perspectiva de sua 
autoformação e é compreendida por Josso (2006, p.380) como [...] a segunda dimensão indispensável ao nosso 
ser-no-mundo como vir a ser. Sem essa dimensão, nenhum desenvolvimento é possível, nenhuma percepção de 
si é possível e, portanto, nenhuma possibilidade de construção de um conhecimento de si. 
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Essas memórias fragmentos que nos fala a autora são, portanto, “[...] pedaços de 

acontecimentos, resíduos de experiência, retalhos da vida que escolhemos para lembrar. 

Mesmo que não tenhamos consciência desta seleção, fica o que significam sons, cheiros, 

gostos, sentimentos, imagens registradas na memória e reelaboradas na e pela linguagem”. 

(PÈREZ apud GARCIA, 2003, p.103). 

As memórias que sensivelmente em nosso corpo foram incorporadas compreendem 

nosso histórico vivo de sercorpo, pois “[...] o processo de tessitura das lembranças é tramado 

pela utilização da sensibilidade da memória, através da linguagem e dos sentidos, que cada 

sujeito atribui aos fatos e acontecimentos vividos em sua trajetória pessoal-social, o que torna 

a experiência comunicável”. (PÈREZ apud GARCIA, 2003, p.103). 

Nesse contexto de autoconhecer-me, buscando na memória diversos fragmentos que 

me foram caros de significados, tenho consciência que: 

 
 

[...] a busca de si é inseparável de uma relação com outrem, mesmo quando, durante 
um tempo, se privilegia uma exploração de si, em relação a si mesmo, a partir de 
autopercepções e de auto-observações, sustentadas, ou não, por um quadro 
terapêutico ou de desenvolvimento pessoal. Nós não saberíamos viver, mesmo como 
eremitas, sem pertenças (reais ou simbólicas) (JOSSO, 2004, p. 95). 

 
 

E nessa rota em busca de melhor compreender o meu percurso prescrito, ao longo do 

meu processo autoformativo, como sercorpo aprendente, vou constituindo o meu olhar, a 

minha sensibilidade para além dos cinco sentidos, dos quais nós seres humanos somos 

dotados. A sensibilidade da qual me refiro se traduz em perceber-me enquanto ser no/do 

mundo, como também perceber o outro que se faz presente ao meu redor. Consciente que este 

outro também é elemento constitutivo da minha pessoa, pois sou um ser de relações. 

Reconhecendo na singularidade de cada ser na qual convivo um pouco de mim. E nele, 

consigo ver, como num jogo de espelhos, aquilo que sou e o que também não sou. 

Quando falo em ver com sensibilidade, para além dos órgãos de sentidos, reporto-me a 

uma percepção que insere um ver-sentir o meio circundante que me acolhe, como um 

sercorpo que se faz numa complexa interdependência com o mundo e com o outro. Nesta 

relação “[...] nossos órgãos sensoriais são, acima de tudo, criadores de conexões com o meio 

ambiente. [...] Nossos sentidos não são janelas, mas interlocutores do mundo” (ASSMANN, 

2003, p.37-38). 

E neste processo autoformativo, onde a relação com o meio circundante e com o outro 

são elementos constituintes do processo de se fazer ser-mais, trago as palavras de Madalena 

Freire (2003, p.29-30) no poema: Eu-outro – identificação e diferenciação, pois expressa esse 
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ser que se faz na convivência, na congruência, na harmonia e no conflito com este outro. 

Vejamos o que ela nos fala: 

 

Eu não sou você 
Você não é eu 

Mas sei muito de mim 
Vivendo com você 

E você sabe muito de você vivendo comigo? 
Eu não sou você 

Você não é eu 
Mas encontrei comigo e me vi 

Enquanto olhava pra você 
Na sua, minha, insegurança 

Na sua, minha, desconfiança 
Na sua, minha, competição 

Na sua, minha, birra infantil 
Na sua, minha, omissão! 

Na sua, minha, firmeza 
Na sua, minha, impaciência 
Na sua, minha, prepotência. 

Na sua, minha, fragilidade doce 
Na sua, minha nudez aterrorizada. 

E você se encontrou e se viu, enquanto olhava pra mim? 
Eu não sou você 

Você não é eu 
Mas vivendo minha solidão 

Que conversei com você 
E você conversou comigo na sua solidão 

Ou fugiu dela, de mim e de você? 
Eu não sou você 

Você não é eu 
Mas sou mais eu, quando consigo lhe ver, 

Porque você me reflete 
No que eu ainda sou 

No que já sou e 
No que quero vir a ser... 

Eu não sou você 
Você não é eu 

Mas somos um grupo, enquanto 
Somos capazes de diferenciadamente, 

Eu ser eu, vivendo com você e 
Você ser você, vivendo comigo. 

 

Esse poema de Madalena Freire traduz, portanto, a complementaridade do outro para 

nossa construção de sercorpo sujeito. Portanto, as inferências que faço diante dos fatos 

ocorridos, bem como minha ação diante do ocorrido, está estreitamente interligada a minha 

experiência vivida. Ressaltando que, minha vivência se entrelaça ao local de onde falo e, 

claro, no espaço-tempo em que vivo. E assim a nossa corporeidade se faz na interlocução e no 

movimento do nosso existir e nos fazemos existir pelo corpo. Assim, a minha percepção de 



54 
 

 

ser no/do mundo advém da tessitura do contexto do qual vivi e me constitui este ser humano 

que sou mediante a dialética relação com o meu entorno, meu espaço-tempo-vida, me 

tornando um ser aprendente. 

Temos ainda que ter claro que seremos sempre aprendentes, pois, nosso processo 

autoformativo nunca é consolidado, terminado, mas se dá num eterno processo de 

autoconstrução e reconstrução, tendo em vista que vivemos num mundo de mudanças, onde 

novos contextos perfazem nossa vida e novos horizontes despontam, novas possibilidades 

surgem, ampliam-se caminhos e, portanto, redimensionamos nosso olhar.  

Neste movimento dialético onde passado-presente-futuro se comunicam, buscarei 

desvelar nas experiências vividas uma nova ótica de ver-sentir-pensar. Desvelar novos 

caminhos, quando ao passado revisitar. Dando sentido ao vivido, imprimindo novas marcas ao 

que de significativo foi experienciado e ao que de sentido e de significativo tem na escolha da 

temática aqui abordada: corpo e sexualidade. 

Para melhor compreender minhas inquietações que me conduziram a zarpar nessa 

viagem-expedição em busca dos saberes do ser, vamos prosseguir viagem, navegando e 

ancorando em diferentes portos que abrigam em si, recordações referências que se 

constituíram em aprendizagens formadoras. Ressalto aqui a importância do corpo como 

elemento vital e espaço cognitivo, para se fazer palco de interrelações de aprendizagens 

efetivas e afetivas frente a todo um espaço-tempo vivido.  

E para socializar o meu percurso pessoalprofissional usei do recurso da narrativa 

autobiográfica, pois compartilho com Souza (2007, p.3-4) que esta forma de relato: oferece 

um terreno de implicação e compreensão dos modos como se concebe o passado, o presente e, 

de forma singular, as dimensões experienciais da memória de escolarização e de formação. 

Para Souza (2007): 

 

[...] As narrativas ganham sentido e potencializam-se como processo de formação e 
de conhecimento, porque tem na experiência sua base existencial. Desta forma, as 
narrativas constituem-se como singulares num projeto formativo, porque se 
assentam na transação entre diversas experiências e aprendizagens 
individual/coletiva (SOUZA, 2007, p.4) 
 

E busco num mergulho, fazer emergir do meu corpo, as memórias nele incorporadas, 

pois compreendo que o meu corpo é, portanto, um livro autobiográfico, onde nossa vida se 

inscreve, se fazendo interlocutor entre sujeito-mundo, constituindo-se em “[...] ponte entre o 

ser e o Mundo, o Ser e o Outro, e entre o Ser e o Outro no Mundo” (MELO, 2001, p.51).  
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Esta mesma autora, tendo como base os estudos fenomenológicos de Merleau-Ponty, 

afirma que “O corpo é veículo de ação do ser no mundo, e ter um corpo significa estar em um 

meio definido com o compromisso decorrente dessa implicação, pois ele habita o gesto assim 

como o gesto o habita” (MELO, 2001, p.51). Isso implica compreender que somos seres 

corpóreos onde a vida habita, nos fazendo existir e co-habitar no mundo. 

 

1.2 PORTO FAMÍLIA: UM PONTO DE PARTIDA EM BUSCA DO PROCESSO 

AUTOFORMATIVO DE UM SERCORPO DO/NO MUNDO 

 

Homens e mulheres somos corpos conscientes e sociais no mundo e com o mundo, 
na História e com a História, que nos faz e refaz enquanto a fazemos. Por que nos 
achamos com o mundo e não só no mundo, como se fosse ele um puro suporte onde 
nossa vida se daria, nos fazemos históricos e nos tornamos capazes de inventar a 
existência, servindo-nos para tanto do que a vida nos ofereceu (FREIRE, 1999). 

 

Neste Porto-Família

Chego ao Mar Atlântico da vida no ano de 1963. Nasci para conviver numa grande 

família, de um casal de seis filhos. Meus irmãos, alguns já casados e com filhos. Eu já nascera 

titia, tinha três sobrinhas: Solange Pereira, Nádia Pereira e Josileide Pereira. E nem bem tinha 

nascido, com sete dias de vida ganhei um novo sobrinho, o Adalmir Pereira. 

 ancorarei e darei um grande mergulho, descendo as águas 

profundas do oceano da minha vida, espaço-lugar da minha origem. Buscarei emergir a 

superfície memórias do meu percurso, enquanto um sujeito-ontológico, que mesmo 

descrevendo uma existência singular também compartilha de características comuns com 

outros sujeitos com os quais interagem, nesse processo de se fazer existir e co-existir no 

espaço-tempo do mundo. 

Na verdade, fui gerada quando minha mãe pensava que não mais daria a luz, pois 

acreditava que não tinha mais idade (44 anos) de ser mãe novamente. Eu seria sua décima 

quinta gravidez. Ela carregava no seu imaginário de que já não tinha mais capacidade 

reprodutiva, por se considerar velha. Já não sentia mais uma “mulher” apenas uma mãe, onde 

seus prazeres se limitavam aos afazeres e cuidados domésticos. Relegava a sexualidade que 

do seu corpo emanava, sublimando-a ao exercício de ser mãe e dona de casa. Esse pensar e 

sentir como “velha” provinha da idéia da proximidade da menopausa e, portanto, da sua 

eminência da fase de infertilidade, que por sua vez implicava na extinção dos seus brios de 

mulher.  

Esta concepção parte de uma inculcação de uma cultura ocidental dualista 

eurocêntrica, “[...] cientificista, desde o século XVIII”. Neste contexto os homens e mulheres 
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“[...] são definidos como seres extremamente diferentes por natureza” (GORNEMAN, 1994 

apud GIFFIN, 1999).  

Explicitando essa construção cultural dualista, Giffin (1999, p. 176) afirma que “[...] O 

dualismo funde a identidade de gênero (o que é ser homem ou mulher) com a identidade 

sexual (homem é ter sexo com mulher e vice-versa) num modelo também binário, a 

heterossexualidade”. E nesse processo de incorporalização constroem-se as concepções, “ou 

seja", inserem-se os modelos socialmente construídos do que é ser homem e ser mulher. 

 

[...] Aqui uma “dupla moral” sexual é estabelecida: do homem, sujeito sexual, é 
esperada uma sexualidade ativa, independente de relações afetivas ou reprodutivas. 
A mulher, em contraste, deveria ser passiva, e sua sexualidade teria importância 
somente para a condição necessária à reprodução e ao papel materno que predomina 
na identidade feminina na sociedade patriarcal (GIFFIN, 1999, p.176-177). 
 
 

E, enquanto, sujeito desta cultura, na condição passiva de ser mulher, a postura e 

sentimentos da mãe diante de uma gravidez, nesta faixa etária, não poderia ser outros, se não 

de sentir-se envergonhada. E confidenciou-me que durante o período da gravidez, sentiu-se 

muito envergonhada pelas modificações que seu corpo passava, em razão do meu ser em 

desenvolvimento em seu ventre. Compartilhou-me que sua vergonha se dava pelo fato de que 

seus filhos, homens já feitos, e alguns já com família constituída, tinham agora uma mãe 

“idosa” e grávida novamente, de barriga a crescer juntamente com as noras. Seria mãe e avó 

em um mesmo espaço-tempo de sua vida.  

Mas eis que a jornada da gravidez chegou ao fim e então numa manhã de agosto, na 

Maternidade Januário Cicco, nasci e passei então a compor o lar, como mais uma integrante 

da Família Pereira. Fui criada com muito carinho, apesar de não ter sido uma criança 

planejada, mas nem por isso não desejada. Ela mesma sempre repetia que não se arrependera 

de nenhum dos filhos que tivera. Éramos seu tesouro. Dizia-me que éramos tão diferentes uns 

dos outros em aparência e temperamentos apesar de sermos filhos do mesmo pai e da mesma 

mãe. E comparava-nos aos dedos da mão, que são diferentes apesar de ser de uma mesma 

mão. Esta declaração afetiva se faz necessária para que ao discorrer sobre meu espaço-tempo 

de vida no seio familiar, possa explicitar a minha experiência enquanto ser-criança possa ser 

compreendida numa vivência de afetividade, mas também num espaço familiar de valores 

arraigados em muitos mitos, valores e tabus, que iam desde os mitos relacionados à 

alimentação ao exercício da sexualidade. 
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E explicitando melhor sobre esses valores apreendidos no seio familiar, na condição de 

“fim-de-rama” 18de uma senhora do século XIX, que nos educava com base em alguns tabus 

alimentares19

No que se refere ao nascimento dos bebês, conforme me foi dito quando era criança, 

esse era um caso para as cegonhas e nenhum assunto sobre a vivência sexualidade seria 

mencionado, pois cresci com a convicção de que sexo era pecado, e nem este nome “sexo” 

poderia ser citado no espaço do nosso lar. 

 e tantos outros mitos e valores ligados ao exercício da sexualidade. 

E ainda nas águas deste porto-Família vou navegando, distanciando da margem da 

infância para chegar às margens da minha adolescência. Desta rota trago viva na memória a 

vivência curta (pois só convivi com ela até os meus 15 anos), mas por demais significativa 

com a minha mãe Carmelita Curinga de Moura. Falava-me sempre da vida intermediando sua 

fala com antigos provérbios. Para cada lição que nos passava, citava uma parábola, um 

provérbio, uma metáfora. 

Diante das dificuldades da vida, proferia que Deus aperta, mas não enforca. 

Para nos fazer acolher ao outro, independente de um contexto de empatia, dizia que 

pelos santos se beijam os altares. E assim nos fazia acolher ao outro, levando em conta outros 

laços afetivos (como por exemplo, a amizade com outros parentes da família) que nos faziam 

próximos. 

Tinha uma grande admiração pelo “saber”, razão pela qual sempre repetia que nada é 

tão precioso quanto o saber. O saber é o único bem que verdadeiramente nos pertence, pois 

uma vez adquirido, ninguém o tomava. O saber adquirido ficaria conosco até a nossa morte. 

Considerava a sabedoria, uma riqueza de valor imensurável. E por ser uma mulher muito 

religiosa e a leitura que tinha acesso era a da bíblia, nos falava do Rei Salomão e sua grande 

sabedoria. Também recordo com carinho e admiração o seu prazer em ler. Não jogava no lixo 

os papéis de jornal e de revista que serviam de embrulhos para os produtos comprados no 

Armazém de D.Erundina. Lia com um prazer indescritível. Lamentava-se de não ter tido 

condições de estudar e que gostaria muito de aprender, ter mais “saber”, pois as “bancas 

escolares”20

                                                 
18 Fim-de-rama quer dizer filha mais nova, a caçula da família. 

 que freqüentou no seu tempo de jovem lhe proporcionaram um aprender mínimo 

de ler e escrever. Mas que foi sempre de muita valia, pois muitas de suas amigas e primas não 

tinham tido essa oportunidade. 

19 Não se podia comer manga e em seguida beber leite, e não consumir limão, abacaxi e manga nos dias em que 
tivesse menstruada. Determinados alimentos não podia comer com leite, principalmente no período da noite. 
20 As bancas escolares consistiam em um espaço na sua época, geralmente em casa de alguma professora, onde 
se aprendia a lê e a escrever. 
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Outra característica de minha mãe era o registro do seu cotidiano. Registrava desde a 

troca do botijão de gás à da lâmpada da sala ou do banheiro, como também a compra de um 

móvel ou utensílio doméstico, até mesmo de um tubo de linha corrente laranja. Registrava a 

visita dos filhos distantes, bem como a visita esperada ou inesperada de um parente distante 

ou amigo. Acredito que esta era a oportunidade que tinha para prazerosamente escrever e 

exercitar o aprendizado da escrita. 

E ao recordar sobre o hábito de registrar da minha mãe, lembro das palavras de 

(VIGOTSKY apud MADALALENA FREIRE, 2001, p.161) que preconizava que “o que 

diferencia o homem do animal é o exercício do registro da memória humana” e Madalena 

Freire (op.cit, p.161) completa esse pensamento afirmando “[...] que mediados pelo registro 

deixamos nossa marca no mundo. [...] tecemos o processo de apropriação de nossa história em 

nível individual e coletivo. Os registros, portanto, historificam a existência social do 

indivíduo”. 

Das lembranças deixadas por minha mãe, guardei sempre suas sábias palavras. Foram 

seus ensinamentos valiosos e a sua sede em aprender e de buscar saber que guiaram meus 

passos ao longo da minha estrada de vida, mesmo quando nesta vida ela já não se fazia 

presente essa sede de apreender, essa vontade de saber sempre mais, essa valorização do 

conhecimento tão presente em minha mãe, em mim foi incorporalizada e me instigou a buscar 

sempre novos saberes. Ela, portanto, me fez acreditar que a educação é um caminho possível, 

é uma via de acesso a novas portas, a novos horizontes. Ressalto que não trago aqui uma visão 

reducionista da educação como a salvação da pátria e a resolução de todos os problemas 

econômicos, sejam pessoais ou coletivos, mas destaco, sim, o importante papel da Educação 

no percurso pessoal dos indivíduos, como também sua função primordial no desenvolvimento 

de uma sociedade. 

Faz-se também necessário destacar que se narrei à memória do espaço-tempo vivido 

com minha genitora, não foi apenas pelo saudosismo ou superestimando o mito do ser-mãe, 

ou seja, do simbolismo da maternidade, tão presente na nossa cultura ocidental, mas por 

compreender a educadora que ela foi fornecendo bases para minha aprendizagem enquanto 

sujeito de mundo. Conseguiu, portanto, atribuir sentido ao que me ensinava o que me 

proporcionou estabelecer elos aos conhecimentos posteriormente apreendidos.  

A curta convivência com a minha mãe me proporcionou aprendizados que se 

constituíram em recordações referências, e esta experiência se transformou em um 

aprendizado, que são verdadeiras bússolas, a indicar uma rota a ser seguida, frente a um longo 

caminho ainda a percorrer.  
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Minha genitora, Carmelita Moura, apesar de ter vivido toda sua existência numa 

sociedade dualista, onde o papel da mulher se revelava secundário, manteve sempre em suas 

entranhas o desejo de liberdade, a vontade de se fazer independente e autônoma. E, embora 

não usasse o termo “autonomia”, sempre instigou e soube explicitar aos seus filhos e filhas a 

importância da busca e da vivência da autonomia, e via no “saber” uma via de acesso possível 

para a construção da autonomia, frente às nossas condições econômico-sociais. 

Hoje, percebo que as milhas que naveguei e que delinearam a minha rota de vida se 

constituíram mediante a educação que tive, ao sentido que minhas experiências tiveram e em 

mim foram incorporadas. Pois como nos fala Moraes (2004): 

 

[...] A maneira como nos relacionamos com a vida é única e intransferível. Cada um 
constrói a realidade à sua imagem e semelhança. Da mesma forma, todo processo de 
formação envolve um processo de transformação vivenciado recursivamente ao 
longo da vida, revelado a cada instante, uma capacidade única de auto-organização, 
de auto-regulação dos próprios processos vitais (MORAES, 2004, p.7-8). 

 

E compartilhando desse processo de autoformação neste Porto Família, o que acima 

narrei, parte de minha vida, me faz perceber que ainda tenho presente meu ser-corpo, desejos, 

sonhos e anseios desde a minha adolescência, do muito que incorporei desde a minha tenra 

idade, e que se faz hoje presente na pessoa que sou.  

Tenho por certo que muitas das verdades e certezas se desfizeram e muitas incertezas 

se construíram. Valores foram resignificados e muitos mitos, tabus, valores e preconceitos 

foram desfeitos, e ainda existem outros tantos tabus, mitos e preconceitos a desvelar e a 

desconstruir. Mas, como diz Cortella (2006, p.13): “[...] gente não nasce pronta e vai se 

gastando; gente nasce não-pronta e vai se fazendo”.  Para este autor, o presente é sempre a 

nossa mais nova edição, revisitada e ampliada, pois o que temos de mais velho está no 

passado e não no presente. Portanto, hoje sou a mesma e ao mesmo tempo uma nova pessoa, 

que traz em si muito do que viveu e aprendeu, mas também se refez e se refaz a partir do que 

na vida experenciou. Compreendo que a vida é a melhor escola, pois nos proporciona um 

constante aprendizado. A nossa vida se compreende numa viagem ao longo da imensidão do 

mar, em que o futuro é um horizonte onde buscamos ao seu encontro navegar.        
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1.3 PORTO-EDUCAÇÃO: CONSTRUINDO SABERES PARA O EXERCÍCIO DA 

HUMANA DOCÊNCIA  

 
Guardamos em nós mestres que tantos foram. Podemos modernizá-lo, mas nunca 
deixamos de sê-lo. Para reencontrá-lo, lembrar é preciso (ARROYO, 2002, p.17). 

 
 
Vou-me embora pro passado, navegando pelos mares, ao encontro das minhas 

experiências formadoras. Buscarei implicar-me nesse mergulho com olhar atento aos elos 

existentes entre momentos de minha vida e os saberes por mim apreendidos. Neste Porto 

Educação resgatarei memórias do meu percurso, enquanto sujeito epistêmico, nas águas 

correntes da educação escolar, enquanto docente e ao mesmo tempo aprendiz deste ofício de 

educar.  

Estas memórias levam-me a compreender o percurso que fiz e do caminho que ainda 

busco trilhar. Revisitar “[...] elos que nos habitam-desatar nosso passado para nos atarmos 

com ele abrindo possibilidades” (JOSSO, 2004, p.376). Esse movimento de vida, que perfaz o 

meu processo autoformativo de educadora e da pessoa que sou, são na verdade recordações 

referências que me fazem reconstruir a minha auto-imagem, minha identidade 

pessoalprofissional.  

Neste ato de narrar um percurso pessoal e formativo, em direção a construção de um 

projeto de pesquisa-formação, buscarei rever minhas rotas desde então navegadas e aprender a 

partir das experiências vivida. Vislumbrar as experiências significativas que me fizeram 

trilhar um caminho, que não fora construídas ao acaso, mas por se constituir na continuidade 

de um processo de aprendizagem, que se deu no caminhar.  

Sobre essa tomada de consciência da dimensão formadora das experiências de vida, a 

estudiosa das Histórias de vida como metodologia de pesquisa-formação, Josso (2004) nos 

socializa que: 

 

[...] Tomada na sua globalidade, a construção da narrativa da história da formação 
do indivíduo criar no espaço mental uma interrogação sobre as idéias e noções que 
me permitem apreender o meu meio e a mim mesmo, ao introduzir a questão 
epistemológica: “o que aconteceu para que viesse a ter as idéias que hoje tenho?” 
(JOSSO, 2004, p.131). 
 

Para tanto, não podemos esquecer que a viagem interior é uma condição necessária ao 

resgate da nossa consciência enquanto ser histórico, como também uma possibilidade de 

encontro ao outro, conforme preconiza Leloup (2002): 
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[...] Esta viagem ao centro de nós mesmos, mas que também é uma viagem ao 
inconsciente coletivo que anima, por vezes, o nosso inconsciente e que condiciona a 
nossa atitude em relação a certas maneiras de entrar em relação conosco mesmo e 
com os outros (LELOUP, 2002, p.74). 
 

Essa viagem interior, revivendo e vivendo memórias, nos faz olhar de uma maneira 

mais cuidadosa para a trilha que percorremos e descobrir, ao longo das nossas inquietações, 

um novo caminho a perfazer. Construindo um novo caminho ao caminhar. E vou navegando, 

relembrando caminhos já navegados, deslizando meu barco pelas águas do mar da vida 

outrora vivida, rememorando e desvelando desejos e inquietações.  

Recordo e vislumbro na minha paixão pelo mar a razão que me levou a trilhar um 

caminho para a graduação de Ciências Biológicas. E na graduação de Biologia vivenciei um 

fascinante encontro com a beleza singular das conchas do mar. Nas suas columelas (eixo 

interno espiralado das conchas), vejo espirais que lembram nossos caminhos: ciclos de vida 

interdependentes. Neste percurso de formação, novos saberes despontam. Saberes do corpo se 

descortinam, mas a morfofisiologia do ser humano é que prevalece, e apenas o ser 

morfofisiológico emerge, com seus tantos órgãos e específicas funções. Não se fala em ser de 

vida, de desejo ou de emoções, mas sim ser pluricelulares, dotados de glândulas e hormônios, 

que se fazem presente nas emoções. Ensinam-nos que as emoções mobilizam hormônios. Isso 

é fato, mas como e porque emerge esse fluir de hormônios? Há muito que dizer que se perdem 

entre tantas entrelinhas desse saber, que intencionalmente se quer ocultar... 

E assim vou navegando neste imenso mar da formação inicial e eis que chego aos 

mares da docência. E desvelo a experiência como educadora do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, onde um novo ciclo de vida se faz. Nas espirais desse espaço-tempo vigente, vejo na 

realidade uma cena que me fez recordar e regressar a época da minha adolescência. No espaço 

vivo da sala de aula, atuando já como docente, vejo que não são apenas os conteúdos 

disciplinares que os alunos anseiam por apreender. Percebo que o desejo de autoconhecer 

revela-se inconscientemente nos meus alunos e alunas e que ainda os mitos e tabus, da mesma 

forma que os “não-ditos”, continuam também hoje a educar os jovens, tal qual na minha 

época escolar, impedindo os jovens de compreender a sexualidade como algo de sua própria 

humanidade.  

Esses não-ditos, mas explicitamente enunciados, nos gestos, atitudes e falas dos 

nossos/as educadores/as, propagam no silêncio que a sexualidade deve ser apreendida fora 

deste espaço-escolar. Que a sexualidade se aprende na rua, na mídia, com os colegas, mas não 

com os educadores e educadoras do estabelecimento escolar. 
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E nesse espaço-tempo de docência nas escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio 

percebi lacunas de conhecimento, saberes teórico-pedagógicos para o desenvolvimento de 

uma ação educativa centrada na formação dos indivíduos e não apenas na transmissão de 

saberes disciplinares específicos. A curiosidade sobre o corpo para além dos conhecimentos 

biofísicos sobre forma e funções dos órgãos era um fato recorrente nas diversas turmas onde 

lecionava, bem como a ansiedade em conhecimentos acerca da sexualidade humana. 

E foi experenciando a docência que então pude entender o que Freire (1999, p.25) 

postulava ao falar que “[...] quem forma se forma e reforma ao formar e quem é formado 

forma-se e forma ao ser formando”, percebi enfim que “[...] Não há docência sem discência, 

as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à 

condição de objeto, um do outro”. (FREIRE, 1999, p.25). Fui aprendendo e me fazendo 

educadora na via dupla da docência, onde o ensinar e o aprender perfazem uma estrada única 

da Educação. Ensinei e também aprendi, fui formador ao mesmo tempo também que me fiz 

formando. 

Dando continuidade a navegação pelo mar da Educação e velejando nos mares da 

docência trago para as margens do presente um momento de grande alegria: “o meu ingresso 

na Equipe Multidisciplinar de Professores Formadores da Secretaria Municipal de Educação – 

SME/RN”. Naquele espaço-tempo não imaginava que a partir daquele momento um novo 

caminho começava a se delinear para mim. Não tinha idéia que meu percurso profissional 

começara a demarcar uma nova rota em direção a um novo horizonte, configurando-se em 

outro olhar.  Cheguei a Equipe Multidisciplinar da SME/RN com poucas certezas e muitas 

dúvidas, mas tinha por certo, já aprendera que “[...] quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender”. (FREIRE, 1999, p.25). 

As experiências adquiridas na Equipe Multidisciplinar levar-me-iam a navegar por 

outras águas, nas águas da Formação docente. Trabalhar como Professora formadora, 

ministrando aulas na Formação continuada, constituindo-se no marco inicial do meu percurso 

rumo à minha profissionalização docente. 

Foi um percurso de muitas aprendizagens. Quantas descobertas! Medos emergiram! 

Descobri limitações, mas também possibilidades. Descobri-me capaz de navegar por outros 

mares. Mares da Formação Docente. Este “Mar da Formação Docente” se configurou no meu 

momento “charneira” 1.  

Quantas milhas eu tinha que navegar para chegar ao próximo porto-aprendizagem? 

Teria fôlego o bastante para remar pelas correntezas dos devires da Formação docente? Senti 

que uma nova rota se despontava, desvelando um novo percurso de ser e fazer-se educadora. 
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Precisava estar aberta a essa nova realidade, que possibilitava ampliar meus conhecimentos, 

estabelecer novos diálogos, outras conexões. Senti-me, então, numa fonte de saberes, a me 

banhar. Cada onda trazia algo novo a desvelar. Novos saberes a buscar. Desafios a vencer. 

Neste espaço da formação docente pude melhor dialogar e compreender a minha docência no 

Ensino Fundamental e Ensino Médio e trazer esta experiência na forma de conhecimentos nas 

discussões realizadas durante a formação continuada com os professores e professoras da rede 

de Ensino Municipal, ao mesmo em tempo que contribuía significativamente para minha 

atuação como professora do Magistério da Rede Estadual de Ensino. 

Esse período de efervescência de aprendizagens me instigava a mergulhar nos mares 

da Educação e foi nessa necessidade/desejo de saberes docentes, nessa ânsia na busca de 

novos saberes rumei para a especialização em Educação em Sexualidade. E neste percurso 

pude desvelar saberes da sexualidade, saberes de um ser que não é apenas biológico. 

Compreendi que o sentir também faz interlocução com o mundo de simbologias, frente a uma 

cultura impregnada de valores, mitos, tabus, preconceitos.  

Esse espaço-tempo foi significativo me fazendo rever, enquanto pessoa e profissional, 

se constituindo num momento charneira, delineando um novo tempo de aprendizagens e 

sinalizando trajetórias a seguir, frente a uma necessidade e desejo de ampliar os saberes 

apreendidos. 

E mais uma oportunidade de aprender se desvelava, pois fui indicada para assumir a 

Coordenação de Grupo dos Parâmetros em Ação-SME/Natal. E como professora formadora 

desse grupo de estudo, novo movimento rumo ao conhecimento foi se delineando. Tinha que 

articular conhecimentos diversos. Implicava, portanto, tecer a tripla dimensão do saber 

descrito por Nóvoa (1988,): saber-conhecimento, saber-fazer (capacidades) e saber-se 

(atitude). Esse espaço de atuação profissional na Instituição desempenhou um papel formador 

no meu itinerário de educadora. Trabalhar na Formação Continuada como professora 

formadora foi um momento ímpar para o meu crescimento pessoalprofissional. 

Na qualidade de formadora precisava de um embasamento teórico-prático sobre os 

pressupostos e paradigmas educacionais, na perspectiva de mediar uma discussão, 

argumentando e estabelecendo relações entre a teoria, o cotidiano e a prática educativa. E 

assim, diante da necessidade de melhor desempenhar meu papel de educadora, partir em 

busca de conhecimentos. Esse percurso foi gratificante, pois pude rever minhas concepções de 

Educação, indangando posicionamentos, tecendo novos conhecimentos e fortalecendo minha 

prática educativa. Aprendi muito com o grupo de professores (as) - formadores (as) e com os 

alunos - professores e alunas-professoras.  Compreendi que a docência exige muito mais do 
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que a aprendizagem de saberes técnicos e científicos, mas deve permear com outros saberes 

docentes, que são imprescindíveis para a formação integral dos sujeitos que intencionamos 

formar. 

Esse espaço-tempo não mobilizou apenas aprendizagens no âmbito profissional, mas 

posso afirmar que me proporcionou um aprender a ser, fazendo-me sentir e ver, “[...] a 

impossibilidade de existir independente de outrem e o desejo de existir, apesar de outrem. O 

lugar do outro como revelador de mim mesmo e como tendo uma visão redutora do 

eu.”(JOSSO, 2004, p.61). 

E sobre esta relação de espaço-tempo e construção de aprendizagem, Nóvoa (1988) 

nos fala que: 

 

[...] Cada pessoa constrói-se ao sabor de contextos sociais, de universos simbólicos 
ligados a organizações (escolares, religiosas, etc) e a locais (urbanos, rurais). [...] 
Toda formação é um processo de apropriação individual, que se faz numa 
permanente interacção e confrontação com os outros (com os grupos e a 
comunidades) (NÓVOA, 1988, p.122, 127). 

 

Aprendi no grupo e com o grupo, que nos fazemos a cada dia, nesse eterno movimento 

de construção e desconstrução de saberes. Foi um momento de Tensão criadora, que abriu 

novos caminhos para minha navegação rumo à minha formação docente. Aprendi como 

afirma Moraes (2004, p.7-8), que “[...] a autonomia intelectual é também uma expressão de 

um processo de vida, no qual também opera um processo auto-formador que ocorre, muitas 

vezes sem que tenhamos consciência”, pois vejo que todo esse meu percurso percorrido, ao 

longo do meu existir, de co-habitar este espaço-tempo-mundo, o meu caminho foi se fazendo, 

à medida que eu caminhava, e fez desatracar meu barco e partir em busca de outros novos 

saberes. 

E ao longo da experiência da docência, como professora do Ensino Fundamental, 

Ensino Médio, Magistério e professora formadora dos Parâmetros em Ação, aprendi que: 

 

[...] Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. 
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. [...] Ensinar 
inexiste sem aprender e vice-versa (FREIRE, 1999, p.25-26) 
 

Esse movimento em busca de nós mesmos, não como um movimento individualista de 

fortalecer apenas o nosso ego, mas de nos compreendermos inseridos num contexto social que 

nos constitui enquanto sujeito individual-coletivo. Desvelar nossa capacidade autopoiética de 

tornarmo-nos humanos a cada dia, aprendendo no percurso da nossa existência, renovarmo-
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nos em direção à rota do ser-mais, tendo a consciência histórica humana como mola 

propulsora do meu processo de humanização. 

Compreendo que neste momento de busca de formação profissional, de buscar 

delinear um novo percurso profissional, funde-se neste movimento, um outro movimento, o 

da busca pessoal de realizar-se enquanto pessoa. O implicar-se na direção de uma realização 

profissional está intrinsecamente tecido na corporeidade dos sujeitos de buscar-se a si mesmo. 

Faz parte de sua autotranscendência, no movimento de superação de seus limites, de 

realização de desejos incorporados de ser-mais, de tornar-se mais humano. 

Neste movimento de docência, com alunos e alunas do Ensino Fundamental e Médio 

ou com os professores e professoras na Formação Continuada, pude ter a certeza que a sala de 

aula era o meu espaço profissional. A cada dia, apesar das dificuldades de espaço físico e das 

condições inadequadas dos recursos didáticos, me sentia prazerosamente útil. Descobri que 

“[...] o espaço mais pulsante da escola é a sala de aula. Nela são construídos os alicerces da 

educação”. Assim como também percebi que “[...] O professor e sua prática formam uma 

aliança importante para confluir num trabalho educativo de valor humano”.(KACHAR, 2002, 

p.251). 

E à medida que essas inquietações advindas da sala de aula, dos encontros de 

formação foram tomando forma, se estruturando em questões, delineando-se em uma 

problemática: a ausência dos saberes do corpo e da sexualidade nos currículos da escola e nas 

grades curriculares dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas, meus caminhos em busca desses 

saberes foram se constituindo. 

E rumei meu barco em direção aos saberes da Corporeidade, pois vislumbrava 

desvelar conhecimentos sobre o fenômeno do corpo no/do mundo, descortinando assim 

saberes do ser. Compreendia a corporeidade como matriz da sexualidade e via nestes saberes 

do corpo um caminho possível para desmistificar os saberes da sexualidade. A comunhão 

desses saberes do ser seria uma luz para focar os sujeitos na sua totalidade, condição sine qua 

non para sua existencialidade. 

Essa necessidade/desejo me fez retornar a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte como aluna-especial21

                                                 
21 Aluna especial do Programa de Pós-Graduação de Mestrado em Educação é quando não somos discentes 
efetivos do Programa, e é dada uma abertura pela Universidade Federal do Rio grande do Norte em 
participarmos como discente efetivo da disciplina em curso. 

 do Programa de Pós-Graduação em Educação e nos saberes das 

representações sociais naveguei buscando compreender a incorporalização dos símbolos, 

mitos, tabus, valores e preconceitos pelos sujeitos, no seu processo de autoformação, de 

construção da identidade, tendo em vistas que somos seres sociais que se constituem na 
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cultura vigente. Mas compreendia que esse processo de incorporalização da cultura se fazia na 

nossa relação dialógica de interlocução com o mundo e no mundo, mas tinha por certo as 

palavras de Freire (1999), que não negava nossa condição de ser cultural, mas que reconhece 

“[...] que somos seres condicionados, mas não determinados. Reconhecer que a História é 

tempo de possibilidades e não de determinismo, que o futuro, permita-se-me reiterar, é 

problemático e não inexorável” (FREIRE, 1999, p.21). 

Ainda como aluna-especial, cursei algumas disciplinas da Base de Pesquisa da 

corporeidade e tive a certeza que estava no caminho certo, pois os fundamentos aprendidos 

sobre ser-corpo desmistificavam a dualidade do ser como corpo-físico e corpo-alma, e eu 

assim o compreendia. Meu corpo não é apenas palco, onde minha alma se materializa, mas 

altar da relação harmoniosa entre corpo-alma, onde juntos são uno, constituído e constituinte 

do que sou: ser humano. 

Esse percurso em busca de fundamentação teórico-prática subsidiou e deu base para 

construção de um caminho: a construção de um projeto onde as questões do corpo, da 

sexualidade e do processo de Educação/autoformação se faziam elementos fundantes para a 

viagem-expedição que intencionava embarcar e pesquisar rumo a Pós-Graduação/Mestrado.            

E foi então que ao passar na seleção de mestrado da UFRN, um novo itinerário 

despontou e a minha rota da pesquisa foi traçada na viagem-expedição da pesquisa-formação, 

junto a alguns docentes das escolas da Rede Municipal de Ensino, nossos tripulantes-

reflexivos.  

Nesta viagem-expedição seguimos em busca de encontrar caminhos para uma prática 

inclusiva dos saberes do corpo e da sexualidade, sabendo que trabalhar com a temática da 

Educação Sexual não é fácil, pois envolve o ser de cada educador (a).  

Nem todos (as) os educadores (as) que inicialmente se propuseram a fazer a viagem 

disponibilizaram-se no espaço-tempo da Formação continuada a se auto-avaliarem como 

pessoas e como educador (as), pois a viagem-expedição, enquanto processo da pesquisa-

formação trabalhando com a temática da sexualidade humana, envolvia um voltar-se para si, 

o autoperceber-se neste contexto social permeado de mitos, tabus, valores e preconceitos. 

Compreendemos que é partir desse processo de olhar para si e reconhecer-se como este ser 

cultural que os docentes podem refletir seu papel de educador/a formador/a e ressignificar 

suas práticas educativas. 

Mas o barco da viagem-expedição seguiu sua rota e prosseguiu o itinerário, buscou 

vencer os desafios de navegar nas ondas dos saberes do ser, à luz da corporeidade. Segui a 
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viagem com os/as educadores (as), os tripulantes-reflexivos que desejaram e se propuseram a 

implicar-se neste percurso, rumo à reflexão de si e de uma prática docente.  

Descobrimos no decorrer da viagem-expedição, que: “[...] existe trajetória, e a 

trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos” (LISPECTOR, 1986, 

p.172), pois, qualquer caminho ou rota a perfazer por um sujeito22

 

 não basta apenas um mapa 

para monitorar o caminhar, a rota a seguir, mas faz-se necessário o saber, o sentido e o desejo 

por que caminhar nesta e não naquela direção. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Sujeito ativo na perspectiva descrita por Paulo Freire que o compreende como autônomo responsável pelo seu 
processo de educar-se (formação), como sujeito do/no mundo, e não objeto a mercê da formação de outros. Isso 
não quer dizer que não reconheçamos a importância do outro e do mundo na nossa formação de sujeitos. 
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II ONDA 

 

TRILHANDO UMA ROTA E DEMARCANDO CAMINHOS: REGISTRO DE UMA 

PESQUISA-AÇÃO-FORMAÇÃO 
 
 

Viajar? Para viajar basta existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, 
no comboio do meu corpo, ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, 
sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre diferentes, como, afinal, as 
paisagens são. [...] A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que 
vemos não é o que vemos, senão o que somos. 
 

Fernando Pessoa 
 

 

Nesta viagem-expedição, onde os docentes, sujeitos da pesquisa, foram os/as 

tripulantes-reflexivos com destino a aprendizagem de saberes docentes, iremos discorrer sobre 

nossa intinerância com base na concepção de Gonsalves (2003) que compreende o percurso 

metodológico como o “caminho trilhado” ao longo da pesquisa, para que se atinja os objetivos 

definidos, não deixando de explicitar os instrumentos e fontes da pesquisa.  Sendo assim, 

relataremos toda a nossa rota navegada que teve como finalidade a busca de saberes do ser 

(Corporeidade/sexualidade humana). Essa busca de saberes se realizou através das viagens-

expedições23

E no que diz respeito ao caminho metodológico, ancoramos em alguns pressupostos 

teórico-metodológico do pensamento de Gonsalves (2003), já que a autora compreende que 

[...] a questão metodológica é bem mais ampla e indica um processo de construção, um 

movimento que o pensamento humano realiza para compreender a realidade social “(Op.cit, 

p.63). Esta referida autora critica a visão reducionista e muito difundida no meio acadêmico, 

que associa metodologia “[...] a um conjunto de técnicas e de procedimentos para a coleta de 

dados empíricos” (GONSALVES, 2003, p.63). 

. Ao longo deste texto, explicitaremos nosso movimento em busca de construção 

de conhecimentos, a nossa postura epistemológica frente a esses conhecimentos e nos autores 

que ancoramos a construção desses saberes. 

Assim, compartilhando com a visão da autora acima citada, sobre metodologia, 

buscaremos registrar nossa trilha, socializando não apenas técnicas e procedimentos de coleta 

de dados utilizados nesta pesquisa, mas buscaremos explicitar e demarcar toda a rota 

percorrida no trabalho de campo, evidenciando, portanto, os caminhos e paisagens 

                                                 
23 Denominamos de Viagem-expedição cada encontro de formação continuada realizada com os docentes das 
escolas A e B, que se constituíram nos nossos sujeitos da pesquisa. 
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descortinadas que se constituíram no nosso navegar por entre saberes docentes necessários 

para a reflexão da prática educativa rumo a Educação integral dos sujeitos.  

 

2.1 SOCIALIZANDO A ROTA NAVEGADA DA PESQUISA-AÇÃO-FORMAÇÃO 

 

Decidimos trilhar nossa rota de viagem, norteados pelo paradigma da pesquisa 

qualitativa, tendo como bússola os pressupostos metodológicos da pesquisa-ação, pois 

acreditamos que o diálogo, a participação afetiva e efetiva dos envolvidos no projeto na 

construção de caminhos e a ação coletiva são elementos fundamentais para ações educativas 

na perspectiva de mudanças, frente a um contexto pessoal (atitude do sujeito) e profissional 

que necessitamos e desejamos transformar. E como a participação é um ponto fulcral da nossa 

proposta, onde participar não significa apenas estar presente no grupo, mas implica-se na 

reflexão e processo de construção de conhecimentos sobre a prática educativa, se faz 

necessário explicitar que: 

 

[...] o termo “participação” epistemologicamente em seu mais amplo sentido: nada 
se pode conhecer do que nos interessa (o mundo afetivo) sem que sejamos parte 
integrante, “actantes” na pesquisa, sem que estejamos verdadeiramente envolvidos 
pessoalmente pela experiência, na integralidade de nossa vida emocional, sensorial, 
imaginativa, racional (BARBIER, 2002, p.70-71). 

 
 

Foi com base nesse envolvimento pessoal, coletivo, afetivo e efetivo de cada 

tripulante, que buscamos efetivar nossa proposta de pesquisa-ação-formação24

Partimos em viagem pelos mares dos saberes do ser (saberes da corporeidade e da 

sexualidade humana), compartilhando a idéia que educar é permear um diálogo com a 

formação integral dos sujeitos que intencionamos formar e vislumbrando a aprendizagem, 

como a “interdependência dos processos cognitivos e os processos vitais.” (ASSMANN, 

2003, p,7). 

, e mapear as 

dificuldades, necessidades e desejos do grupo, tendo em vista que o nosso projeto de pesquisa 

buscou junto com a tripulação reflexiva refletir sobre as dificuldades e desafios em efetivar as 

ações educativas em sexualidade e oferecer contribuições para a compreensão e construção de 

conhecimentos necessários à ação pedagógica humanizadora, juntos aos docentes e demais 

educadores/as da equipe pedagógica das escolas que se constituem em sujeitos dessa pesquisa. 

                                                 
24 Denominamos este trabalho de pesquisa-ação-formação tendo em vista a natureza deste trabalho de pesquisa 
que se constituiu numa investigação da prática educativa, tendo como via de acesso à formação continuada. 
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Decidimos, então, zarpar viagem, tendo como bússola, os pressupostos do método da 

pesquisa-ação, já que este método segundo Thiollent (2004): 

 
 

[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e, no 
qual, os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo colaborativo ou participativo (THIOLLENT, 2004, p.14). 
 

  
A viagem-expedição, em consonância com as características do método acima citado, 

buscou a implicação25

Explicitando a importância da implicação do/a pesquisador/a na pesquisa, o citado 

autor nos comunica que: 

 de todos/todas participantes nos processos desenvolvidos no decorrer 

da viagem. Esse envolvimento individual e coletivo necessário para a efetivação da proposta 

metodológica, vem ao encontro com uma das características vislumbrada por Barbier (2002, 

p.14), já que para este autor nessa proposta de pesquisa “[...] não se trabalha sobre os outros, 

mas é sempre com os outros” (op.cit. p.85). Ele denomina o método da pesquisa-ação 

existencial, compreendendo como [...] uma maneira filosófica de existir e de fazer pesquisa 

interdisciplinar para um pesquisador implicado (op.cit. p.85). 

 

A pesquisa-ação obriga o pesquisador de implicar-se. Ele percebe como está 
implicado pela estrutura social na qual ele está inserido e pelo jogo de desejos e de 
interesses de outros. Ele também implica os outros por meio do seu olhar e de sua 
ação singular no mundo. [...] O pesquisador esta ao mesmo tempo presente com todo 
o seu ser emocional, sensitivo, axiológico [...] presente com todo o seu ser 
dubitativo, metódico, crítico, mediador enquanto pesquisador profissional 
(BARBIER, 2002, p.14-69). 

   

André Morin (2004) também aponta a implicação de todos que estão envolvidos no 

processo da pesquisa como fator preponderante para que se realize a pesquisa-ação que ele 

particularmente denomina de pesquisa-ação integral e compreende a mudança pela 

transformação recíproca da ação e do discurso, de um modo consciente por meio da reflexão. 

A implicação dos envolvidos na pesquisa seja do(a) pesquisador(a)-condutor(a)26

                                                 
25 Usamos o implicar no texto querendo dá uma ênfase maior no envolvimento dos tripulantes-reflexivos neste 
projeto de pesquisa, e trago este conceito com base na definição de Josso (2004, p.219-220) que nos fala de uma 
implicação permanente em jogo, no trabalho individual e em grupo. Implicação pessoal, afetiva e intelectual do 
sujeito. Implicação no objeto e na produção de conhecimento. 

, 

sejam dos docentes (tripulantes reflexivos) se dá frente ao desejo comum dos mesmos de 

26 Pesquisador(a)-condutor(a) é aqui usado para enfatizar o papel ativo do(a) pesquisador(a) de não apenas 
observar o grupo, mas o papel de mediar, ou seja, conduzir democraticamente o grupo através do diálogo a uma 
direção para a resolução ou superação de problemas. A função do(a) pesquisador(a)-condutora(a) nesta viagem 
em busca de saberes é de conduzir o grupo para a reflexão da prática docente, mediando discussões que 
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buscar saberes que os conduzam a um melhor desempenho na operacionalização da sua 

prática docente. “[...] Desta maneira, cada um quer aumentar seu saber prático, aquele saber 

cotidiano, a fim de sempre aperfeiçoar seus atos profissionais e torna-se um profissional que 

reflete a sua própria ação” (MORIN, 2004, p.23). 

Essa busca em prol de um aperfeiçoamento profissional tendo como meio a reflexão 

da prática educativa se faz partindo da compreensão que o campo profissional da educação é 

complexo, pois, “[...] o meio educativo ou escolar é composto por um conjunto de variáveis 

em interação e pode ser percebido como um sistema sem dúvida estruturado, mas possuindo o 

dinamismo de um organismo vivo devido às pessoas que os compõem” (MORIN, 2004, p.24). 

Partindo destes pressupostos, acima descritos, buscamos ao longo de todo o percurso 

da pesquisa envolver-se e envolver o outro, para que a implicação navegasse rumo à mudança 

de si, da ação e do discurso. E diante dessa intencionalidade, propomos ouvir a tripulação 

sobre as suas necessidades e desejos, no que diz respeito aos saberes do ser, ou seja, no 

desvelar dos saberes do corpo e da sexualidade, tendo em vista o aprender sobre si - o 

autoconhecimento e também sobre a inserção e a articulação desses saberes do ser na prática 

educativa.  

Essa atitude de escuta exercitada pela pesquisadora-condutora da viagem foi 

necessária para sentir as dificuldades, anseios e desejos de cada tripulante, e é denominada 

por Barbier (2002) de escuta sensível, que perpassa a idéia de um escutar/ver, com base na 

abordagem rogeriana em Ciências Humana, como uma atitude meditativa no sentido oriental 

do termo. Para este autor: 

 
[...] o pesquisador deve saber sentir os universos afetivos, imaginários e cognitivos 
do outro para “compreender do interior” as atitudes e os comportamentos, o sistema 
de idéias, de valores, de símbolos e de mitos. [...] A escuta sensível reconhece a 
aceitação incondicional do outro. Ele não julga, não mede, não compara. Ela 
compreende sem, entretanto, aderir ás opiniões ou se identificar com o outro, com 
que é enunciado ou praticado. [...] a escuta sensível supõe uma inversão da atenção. 
Antes de situar uma pessoa no seu “lugar”, comecemos por reconhecê-la em seu ser, 
na sua qualidade de pessoa complexa dotada de uma liberdade e de uma imaginação 
criadora (BARBIER, 2002, p.94-96). 

 

O exercício da escuta sensível foi uma prática incentivada e trabalhada com a nossa 

tripulação, reconhecendo a importância desta estratégia como uma forma de comunicação, de 

escutar e se fazer escutar, bem como, de se fazer presente, de se expor enquanto sujeito 

implicado no processo de aprender com o outro e de compartilhar percepções. Este exercício 

                                                                                                                                                         
sensibilizem os docentes (tripulantes-reflexivos) colaboradores desta pesquisa, a vislumbrarem na sua formação 
uma reflexão sobre sua ação educativa, e do seu ser. 
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do “escutar/ver” foi valorizado no decorrer de todo o processo de desenvolvimento da 

pesquisa, pois nesta viagem-expedição, objetivamos não apenas a formação dos docentes, 

dialogando sobre fazeres e habilidades profissionais, mas dialogar com saberes que 

contribuam para a reflexão do ser destes/destas educadores/as, pois compreendemos que “[...] 

toda atividade humana ocorre em conversações. Quer dizer, num entrelaçamento da 

linguagem (coordenações de coordenações comportamentais consensuais) com o emocionar. 

Por isso as conversações de capacitação entrecruzam-se com as conversações de formação 

humana” (MATURANA, 2003, p.15). 

Essa escuta sensível também aconteceu no momento em que mesmo presente no 

espaço-tempo da viagem-expedição com o grupo, se fez necessário distanciarmos dos 

mesmos, e passamos então a observá-los, atentos as discussões, registrando falas, percebendo 

as dificuldades de alguns em expor sua opinião sobre a temática da sexualidade humana, a 

dificuldade de outros em organizar o pensamento de forma mais clara, ou até mesmo o 

silêncio de alguns docentes. Conforme a exposição (fala) dos docentes, os encontros de 

reflexão buscaram encaminhar discussões na perspectiva que os docentes se posicionassem de 

acordo ou não com as idéias apresentadas, frente às diversas concepções dos demais 

presentes. Cada docente tinha o espaço de expor suas dúvidas, ou apresentar sugestões de 

encaminhamento para resolução de situações–problemas apresentadas pelo grupo ou pela 

pesquisadora. Tendo em vista que a nossa temática central de discussão é o exercício da 

sexualidade humana e da nossa corporeidade, o nosso existir, enquanto sercorpo, nossas 

discussões frente às situações-problemas apresentadas, buscaram “[...] compreender o que são 

valores e como cada um e todos seres humanos se apropriam da cultura e se inserem 

eticamente no mundo” (ARANTES, 2007, p.9). Buscamos construir junto aos tripulantes-

reflexivos “[...] um diálogo que nos permite relacionar educação e valores. Mas acima de tudo 

um diálogo comprometido com a busca de uma vida mais digna, justa e feliz para todos nós” 

(ARANTES, 2007, p.13). Cabe aqui destacar que a discussão sobre valores encaminhados no 

grupo pautou-se na compreensão de que “[...] não se deve ensinar valores, é preciso vivê-los a 

partir da biologia do amor. Não se deve ensinar cooperação, é preciso vivê-la” 

(MATURANA, 2003, p.16). 

O diálogo foi, portanto, nosso elemento norteador das discussões e também para a 

mediação do processo de formação. Buscamos inseri-lo, pois acreditamos que é mediando o 

dialogo que o pesquisador “[...] desempenha, então, seu papel profissional numa dialética que 

articula constantemente a implicação e o distanciamento, a afetividade e a racionalidade, o 

simbólico e o imaginário, a autoformação e a heteroformação [...]” (BARBIER, 2002, p.18). 
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Foi no exercício do diálogo e escuta sensível que os tripulantes-reflexivos 

compartilharam suas impressões. Falaram de si, de suas experiências e de suas concepções 

acerca da sexualidade humana, evidenciando nas suas falas os mitos, valores, preconceitos e 

tabus arraigados com relação à sexualidade humana. E assim, ao dialogar com o outro, 

confrontando diferentes concepções sobre o tema, é que temos a oportunidade de 

“desaprender” e redimensionar nossos valores. Podemos evidenciar  este momento de 

aprendizagem pelo diálogo entre pares, através de depoimentos dados pelos docentes. Vejamos 

suas falas transcritas abaixo:  

  
“-Acredito ser esses momentos bastante rico, pois neles trocamos experiências e 
conhecimentos, passamos e adquirimos conhecimento (Tripulante-reflexiva da 
Escola B)”. 
   
“-Este espaço aberto para nós foi de grande valia, tendo em vista a troca de 
experiência entre nós, como também os textos estudados e socializados no grande 
grupo (Tripulante-reflexiva da Escola B)”. 

 
 

Este momento aberto ao diálogo, além de ter sido significativo para aprendizagem 

conforme evidencia os depoimentos acima, também foi oportuno para observá-los e registrar 

elementos importantes, utilizando a observação como instrumento de coleta de dados, além 

dos questionários e das avaliações.  

Para o exercício da observação no grupo procuramos fazê-lo de forma discreta, sem 

nos distanciarmos fisicamente, mas inseridos no próprio grupo de discussão, sempre a posto 

com caderno e lápis na mão, anotando seus questionamentos, pontos a serem discutidos frente 

aos posicionamentos dos mesmos. Sabemos o quanto é inconveniente para o grupo saber que 

estão sendo observados, avaliados. Esta sensação de avaliação foi claramente evidenciada na 

fala de uma das tripulantes-reflexivas. Vejamos o que ela expressa: 

 

 - Fico curiosa para saber como estou sendo classificada, onde estou sendo 
inserida. (Tripulante-reflexiva da Escola B) 

 

Mas, apesar deste depoimento, o grupo, de uma forma geral, manteve-se aberto às 

discussões, com exceções de alguns poucos tripulantes, que se conservavam distantes, apenas 

ouvindo os demais exporem suas impressões. Mas compreendendo a necessidade de um 

“olhar” (que remete um escutar/ver) para o grupo, buscamos desenvolver a observação, 

partindo do entendimento de que “[...] é uma das mais importantes fontes de informações em 

pesquisas qualitativas em educação [...]” e tendo também consciência de que “[...] ao 

observador não basta simplesmente olhar. Deve certamente, saber ver, identificar e descrever 
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diversos tipos de interações e processos humanos” (VIANNA, 2003, p.14). Este mesmo autor, 

com base nos estudos de Graziano & Raulin (2000) afirma que “[...] a observação é um 

processo empírico por intermédio do qual usamos a totalidade dos nossos sentidos para 

reconhecer e registrar eventos fatuais”. (VIANNA, 2003, p.14). E com essa compreensão 

fizemos nossas observações, registrando acontecimentos, falas e o comportamento dos 

docentes. 

De acordo com a classificação de Vianna (2003), podemos afirmar que fizemos uso de 

uma observação aberta, não-estruturada e participante. Trata-se de uma observação aberta, 

pois o grupo tinha conhecimento de que estava sendo observado, já que sabiam que eram os 

sujeitos da pesquisa e quem os observava, no caso, a pesquisadora-mediadora da formação 

docente. Podemos dizer que realizamos uma observação não-estruturada27 considerando que 

não pontuamos previamente o que seria observado, nem procuramos um comportamento 

específico por parte dos tripulantes-reflexivos para registrar. Registramos expressões verbais e 

não-verbais28

Esse diálogo de que falamos refere-se ao diálogo como fenômeno humano 

preconizado por Freire (1983) que tem como fim, o pronunciamento dos sujeitos, por uso da 

palavra aliada à reflexão-ação, na perspectiva de mudanças. Esses constituintes do diálogo 

(palavra/reflexão-ação) não podem ser dicotomizados, pois segundo o mesmo, “[...] não há 

palavra verdadeira que não seja práxis”, considerando que “[...] a existência, porque humana, 

não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutri-se de falsas palavras [...]”. A palavra 

é por ele entendida como o movimento dinâmico do ser humano existir no mundo e 

pronunciá-lo neste espaço-tempo. O diálogo é, portanto, “[...] este encontro dos homens, 

mediatizados pelo mundo [...]” (FREIRE, 1983, p.92,93). 

. Podemos também dizer que realizamos uma observação participante, já que 

efetivamente estávamos inclusos no grupo, participando dos debates ou fazendo algumas 

inferências e questionamentos aos participantes, instigando-os ao diálogo.  

O diálogo também se fez presente através dos instrumentos utilizados para a coleta de 

dados, já que buscaram dialogar com as concepções dos tripulantes-reflexivos, procurando 

dialogar saberes, a partir dos conhecimentos-prévios, ou seja, das concepções, dificuldades e 

necessidades dos docentes referentes à nossa temática de estudo. E de posse destes dados 

                                                 
27 Segundo Vianna (2003, p.36) [...] a observação, particularmente a não-estruturada, é uma técnica bastante 
flexível que possibilita ao pesquisador fixar-se em fatores que julgue importantes para o objetivo do seu trabalho. 
28 Quando relatamos que registramos expressões verbais e não verbais, nos referimos respectivamente as falas, 
relatos, depoimentos de experiências compartilhadas no grupo, bem como determinados comportamentos, tais 
como a omissão de se expor, de participar, a atitude de silêncio, o tom de voz, a gesticulação, a constrangimento 
em falar sobre a temática da sexualidade. 
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procuramos oferecer aos mesmos uma formação continuada que viesse atender as suas 

necessidades e desejos. Nossa ação de formação docente se constitui prioritariamente numa 

formação humana, já que buscou sensibilizar toda tripulação a refletir sobre seu processo 

formativo, pessoalprofissional, não desprezando os saberes técnicos necessários ao seu fazer 

pedagógico, mas dando um destaque ao seu processo autoformativo29, reconhecendo que, 

enquanto tripulantes-reflexivos, somos eternos viajantes-apreendentes30

Neste processo autoformativo autopoiético de se fazer ser ao longo da existência se faz 

urgente compreender que:   

, seres inacabados, 

em eterno processo de formação, num movimento autopoiético de se fazer ser ao longo da 

existência. 

 

[...] o ato de aprender deve ser considerado sob o ângulo dos seus impactos 
individuais e socioculturais, e, mais precisamente ainda, na sua articulação. [...] 
Assim, o aprendente deve gerir de forma coordenada a sua lógica pessoal e a 
dimensão social do seu empenho. Formar-se e transformar-se como profissional e/ 
ou como ator sociocultural (JOSSO, 2004, p.240).  

           

Sob este ângulo individual do ato de aprender apontado por Josso (2004), Furlanetto 

contribui nesta discussão afirmando que: 

 

[...] aprender não é somente um ato racional, engloba-nos por inteiro, configurando-
se como um ato profundamente amoroso. É um ato de amor a si mesmo, de amor à 
vida e a tudo que ela abarca. Como todo ato de amor, aprender nos toca 
visceralmente. [...] Dessa forma, quando aprendemos. [...] transcendemos e 
descobrimos outros níveis de realidade, que permitem que estabeleçamos conexões e 
reinventemos sentidos, recriando-nos nesse processo (FURLANETTO, 2003, p.5) 

 

Compartilhando deste pensar de Josso (2004) e Furlanetto (2003), destacamos então, 

como fundamental, a formação do/a educador/a, de forma que esta venha a se desenvolver na 

perspectiva de formação e não apenas de capacitação. A primeira perspectiva conforme 

Maturana (2003) envolve o ser da pessoa e a segunda suas habilidades para o seu fazer.  

Além desses autores citados: Furlanetto (2003), Josso (2004), Maturana (2003), 

dialogamos também com o pensamento de Arroyo (2002) ao trazer os/as educadores/as no 

cerne de toda formação docente, não os/as considerando apêndices no processo de educar, 

mas um ponto de referência da educação. O referido autor critica o sistema educacional e suas 
                                                 
29 Com base em Pineau (2003) o Processo autoformativo envolve a apropriação do sujeito da condução de sua 
própria formação. 
30 Trazemos o termo viajantes-aprendentes já que nos propomos seguir viagem pelos mares dos saberes do ser, 
com o objetivo de apreender durante todo o percurso da viagem, dando uma idéia de uma aprendizagem que se 
efetiva ao longo de um percurso formativo pessoalprofissional. Nossa aprendizagem não é estática, ele ocorre 
dentro de um processo contínuo e permanente. Somos eternos aprendentes, onde o processo de aprender é 
contínuo ao longo da nossa existência.. 
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políticas educativas que desconsideram a importância dos docentes no processo de educar, 

pois segundo o mesmo, ao longo da nossa história docente “[...] houve no imaginário sobre a 

educação uma despersonalização que não acontece em outros campos sociais” e por isso 

precisamos “repor os mestres no seu lugar de destaque que lhe cabe”. (ARROYO, 2002, p.10) 

Explicitando sobre esta desvalorização do mestre no cerne das questões pedagógicas 

este autor denuncia que: 

 
Até no imaginário social e das famílias, quando se pensa na educação da infância ou 
dos filhos se pensa na escola. [...] Quando pensamos em saúde de nossos filhos ou 
da infância, não pensamos no hospital, mas nos médicos. Educação nos lembra a 
escola, não seus profissionais, os educadores. Estes não conseguem ser referência, 
mas a instituição escola. Até a história da educação estudada pelos professores (as) é 
a história da escola, dos sistemas de ensino não a sua história profissional, dos seus 
saberes de ofício. Entretanto, os pedagogos foram antes do que a pedagogia e do que 
as escolas. O magistério é anterior às instituições de ensino (ARROYO, 2002, p.10). 

 
 

E nesta ótica de formação docente de Arroyo (2002), onde os mestres são vistos como 

elementos fundamentais no processo de educar, desenvolvemos nossa pesquisa-ação-

formação, e para tanto nossa tripulação-reflexiva precisa perceber-se como viajantes-

apreendentes e ter consciência que estão implicados numa viagem, onde a reflexão sobre a 

sua prática educativa e o seu ser articulam-se para redimensionar o seu aprender ser, aprender 

a fazer, aprender conhecer e aprender a viver juntos. (DELORS, 2003). Interligar diferentes 

saberes, compreendendo a complexidade do processo de educar, e de se fazer educador, que 

envolvem outros saberes docentes, além daqueles saberes disciplinares aprendidos e 

privilegiados na formação inicial, pois o fazer docente ultrapassa o ensinar conteúdos 

disciplinares, tais como: ler, fazer cálculos matemáticos, resolução de problemas e 

conhecimentos dos fenômenos físicos e biológicos, mas de incluir junto à aprendizagem dos 

mesmos a discussão de valores e atitudes éticas de respeito e de aceitação do outro. 

Conteúdos esses que possam contribuir para a formação do cidadão crítico, autônomo e 

responsável, consciente dos seus direitos e dos seus deveres para consigo, para com o outro e 

para o espaço vivo do mundo que os acolhem. 

Essa perspectiva de compreender a formação docente remete-nos a inserir neste 

processo formativo, “uma abordagem interior de educação” (GALVANI, 2002). 

Para Galvani (2002): 

A autoformação não é concebida aqui como um processo isolado. Não se trata da 
egoformação propalada por uma visão individualista. A autoformação é um 
componente da formação considerada como um processo tripolar, pilotado por três 
pólos principais: si (autoformação), os outros (heteroformação), as coisas 
(ecoformação) (GALVANI, 2002, p.2). 
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Esse processo tripolar (autoformação-heteroformação-ecoformação) envolve as 

diversas e complexas inter-relações que permeia o existir de um sujeito, desde as suas 

relações intrapessoais, interpessoais, bem como as relações que estabelecem com o espaço-

tempo do mundo em que vivem. 

Ao enveredar nessa proposta de formação, nossa rota de navegação buscou trilhar 

pelos mares do paradigma da complexidade em que o uno e o múltiplo, a diversidade e a 

unidade e “[...] contempla os múltiplos aspectos de uma ética da formação do cidadão 

planetário que sempre supõe a autoformação, o inacabamento, a compreensão, a consciência 

de pertencimento a terra-pátria” (ALMEIDA e CARVALHO, 2002, p.7- 8). 

E com base neste pensamento complexo, entendemos que o ser humano deve ser 

percebido como um ser em toda sua totalidade, onde corpo-alma, razão-emoção, natureza-

história, indivíduo-sociedade, não são pólos antagônicos, mas elementos constituintes que se 

complementam, e que mantém uma interação dinâmica entre si. E em sintonia com este 

pensar, a educação, portanto, não pode ser postulada de forma fragmentada, dualista, mas 

acolhendo os sujeitos como ser inteiro e ao mesmo tempo como parte desse espaço-mundo 

(princípio hologramático-Morin31

Essa complexa relação de ser do/no mundo é preconizada por Freire (2003, p.14), que 

compreende que o aprendizado “[...] deve encontra-se intimamente associado à tomada de 

consciência da situação real vivida pelo educando”. E explicitando melhor sua afirmação, 

anuncia que:  

) onde ele vive, se faz e interfere na conformação do mundo. 

 

[...] assim, como não há homem sem mundo, nem mundo sem homem, não pode 
haver reflexão e ação fora da relação homem-realidade. Esta relação homem-
realidade, homem-mundo [...] implica a transformação do mundo, cujo produto, por 
sua vez, condiciona ambas, ação e reflexão. [...] O compromisso, próprio da 
existência humana, só existe no engajamento com a realidade, de cujas “águas” os 
homens verdadeiramente comprometidos ficam “molhados”, ensopados. Somente 
assim o compromisso é verdadeiro (FREIRE, 2003, p.17-19). 

 
 

E para vislumbrar a dimensão transformadora da educação, Freire (2003) nos mostra a 

importância de realizarmos nossas ações conectados com o contexto social que vivemos, onde 

sou mundo e ao mesmo tempo faço parte dele. Nosso engajar-se passa por compreender, 

refletir e agir na transformação de uma realidade que buscarmos transformar. E foi com a 

intencionalidade de transformar uma realidade que fizemos a rota náutica da construção de 

                                                 
31 Um dos operadores cognitivos do pensamento complexo de Morin para o entendimento do pensamento 
complexo, que utiliza a metáfora do holograma, onde as partes estão contidas no todo, mas este está também nela 
incluso. (Mariotti, 2000, p.65).  
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saberes. E para este fim é importante e necessário embarcar junto com a tripulação 

reflexiva32, os pescadores de conhecimentos33

Argumentamos nossa proposta educativa com base em autores tais como Paulo Freire 

(1979, 1983, 2003b), Delors (2003), Assmann (1995, 2001, 2003), Arroyo (2002, 2004) e 

Maturana (2003) Furlanetto (2003), Josso (2004), que sinalizam caminhos para prática 

educativa, além da formação do intelecto, numa visão mais humana de educação, que denota 

uma preocupação com a formação do ser do educador. 

, que nos auxiliaram nas nossas reflexões, 

servindo-nos de base e de ancoragem para as nossas discussões, sobre os diversos saberes 

necessários à ação docente, guiando-nos nas descobertas e sinalizando uma rota de ser e se 

fazer ser do/no mundo, enquanto atores sociais de um espaço-tempo. 

Dialogamos com a proposta de Humana Docência de Arroyo (2002), pois acreditamos 

que pensar na formação do ser do educador, com certeza fluirá para uma ação educativa mais 

humana. Para este mesmo autor faz-se necessário recuperar os sujeitos da ação educativa, tal 

como salienta: 

 
Em uma visão mais humana e personalizada, toda ação educativa é uma relação de 
pessoas, de gerações. [...] Toda relação educativa será um encontro dos mestres de 
viver e do ser, com os iniciantes nas artes de viver e de ser gente. O mestre no centro 
da pedagogia, não apêndices. [...] É necessário recuperar os sujeitos tão centrais nas 
matrizes mais perenes da pedagogia pedagógica (ARROYO, 2002, p.10). 

 

Nesta direção apontada por Arroyo (2002), o currículo deve mobilizar, além dos 

saberes técnicos da docência, outros saberes docentes que perpassa o educar, na perspectiva 

de motivar os docentes a trilhar o caminho da prática educativa humanizadora, reconhecendo 

a importância do corpo como um elemento ativo do processo de aprendizagem e dos saberes 

da sexualidade humana como saberes relevantes para o processo autoformativo dos sujeitos, 

já que mobiliza o aprendizado de si, o autoconhecimento. 

 

2.2 NAVEGANDO EM BUSCA DE UMA TRIPULAÇÃO-REFLEXIVA 

 

Para compor uma tripulação que se aventurasse pelos mares dos saberes do ser 

(Corporeidade e sexualidade humana), pensamos inicialmente numa tripulação de docentes 
                                                 
32 Denomino Tripulação reflexiva os docentes envolvidos no processo da pesquisa, buscando explicitar a sua 
tomada de consciência, com base no processo de caminhar para si descrito por Josso (2004), que prediz [...] que 
a atualização consciente passa, em primeiro lugar, pelo projeto de conhecimento daquilo que somos, pensamos e 
fazemos [...] tomar consciência da sua postura d sujeito e das idéias que, consciente ou não consciente, 
estruturam essa postura (op.cet, p.59).  
33 Pescadores de conhecimentos são os autores que serviram de ancoragem para as nossas reflexões teórico-
metodológicas. 
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que desenvolvessem práticas educativas nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º 

ano), tendo em vista que este nível de ensino compreende a formação de adolescentes e estes 

vivenciam nesta fase de desenvolvimento humano um período de muitas transformações 

biopsicosociais, correspondendo, portanto, a faixa etária que apresenta um maior índice de 

curiosidades e anseios no que diz respeito à temática da sexualidade.  

Ressaltamos que apesar de inicialmente termos pensado em trabalhar com docentes 

que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, isso não significa que desconsideramos ou 

não reconhecemos que é fundamental e necessário propiciar uma Educação Sexual para as 

crianças, pois não concebemos a Educação Sexual apenas como um meio de prevenir as 

doenças sexualmente transmissíveis, prevenir a Aids e a gravidez não planejada, mas sim com 

uma educação comprometida com “[...] o direito ao prazer, com o resgate do erótico e com a 

visão positiva da sexualidade” (FIGUEIRÓ, 2001, p.123). 

Esse resgate erótico que nos fala a autora, [...] implica em encarar a sexualidade como 

algo bonito e bom na vida das pessoas, lutando por eliminar a visão que tem predominado: a 

de algo “sujo”, “feio” e “vergonhoso” (FIGUEIRÓ, 2001, p.103). 

Mas, ao ser convidada para colaborar na mediação de uma oficina no Projeto: 

“Cidadania e Diversidade Sexual – Educar sem tabu”34

E foi então oportuno, no nosso primeiro encontro de estudo, por ocasião do projeto 

acima citado, convidar o grupo para fazer uma viagem-expedição em busca de novos saberes 

para nossa formação pessoalprofissional. Essa viagem-expedição seria uma necessidade e 

desejo de ambas as partes envolvidas - minha, enquanto pesquisadora-condutora, que buscava 

sujeitos para efetivar a presente pesquisa e dos docentes desta referida “Escola A”, que se 

mostraram receptivos ao convite e desejavam apreender sobre outros saberes docentes, que 

não foram inclusos na sua formação inicial. 

, numa Escola A, da Rede Municipal 

de Ensino, com um grupo de docentes que atuavam nos anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino 

Fundamental, repensei a minha decisão, tendo em vista a receptividade e a necessidade do 

grupo e o desejo dos mesmos em navegar pelos mares dos saberes do ser. Compartilhávamos, 

portanto, a idéia da necessidade de um trabalho educativo em sexualidade.  

Na oportunidade do nosso primeiro encontro de formação explicitei aos docentes da 

“Escola A” sobre o nosso projeto de pesquisa-formação que consistia em viajar por mares dos 

saberes do ser, tendo como cerne a reflexão da Educação Sexual no âmbito do espaço escolar, 

sob a luz dos saberes da corporeidade. Esclareci para os docentes da “Escola A” a minha 

                                                 
34 Projeto financiado pelo MEC-SECAD- Programa Diversidade Sexual na escola - “Brasil sem homofobia”, em 
parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Ong – Grupo de Apoio aos 
Homossexuais Potiguares (GAHP).   
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necessidade de encontrar uma tripulação reflexiva que possibilitasse um pensar junto sobre as 

ações educativas em sexualidade, tendo em vista o projeto de mestrado em andamento. 

Ressaltamos a importância dos docentes como colaboradores efetivos da pesquisa, já que 

seriam os sujeitos da pesquisa. 

O grupo considerou a proposta da formação continuada viável e se disponibilizou a 

pensar na proposta apresentada e posteriormente construir conjuntamente com a direção da 

escola um cronograma para a realização dos estudos reflexivos, de modo que um maior 

número de docentes pudesse participar, conciliando as atividades profissionais e pessoais de 

toda equipe docente e técnica da escola, já que os encontros seriam realizados em dias extras 

letivos. 

Mas a construção desse cronograma buscando concentrar um maior número de 

docentes e também conciliar suas atividades profissionais e pessoais não foi uma tarefa fácil. 

Contávamos ainda com uma reorganização do calendário escolar para o pagamento de uma 

greve de professores/as da Rede municipal que se estendera por mais de dois meses. Diante 

desta realidade, pensou-se em construir este cronograma como uma forma de pagamento dos 

dias letivos. Ao cogitar os sábados, gerou uma insatisfação por grande parte dos docentes, 

pois já tinham uma semana inteira comprometida com o fazer profissional e aos sábados não 

era oportuno para assumirem mais um compromisso profissional, considerando que os quatro 

sábados anteriores já tinham sido utilizados para a realização das oficinas do projeto: 

“Cidadania e Diversidade Sexual – Educar sem tabu”, como pagamento da greve. Organizar 

os encontros de estudo durante a semana tendo em vista a carga horária das aulas dos 

docentes também não era viável, pois segundo os mesmos, prejudicaria o calendário de dias 

letivos com os discentes.  

Procuramos uma outra forma de viabilizar os encontros de formação e assim 

acordamos fazer durante a semana, procurando ancorar nas horas de estudos semanais, já 

definidos pela legislação municipal, porém, mais uma vez, não foi possível devido à 

rotatividade de docentes a participar dos momentos de formação, pois cada grupo de docentes 

tinha suas horas de estudos diferenciados, ou seja, em dias diferentes da semana. Dessa forma, 

o número de docentes a participarem dos encontros de formação seria reduzido, participando 

apenas três a quatro educadoras, o que não era viável com a proposta da formação docente 

pensada. Deste modo, ficou inviável um trabalho de formação continuada nas horas de estudo 

e planejamento semanal. 

 Depois de um período de indefinição, conseguimos abrir um espaço para a formação 

continuada. Faríamos nossa viagem no turno noturno, com os docentes que se dispusessem a 
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participar, enquanto tripulantes desta viagem-expedição. Combinamos então que teríamos um 

espaço-tempo de duas horas corridas para navegarmos e refletirmos juntos acerca da temática 

da sexualidade humana e a reflexão da prática docente.  

No decorrer deste processo de planejamento (a construção de um cronograma de estudo 

para a formação continuada) da viagem com a Escola A, tendo em vista a indefinição de um 

cronograma, vislumbramos a possibilidade de buscar mais tripulantes para participar e 

aventurar-se pelos devires dos mares dos saberes do ser.  

Foi então que, novamente, um outro convite de uma outra escola – Escola B, por parte 

da direção da mesma nos fez ver a possibilidade de novos tripulantes. Mais uma vez a 

situação se repetia: um grupo com necessidades e desejo de refletir sobre as ações educativas 

em sexualidade e a nossa necessidade de uma tripulação para embarcar conosco nesta viagem 

para construção de conhecimentos.  

A direção da Escola B junto com seus docentes e equipe técnica repassou um 

cronograma, estabelecendo nossos cinco encontros de estudos em dois turnos: matutino e 

vespertino, de acordo com o horário de trabalho dos docentes desta instituição escolar. 

Faríamos os encontros, precisamente cinco viagens-expedições, com duração três horas e 

meia para cada encontro. Estas viagens se realizaram em um feriado escolar, dois sábados e 

dois dias na semana, antecipando feriados. Formou-se assim a tripulação reflexiva com a 

Escola B. 

Diante desta oportunidade, já no primeiro encontro de estudo, em contato com este 

novo grupo (Escola B), compartilhamos com os educadores e educadoras sobre o nosso 

desejo de incluí-los no nosso projeto de viagem rumo aos saberes do ser. Explicitamos 

novamente o objetivo desta viagem-expedição, colocando para os docentes desta escola a 

importância da participação dos mesmos no projeto de mestrado em andamento. Seria um 

trabalho conjunto, onde todos os envolvidos buscariam caminhos para a inclusão de saberes 

do ser (corporeidade e sexualidade) na prática educativa.  

As viagens-expedições foram realizadas de acordo com os cronogramas (Anexos 1 e 2) 

construídos respectivamente pelas duas escolas A e B. Cada escola teve seus cronogramas 

específicos construídos de acordo com a disponibilidade dos docentes e atividades 

pedagógicas extra-sala de aulas, planejadas pelos respectivos docentes dos estabelecimentos 

escolares. 

Conforme podemos observar, diante do que foi acima exposto, o critério para a 

participação no projeto foi a voluntariedade. A inserção das escolas deu-se frente às 

necessidades e desejos dos grupos de docentes das escolas em buscar saberes. 
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2.3 MAPEANDO A TRIPULAÇÃO REFLEXIVA 

 

Conforme descrevemos no item acima, nossa tripulação reflexiva foi composta por 

dois grupos de duas escolas (Escola A e Escola B). Ambas as escolas são da Rede Municipal 

de Ensino - SME/RN. Na escola A contamos inicialmente com a participação de treze (13) 

docentes, mas destes, apenas nove (9) docentes disponibilizaram-se a compor uma tripulação 

reflexiva. Podemos ver conforme ilustra o quadro-1 de freqüência abaixo que a presença dos 

docentes da Escola A foi bastante variável, pois ao longo dos oito (8) encontros de formação, 

não obtivemos a presença de 100% de todos os docentes participantes. Dos nove (9) 

tripulantes, somente 22,2% (02 docentes) tiveram uma freqüência de 100%. A freqüência dos 

demais tripulantes variou de uma participação mínima de 44,4 % a uma participação máxima 

de 100%. 

Podemos observar estes dados numa visão panorâmica, observando o quadro -1 

abaixo:  

  

Quadro 1 -  Freqüência da Tripulação-reflexiva da Escola A 

 

 
ESCOLA     

A 

 
VIAGEM 
22/04/06 

 
VIAGEM 
21/06/06 

 
VIAGEM 
16/08/06 

 
VIAGEM 
23/08/06 

 
VIAGEM 
04/09/06 

 
VIAGEM 
20/09/06 

 
VIAGEM 
25/11/06 

 
VIAGEM 
29/11/06 

 
% 
 
 

TRIP-01 ===== ===== ===== ===== ****** ****** ****** ****** 50 
TRIP-02 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 100 
TRIP-03 ****** ===== ****** ****** ****** ****** ===== ===== 62,5 
TRIP-04 ****** ****** ===== ===== ****** ===== ****** ****** 62,5 
TRIP-05 ****** ****** ===== ===== ===== ===== ****** ****** 50 
TRIP-06 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 100 
TRIP-07 ****** ===== ===== ===== ****** ===== ****** ****** 50 
TRIP-08 ****** ===== ****** ****** ****** ****** ===== ===== 62,5 
TRIP-09 ****** ===== ===== ****** ****** ****** ****** ****** 75 

TOTAL 
TRIP 

 
08 

 

 
04 

 

 
04 
 

 
05 
 

 
08 
 

 
06 
 

 
07 
 

 
07 
 

#### 

 
% 
 

 
88,9 % 

 

 
44,4 % 

 

 
44,4 % 

 

 
55,5 % 

 

 
88,9% 

 

 
66,7 % 

 

 
77,8 % 

 

 
77,8 % 

 

 
#### 

 
 
 

O quadro de freqüência encontra-se destacado nas cores: azul e vermelho, onde a cor 

azul indica as presenças e a cor vermelha as ausências. Destacamos no quadro de freqüência a 

cor cinza, para os tripulantes-reflexivos que tiveram freqüência de 100%.  

Tendo em vista a rotatividade de alguns docentes, estabelecemos como critério a 

participação e, com base neste, consideramos como tripulantes-reflexivos os docentes que 
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tiveram uma freqüência igual ou superior a 50%. Assim, dos treze docentes participantes da 

Escola A, apenas nove (9) atenderam ao critério estabelecido e foram considerados como 

tripulantes-reflexivos. 

Estes valores demonstram que na Escola-A

 Na Escola-B, inicialmente, contamos com a freqüência de quarenta tripulantes-

reflexivos (40 docentes), mas considerando também a rotatividade dos mesmos, usamos do 

mesmo critério de participação adotado na Escola-A. Assim, com base neste critério, dos 

quarenta docentes da escola-B, apenas 19 docentes foram considerados como tripulantes desta 

viagem. Visualizemos o quadro-2 de Freqüência da tripulação-reflexiva da Escola-B, 

apresentada abaixo: 

 tivemos uma participação efetiva de 69,2% 

dos docentes que se propuseram inicialmente embarcar nesta viagem-expedição, os demais 

30,8% abandonaram o barco e desistiram da Formação Continuada no decorrer do seu 

percurso. Alguns docentes justificaram que tinham outras atividades profissionais e também 

pessoais que se tornavam incompatíveis com a formação continuada. Outros não emitiram 

nenhuma justificativa. 

 

Quadro 2 -  Freqüência da Tripulação Reflexiva da Escola B 
 

 
ESCOLA 

B 
 

 
VIAGEM 
11/08/06 

 
VIAGEM 
02/09/06 

 
VIAGEM 
16/09/06 

 
VIAGEM 
29/09/06 

 
VIAGEM 
27/10/06 

 
% 

TRIP-01 ****** ===== ****** ****** ***** 80 % 
TRIP-02 ****** ===== ===== ****** ***** 60 % 
TRIP-03 ****** ===== ****** ****** ***** 80 % 
TRIP-04 ****** ****** ===== ****** ***** 80 % 
TRIP-05 ****** ===== ****** ****** ===== 60 % 
TRIP-06 ****** ===== ===== ****** ****** 60 % 
TRIP-07 ****** ===== ===== ****** ****** 60 % 
TRIP-08 ****** ===== ****** ===== ****** 60 % 
TRIP-09 ****** ===== ****** ===== ****** 60% 
TRIP-10 ****** ===== ****** ****** ****** 80% 
TRIP-11 ****** ===== ===== ****** ****** 60% 
TRIP-12 ****** ****** ****** ****** ****** 100% 
TRIP-13 ****** ****** ****** ****** ===== 80% 
TRIP-14 ****** ****** ****** ===== ===== 60% 
TRIP-15 ****** ****** ****** ****** ****** 100% 
TRIP-16 ****** ****** ****** ****** ****** 100% 
TRIP-17 ****** ===== ****** ****** ****** 80% 
TRIP-18 ===== ****** ****** ****** ===== 60% 
TRIP-19 ===== ===== ****** ****** ****** 60% 

 
TOTAL 

 

 
17 
 

 
07 
 

 
14 

 

 
16 

 

 
15 

 
##### 

 
% 
 

 
89% 

 

 
36,84 % 

 

 
73,7% 

 

 
84,2% 

 

 
78,94% 

 
##### 
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Considerando os docentes das duas escolas (A e B), nossa tripulação-reflexiva contou 

com a participação de vinte e oito (28) docentes, sendo nove (9) educadoras da Escola-A e 

dezenove (19) educadoras da Escola-B

Diante dos percentuais de participação (freqüências) expostos nos quadros (1 e 2) 

acima, que corresponde ao envolvimento dos docentes no processo da 

.  

Formação continuada

Acreditamos que, frente a esta realidade de apatia, da desesperança e desmotivação 

que a classe de educadores/as está vivenciando, a educação fica comprometida na sua 

intencionalidade e na sua qualidade.  Esse quadro real se faz presente diante das condições 

profissionais que a classe tem vivido nos últimos tempos, com um salário defasado e 

condições de trabalho inadequadas. Por estas razões, compreendemos que a formação 

continuada deve acontecer buscando resgatar este profissional, sensibilizando-o para a 

compreensão do real papel da formação continuada para a sua profissionalização. Diante deste 

contexto, fazemos o seguinte questionamento: qual a importância e o papel da Formação 

continuada no processo de formação dos docentes e como estes docentes entendem e 

acolhem? O que podemos chamar de Formação Continuada? 

, 

(que foi as nossas viagens-expedições), podemos perceber que não tivemos a participação de 

100% dos tripulantes-reflexivos. Conforme pudemos observar durante o convívio com o 

grupo, apesar destes reconhecerem importante a formação continuada, como um meio 

importante de atualização profissional, podemos observar que estes mostraram-se 

desmotivados em buscar sua formação permanente.  

Buscando responder aos questionamentos acima, intencionamos pontuar a importância 

da Formação Continuada para o percurso da profissionalização do/a educador/a. O Ministério 

de Educação e Cultura (MEC) preconiza que [...] a formação continuada no mundo atual 

passa a ter um papel central na atividade profissional: o educador necessita constantemente 

repensar e aperfeiçoar sua prática docente (MEC-Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores de Educação Básica, 2005, p.3). 

Ampliando essa discussão sobre a formação docente, Ramalho (2003) expõe que, com 

as transformações da sociedade contemporânea, criaram-se novas expectativas para a escola e, 

consequentemente, a demanda para a formação docente assumiu outros desafios para além da 

aquisição de saberes acadêmicos específicos para os diversos componentes curriculares do 

currículo escolar, fazendo-se necessário extrapolar a racionalidade fechada e exógena aos 

docentes e direcioná-las para aprendizagens de competências profissionais na direção da 

profissionalização, que implica fundamentalmente na profissionalidade e profissionalismo. 
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Buscando diferenciar esses termos, a referida autora explicita que a profissionalidade 

“[...] diz respeito aos saberes, competências, atitudes, etc. do agir profissional”, enquanto que 

profissionalismo “[...] volta-se para a busca de reconhecimento social, de um maior status do 

grupo” (RAMALHO, 2003, p.11) 

Com base na fala de Ramalho (2003), trazemos suas proposições sobre 

profissionalização para o contexto que trabalhamos a formação docente e ousamos inferir que 

nossos/as educadores/as precisam trilhar um caminho rumo ao seu profissionalismo, o que 

promoverá sua auto-estima e autonomia, enquanto classe de educadores/as, juntamente no 

movimento da promoção de sua profissionalidade. A formação continuada deve incitar esses 

movimentos de profissionalização dos docentes na perspectiva de um caminho construtor de 

identidade destes profissionais da educação. 

A formação continuada deve estar interligada a esses movimentos de 

profissionalização dos docentes, incitando e motivando os mesmos a trilharem 

simultaneamente as vias paralelas da formação docente (profissionalidade e profissionalismo), 

para que estes profissionais da educação possam efetivar uma educação de qualidade, sendo 

estes valorizados pelo seu trabalho de formação de sujeitos realizados na e pela educação. 

Posicionamos, portanto, com a concepção de formação continuada que se vincula a dimensões 

mais amplas da profissão, como as questões sociopolíticas que envolvem a sua 

profissionalização (profissionalidade e profissionalismo). 

Nessa discussão sobre formação continuada é importante esclarecer quais as 

concepções de formação continuada que existem e em que as mesmas se diferenciam. 

Apresentando os diferentes conceitos e percepções sobre o que é formação continuada, 

Falsarella (2004) afirma que “[...] de modo geral os autores tendem a recusar o conceito de 

formação continuada como treinamento (visto como modelagem de comportamento) e a 

adotar uma concepção de formação continuada como processo” (FALSARELLA, 2004, p.48). 

A autora nos fala que os /as diversos/as autores/as que discutem sobre a formação 

continuada encontram-se subdivididos em três grupos: os que concebem a formação 

continuada como “aquisição de informações e ou competências”, os que as compreendem 

como “prática reflexiva no âmbito escolar” e outros que visualizam a formação continuada 

“para além da prática reflexiva”, isto é, como prática reflexiva articulada com as dimensões 

sociopolíticas mais amplas. 

Falsarella (2004) explicita que “[...] no primeiro grupo, situam-se autores que 

defendem o uso de recursos da tecnologia educacional para a capacitação de professores 

através de módulos de ensino ou modalidades semelhantes, em cursos, seminários, etc, 
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presencialmente ou à distância” (FALSARELLA, 2004, p.49), enquanto que os dois outros 

grupos de autores/as “[...] tendem a desqualificar estratégias verticais de formação continuada 

(impostos aos professores de cima para baixo), como, por exemplo, aquela que se prevê o 

“repasse” ou a “multiplicação” aos professores por especialistas” (FALSARELLA, 2004, 

p.49). No caso deste último grupo, a mesma autora complementa que “[...], nessa linha, a 

discussão sobre a formação continuada deve considerar a identidade profissional do professor, 

sua construção como sujeito historicamente situado e a mobilização” (FALSARELLA, 2004, 

p.49).  

Frente a essas diversas correntes apresentadas, o Ministério de Educação e Cultura-

MEC na direção de sistematizar uma política de regulamentação sobre a formação continuada 

e enquanto indutor de políticas educacionais institucionalizou a formação docente, articulando 

a formação continuada à pesquisa e à produção acadêmica desenvolvida nas universidades e 

pauta sua atual política de formação docente regidos pelos seguintes princípios:  

 

[...] a formação do educador deve ser permanente e não apenas pontual; formação 
continuada não é correção de um curso por ventura precário, mas necessária reflexão 
permanente do professor; a formação deve articular prática docente com a formação 
inicial e a produção acadêmica desenvolvidas na Universidade; a formação deve ser 
realizada também no cotidiano da escola em horários específicos para isso, e contar 
pontos na carreira dos professores (MEC - Rede Nacional de Formação Continuada 
de Professores de Educação Básica, 2005, p.3). 

 

E com base no que o MEC estabelece, destacamos o primeiro princípio acima citado 

que diz respeito à formação do educador “como um processo permanente”. Concordamos e 

defendemos que cabe a Rede Formadora35

Partindo do binômio – necessidade/desejo compreendemos que a formação deve 

acontecer não como uma imposição, alheia às necessidades e desejos dos docentes, pois sem 

 promover a implementação de políticas públicas 

que operacionalizem ações nesta direção, de forma que venha a trazer políticas que 

contribuam efetivamente na valorização dos docentes, mas também compreendemos que a 

formação deve partir da necessidade/desejo dos docentes. Deve-se, portanto, 

sensibilizar/mobilizar o (a) educador (a) a buscar e gerir sua formação permanente como uma 

necessidade/desejo pessoalprofissional na perspectiva da atualização/autonomia do seu 

desenvolvimento profissional.  

                                                 
35 Conforme define o documento do MEC - Rede Nacional de Formação Continuada (2005) que trata das 
diretrizes, ações e processos de implementação da política de formação continuada que vem sendo desenvolvido 
pelo MEC/SEB desde 2003, a Rede é formada pelo Mec, Sistemas de Ensino e os Centros de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Educação. Estes, portanto, se constituem [...] parceiros no desenvolvimento e oferta de 
programas de formação continuada, bem como na implementação de novas tecnologias de ensino e gestão em 
unidades escolares e sistemas estaduais e municipais. (MEC-SEB, 2005, P.3). 
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considerar estes aspectos “[...] a reflexão sobre a prática torna-se uma exigência da relação 

Teoria/Prática, sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo” (FREIRE, 

1999, p.24). 

Assim, em consonância com esse pensar e com a intenção de conhecer a 

necessidade/desejo dos docentes com relação à formação permanente e contínua, no decorrer 

da viagem-expedição realizada com as duas escolas (A e B) estivemos atentos ao grupo, 

registrando suas posições, críticas e sugestões dirigidas à nossa ação educativa de formação 

docente, como também ficamos atentos às posturas, atitudes de envolvimento ou 

distanciamento no decorrer do percurso formativo.  

Observamos uma apatia por parte de alguns tripulantes-reflexivos em buscarem sua 

formação continuada (e permanente). Quando questionados sobre a freqüência com que os 

mesmos participavam de cursos, formações continuadas, eventos (palestras, seminários e 

congressos) ou o acesso a publicações, voltados para o aperfeiçoamento da carreira 

profissional, alguns compartilharam que não tem buscado essa formação e socializam que 

essa desmotivação em navegar na direção de seu próprio desenvolvimento profissional tem 

como uma das causas o contexto de desvalorização profissional que vivenciam, que tendo em 

vista a questão de baixos salários, precisam trabalhar nos três turnos, assumindo várias 

escolas, não havendo um espaço-tempo para freqüentarem cursos, eventos, ou formações 

continuadas, voltados para sua profissionalização.  

Podemos evidenciar o que descrevemos observando as falas dos tripulantes-reflexivos 

descritas abaixo, que expuseram os diversos motivos que os levam a não trilhar um percurso 

rumo à sua profissionalidade.  

 

- Os cursos que tenho participado foram promovidos pela Secretaria de Educação, 
pois o dinheiro que ganho só dá para as despesas com a minha família. (Tripulante 
Reflexivo da Escola-A)”. 
 
- Faltam recursos financeiros para investir na minha formação. A educação é muito 
desvalorizada, pois notamos que os “administradores” não têm no professor um dos 
pilares do processo educativo. (Tripulante Reflexivo da Escola-B)”. 
 
- Tempo disponível; incentivo do governo; falta de recurso financeiro (Tripulante 
Reflexivo da Escola-B)”.. 
 
- Tempo e questão financeira são os maiores empecilhos. É preciso trabalhar a 
formação do professor. Sua dedicação a várias escolas é uma barreira para a 
atualização do professor. (Tripulante reflexivo da Escola-B)”. 
 

 

Mas, diante deste contexto de desmotivação e apatia com relação à autogestão de sua 

formação profissional, tivemos uma docente que frente à este mesmo questionamento 
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(participação em cursos de atualização profissional) posicionou-se como motivada a investir 

na sua qualificação profissional e faz críticas aos demais profissionais que encontram-se 

acomodados no que diz respeito à sua formação docente permanente. Vejamos o depoimento 

da mesma: 

 

- Acabei de concluir a Pós-Graduação e não quero parar. Muito em breve estarei 
correndo atrás do Mestrado. Vejo que através da Educação temos a oportunidade 
de vencer na vida, pois os estudos nos preparam para um futuro melhor. Como 
educadora, procuro ofertar o que tenho de melhor. Infelizmente essa prática não é 
de muitos, mas poucos pedagogos têm esta visão. Hoje vejo muitos educadores 
acomodados e fazendo a coisa de qualquer jeito, acrescento que a questão salarial 
não é motivo para termos a educação que ai está, pois o que precisamos é de 
profissionais que vistam a camisa da educação (Tripulante Reflexivo da Escola-B)”. 

 
 

Com base nos depoimentos acima descritos, podemos perceber que há um contexto de 

insatisfação por parte da grande maioria dos docentes, e desta forma entendemos que a busca 

pessoalprofissional pela profissionalização docente não se efetiva como prática/atitude do (a) 

educador (a). A maioria dos/das educadores(as) atribuem às instituições (Secretárias de 

Educação ou ao governo) a responsabilidade de sua profissionalização. Os docentes também 

colocam que a participação em formações docentes, eventos e outros cursos ligados à área de 

Educação não lhe trarão benefícios ou retornos significativos à sua carreira profissional no 

que concerne à melhoria salarial, frente a uma política pública que não converge para a 

valorização dos profissionais da educação. 

Diante desta realidade de desvalorização profissional, será que podemos afirmar 

categoricamente que a melhoria salarial dos docentes garantiria a qualidade na Educação? A 

desvalorização profissional passa unicamente pela questão salarial, ou seja, pelos baixos 

salários pago ao profissional da Educação? E as condições de trabalho deste profissional não 

assumiriam como um pilar essencial para a qualidade na Educação? 

Acreditamos que os três questionamentos acima podem ser discutidos conjuntamente, 

por se compreender que todas as questões convergem para a qualidade na Educação, e, 

portanto, não podemos conceber que a qualidade na educação tenha um único pilar, ou uma 

única dimensão a priorizar. A qualidade na educação se faz com a formação permanente e 

contínua dos docentes, atrelada ao movimento da profissionalidade e do profissionalismo do 

professor, que mobiliza a valorização do mesmo. E esse movimento, que constitui a 

profissionalização dos/das educadores/as, passa pela valorização salarial, bem como pela 

melhoria das condições de trabalho, que devem estar adequadas para o desenvolvimento de 

suas ações educativas. E neste movimento da profissionalização docente compreendemos que 
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cabe ao MEC, na condição de instituição governamental que coordena e delibera ações para a 

Educação, implementar políticas públicas que contribuam efetivamente para a valorização do 

educador/a, possibilitando aos docentes, “condições adequadas”36

Mas cabe aqui ressaltar que não podemos delegar toda a responsabilidade da 

formação/profissionalização exclusivamente ao governo, destacamos também que os/as 

educadores/as não devem assumir o papel de “vítima do sistema”, e descuidar do seu 

crescimento profissional, é preciso que este assuma o papel de gestor de sua 

profissionalização e garanta o seu espaço de atualização, buscando superar as condições 

adversas que a classe tem enfrentado.  

 para o exercício de sua 

profissão.  

Ao responsabilizar os docentes pela autogestão da sua formação, nos apoiamos em 

Tardif (2002), ao afirmar que o saber dos professores/as é social, mas reconhecendo a 

dependência destes/destas para a existência da profissão, pois “[...] a questão do saber dos 

professores não pode ser separado das outras dimensões do ensino, nem do estudo do trabalho 

realizado diariamente pelos professores, de maneira mais específica” (TARDIF, 2002, p.10). 

Essa interdependência desses contextos: social e individual para a efetivação da 

profissionalização docente, apontada por Tardif (2002), se faz porque não se pode discutir o 

saber profissional sem atrelá-lo com os “condicionantes e com o contexto do trabalho”. 

Segundo o autor: 

 

 [...] o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber 
deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com sua experiência de 
vida e com sua história profissional, com suas relações com os alunos em sala de 
aula e com os outros autores escolares na escola, etc. (TARDIF, 2002, p.10). 

 

Tardif (2002) acrescenta que: 

 

[...] Noutras palavras, o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos 
cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um processo de construção ao longo 
de uma carreira profissional na qual o professor aprende progressivamente a 
dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o 
interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua 
consciência prática (TARDIF, 2002, p.10). 

 

E esse processo de aprender ao longo da profissão, de incorporar saberes no decorrer 

de suas experiências como docente, corresponde ao processo da autoformação (PINEAU, 

                                                 
36 As condições adequadas que referimos no texto, se referem não apenas as condições salariais dos/as 
educadores/as, mas as condições de trabalho, a sua atualização profissional, bem como a revisão e dos cursos de 
formação inicial. 
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2003) do educador, onde não apenas os saberes cognitivos da profissão estão envolvidos, mas 

toda a sua corporeidade está inserida neste processo de tornar-se docente, ou seja, de construir 

sua identidade docente.   

 

2.4 APRESENTANDO E MAPEANDO O PERFIL DA TRIPULAÇÃO REFLEXIVA 

 

A composição da tripulação-reflexiva foi formada por dois grupos de docentes 

provenientes de duas escolas. Uma Escola A localizado na Zona Sul e a Escola B localizada 

na Zona Leste da cidade do Natal. 

Com base no questionário-perfil (anexo-3) respondido pelos docentes da Escola-A e 

da Escola-B pudemos coletar dados referentes à formação/graduação do (a) educador (a), 

tempo de docência, sua atuação e outros dados pessoais. De posse dos dados de cada docente, 

construímos quadros que possibilitassem uma visão panorâmica do perfil dos educadores e 

educadoras das escolas. Vejam o quadro-3 abaixo: 

 

Quadro 3 - Perfil dos Tripulantes-reflexivos da Escola A 

DOCENTE SEXO FAIXA 
ETÁRIA FORMAÇÃO TEMPO DE 

DOCÊNCIA 
ATUAÇÃO 
DOCENTE 

 
ESCOLA 

 

1 F 43 
Pedagogia e 

especialização 
24 Polivalente A 

2 F 62 
Pedagogia e 

especialização 
32 

Função vice-
diretora A 

3 F 44 
Pedagogia e 

especialização 
11 Polivalente A 

4 F 32 Pedagogia 9 Polivalente A 

5 F 58 Pedagogia 30 
História e 
Geografia A 

6 F 42 Pedagogia 5 Polivalente A 
7 F 58 História 24 Polivalente A 

8 F 52 
Pedagogia Mestre 

em Educação 
19 

Orientadora 
educacional A 

9 F 55 Pedagogia 20 Polivalente A 

 
Todas tripulantes-reflexivas da Escola A

O tempo de docência das educadoras deste estabelecimento de ensino varia de cinco 

(5) anos a trinta e dois (32) anos. Deste grupo, sete (07) docentes encontram-se em sala de 

 são docentes que desenvolvem suas ações 

educativas nos anos iniciais do Ensino fundamental (1º ao 5º ano). Contamos com a 

participação de nove (09) tripulantes do sexo feminino, com faixa etária entre 32 a 62 anos. 

Todas as tripulantes apresentaram nível superior, sendo que, destas, três educadoras têm 

especialização na área de educação e uma das docentes tem mestrado em educação.  
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aula, uma na vice-direção e outra na coordenação (orientação). Estes dados, conforme foi dito 

anteriormente, foram obtidos a partir dos questionamentos respondidos no Perfil dos 

tripulantes-reflexivos (Anexo-3), pelos docentes da escola. 

Apresentaremos a seguir o quadro abaixo com os dados referentes ao perfil dos 
docentes da Escola-B. 

 
 

Quadro 4 - Perfil dos docentes da Escola B 
 

DOCENTES SEXO FAIXA 
ETÁRIA FORMAÇÃO TEMPO DE 

DOCÊNCIA 

 
ATUAÇÃO 
DOCENTE 

 

ESCOLA 

01 F 37 anos 
Biologia 

Especialização 
03 

Professora de 
Ciências B 

02 F 61 anos Pedagogia 25 Professora Polivalente B 

03 F 49 anos 
Pedagogia 
Mestrado 

26 Apoio Pedagógico 
 

B 
 

04 F 42 anos 
Pedagogia 

Especialização 
20 Professora Polivalente B 

05 F 61 anos Pedagogia 25 
Professora 

Polivalente/ 
Biblioteca 

 
B 
 

06 F 30 anos 
Pedagogia e 

especialização 
08 Professora polivalente B 

07 F 32 anos 
Pedagogia 

Especialização 
17 Professora Polivalente 

 
B 
 

08 F 28 anos 
Pedagogia 

 
02 Professora Polivalente B 

09 F 40 anos 
Pedagogia 

Especialização 
22 Professora Polivalente B 

10 F 38 anos 
Letras 

Especialização 
06 

Professora de 
Português B 

11 F 39 anos 
Pedagogia 

Especialização 
03 Professora Polivalente B 

12 F 41 anos Pedagogia 17 Apoio Pedagógico B 

13 F 43 anos História 18 Professora de História B 

14 F 38 anos 
Letras 

especialização 
22 

Professora de 
Português 

B 
 

15 F 38 anos 
Pedagogia 

Especialização 
10 Professora Polivalente B 

16 F 54 anos 
Pedagogia 

Especialização 
18 Professora Polivalente B 

17 F 44 anos 
Letras 

Especialização 
18 

Professora de 
Português B 

18 F 31 anos Pedagogia 05 
Professora de 
Informática B 

19 F 29 anos 
Pedagogia 

Especialização 
12 Apoio Pedagógico B 
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A tripulação reflexiva da escola da Escola B foi composta por docentes do sexo 

feminino que ensinam nas séries iniciais e finais do Ensino fundamental. Deste total de 

dezenove docentes, três (03 docentes) trabalham na coordenação, um (1) na biblioteca e os 

demais (15 docentes) estão atuando em sala de aula, se redistribuindo nas séries iniciais (09 

docentes) e nas séries finais do Ensino Fundamental (06 docentes). A tripulação apresentou 

uma faixa etária que vai de 28 anos a 60 anos. Todos os docentes têm nível superior, destes, 

doze (12) têm especialização na área de educação e um docente tem mestrado em educação. O 

grupo apresenta um tempo de docência que vai de dois (2) anos a vinte e seis anos (26)37

  

. 

2.5 DIÁRIO DE BORDO: REGISTROS DAS VIAGENS-EXPEDIÇÕES 

 

Organizamos as nossas viagens-expedição (encontros de reflexão), onde cada grupo de 

tripulantes-reflexivos das escolas A e B embarcou conforme seus respectivos cronogramas.  

Durantes as viagens-expedição tivemos sempre o diálogo como um elemento 

norteador das nossas discussões e todos tiveram o direito à voz, considerando que as 

percepções de cada um eram importantes, pois consistia no ponto de propulsão para nossas 

discussões. As nossas reflexões tiveram como ponto de partida os conhecimentos prévios dos 

docentes e os diferentes pontos de vistas abordados nos debates temáticos. 

Esclarecemos para os grupos que estes momentos de reflexões sobre a sexualidade 

Humana não consistiam em “adestramento”, “catequização de valores”, ou seja, fazer com 

que todos, ao término dos encontros de estudo, pensassem da mesma maneira, mas sim que 

cada um refletisse sobre seus valores, preconceitos, mitos e tabus arraigados nas suas 

couraças, afim de que os mesmos os redimensionassem.  

O respeito ao outro, reconhecendo a singularidade de cada sujeito, foi um dos pontos 

elencados para a realização dos debates, pois compreendemos que: 

 

[...] a construção de um clima favorável á aprendizagem pressupõe confiança, 
paciência, respeito à diferença de pontos de vista e de opiniões, e pressupõe espaço 
para a divergência e a confrontação, atitudes estas que devem ser previstas e 
trabalhadas como conteúdos que integram o processo de formação (MEC-
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, 
2001, p.15). 

 

                                                 
37 Registramos o tempo de docência dos docentes considerando seu tempo de atuação na Educação como 
docente, e não apenas tempo de docência na Rede de Ensino Municipal. 
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Estes encontros consistiam não apenas em refletir sobre nossas ações docentes, mas 

desencadear um processo de voltar-se para si, enquanto ser inacabado, em processo constante 

de formação. Nos nossos encontros de estudo o processo auto-reflexivo foi um elemento 

desencadeador das reflexões para a revisão dos nossos conceitos incorporados, como para a 

abertura de um diálogo consigo e com o outro, pois buscávamos, nesta formação, mobilizar o 

processo de autoformação. 

Antes de iniciarmos nossa viagem, ao socializar as concepções de educação do nosso 

projeto de mestrado, que nos norteariam ao longo do nosso itinerário, explicitamos aos 

tripulantes sobre a metáfora da viagem rumo aos saberes do ser, como forma de construção do 

texto dissertativo do projeto de mestrado e lançamos a proposta para que cada um dos 

tripulantes-reflexivos escolhessem um pseudônimo.  

As opções de pseudônimos foram sugeridas a partir de nomes de animais marinhos, ou 

seja, seres vivos que habitam o mar. Estes pseudônimos tinham com finalidade a identificação 

dos docentes nos instrumentos de coleta de dados que seriam usados nos encontros 

formativos. Levei uma caixa com papelotes cortados contendo algumas sugestões de nomes 

para escolherem dentre aqueles que se encontravam no interior da caixa. Foi compartilhado 

no grupo que, caso eles tivessem uma outra sugestão para usar como pseudônimos, poderiam 

fazê-los.  

Todos concordaram em usar os pseudônimos, não fizeram nenhuma restrição. 

Explicitei que essa forma de assumir pseudônimo proporcionaria mais liberdade de expressão 

e no momento de inserir seus depoimentos no texto da dissertação seus nomes seriam 

preservados. Mas, ao longo dos encontros, os docentes esqueciam de colocar (assinar) seus 

pseudônimos, nos diversos instrumentos que usamos para coleta de dados, que foram os 

questionários de conhecimentos prévios e as avaliações. E assim optamos por não colocar 

pseudônimos na identificação de suas falas, mas apenas identificá-los como docentes da 

escola A ou B. 

Inicialmente, antes de qualquer discussão, cada tripulante recebia uma folha digitada 

com os “questionamentos de conhecimentos prévios” (Anexos: 4, 5, 6,7) sobre a viagem 

temática do dia de encontro e que consistia num dos instrumentos que usávamos para coletar 

nossos dados de pesquisa, bem como conhecer as concepções e conhecimentos dos docentes 

sobre a referida temática em questão. Socializamos, então, com o grupo, o objetivo do uso do 

questionário.  

Estabelecemos com o grupo um determinado tempo para que pudessem responder aos 

questionamentos e posteriormente recolhíamos, para então iniciarmos nossos estudos 
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temáticos. Cada um dos docentes deveria registrar suas primeiras impressões. Este primeiro 

momento seria, na verdade, uma reflexão individual acerca da temática em questão. 

 Pelo que pudemos observar, este momento consistiu num momento de conflito, pois 

percebíamos que nem sempre era fácil para os docentes transcrever para o papel o que estava 

desordenado no pensamento. Este ato de responder ao questionário de conhecimentos prévios 

permitia aos tripulantes-reflexivos que reorganizassem o seu pensamento através de uma 

viagem interior, revendo seus conceitos e transcrevendo-os, e também possibilitava aos 

docentes sistematizarem as suas idéias para a discussão posterior no grupo, propiciando, 

assim, uma revisão de conceitos, identificando dúvidas, lacunas e dificuldades da referida 

temática questionada.  

Muitos docentes, diante dos questionamentos, afirmavam que nunca tinham pensado 

em conceituar ou mesmo pensado de forma mais organizada sobre determinados temas 

específicos. Mas, com certeza, no ato de transcrever para o papel seu ponto de vista sobre um 

determinado questionamento, já era um ponto de partida para sistematizar idéias para uma 

posterior discussão coletiva sobre a temática a ser discutida naquela referida viagem.  

Os questionários de conhecimentos prévios se constituíram em questões abertas, 

considerando que os docentes puderam respondê-los livremente. A escolha deste instrumento 

de pesquisa foi realizada compreendendo que através dos registros escritos teríamos como 

melhor analisar suas falas, considerando o tamanho do grupo de docentes que compunham a 

tripulação-reflexiva da pesquisa-formação. 

 Posteriormente, nas análises desses questionários prévios, buscamos evidenciar nas 

suas falas registradas indicadores que nos proporcionassem estabelecer categorias e 

posteriormente inferimos significado e sentido às proposições dos mesmos. 

Segundo Chagas (2000) com relação à construção dos questionários “[...] não existe 

uma metodologia padrão para o projeto de questionários, porém existem recomendações de 

diversos autores com relação a essa importante tarefa no processo de pesquisa científica” 

(CHAGAS, 2000, p.1). 

Conforme as orientações sobre o uso de questionário como instrumento de coletas de 

dados para a pesquisa, realizamos um pré-teste com outros docentes de diferentes escolas, a 

fim de detectarmos possíveis falhas e revisarmos, no que concerne a abordagem, conteúdo, a 

redação e termos de dúbia interpretação. Os mesmos não precisaram de muitos reajustes com 

relação a sua estrutura e assim entendemos que com as devidas e pequenas modificações, 

estes poderiam ser aplicados com os docentes que constituíram a nossa tripulação-reflexiva.  
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Os conhecimentos prévios atendiam a um princípio de Freire (1999), que “ensinar 

exige respeito aos saberes dos educandos”. O referido autor questionava-se: “[...] por que não 

estabelece uma necessária “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos 

e a experiência social que eles têm como indivíduos?” (FREIRE, 1999, p.33-34). 

E com base neste princípio de Freire (1999), explicamos para a nossa tripulação 

reflexiva que este momento de responder aos questionários prévios tinha a intencionalidade 

de conhecer previamente os seus saberes sobre as referidas temáticas de estudo, a fim de 

buscarmos atender as suas necessidades, realizando as discussões, partindo dos 

conhecimentos da tripulação-reflexiva. Estes conhecimentos prévios também foram de 

fundamental importância para a auto-avaliação dos mesmos, desvendarmos lacunas de saberes 

e fazendo-os repensarem sobre eles mesmos. Essa capacidade de auto-avaliação seria um 

exercício freqüente ao longo do nosso percurso de (auto)formação.  

A esse processo de autoavaliação, como uma perspectiva de autoformação, pudemos, 

de certa forma, associar ao processo de “caminhar para si” descrito por Josso (2004). Esta 

autora descreve que o caminhar para si, 

 

[...] apresenta-se assim, assim como um projeto a ser construído no decorrer de uma 
vida, cuja atualização consciente passa, em primeiro lugar, pelo de conhecimento 
daquilo que somos, pensamos, fazemos, valorizamos e desejamos na nossa relação 
conosco, com o outro e com o meio humano e natural. [...] é entrar em cena um 
sujeito que se torna autor ao pensar sua existencialidade. Porque o processo auto-
reflexivo, que obriga a um olhar retrospectivo e prospectivo, tem de ser 
compreendido como uma atividade de auto-interpretação crítica e de tomada de 
consciência da relatividade social, histórica e cultural dos referenciais interiorizados 
pelo sujeito e, por isso constitutivo da dimensão cognitiva da sua subjetividade 
(JOSSO, 2004, p.59-60). 

 
 

A cada viagem-expedição, depois deste momento retrospectivo de si, através dos 

questionamentos prévios, onde os conhecimentos eram sistematizados, registrados e entregues 

a pesquisadora-condutora, prosseguíamos nosso estudo, ou seja, nossa viagem, 

compartilhando a rota de viagem, através de uma pauta (anexos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

Com intuito de refletir sobre a temática de estudo, procuramos sensibilizar os 

tripulantes mobilizando-os a pensar através da estratégia da “Leitura Compartilhada” (Anexos 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) que era lida em voz alta por um dos tripulantes-reflexivos e era 

acompanhada silenciosamente pelos demais. Após a leitura, estava aberto o espaço para cada 

um se posicionar. A leitura aqui era usada como estratégia para desencadear um pensar sobre 

o tema em questão e fazer posicionamentos pessoais, socializando com a tripulação seus 
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conhecimentos. Era o momento de falar das nossas inquietações, dúvidas e anseios, como 

também de ouvir o outro. 

A escuta, o ouvir a si mesmo e ouvir o outro, conforme já foi dito anteriormente, foi 

um acordo acertado com o grupo. Era o momento de exercitarmos a nossa capacidade de 

estesia38

Para Barbier (2002), essa atitude da escuta sensível envolve os cinco sentidos, 

apoiando-se, portanto, na totalidade complexa da pessoa. 

. Fazia-se necessário ouvir o outro, para melhor conhecer este outro com o qual 

convivemos, mas também para apreender com ele ou buscar desconstruir junto com os 

tripulantes conceitos errôneos apreendidos. 

 

[...] Trata-se realmente de entrar numa relação de totalidade com o outro tomando 
em sua existência dinâmica. Uma pessoa só existe pela existência de seu corpo, de 
uma imaginação, de uma razão, de uma afetividade em permanente interação. A 
audição, o tato, o gosto, a visão, o paladar, são desenvolvidos na escuta sensível 
(BARBIER, 2002, p.98). 

 

Essa escuta de si e do outro abre um espaço para a comunicação, o diálogo, possibilita 

o sujeito se fazer presença, ao mesmo tempo em que o faz reconhecer a presença do outro.  

 

[...] Presença, que reconhecendo a outra presença como um “não-eu” se reconhece 
como “si própria”. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que 
intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que 
constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe (FREIRE, 1999, p.20). 
 
 

Todo esse processo canalizado pelo diálogo consigo e com o outro nos faz vislumbrar 

um caminho de auto-conhecimento. Josso (2004) nos alerta para não esquecermos de 

vislumbrar em nós mesmos um caminho possível para nossas aprendizagens significativas, 

buscando no âmago desse ser corpóreo a sensibilidade necessária para o nosso aprender, pois 

enquanto seres portadores de experiência de vida, temos que mobilizar nossas bagagens 

preciosas (nossos conhecimentos apreendidos) para dar sentido a novos saberes.  

A autora nos fala da importância do aprender a partir da nossa sensibilidade, descobrir 

“[...] outras vias de expressão, novas perspectivas, pontos de vista inéditos, formas 

inesperadas, materiais novos”. (op.cit, 265). 

                                                 
38 De acordo com o dicionário digital de termos médicos 2006, a estesia do grego significa aisthésia, percepção, 
sensação. A estesia antagoniza a anestesia; assim, estar estésico é abrir-se às sensações, deixar-se provocar. 
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Todos os momentos organizados para a viagem-expedição dos tripulantes-reflexivos 

buscaram sensibilizá-los para um pensar-repensar sua ação educativa, sua postura 

pessoalprofissional  e para sua implicação neste processo de autoformação. 

Ao final de cada viagem-expedição fizemos as avaliações (anexo: 22) do encontro, 

pontuando impressões e demarcando pontos positivos e negativos trilhados ao longo da 

viagem realizada. E com base nestas avaliações, reorganizávamos a próxima viagem, 

considerando os pontos negativos e mantendo os pontos positivos vislumbrados pelos 

tripulantes. Afinal, essa viagem não cabia apenas à pesquisadora-condutora demarcar milhas e 

rotas, mas todos que estavam implicados deveriam assumir conjuntamente o caminho a 

seguir, sinalizando direções e pontuando formas de delinear um melhor percurso. 

A cada viagem descortinavam-se possibilidades de auto-compreendermos, bem como 

desvelar novos caminhos a serem trilhados, no que diz respeito não só ao nosso fazer 

pedagógico, mas pessoal. Descobríamos também limites, compreendendo que nem tudo seria 

possível desvendar ou resolver, considerando nosso processo de evolução enquanto ser 

inacabado, porém, ficava a certeza de que se fazia necessário navegar por mares dantes nunca 

navegados.  

No decorrer das viagens, pudemos observar que uma pequena parte dos docentes, 

apesar de reconhecer como necessárias as reflexões acerca da temática da Sexualidade 

humana e identificar lacunas de saberes para um desenvolvimento de uma ação educativa 

nesta direção, mostraram-se resistentes à realização da formação nos dias acordados e 

estabelecidos no cronograma. Outros docentes, apesar de estarem presentes, se mostravam 

apáticos, sem querer se envolver nas atividades propostas e nas discussões. 

Podemos perceber, nas avaliações dos encontros, posicionamentos de insatisfação em 

relação à formação proposta pela pesquisadora por parte de alguns tripulantes reflexivos, que 

embora reconhecessem a importância dos estudos reflexivos discordaram do espaço/tempo 

em que ocorriam. Vejamos os relatos dos mesmos: 

 

- Interagir é sempre muito bom, fundamentalmente para o ser humano. O contato 
com o outro enobrece, forma. Aprender é imprescindível em todas as 
circunstâncias, falar de tudo... Como acontece a aprendizagem. Mas, às vezes 
esquecem, que a vida precisa ser vivida, muito além do trabalho. O curso é bom, 
muito bom, mas cobram demais da gente, somos seres humanos. A escola aos 
poucos tira a nossa autonomia. De segunda a sábado em três vezes ao mês é um 
pouco sacrificante. E nossas casas, nossas famílias, nossas coisas? ( Docente da 
Escola B). 
 
- O tema abordado no estudo do dia foi excelente, acrescentou conhecimentos novos 
em todas as dimensões, seja relacionado no assunto educação sexual bem como as 
questões pertinentes à escola, explanado através do retro-projector. Este estudo 
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também poderia ser ministrado em qualquer outro dia de trabalho e não no sábado, 
pois começamos a ficar cansados, e é necessário termos momentos de descansos 
para retornarmos a semana de trabalho. (Docente da Escola B) 
 
- Bom conteúdo. Boa reflexão. Muito proveitoso apesar da inconveniência do tempo 
e horário (manhã de sábado), dia em que os compromissos são acumulados para 
serem solucionados neste dia, porque além de profissionais somos também pessoas 
(seres humanos), temos cansaço, necessidade de lazer, família para dar atenção. O 
momento foi proveitoso apesar de tudo isso (Docente da Escola B). 

 
 

Houve também tripulante-reflexivo que, inicialmente, se mostrou insatisfeito (a) com a 

viagem, mas no decorrer da mesma envolveu-se no processo e seguiu o percurso com os 

demais tripulantes, posicionando-se positivamente com a sua participação na viagem de 

formação, como podemos perceber nos depoimentos abaixo: 

 
- No inicio achei uma chatice, mas agora estou gostando, pois estamos tratando de 
um assunto interessante e que vem melhorando cada vez mais” (Docente da Escola 
A.) 
 

 
Os sentimentos e percepções da tripulação-reflexiva, com relação ao nosso itinerário 

de viagem-expedição, possibilitaram perceber através dos depoimentos escritos que essas 

viagens conduziram à reflexão de seus valores, mitos e tabus existentes, o repensar de suas 

práticas educativas, revendo o seu papel de educador (a), sensível a ampliar o espaço escolar, 

fazendo conexão da escola com o mundo, com a vida, compreendendo enfim que é preciso 

“[...] abrir os muros da escola para que ela possa ter acesso à rua, invadir a cidade, a vida” 

(FREIRE, 2003, p.11).  

Vejamos algumas destas expressões, sentimentos e percepções dos tripulantes 

reflexivos abaixo: 

 

 - A oficina nos possibilitou repensar valores e ações, sobretudo para nossa prática 
pedagógica. A reflexão sobre a referida temática nas diferentes culturas nos levou a 
reanalisar individualmente nossos conceitos”. (Docente da Escola B) 
 
- Os conteúdos apresentados foram bem oportunos, pois precisamos deles tanto 
para nossa vida pessoal quanto para tentar trabalhar os problemas que surgem na 
escola.” (Docente da Escola A) 
 
 - Qualquer momento vivenciado para reflexão, autoconhecimento e discussão é 
muito enriquecedor. Ganhamos nós professores e ganham os alunos”. (Docente da 
Escola B) 
 
 - Hoje foi mais produtivo para mim. O texto foi fantástico, mas ainda desejo mais 
informação/formação específica.” (Docente da Escola A). 
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- Os momentos vivenciados e em nossos estudos foram e serão de profunda 
relevância do nosso fazer pedagógico, pois as discussões travadas, as experiências 
trocadas e adquiridas contribuíram para nossa reflexão e revisão de nossa prática 
docente. (Docente da Escola B) 
 
- Este dia foi de grande importância para a nossa formação, enquanto educadores, 
pois através do nosso próprio conhecimento, da nossa sexualidade, dos tabus que 
temos, das experiências que vivemos e que o grupo expõe e discute, poderemos 
trabalhar o tema em sala de aula. (Docente da Escola B) 
 

 
Os docentes, mais uma vez, ratificam a necessidade de formação na área da 

sexualidade humana e identificam a discussão do tema como relevante para sua vida pessoal e 

profissional. Reconhecem as lacunas de conhecimento nessa área, bem como da corporeidade, 

valorizando a importância desses saberes na formação dos discentes ao mesmo tempo em que 

se propõem a começar a trilhar um novo caminho na prática educativa, onde estes saberes 

sejam inseridos, mostrando-se ávidos por aprender mais.  

           

 2.6 MERGULHANDO NOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS: DESVELANDO AS 

CATEGORIAS  

  

As temáticas (Sexo, Sexualidade, Corpo e Educação Sexual) foram eleitas em 

consonância com os objetivos e foco temático da nossa pesquisa-ação-formação. Com base 

nestas temáticas previamente determinadas, construímos nossos instrumentos de coleta, que 

foram os “questionários de conhecimentos prévios”.  Esses questionários buscaram coletar as 

concepções e entendimentos que os tripulantes-reflexivos tinham em relação às referidas 

temáticas. Dos seus relatos escritos, emergiram falas que sinalizam a compreensão dos 

tripulantes reflexivos sobre as temáticas de estudo, o qual denominamo-las de categorias de 

análise, que consistiram nas diferentes compreensões do grupo de docentes, acerca do mesmo 

tema. 

 Esse procedimento de desvelar as categorias de análise consistiu num trabalho 

cuidadoso de ler e reler os escritos dos tripulantes reflexivos, para então, defini-las. Este 

processo realizou-se intercruzando informações, interpretando mensagens e também 

imagens39

                                                 
39 As imagens analisadas foram trazidas pelos docentes no momento da construção de um painel: Sexo e 
sexualidade, onde eles buscaram mostrar com imagens a sua compreensão sobre as diferentes expressões da 
sexualidade pelos indivíduos. Inserimos a produção dos painéis pelo grupo no momento das análises dos dados, 
já que consideramos que as imagens também são textos que são permeados de concepções, ideologias e 
transmitem mensagens que precisam ser lidas. 

, entrelaçando teorias e dados empíricos coletados, agrupando suas falas e 

reagrupando novamente de acordo com os “sentidos” e concepções evidenciados nas falas dos 
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diferentes sujeitos da pesquisa, buscando sintetizar as diferentes compreensões dos docentes 

sobre uma mesma temática em categorias. Ao longo deste processo também se fez importante 

observar o que foi recorrente e o que não foi para associá-las a uma determinada categoria.  

Nesta metodologia de classificação das falas em categorias é importante salientar que, 

para analisá-las não devemos nos prender à pura descrição das falas dos autores, pois tal como 

afirma Santos (2004, p.5):  

  

[...] É preciso ir além, ou seja, é preciso atingir uma compreensão mais aprofundada 
do conteúdo destas mensagens através da interpretação. Neste momento existem 
duas possibilidades de interpretação. Aquela realizada a partir de um arcabouço 
teórico constituído, ou através de uma teoria que emerge a partir dos próprios dados 
(SANTOS, 2004, p.5). 
 

E com base no posicionamento do referido autor, buscamos realizar as análises de uma 

forma indutiva, já que as abstrações realizadas foram construídas na medida em que 

emergiram dos “conhecimentos-prévios” dados que sinalizam mensagens “entre ditos e não 

ditos” e nos conduziram a agrupar e reagrupar as diferentes concepções do grupo em 

diferentes categorias temáticas. Podemos evidenciá-las no quadro -5 abaixo: 

 

Quadro 5 - Temas e categorias de análise 
 

 
 

TEMÁTICAS 
 

 
CATEGORIAS 

(COMPREENSÃO DOS 
TRIPULANTES REFLEXIVOS) 

 

 
 
% ESCOLA  A 

 
 

% ESCOLA B 

 
SEXO 

 

Ato físico/relação sexual 57,2  27 %  

  Órgãos Sexuais 42,8% 73 % 

SEXUALIDADE 
Ato físico/relação sexual 77% 13,6 % 

  Comportamento sexual  23% 86,4 % 

 
CORPO 

 
Corpo físico 

  
 100% 

 
100 % 

 
 

 
EDUCAÇÃO SEXUAL 

 
Transmissão de conhecimentos sobre 

anatomia e fisiologia do 
Aparelho reprodutor 

 
  
 78% 

 
 

55 % 

 
Autoconhecimento 

 
 22% 

 
 45% 
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Conforme podemos observar no quadro-5: Temas e categorias de análise, do tema 

“Sexo”, os tripulantes reflexivos apresentam as seguintes compreensões: sexo enquanto 

relação sexual (ato sexual) e sexo enquanto órgãos sexuais (pênis e vulva).  

No senso comum, a palavra “sexo” é entendida na maioria das vezes como “fazer 

sexo”, ou seja, como a relação sexual (ato físico) entre os indivíduos. E esta compreensão foi 

evidenciada na Escola A, onde 57,2 % dos docentes estabeleceram esta relação. Na escola B, 

essa associação sexo/relação sexual foi bem menor, apresentando um índice de 27%. 

Podemos observar, como nos mostra o quadro-5, que a sexualidade também foi 

associada à relação sexual. Na Escola A, 77% dos docentes confirmam que a sexualidade 

compreende o próprio ato físico, diferentemente da Escola B que para a referida associação 

teve um índice de 13,6%. Neste grupo de docentes (Escola B) a maioria relacionou ao 

comportamento sexual. Essa confusão entre sexo e sexualidade foi uma realidade que 

vivenciamos ao trabalhar com os docentes das escolas A e B, já que segundo Guimarães 

(1995), “[...] no mundo moderno o significado dominante do termo passa a ser fazer sexo, 

referindo-se às relações físicas para o prazer sexual” (GUIMARÃES, 1995, p.23). 

Mostrando a distinção entre sexo e sexualidade, Guimarães (1995) afirma que “[...] a 

palavra sexo se refere à diferença biológica entre macho e fêmea, incluindo as diferenças da 

anatomia, da fisiologia, da genética, enquanto que, sexualidade é um termo também do século 

XX, que surgiu alargando o conceito de sexo, pois incorpora a reflexão e o discurso sobre o 

sentido e a intencionalidade do sexo” (GUIMARÃES,1995, p.24). A referida autora também 

nos chama a atenção para outras expressões que também são confundidas como sinônimos, 

como é o caso de sexo e gênero, e Identidade sexual ou de gênero. E esclarecendo essas 

expressões básicas, comunica que “[...] na linguagem científica o termo gênero redimensiona 

o termo sexual, removendo a conotação de determinismo genital e incluindo a dimensão 

cultural ao se designar os sexos”. Dando continuidade ao esclarecimento dessas expressões 

básicas, a mesma autora explicita que a diferença entre papel sexual ou de gênero e identidade 

sexual ou de gênero. No primeiro caso, a terminologia sinaliza que é “[...] o que a pessoa 

revela ou torna público para se designar se é masculina ou feminina” e a segunda “[...] contém 

a identidade genital, a identidade de gênero e a orientação afetivo sexual”, ou seja, “[...] a 

soma dessas dimensões esta incluída na experiência pessoal de perceber-se homem ou mulher 

e da excitação e resposta sexual, que pode ser homo ou heteroerótica.” ( GUIMARÃES,1995, 

p.25). 

Essas confusões de termos, bem como as compreensões errôneas e por vezes 

deturpada da sexualidade humana advindas do senso comum, evidencia uma sociedade que 
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ainda tem muito a aprender sobre o exercício da sexualidade, embora “[...] nos últimos anos, a 

sociedade brasileira tem discutido um pouco mais, sobretudo após a epidemia de Aids, a 

homossexualidade, e um número crescente de pessoas tem tido acesso a informações mais 

precisas sobre a questão” (ANDRADE, 1999, p.247), ainda persistem muitas concepções 

erradas acerca desta temática, o que contribuem efetivamente para a permanência da 

existência de vários mitos, tais como:  

 
 

[...] a passividade e a fragilidade da mulher, a passividade e a fragilidade do gay, o 
estigma que faz com que a orientação sexual tenha um peso maior do que todos os 
outros aspectos que compõem a identidade do indivíduo, a mulher vista como 
inferior na sociedade, a feminilidade dos gays, a crença de que o sexo biológico 
(macho e fêmea) determina os papeis não só nas relações sexuais como em várias 
outras esferas da sociedade (ANDRADE, 1999, p.247) 

 

Esses mitos acima apontados por Andrade (1999), que são tão presentes no senso 

comum da nossa sociedade contemporânea, contribuem segundo Nunes (2005) para que cada 

vez mais a sexualidade seja tratada como objeto e para que o consumismo e a pornografia 

alimentem nossos adolescentes, jovens, adultos e velhos, “[...] com sua superficialidade 

grotesca e objetual, confundindo a quantificação de discursos sobre o sexo ou de atos sexuais 

como uma verdadeira “libertação sexual” (NUNES, 2005 p.11)”. 

 Percebam que Nunes (1987), na sua fala, não coloca apenas os adolescentes e jovens, 

mas inclui também os adultos e os velhos, pois não são apenas os jovens que tem uma visão 

deturpada da sexualidade humana, embora exista o mito de que os “jovens de hoje sabem 

mais”. Os adultos ainda persistem num imaginário reducionista da sexualidade, associando-a 

prioritariamente ao ato sexual e podemos perceber essas concepções observando as imagens 

trazidas pelos docentes, ao construírem o painel da expressão da sexualidade abaixo (fotos 

dos painéis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10), p.114, 115,116 e 117, apresentados, onde há uma 

predominância de corpos nus, ou seminus, cama, o contato físico, e a exposição do corpo 

feminino principalmente, como meio de evidenciar a sexualidade humana. 

Observamos que, durante a apresentação dos trabalhos de grupo, uma minoria destes 

destacaram nas suas falas e nos painéis questões como a afetividade, a auto-estima, a pessoa 

na sua totalidade como ser. O “corpo físico” entra na maioria das vezes como substrato em 

potencial da sexualidade, e assim a sexualidade é percebida como algo externo ao sujeito, 

associada ao uso de adereços que lhes conferem uma performance de “sexy”. Esta visão de 

uma “sexualidade fabricada” é permeada de mitos e estereótipos que são engendrados, 

difundidos e mantidos pela mídia, onde cada um passa a ser valorizado pelo “ter” e não pelo 
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“ser”. E esse ter compreende a ter atributos corporais valorizados e enaltecidos pelos meios de 

comunicação, como é caso de “seios, quadris e peitorais turbinados” (terminologia usada nas 

diversas mídias), ao status de usar roupas de griffes e demais acessórios pessoais, que 

colocam os sujeitos numa posição superior na sociedade.  

 

 

 

                 
                                                                                     
 

Figura 4 - Painel Expressão da  sexualidade 
Escola A 
 
 

   

Figura5 - Painel Expressão da Sexualidade 
Escola A 
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Figura 6 - Painel Expressão da  Sexualidade 
Escola A 

Figura 7 - Painel  Expressão  da  Sexualidade 
Escola A 
 

Figura 8 - Painel Expressão da sexualidade Escola B 
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Figura 10 - Painel Expressão da sexualidade 
Escola B 

Figura 11 - Painel Expressão da sexualidade 
Escola B 
 

Figura 9 -  Expressão da sexualidade Escola B 
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Essas compreensões apresentadas do senso comum na nossa sociedade, que ainda 

persiste numa visão dualista do corpo e da sexualidade, apóiam-se num paradigma cartesiano, 

que fragmenta os sujeitos e o mundo em pólos antagônicos, categorizando-os em “isto” ou 

“aquilo”, como se tudo tivesse que assumir e enquadra-se numa única dimensão que a 

sociedade dita como “normal”, não admitindo, portanto, a sua complexidade e assumindo uma 

postura simplista frente à compreensão dos diferentes fenômenos que envolvem o mundo e o 

ser humano.   

Essa normalidade chega a ser patológica, afirma Vasconcelos (1999), que criticando 

os padrões de normalidade, dentro do paradigma hegemônico da sexualidade ditada pela 

nossa sociedade ocidental, que tem a intencionalidade de mistificar, confundir, padronizar e 

reprimir o ser humano no exercício da sua sexualidade. “[...] A normalidade se torna 

“patológica” quando o sentido do termo passa a ser apenas quantitativo, quando passa a 

designar aquilo que é freqüente, de acordo com as normas e os hábitos, deixando de lado o 

sentido qualitativo” (VASCONCELOS, 1999, p.229). 

Figura 12 - Painel Expressão da sexualidade 
Escola B 

Figura 13 -  Painel Expressão da sexualidade 
Escola B 
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No que diz respeito a esses padrões de normalidade inculcados pela nossa sociedade 

ocidental no que concerne a sexualidade, percebemos que o grupo apresentou dificuldades em 

compreender a homossexualidade como a orientação afetiva sexual dos sujeitos, pois 

compreendem como uma opção dos mesmos, como se os sujeitos voluntariamente optassem 

por ser homo ou heterossexual. E embora não tivemos nenhum depoimento ou 

questionamento que sinalizassem uma compreensão da homossexualidade como uma doença 

a ser “curada”, percebemos no decorrer dos debates com o grupo que, nas “entrelinhas” das 

suas falas, pairou uma idéia de perversão, de “anormalidade”. Estes têm em mente a idéia da 

homossexualidade caricaturada pela mídia, onde o homossexual masculino é afeminado, e a 

homossexual feminina é masculinizada. 

Os docentes ainda trazem no imaginário o estereótipo de ser homem e de ser mulher 

como condutas normais que os sujeitos devem assumir. Buscamos incluir a discussão das 

questões de gênero e a homossexualidade na discussão da sexualidade humana, 

desmistificando os papeis sexuais determinados para o homem e a mulher frente à visão 

biologicista do sexo.  

Com a finalidade de abrir um debate sobre os estereótipos de ser homem e ser mulher, 

utilizamos dois filmes de curta metragem: “Acorda Raimundo... acorda!!!” e “Pra que time 

ele joga ?”. O uso dos filmes também teve a intencionalidade educativa de fazerem com que 

os docentes refletissem sobre determinadas posturas homofóbicas (aversão à 

homossexualidade) que se fazem presentes na escola e na sociedade de modo geral e 

compreendessem que:  

 

[...] ninguém nasce homossexual ou heterossexual. Nasce mulher ou homem e morre 
como tal (a não ser que faça uma cirurgia para mudança de sexo) [...]. “[...] ao 
contrário do que muita gente pensa, ninguém deixa de ser homem ou mulher quando 
se torna homossexual, pois não é a heterosexualidade que nos torna mulheres ou 
homens. A orientação que damos ao sexo ao qual pertencemos nada tem a ver com o 
nosso sexo biológico. (VASCONCELOS, 1999, p.223). 

 

Acreditamos que essas questões da homossexualidade e as de gênero motivaram os 

docentes a reverem as suas concepções biologicistas acerca destas temáticas, pois durante o 

debate compartilharam que nunca tinham questionado determinados padrões estabelecidos 

como normais, e que achavam “natural” as “coisas serem daquele jeito” (estereótipos de 

homens e mulheres), mas que a partir daquele momento iam “olhar” com mais cuidado e 

atenção para determinados “fatos” que tinham como “naturais”, ou seja, inerente à própria 

natureza do ser humano. Essas questões de gênero e da homossexualidade instigaram a 

discussão e os mitos que envolvem o exercício da sexualidade humana. 
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No que se refere à sexualidade humana, pudemos observar nas análises dos dados 

apresentados no quadro-5, p.114 que grande parte dos docentes da Escola B, ou seja, 86,4% 

compreenderam que a sexualidade diz respeito ao comportamento dos sujeitos (sub-

categoria). Neste caso, o grupo evidencia que a sexualidade é uma forma de ser dos sujeitos, 

que vai desde o relacionar-se com o outro à sua maneira de agir. Esta percepção da 

sexualidade se constitui numa visão que foge um pouco da idéia cristalizada da sexualidade 

como sinônimo de genitalidade40

Diante destas compreensões da sexualidade, restritas a um comportamento 

padronizado, temos que ter clareza que: 

. Pudemos perceber que a sexualidade colocada como uma 

forma de comportamento humano abrange uma compreensão mais ampla, embora ainda traga 

uma gama de concepções estereotipadas e preconceituosas sobre a temática da sexualidade. 

Não podemos inferir, portanto, que entre estes haja uma consciência da normatização que o 

exercício da sexualidade está exposto, pois estes ainda concebem muitas das “regras” e 

“normas” como “naturais” e inerentes ao sexo masculino e feminino. 

 

[...] não se fala da sexualidade de maneira fragmentada, dividida, estanque. As 
relações sexuais são relações sociais, construídas historicamente em determinadas 
estruturas, modelos e valores que dizem respeito a determinados interesses de 
épocas diferentes (NUNES, 2005, p.15). 
 

           
É desta mesma forma que Nunes (2005) sinaliza um trabalho em sexualidade, 

contextualizando a discussão num espaço-tempo. Compreendemos que este pressuposto 

também se aplica ao trabalho com o corpo, já que este é percebido diferentemente, de acordo 

com um tempo histórico e cultural.  

A compreensão dos docentes acerca do corpo limita-se a uma visão positivista, 

reduzindo-o a um somatório de órgãos ou um espaço onde os mesmos são alojados, razão pela 

qual não o enxerga em sua totalidade e fragmenta-o em corpo e mente. Nos seus registros 

abaixo, pudemos evidenciar essas concepções tão presentes no seu pensar sobre o corpo: 

 

 - É um conjunto de órgãos, músculos, ossos que nos mantém vivos e em harmonia 
com as nossas atividades cotidianas (Docente da Escola A). 
 
- O corpo é o “lugar” onde abriga-se a mente que controla todos os movimentos e 
sentimentos do mesmo (Docente da Escola B). 
 

                                                 
40 A genitalidade reduz a sexualidade aos genitais, como todas as expressões, sentimentos, emoções e prazer,  
concentram-se apenas nas zonas erógenas e não por todo o corpo. 
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 - É a estrutura fisiológica e orgânica que através de um complexo conjunto órgãos 
ligados e interdependentes, constitui um determinado ser vivo (Docente da Escola 
B). 
 
- A matéria que habita nossa alma, nossos pensamentos (Docente da Escola B) 

 

Nos resultados obtidos, o corpo foi identificado apenas na sua dimensão física, e, 

sendo assim, torna-se imperativo buscar construir um referencial sobre o corpo, numa visão 

pós-dualista para que os docentes assimilem uma nova forma de ver e perceber este corpo 

como um todo dinâmico que, ao mesmo tempo, abriga nosso ser, também, se constitui no 

nosso próprio ser. Como nos fala Mariotti (2000, p.316), “[...] Não possuímos nosso corpo: 

nos o somos. Entendida dessa forma, a corporeidade passa a ser vivida como uma 

intercoporeidade - e assim nos damos conta de que o corpo é o lugar onde se fundem o 

morador e a morada” (MARIOTTI, 2000, p.316). 

É partindo desta visão da totalidade do corpo que acolhe as várias dimensões do ser 

que a Educação deve encaminhar a aprendizagem do ser humano, que se faz existir no mundo 

através de seu corpo. Mesmo quando didaticamente o divide em diversas partes 

(aparelhos/sistemas) para melhor apreensão de conhecimentos sobre sua fisiologia, anatomia e 

morfologia não podemos excluir do nosso discurso a existência de diferentes corpos, que são 

constituídos pelos diferentes processos culturais que os formam, dessa maneira estaremos 

contemplando outras dimensões e não somente a dimensão biológica do ser.  

Esses diferentes processos culturais que promovem a inculcação de saberes que se 

incorporam em nós nos imprimindo uma marca, uma identidade, são explicados por Maturana 

(2004), com base nos seus estudos sobre a existência humana, que se constitui no espaço 

relacional do conversar, atrelada ao contínuo processo de vivenciar as emoções (emocionar) e 

tendo também como base os estudos de consciência social de Verden-Zolller. O referido autor 

aborda que:  

 

À medida que nos desenvolvemos como membros de uma cultura, crescemos numa 
rede de conversações, participando com os outros membros dela em uma contínua 
transformação consensual, que submerge numa maneira de viver que nos faz parecer 
natural. Ali, a proporção que adquirimos nossa identidade individual e consciência 
individual e social (Verden-Zoller, 1978,1979, 1982), seguimos como algo natural o 
emocionar de nossas mães e dos adultos com quem convivemos, aprendendo a viver 
o fluxo emocional de nossa cultura, que torna as nossas ações, ações próprias dela 
(MATURANA, 2004, p.42-43) 
 

 

Nesta convivência com os demais membros da cultura, aprendemos a ser mais um 

membro, pois tendo em vista esse processo de pertencimento, tudo nela nos é legítimo e 
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assim, “[...] sem que percebamos, o fluir do nosso emocionar (de nossos desejos, preferências, 

aversões, aspirações, intenções, escolhas...) guia nossas ações nas circunstâncias mutantes de 

nossas vidas, de maneira que todas as ações pertencem a essa cultura” (MATURANA, 2004, 

p.43). 

Trazendo a discussão desse processo de internalização da cultura no âmbito do espaço 

escolar, Louro (1998) nos fala que essas lições apreendidas são atravessadas pelas diferenças, 

onde estas são confirmadas e ao mesmo tempo produzidas. “[...] Evidentemente, os sujeitos 

não são passivos receptores de imposições externas. Ativamente eles se envolvem e são 

envolvidos nessas aprendizagens – reagem, respondem, recusam ou as assumem” (LOURO, 

1998, p.61). 

A citada autora também destaca os livros didáticos e paradidáticos no contexto da 

escola, que através dos seus textos, linguagens e imagens apontam para a concepção de 

mundos distintos: privado e doméstico, atribuindo ao público masculino e feminino, 

respectivamente, além de especificar preconceituosamente atividades ditas para homens e 

mulheres, bem como para brancos/as e as negros/as ou índios. 

Na direção de refletir sobre esses processos de cristalização de saberes culturais, 

sutilmente trabalhados nos vários componentes curriculares e que são permeados de mitos, 

preconceitos e tabus, que a ação educativa em sexualidade vem refletir criticamente, 

contrapondo-se a essa sexualidade humana fabricada, bem como para as construções de 

corpos dóceis, corpos programados para difundir e perpetuar as lições sexistas41

O corpo, portanto, precisa ser pensado de forma não fragmentada, percebido em sua 

totalidade, pois existimos no mundo através dele e a partir “[...] do corpo nascem e se 

propagam as significações que fundamentam a existência individual e coletiva; ele é o eixo da 

relação com o mundo, o lugar e o tempo nos quais a existência humana toma forma através da 

fisionomia singular de um ator” (BRETON, 2006, p.7). 

 apreendidas.  

Destacamos, também, como necessário, discutir o corpo anunciado e produzido pela 

mídia, que os torna “massa de modelar”, afim de atender aos efêmeros estereótipos definidos 

pelos padrões da moda e que são valorizados naquele efêmero espaço-tempo, para atender a 

produção de mercado. 

Segundo Gonçalves (1994), com base nos estudos de Wanderley Codo e Wilson, sobre 

o fenômeno de culto ao corpo, que se verifica na sociedade contemporânea, há uma 

preocupação excessiva com o corpo. E neste contexto de veneração ao corpo,  

                                                 
41 As lições sexistas referem-se aos “ensinamentos” que coloca um sexo em detrimento do outro, colocando-os 
antagonicamente em posições antagônicas (dominador-dominado), apoiado numa visão dualista. 
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[...] por todo lado, proliferam academias de ginásticas, musculação, dança, ioga. [...] 
a valorização excessiva do corpo que caracteriza muitos desses movimentos, ao 
mesmo tempo, que oculta em seu cerne uma exigência vital do homem 
contemporâneo, revela uma intenção manipulativa, reduzindo o corpo a uma 
materialidade desvinculada da subjetividade que o anima (GONÇALVES, 1994, 
p.31-32). 

  
   

E para a efetivação da Educação Sexual, essas questões do corpo como objeto que se 

torna na contemporaneidade uma mercadoria a ser comercializada, conforme aponta 

Gonçalves (1994) podem e devem ser contempladas, pois acreditamos que esta ação educativa 

com vistas à formação dos sujeitos deve ser encaminhada como uma ação reflexiva que venha 

a se efetivar numa perspectiva dupla que envolve a ação crítica “[...] de todas as construções, 

significações e modelos históricos e sociais, que envolvem as proibições, os interditos e as 

permissões; e de outro, o pessoal afetivo, o existencial, que a educação tecnicista tende a 

sufocar num discurso objetivo e distante”. (NUNES, 2005, p.19). Nessa perspectiva, a prática 

educativa em sexualidade se reveste de uma função promotora de vida, onde a autoformação 

converge para o autoconhecimento, dentro de uma abordagem política trazida por Guimarães 

(1995) que tem no seu cerne a transformação da sociedade. As produções de conhecimentos 

devem buscar explicar a sexualidade como produção “[...] sociocultural e também como uma 

experiência individual conduzida pelo desejo humano particular por outro” (GUIMARÃES, 

1995, p27) e para isso a mesma autora sinaliza que a construção do conhecimento deve 

realizar-se com o intercruzamento das diferentes vertentes: conceituais, natureza e cultura. 

Para que a Educação venha a realizar-se na perspectiva da autoformação dos sujeitos, 

mobilizando o autoconhecimento, a escola precisa articular nos seus currículos os diferentes 

saberes que constituem os diferentes corpos e suas identidades sociais, trilhando por 

diferentes saberes, tais como: a biologia, a psicologia, a antropologia e outros saberes que 

perpassam nos processos de autoformação dos corpos, oportunizando aos seus aprendentes 

uma educação integral.  
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III  ONDA 
 
 
VELEJANDO E DEMARCANDO A ROTA DA EDUCAÇÃO SEXUAL: 

ENCONTROS E DESENCONTROS PARA EFETIVAÇÃO DE UMA PRÁTICA 

EDUCATIVA  

 
[...] A prática de velejar coloca a necessidade de saberes fundantes como o domínio 
do barco, das partes que o compõem e da função de cada delas, como o 
conhecimento dos ventos, de sua força, de sua direção, os ventos, as velas, a posição 
das velas, o papel do motor e da combinação do motor e velas. Na prática de velejar 
se confirmam, se modificam ou se ampliam esses saberes (FREIRE, 1999, p.24). 

 
  

Buscaremos navegar em busca de uma retrospectiva histórica, demarcando uma rota 

prescrita da Educação Sexual no Brasil apresentando os avanços e recuos que se fizeram 

presentes para a efetivação da mesma como uma prática educativa legítima de (auto) 

formação que conduz a aprendizagem afetiva e efetiva dos sujeitos como seres autônomos. 

Este percurso de encontros e desencontros que apresentaremos a seguir, demarcando a 

Educação Sexual no Brasil, evidencia ainda uma sociedade que não superou o paradigma 

dualista e que assim sendo valoriza a razão, em detrimento do sensível que anima todo nosso 

ser e traz uma visão negativa e deturpada da sexualidade. E isso torna-se evidente quando 

percebemos a forma que o corpo vem sendo desrespeitado, desvalorizado e exposto, bem 

como podemos perceber a banalização com que as questões referentes à sexualidade são 

tratadas no cerne da nossa sociedade, destituindo a beleza de viver a sexualidade, associando 

a exposição exacerbada do corpo e distorcendo o prazer, convertendo-o em um emocionar, 

dissociado, de respeito a si e ao outro, do afetivo que é peculiar da condição humana. 

Essa forma de ver e conceber a sexualidade é que tem contribuído para que ações na 

direção de uma Educação em sexualidade sejam então coibidas e esta postura ocorre porque o 

nosso sistema de ensino escolar é “[...] marcado por uma visão médico-biologista42

Enquanto buscamos nossas rotas em direção a construir um percurso de acesso a 

novos horizontes da Educação Sexual, se faz necessário retroceder no tempo e conhecer as 

rotas por ela percorridas, bem como os diversos sujeitos que ousaram em trilhar.  

 da 

sexualidade, como também por uma visão normativo-institucional, tem manifestado 

resistência significativa em considerar e acolher a educação sexual como parte da educação 

global do indivíduo” (FIGUEIRÓ, 2006, p.46). 

                                                 
42 Concepção médico-biologista compreende a visão da sexualidade ma dimensão biológica e procriativa do ser 
humano “[...] Implica considerar a natureza como determinante da condição humana” (Figueiró, 2006, p43) 
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Embora nossa intenção seja mapear a Educação sexual no Brasil, convém registrar 

que, segundo Sayão (1997) a “entrada” da sexualidade na escola, aconteceu na segunda 

metade do século XVIII, na França, como uma forma de Educação anti-sexual, pois tinha 

como objetivo reprimir as manifestações da sexualidade infantil, buscando combater a 

masturbação. Essa ação teve como pano de fundo as idéias de Rousseau que preconizavam a 

ignorância infantil como forma de preservar a pureza das crianças.  E “[...] Na medida em que 

não se podia assegurar a ignorância absoluta, a informação dirigida e repressiva era o “menor 

dos males”, preservando assim, a criança dos perigos da sexualidade” (SAYÃO, 1997, p.107). 

Albertini (1997) também traz registro da preocupação de Reich, endereçadas a 

educação, pois “[...] atribuía à sexualidade como fator determinante do comportamento 

humano” (ALBERTINI, 1997, p.53). O mesmo autor explica que a preocupação de Reich, no 

que concerne a educação dirigia-se aos “[...] efeitos danosos de uma educação mal conduzida 

na saúde dos educados” (ALBERTINI, 1997, p.65).  

Sobre essa preocupação de Reich com relação à sexualidade e a educação Matthiesen 

(2005, p.98), acrescenta que Reich, considerava que os/as educadores/as tinham uma parcela 

de culpa nesses efeitos danosos, e, portanto, sinalizava “educar o educador”, na perspectiva 

que estes/estas libertassem de suas atitudes neuróticas inconscientes, ou aprendessem a 

controlar a si próprios, para que não viessem a coibir as manifestações da sexualidade infantil. 

Aconselhava os docentes a praticarem a análise de si mesmo, não trazendo seus traumas 

pessoais para o espaço da sala de aula. 

As primeiras intenções de Educação Sexual no Brasil, que ocorreram no início do 

Século XX, também não foram diferentes da experiência na França apresentada por Sayão 

(1997) no primeiro parágrafo acima, pois com intenções higienistas e médicas, visava o 

combate à masturbação, além da prevenção as doenças venéreas e o preparo da mulher para o 

papel de esposa e tinha como pano de fundo objetivos ligados à Saúde pública e a moralidade 

sadia, intencionando a reprodução da espécie. (SUPLICY apud GUIMARÃES, 1995, p.59). 

Bruschini (1982 apud Guimarães, 1995) destaca a iniciativa de Berta Lutz, em 1920, 

que tentou implantar a educação sexual com o objetivo de proteção à infância e à maternidade 

e do professor Stawiarski em 1935, no Colégio Batista do Rio de Janeiro, o que lhe resultou 

um processo jurídico e sua demissão. Segundo o autor, o programa de educação sexual por ele 

planejado consistia no ensino da evolução das espécies, o papel feminino na reprodução e o 

comportamento sexual masculino. (BRUSCHINI apud GUIMARÃES, 1995, p.59). 

Chauí (1984) aponta a existência de um livro em 1938 intitulado de Educação sexual 

de Oswaldo Brandão, que já na capa alertava que se tratava de uma leitura reservada e que se 
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destinava apenas aos meninos, pois se as meninas o lessem, perderiam a inocência. (CHAUÍ 

apud GUIMARÃES, 1995, p.59). 

Guimarães (1995) comenta que a década de cinqüenta foi uma época de severa 

repressão à Educação Sexual, tendo em vista o poder da igreja católica sobre o sistema 

educacional para as elites e que até as leituras sobre as questões da sexualidade, cabendo às 

famílias apenas os livros médicos sobre a sexualidade, que tratavam dos métodos de controle 

da fertilidade e de um guia de aconselhamento sobre a vida sexual. Esse material deveria ser 

guardado em um lugar reservado. A autora também fala da existência de outro livro, na 

década de sessenta, cujo autor era o padre Charboneau, que abordava a temática da 

sexualidade dentro da moral cristã, com uma linguagem filosófica. O conteúdo do livro 

tratava a educação para a responsabilidade e consciência da paternidade.  

A década de sessenta “[...] não apenas houve um aumento de experiências, como 

também, um maior interresse pela questão mos meios educativos e nas camadas mais 

esclarecidas da sociedade” (WEREBE apud FIGUEIRÓ, 2001, p.72).  

Sobre esta mesma época, Figueiró (2001) afirma que a rede pública dos grandes 

centros, como São Paulo, Rio de janeiro e Minas Gerais desenvolveram experiências de 

Educação sexual. “[...] Todas as escolas envolvidas estavam inseridas numa prática de 

renovação pedagógica” (FIGUEIRÓ, 2001, p.73). Mas, tendo em vista a repressão militar, 

estas experiências foram interrompidas, com exceções de alguns que persistiram de maneira 

sigilosa.  

Dentre estas experiências, Werebe (1977) evidencia a do Colégio de Aplicação, que se 

realizou de 1963 a 1968, “[...] e era desenvolvida dentro do que se chamava orientação de 

grupo, uma atividade incluída no horário regular, mas que se distinguia das disciplinas 

escolares, seja de forma de trabalhar, seja pelo fato de que não partia de um programa pré-

estabelecido” (FIGUEIRÓ, 2001, p.73). Essa experiência era coordenada por Werebe. 

Figueiró (2001) expõe que no final da década de 60 e toda a década de 70, os 

acontecimentos políticos provocaram retrocesso nas experiências de implantação da Educação 

Sexual e destaca alguns acontecimentos políticos, tais como: a rejeição do projeto da deputada 

Júlia Steinbruch (PMDB-RJ) em 1968, que lançava a proposta da inclusão da obrigatoriedade 

da Educação Sexual nas escolas, nos currículos de 1º e 2º graus; a censura prévia a livros e 

jornais pelo Congresso Brasileiro; e em 1976 a posição contrária a Educação Sexual da 

conselheira Edília C.Garcia, por ocasião do seminário Latino Americano de Educação Sexual. 

A referida conselheira pronunciou-se afirmando que “[...] entendemos no Brasil que 

primordialmente é a família que compete uma educação nos problemas de educação sexual. 
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(...) Realmente no Brasil, em regra geral somos contraditórios as chamadas aulas de educação 

sexual” (ROSEMBERG apud FIGUEIRÓ, 2001, p.76). 

Sobre o projeto da deputada Júlia Stteinbruch, Werebe (1978) acrescenta que a 

Comissão Nacional de Moral e Civismo, defendendo a pureza e a inocência, barrou o projeto 

com um parecer que ficou famoso na época. Este parecer afirmava: “[...] não se abre à força 

um botão com as mãos sujas” (WEREBE apud GUIMARÃES, 1995, p.66).   

Guimarães (1995) fala que outro fator que convém destacar nas coibições da 

implantação da Educação Sexual foi a influência repressiva da política natalista, que contribui 

para o posicionamento da Secretária de Educação de São Paulo, que publicou em Diário 

oficial de 28/1/1965, a seguinte nota:  

 

É vedado aos professores do ensino de grau médio, especialmente os de biologia e 
sociologia, exporem na escola pública, e menos ainda, defenderem a limitação de 
filhos ou qualquer meio anticoncepcional. A violação desse preceito acarretará 
suspensão do professor, apurada a sindicância (GUIMARÃES, 1995, p.65). 
 
 

A mesma autora também relata que de 1975 a 1979, o Secretário de Educação: José 

Bonifácio Coutinho, “[...] impede a oficialização da Educação sexual nas escolas do estado de 

São Paulo, sob a alegação de que ela era da responsabilidade exclusiva dos pais” 

(GUIMARÃES, 1995, p.65). 

Na década de 70, vários processos foram abertos contra pessoas que tentaram realizar 

experiências de Educação Sexual e informa Figueiró (2001, p.78) e Rosemberg (1985) 

comenta que esses processos evidenciam o ideário moralista e autoritário, que estava 

impregnado no Conselho Federal de Educação que atuava de maneira repressora (FIGUEIRÓ, 

2001, p.78). As proibições que barram a efetivação da Educação Sexual partem do argumento 

de que esse tipo de educação não é prioridade.  

Podemos perceber esta concepção na argumentação de Castro & Oliveira (apud 

Figueiró, 2001) que se posicionam contrário à inclusão da educação Sexual. Quando ele 

afirma: 

 

A escola fracassa no mais central que é ensinar a ler, escrever e contar. Antes de 
pensar em melhorar a educação sexual, meio ambiente, ou conteúdo humanista, é 
preciso assentar todas as baterias no mais essencial: entender o que se lê comunicar-
se corretamente por escrito e lidar com problemas numéricos ou quantitativos do 
cotidiano. Simplesmente não dá para fazer tudo e a tentação é sempre fazer o mais 
fácil e o mais em moda (CASTRO E OLIVEIRA apud FIGUEIRÓ, 2001, p.79). 
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Diante de tantas proibições e movimentos contrários à inclusão da Educação sexual, 

Werebe desabafa: 

 

[...] parece-nos que não há ainda no país, condições propícias à implantação efetiva 
de uma educação sexual que contribuam harmonioso e integral da personalidade da 
criança e do adolescente. Os obstáculos institucionais a tal implantação é que 
contribua para o desenvolvimento são inúmeros" (WEREBE apud FIGUEIRÓ, 
2001, p.80).  
 

   
Em 1978, o espaço para a Educação Sexual no Brasil é reconquistado, afirma Figueiró 

(2001), mas adverte que esta abertura não se deu de forma homogênea, tendo em vista alguns 

acontecimentos repressivos que ainda persistiam, apesar do abrandamento da abertura oficial 

e oficiosa no final dos anos 70. E destaca o I congresso sobre Educação Sexual nas Escolas, 

realizado em São Paulo, em 1978, o que instigou a realização de vários outros eventos 

científicos e a pesquisa realizada por uma equipe da Fundação Carlos Chagas, coordenada 

pelas pesquisadoras Barroso & Bruschini em 1979, que tinha como objetivos: investigar as 

atitudes e valores dos jovens de diferentes classes sociais e para a construção metodológica de 

trabalho da educação sexual. Estas referidas pesquisadoras pontuavam que as metodologias de 

trabalho em Educação sexual não se fizessem de maneira diretiva, mas num clima de debate 

aberto, oportunizando a discussão de valores e atitudes relacionados à sexualidade, 

respeitando os demais valores e ponto de vista do outro, dando a liberdade a esse de mudá-los. 

(FIGUEIRÓ, 2001, p.79 -83).    

Destacando esse espaço de novas possibilidades para a Educação Sexual, Guimarães 

(1995) expõe que por iniciativa particular, em 1978 e 1979, foram realizados congressos sobre 

Educação sexual, reunindo-se, aproximadamente, dois mil professores, que na oportunidade 

da ocasião sobre a dimensão pública desse tipo de educação.  A autora também apresenta 

vários outras iniciativas ocorridas de 1978 a 1983 e destaca dentre elas: a criação da 

BENFAN, que organiza o 1º Seminário Técnico de educação Sexual; a implantação do 

serviço telefônico destinado a responder perguntas sobre sexo, e um programa de rádio por 

Maria Helena Matarazzo; um quadro no TV mulher apresentado por Marta Suplicy; e a 

criação da SBRASH (Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana).  

Mas, apesar de destacarmos várias iniciativas positivas na direção da Educação Sexual 

desde o final da década de 70 até a década de 90, Figueiró (2001) nos fala ainda dessa 

resistência, quando, em 1983, a Secretaria de Educação de São Paulo e então secretária 

Guiomar Namo de Melo cancelou um projeto que vinha sendo desenvolvido nas escolas 

públicas desde 1978, por não considerar a educação Sexual uma questão prioritária, alegando 
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que o mais importante era propiciar ao aluno o acesso ao conhecimento. Mas este projeto é 

novamente oficializado, em 1989, pelo Secretário Municipal de Educação, Paulo Freire. 

(FIGUEIRÓ, 2001, p.87). 

Neste movimento de lutas, em direção da legitimação da Educação Sexual no Brasil, 

ela é oficializada por volta de 1997, pelo Ministério de Educação (MEC), através dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), como tema transversal, denominada de 

Orientação Sexual, após a aprovação da Lei de Diretrizes de Bases (LDB-9.394/96). O 

documento dos PCN’s sinaliza a inclusão das questões acerca da sexualidade, orientando para 

um trabalho educativo de forma transversal, compreendendo que não seria uma componente 

disciplinar a mais no currículo e por esta razão todos os componentes disciplinares deveriam 

inseri-las permeando as questões relativas à sexualidade, junto aos seus saberes disciplinares 

específicos. (Uma apresentação mais detalhada deste documento já foi realizada na introdução 

deste trabalho). 

Mas é importante destacar que a sua oficialização não garante a efetivação da mesma, 

ou seja, que esta venha a ser uma proposta que seja acolhida de forma unânime por todas as 

escolas públicas e privadas do país.  

Diante do que foi exposto sobre o percurso da Educação Sexual, podemos perceber 

encontros e desencontros que se fizeram presentes até a sua oficialização pelo Ministério de 

Educação, evidenciando a sua coibição que seu deu ao longo de um espaço-tempo, onde 

diversas instituições públicas e privadas se opuseram a inclusão no contexto da escola, mas 

também pudemos conhecer as iniciativas de vários sujeitos que mapearam um caminho 

possível de se fazer Educação Sexual, superando as imposições, as normas autoritárias, a 

visão reducionista de outros sujeitos que restringem à Educação um papel de transmissão de 

conhecimentos, ignorando a responsabilidade com a formação integral dos sujeitos, onde a 

sua condição humana deve ser inserida nesse contexto de educar.   

Reconhecemos que a implementação de políticas públicas se fazem importantes e 

necessárias para a efetivação da Educação Sexual, mas ressaltamos que é preciso que as 

escolas assumam institucionalmente um projeto nesta direção, incorporado ao seu projeto 

político pedagógico, o que implicará na ação interdisciplinar, envolvendo todo o coletivo da 

escola. Sinalizamos que as ações em sexualidade humana sejam ações que estejam inclusas no 

Projeto Político da escola porque compreendemos que é efetivada não como intervenções 

pontualmente programadas em formas de palestras e outros tipos de eventos, mas como ações 

educativas contínuas no processo de formação dos discentes, já que estas ações objetivam a 

(auto)formação e não  apenas a difusão de informação. 
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E fica então uma pergunta, qual rota trilhar para que a Educação sexual seja uma 

prática educativa em sexualidade legitimada afetivamente43

  

 e assumida efetivamente de forma 

interdisciplinar pelos educadores e educadoras no contexto da educação escolar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Sabemos que a Educação Sexual  foi oficializada MEC (1997) com a terminologia de “Orientação sexual”, 
mas a forma que usamos o “legitima” referem à legitimação da prática educativa em sexualidade pelos/as 
educadores/as, responsabilizando-se e buscando efetivá-las nos contextos de suas educativas. 
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IV ONDA 

 

ANCORANDO NOS SABERES DO CORPO E DA SEXUALIDADE HUMANA 
 
 

Nesta rota da formação integral dos sujeitos, trazemos a importância dos saberes da 

corporeidade e da sexualidade humana como saberes que engendram os saberes docentes 

fundamentais para o exercício de uma Humana Docência (ARROYO, 2002), pois estes se 

constituem em importantes fios na trama dialógica do processo de humanização dos sujeitos. 

E a Educação Escolar tem sua parcela na formação humana dos sujeitos.  

  
4.1 UM MERGULHO EM BUSCA DOS SABERES DA CORPOREIDADE-

SEXUALIDADE: DIMENSÃO BÁSICA PARA UMA PRÁTICA EDUCATIVA 

HUMANIZADORA 

 

Nesse mergulho em busca dos saberes da corporeidade-sexualidade, buscaremos fazê-

lo em três momentos. Inicialmente, buscaremos apresentar nossas inquietações, 

questionamentos e também posicionamentos teórico-metodológicos de estudiosos do corpo e 

da sexualidade que prescrevem um itinerário em busca de uma compreensão do humano numa 

visão pós-dualista. Nossas discussões sobre a temática da corporeidade-sexualidade tecem 

relações com as práticas educativas que se efetivam no contexto da Educação escolar, 

contemplando questionamentos acerca do espaço, do corpo e da sexualidade na escola, bem 

como estas formas de educar, disciplinando o corpo e a sexualidade  trazem em si as questões 

de gênero. 

Num segundo momento, intencionamos abordar o fenômeno da corporeidade, 

enquanto um processo de autoformação dos sujeitos que se inscreve entrelaçando as múltiplas 

dimensões, e sua inter-relação na constituição da sexualidade. 

No terceiro e último momento, apresentamos o percurso do corpo e da sexualidade ao 

longo de um tempo histórico, inserindo neste o olhar dos filósofos da antiguidade a 

contemporaneidade e como estas formas de conceber o humano interferem no pensar, sentir e 

viver a corporeidade-sexualidade. 

Partimos neste mergulho pelos mares dos saberes do ser, (que já denominamos 

anteriormente como saberes do corpo e da sexualidade), questionando sobre o que sabemos 

do corpo e da sexualidade.  Existe relação entre o corpo e nossos sentimentos, emoções? Que 

relações fazemos entre o corpo e a sexualidade? Corpo e corporeidade são terminologias que 
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expressam o mesmo sentido? O que é corporeidade? Que percepção vislumbramos acerca do 

nosso corpo? Como nós lidamos com a imagem que temos construído sobre o corpo que 

somos? Que relações estabelecemos entre o nosso corpo, nossos sentimentos e a expressão 

dos mesmos? Como o corpo e a sexualidade são vistos no nosso contexto social do ocidente? 

Como a nossa corporeidade se constitui em nós nos imprimindo uma identidade singular e 

plural? A Educação tem excluído o corpo das suas práticas educativas, ou tem buscado inseri-

la no seu contexto de aprendizagem? De que forma a Educação pode superar a visão dualista 

e inserir a visão de humano multidimensional? Como o corpo tem sido concebido ao longo de 

nosso processo histórico? Em que paradigma estas concepções se ancoram?   

Nesse estudo consideramos a corporeidade como sendo um discurso que expressa a 

designação da totalidade do ser em contraponto a uma visão dualista do corpo. Um discurso 

que é sobre o corpo e ao mesmo tempo está incorporado. Trata-se de um discurso para além 

da voz que anuncia. Razão, emoção, corpo e mente se entrelaçam, constituindo o ser e estar 

no mundo, à existência do sujeito com todos os elementos constituintes de “ser humano” em 

toda sua plenitude. Desta forma, quando expresso a palavra corpo não estou referindo ao 

corpo físico apenas, exprimindo a sua materialidade, mas abordo a palavra corpo encerrando 

nele toda a sua complexidade, com as suas múltiplas dimensões que o comporta. Ancoramos 

essa compreensão em Merleau-Ponty (2006), ao compreender o corpo como a legítima 

existência humana e esta existência se faz com toda a sua multidimensionalidade que se funde 

no ser. A existência do ser é para ele uma inter-relação com o outro e com o mundo. Podemos 

perceber estes pressupostos por ele construídos na sua enunciação de corpo: 

 

[...] o corpo não é um objeto. Pela mesma razão, a consciência que tenho dele não é 
um pensamento, quer dizer, não posso decompô-lo e recompô-lo para formar dele 
uma idéia clara. Sua unicidade é sempre implícita e confusa. Ele é sempre outra 
coisa que ele é, sempre sexualidade ao mesmo tempo que liberdade enraizado na 
natureza no próprio momento em que se transforma pela cultura, nunca fechado em 
si mesmo e nunca ultrapassado. Quer se trate do corpo do outro ou do meu próprio 
corpo, não tenho outro meio de conhecer o corpo humano senão vivê-lo, quer dizer, 
retomar por minha conta o drama que o transpassa e confundir-me com ele. 
Portanto, sou meu corpo, exatamente na medida em que o tenho um saber adquirido 
e, reciprocamente, meu corpo é como um sujeito natural, como um esboço 
provisório do meu ser total (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 269). 
 
  

 De acordo com este pensar, ver e sentir o corpo, Assmann (1995, p. 150) nos 

comunica que “O termo (corporeidade) pretende expressar um conceito pós-dualista do 

organismo vivo. Tenta superar as polarizações semânticas contrapostas (corpo/alma; 

matéria/espírito; cérebro/mente)”. 
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Destacando a temática do corpo nos processos de formação dos sujeitos, Assmann 

(1995) preconiza que a corporeidade, 

 

[...] é tão agudamente relevante para a Educação em geral, para a vida humana e 
para o futuro humano neste planeta ameaçado, que urge alargar nossa visão para 
incluir necessidades ainda não sufucientemente despertadas, mas que seguramente 
se manifestarão mais e mais ao ritmo da deteriorização da qualidade de vida. Porque 
Qualidade de Vida, mesmo no seu sentido mais espiritual, sempre significa 
Qualidade da Corporeidade vivenciad. (ASSMANN, 1995, p.75, 76). 

  

Para a discussão e compreensão das questões acima navegadas pela rota da 

complexidade (Morin), pois compreender esse fenômeno complexo de ser corpo exige de nós 

uma postura mais aberta e não excludente, tendo em vista que “[...] nossa mente esta 

formatada pelo padrão linear de raciocínio, que é por definição excludente e por isso eficaz 

para lidar com as partes separadas, mas ineficaz para compreender o todo e trabalhar com 

ele”.(MARIOTTI, 2000, p.35). 

Quando trazemos a questão da complexidade, compartilhamos com a visão de Morin 

(2001), que tem procurado estudar o fenômeno da vida  numa visão de totalidade, onde esse 

todo não compreende a soma das partes, mas a complementaridade das partes que fazem o 

todo e como estas se inter-relacionam. Tomamos por base então a consciência da 

complexidade humana para a compreensão do outro, do mundo e das inter-relações que 

continuamente se fazem no decorrer da nossa existência. E a nossa discussão de corporeidade 

também apreende o operador cognitivo44

A nossa existência no espaço-tempo da sociedade ocidental contemporânea se efetiva 

numa visão fragmentada do corpo. Essa forma reducionista de vislumbrá-lo traz limitações 

para nossa percepção de corpo, o que nos torna incapazes de perceber “[...] como nossas 

emoções, fisiologia e anatomia se entrelaçam necessariamente como um aspecto normal e 

espontâneo de nossa ontogenia (história de vida individual), desde a concepção até a morte.” 

(MATURANA e VERDEN-ZÖLLER, 2004, p.222). 

 da complexidade denominado hologramático, que 

compreende que o todo está nas partes e as partes estão no todo, desta forma, tal como um 

ponto do holograma, o humano traz em si o cosmo, assim como o cosmo o contém. Assim, 

“[...] cada indivíduo é um microcosmo de sua cultura” (MATURANA, 2003, p.95).  E assim, 

cada indivíduo “[...] traz consigo a inteira humana condição.” (MONTAIGNER apud 

MATURANA, 2003, p.95). 

                                                 
44 Segundo Maturana (2000) operador cognitivo compreende um instrumento epistemológico do pensamento 
complexo usados para explicar a visão complexa e sua colocação prática. 



128 
 

 

Nesta direção, Morin (2001) nos alerta rever o nosso “olhar” sobre o ser humano, 

apresentando a multidimensionalidade que o ser acolhe, ao mesmo tempo em que denuncia a 

forma excludente com que determinadas práticas educativas tem excluído o corpo dos seus 

processos de ensino-aprendizagem. Afirma que: 

 

O ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, social e histórico. Esta 
unidade complexa da natureza é totalmente desintegrada na educação por meio de 
disciplinas tendo-se tornado impossível aprender o que significa ser humano. É 
preciso restaurá-la, de modo que cada um, onde quer que se encontre, tome 
conhecimento e consciência, ao mesmo tempo, de sua identidade complexa e de sua 
identidade comum a todos os outros humanos. [...] A educação deve conduzir a 
"antropo-ética", levando em conta o caráter tenário da condição humana, que é ser 
ao mesmo tempo indivíduo/ sociedade/espécie (MORIN, 2001, p.15: 17) 

 
  

Compartilhando desta visão de Morin (2001), Arroyo (2004) também compactua que a 

escola venha efetivar suas práticas educativas, considerando o sujeito na sua complexidade 

que lhe é inerente e concebe a corporeidade como dimensão básica da condição humana. 

Reconhece que essa dimensão não é fácil de ser inserida no universo da docência.  

Arroyo (2004) nos fala que essa cultura docente, que relega o corpo em detrimento dos 

conteúdos disciplinares, se faz por que: 

 

[...] resolvemos por nossa conta reduzir a função que a sociedade nos delegou de 
socializar, formar e acompanhar o desenvolvimento pleno dos educados, apenas a 
informar, instruir suas mentes [...]. [...] Fiéis a esse reducionismo é normal que nos 
defrontemos com a falta de lugar que deixamos para os corpos humanos na cultura 
docente (ARROYO, 2004, p.129). 

 
  Arroyo (2004, p.129), afirma que lhe causa estranhamento a forma como a nossa 

pedagogia, ao longo destes vinte e cinco séculos, tem lidado com os/as educandos/as atrelados 

à reprodução biológica mais elementar como se esses fossem anjos sem corpos, sem perceber 

a sua condição biológica, corpórea. 

Sobre esta realidade, Melo (2004, p. 39) socializa que: “Nada é mais grave, nem mais 

triste, do que relações pedagógicas “descorporificadas”, ou seja, que ignorem o corpo como 

ancoradouro do ser no mundo, lugar de necessária vivência de todas as suas esperadas 

aprendizagens”. 

Estas práticas descorporalizadas aconteceram frente a um contexto social de 

descorporalização da humanidade, que segundo Gonçalves (1994), juntamente com a 

expansão do sistema capitalista e o desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade 
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ocidental que passou a priorizar a produção, e diante das demandas produtivas, o corpo foi 

relegado a instrumento45

Situando-nos sobre o que é descorporalização, a referida autora nos fala que: 

 para esse fim. 

 

[...] ao longo do processo de civilização, em uma evolução contínua da 
racionalização, o homem foi tornando-se, progressivamente, o mais independente 
possível da comunicação empática do seu corpo com o mundo, reduzindo sua 
capacidade de percepção sensorial e aprendendo simultaneamente a controlar seus 
afetos, transformando a livre manifestação de seus sentimentos em expressões e 
gestos formalizados (GONÇALVES, 1994, p.17). 

  
E na direção de desconstruir esse processo de racionalização, urge a necessidade de 

buscar um caminho onde o corpo retome seu lugar e para que este processo aconteça 

precisamos percebê-lo numa visão pós-dualista, onde este se constitui em um todo que 

abrange o que somos. O corpo é o palco das nossas manifestações, abrigo dos nossos desejos 

e fonte de vida, que dão forma e sentido ao nosso ser humano manifesto no mundo. As 

discussões sobre o humano devem estar presentes nas diferentes abordagens das áreas de 

ensino, considerando que “[...] interrogar nossa condição humana implica questionar 

primeiramente nossa posição no mundo”. “[...] Conhecer o humano é situá-lo no universo e 

não separá-lo dele” (MORIN, 2001, p.47).  É inseri-lo nas discussões e lutas das questões 

sociais, na perspectiva da antropo-ética46

Ampliando nossa discussão de ser humano, Mariotti (2000) nos fala que: 

 que envolve um caminhar para a humanização da 

humanidade.  

 

Não se é humano apenas porque se tem um corpo humano. Tornamo-nos humano 
pela palavra e pela alteridade. E seremos tantos mais humanos quanto mais 
reconhecemos a legitimidade humana do outro. Desenvolvimento pessoal é 
desenvolvimento interpessoal. Desenvolver o potencial humano é desenvolver o 
potencial inter-humano. Desenvolver a subjetividade é desenvolver a 
intersubjetividade (MARIOTTI, 2000, p.171). 

  

Essas discussões do humano na sua legitimidade de ser que se faz na 

intercorporeidade47

                                                 
45 [...] No trabalho, a manipulação do corpo, foi progressivamente, assumindo proporções cada vez mais grave, 
com a expansão do sistema capitalista e com o desenvolvimento da tecnologia: os movimentos corporais 
tornaram-se instrumentalizados, como pode observar, por exemplo, na indústria, ao dissociar os movimentos 
corporais em partes isoladas para aumentar a produção. (GONÇALVES, 1994, p.17) 

, no reconhecimento do outro como legítimo é vislumbrado na 

corporeidade, que objetiva um caminhar para aprender saberes do corpo. Essa necessidade de 

46 A antropo-ética é um termo trazido por Morin (2001) que traz o caráter tenário da condição humana, 
explicando a formação do humano a partir da tríade: individuo/sociedade/espécie. 
47 A intercorporeidade, aqui  refere-se as relações inter-pessoais que se constituem em elementos importantes na 
(auto)formação dos sujeitos. 
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caminhar em busca de saberes do corpo, na perspectiva pós-dualista se faz refletindo o 

contexto em que vivemos, onde corpo é percebido como objeto de consumo. Estamos 

vivenciando uma época de cultivo ao corpo, em que na maioria das vezes tudo que se busca é 

a estética corporal, transformando-o em objeto de desejo, mercadoria a ser explorada e 

consumida como qualquer produto à venda. O corpo é visto como uma máquina, onde o 

cuidar, para alguns indivíduos, se restringe ao esforço físico, através de exercícios 

mecanizados e automatizados da malhação-musculação. Nesse contexto, há um conhecimento 

do corpo na sociedade contemporânea associado à representação de sexualidade como sendo 

sinônimo de desempenho, de um padrão de beleza eurocêntrico.  Assim, ao corpo também 

cabe desempenhos a exercer e um estereótipo a seguir.  

Sobre esta relação corpo e sexualidade, Gonçalves (1994), aborda que: 

  

[...] Produzindo o seu parecer como mercadoria para o consumo, para o prazer e a 
fantasia alienada, a sociedade atual reduz a sexualidade a um conjunto de atos que 
busca um prazer individualista, desprovido de um verdadeiro envolvimento afetivo 
com o Outro. O corpo é assim solicitado a substituir um real encontro com o Outro, 
e o relacionamento humano, em lugar de expressão da totalidade humana assume a 
forma de relações entre mercadorias. Dessa forma, as relações do homem 
contemporâneo com a sua corporalidade, ao mesmo tempo em que são uma 
conseqüência histórica da concepção dualista de corpo e o espírito, tendem a 
perpetuar essa dicotomia (GONÇALVES, 1994, p.32) 

  

Colaborando nessa discussão do corpo na contemporaneidade, Crespo (1990), 

acrescenta que os novos valores de beleza, felicidade e juventude, trazidos pela sociedade, 

transformam o corpo em objeto de cuidados e desassossegos (CRESPO, 1990, p.7).  

Esse desassossego, a que Crespo (1990) refere-se, compreende os desejos de consumo 

difundidos na sociedade, “impostos” pela mídia, que são associados ao “ter”, que remetem ao 

“parecer ser”. Os desejos materializam-se em “necessidades” materiais, “ter” um corpo 

esculpido, etc. E essa “necessidade” de atender aos padrões ditados pela moda, transforma os 

corpos e a identidade dos mesmos. “[...] Enfim, estão disponíveis interfaces que possibilitam 

inúmeras transformações corporais. Uma nova cultura do consumo estabelece-se com base na 

imagem do corpo que podemos ter [...]” (NOBREGA apud NOBREGA, 2005, p.9). 

Diante desta realidade, Breton (2006) tece relações entre o corpo e contexto social, 

explicitando que: 

 
Moldado pelo contexto social e cultural onde o ator se insere, o corpo é vetor 
semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída: atividades 
perceptivas, mas também expressão dos sentimentos, cerimônias dos ritos de 
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interação, conjuntos de gestos e mímicas, produção de aparência, jogos sutis da 
sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com a dor, com o sofrimento, 
etc. Antes de qualquer coisa, a existência é corporal. Procurando entender esse lugar 
que constitui o âmago da relação do homem com o mundo (BRETON, 2006, p.7) 

 
 

Com bases na afirmação acima, podemos perceber que apreendemos com o corpo. A 

aprendizagem é corporal, conforme fala Assmann (1995). No corpo, portanto, as marcas do 

experenciado, do vivido se incrustam, dando identidade e singularidade ao sujeito, a sua 

corporeidade. Neste processo de internalização, enquanto corpo aprendiz, a incorporalização 

de valores, sentidos, sentimentos, emoções e sensibilidades vão se configurando e 

configurando-o, delineando também a sua sexualidade. Sendo assim, como não incluir os 

saberes do ser no contexto da educação escolar? Como buscar a multidimensionalidade do ser 

humano sem compreender o real valor da sua corporeidade e, particularmente, o significado 

da sua sexualidade que juntas se entrelaçam e tecem os fios que compõe a tessitura do ser? 

Reafirmamos que a docência precisa realizar-se considerando a corporeidade como a 

dimensão básica da condição humana e desconstruir a visão negativa da sexualidade, 

reconhecendo como a expressão sensível do ser humano.  

Percebendo a corporeidade como a dimensão básica do ser humano, o aprender deve 

perpassar a consciência de não termos um corpo, mas sê-lo. Compreender que a existência do 

ser no mundo e com o mundo é o próprio corpo, compreender que [...] não reúno as partes do 

meu corpo uma a uma; essa tradução e essa reunião estão feitas de uma vez por todas em 

mim: elas são meu próprio corpo “[...]. eu não estou diante do meu corpo, estou em meu 

corpo, ou antes sou meu corpo”. (MERLEAU-PONTY, 2006, p.207-208) 

Quando Arroyo (2004) nos remete a discussão da humana docência, nos leva a refletir 

a nossa ação pedagógica no sentido de repensar nossa visão de ensinar-apreender, a relação 

educador/a – educando/a, formar-informar, nossa concepção de educação. Significa 

compreender o educando e a educanda a partir do seu contexto social, reconhecendo a ação 

docente como uma prática de relação e interação entre gerações. A humana docência 

compreende reeducar nosso olhar, nossa sensibilidade para com os educandos e as educandas. 

“[...] Passamos a ver a informação, os conhecimentos, as teorias e as técnicas de ensino-

aprendizagem, e até os resultados das provas com outra luminosidade” (ARROYO, 2004, 

p.62). 
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A prática educativa humanizadora se reveste de uma intencionalidade48

Precisamos colocar sentido no fazer pedagógico. Quando nos referimos a colocar 

sentido, significa transformar esse fazer pedagógico, dimensionando-o para formar sujeitos. 

Educar é formar os sujeitos, do mundo e no mundo. “[...] É por isso que transformar a 

experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no seu exercício educativo: seu caráter formador [...]” (FREIRE, 

1999, p. 37).  

, o que 

pressupõe que os/as educadores/as, enquanto  formadores de pessoas críticas, devem ter clara 

a direção que suas ações pedagógicas devem trilhar, conscientes dos diversos saberes que 

devem permear o ato de educar, da sua responsabilidade em mediar o processo de ensino-

aprendizagem para uma educação que valorize a singularidade de cada sujeito, pois “[...] sem 

compreender o que se faz, a prática educativa é mera reprodução de hábitos existentes, ou 

respostas que os docentes devem fornecer as demandas e ordens externas.” (SACRISTÁN, 

2000, p. 9).  

Compreendemos que o ato de educar só será significativo se buscar educar indivíduos 

humanos integrais e que, conforme destaca Assmann (2001, p.7), “[...] esse indivíduo 

concreto que só existe em sua corporeidade viva e situada [...]”. E, reconhecendo esta relação 

de corpo e existência, Assmann (2001) afirma que “[...] O corpo é, do ponto de vista 

científico, a instância fundamental e básica para articular conceitos centrais para uma teoria 

pedagógica” (ASSMANN, 2001, p 47).  

O conhecimento da corporeidade-sexualidade é considerado fator preponderante, 

como argumento que justifica e explicita a autodescoberta e o autoconhecimento, que são 

condições necessárias para o desenvolvimento dos sujeitos integrais, encaminhando-os para 

um estado sadio, para uma harmonia e uma melhoria na qualidade de vida. A consciência de 

si e de sua existencialidade perpassa o conhecer do corpo e da sexualidade, reconhecendo que 

todo o nosso corpo é sexuado. Reconhecendo que:  

 

[...] existe osmose entre a sexualidade e a existência, quer dizer, se a existência se 
difunde na sexualidade, reciprocamente a sexualidade se difunde na existência, de 
forma que é impossível determinar, para uma decisão ou para uma dada ação, a parte 
da motivação e a parte das outras motivações, é impossível caracterizar uma decisão 
ou um ato como “sexual” ou “não-sexual.” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.234) 

 

                                                 
48 Trazemos este termo para representar nosso ato consciente, enquanto docente de buscar transformar o contexto 
do espaço escolar. Segundo Assmann (1998, p161), [...] este conceito esta submetido a uma profunda 
transformação. Usa-se tanto para falar de fatores consciente da ação humana [...]. 
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Assim sendo, a educação escolar, que é o espaço institucionalizado para o aprender, 

para a aquisição de saberes construído pela humanidade e cada sujeito, deve abordar 

conhecimentos que busquem a compreensão do corpo, na perspectiva da corporeidade e que 

esses saberes venham a atender as inquietações, desejos e necessidades dos seus/suas 

educandos/educandas, no que concerne a sua sexualidade, que compreende a sua humanidade, 

inseparável do seu existir no/com o mundo. 

 

4.1.1 Corporeidade-sexualidade : existência tecida na multidimensionalidade do humano 

 

A visão dualista da qual nossa sociedade ocidental se funda parte de um paradigma 

positivista e cartesiano que tendenciosamente categoriza tudo em pólos antagônicos, frente a 

uma percepção linear que exclui a complexidade inerente do mundo, dos fenômenos da 

natureza e dos seres vivos. Esta visão reducionista nega a nossa corporeidade que contempla a 

nossa multidimensionalidade e que abrigam no nosso âmago as nossas várias dimensões 

biopsicosociais que se unificam em nosso ser. 

Esta negação da corporeidade, segundo Maturana e Vender-Zöller (2004, p.221) 

conduz a sociedade moderna a desvalorizar as emoções em favor da razão e da racionalidade. 

Os referidos autores afirmam que “[...] Valorizar a razão e a racionalidade como expressões 

básicas da existência humana é positivo, mas desvalorizar as emoções – que também são 

expressões fundamentais dessa mesma existência- não o é.” 

 Essa valorização da razão e da racionalidade em detrimento das emoções, 

antagonizando-as em pólos eqüidistantes, faz com que não percebam a interdependência das 

mesmas e ignorem que “[...] seja qual for o domínio operacional em que ocorrem as ações que 

os constituem tem um fundamento emocional” (MATURANA E VERDEN-ZÖLLER, 2004, 

p.221).  

Para Verden-Zöller (2004, p.125) essa realidade se inscreve no ocidente porque 

pertencemos a uma tradição cultural que ao longo do tempo separou corpo e mente, corpo e 

alma, categorizando a alma como uma entidade que pertence ao domínio transcendental, e o 

corpo a transitoriedade das formas que o adota o mundo material. Esta forma do pensar 

ocidental contribui para uma contínua desvalorização do corpo. 

A referida autora também atribui que a nossa inconsciência frente a nossa 

corporeidade ocorre devido à outra característica da cultura ocidental que é a sua orientação 

quase que total para a sua produção e apropriação e que:  
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[...] tal orientação implica um modo de viver no qual a atenção se volta 
continuamente para os resultados das ações - produtivas ou não, gerando-se uma 
limitação operacional acerca do presente no qual elas acontecem. Em conseqüência, 
vivemos uma vida na qual não vemos uma vida, na qual não vemos nosso presente 
como seres humanos, já que sempre olhamos para ele com o objetivo de encontrar 
nossa identidade nos produtos da atividade intencional. [...] Associamos nossa 
identidade ao resultado da atividade, produtiva ou não, bem como as coisas que 
possuímos (VERDEN-ZÖLLER, 2004, p.127-128). 

 
Dentro deste contexto cultural do ocidente, que prioriza um olhar para a produção e 

apropriação, a corporeidade dos sujeitos se amálgama a uma identidade cultural que visa “[...] 

o contínuo propósito de controlar o outro e, portanto, a insensibilidade em relação a ele, já que 

tal intento implica a negação do outro, tanto quanto a negação de suas circunstâncias, na 

manipulação da relação [...]” (VERDEN-ZÖLLER, 2004, p.128). E, enquanto sujeito que 

incorporou esses valores de negação do outro, vivemos uma vida que desvaloriza a aceitação 

mútua, bem como a auto-aceitação, pois ficamos imersos em padrões estereotipados 

determinados pela sociedade e ao buscá-los negamos a nossa própria corporeidade, a nossa 

capacidade de vivenciar o sensível, desviando de caminhos que nos possibilitariam trilhar a 

rota do ser-mais. Como afirma Verden-Zöller (2004), “[...] Vivemos sem uma consciência 

corporal e social” (VERDEN-ZÖLLER, 2004, p.128). 

Conforme podemos perceber, essa forma dos sujeitos se constituírem numa sociedade 

que norteiam suas relações dentro de um paradigma dualista49

                                                 
49 As críticas que trazemos sobre o paradigma dualista, ancoram-se nos estudos de Maturana, que através de um 
conjunto de idéias denominada de “Biologia do conhecimento” ou também conhecida como “Biologia da 
Cognição” objetiva discutir a condição humana, dentro de uma visão da complexidade, e para esse fim, busca 
romper com a percepção dualista que impregna a nossa cultura ocidental, que opõe o biológico, ao não 
biológico, corpo-mente, natureza-história, indivíduo-sociedade, destituindo-os mesmos das inter-relações que 
lhes são inerentes.  Rabelo (1998, p.7), nos fala que “[...] a importância da reflexão de Humberto Maturana tem a 
ver, portanto, com a possibilidade já antevista por Lèvi Strauuss e desejada por Jacques Derrida, dentre outros, 
de se estabelecer uma continuidade entre o biológico e o social ou cultural”. 

 expõe a nossa lógica de ser, 

pensar e agir, o que evidencia a intrínseca relação entre a cultura e a nossa corporeidade e, por 

conseguinte, a nossa sexualidade. O contexto nos faz e nós também o produzimos. E para que 

esses saberes em nós incorporados sejam revistos e redimensionadas é preciso “[...] questionar 

o processo mental por meio do qual eles foram obtidos” (MARIOTTI, 2000, p.62). Questionar 

os modelos que argumentam os padrões e normas de expressão da sexualidade, impondo uma 

lógica centrada no biológico, que restringe os sujeitos a estereótipos, classificando-os em: 

normal ou anormal, impingindo aos mesmos um papel e uma identidade determinada. Assim, 

“[...] para começar a refletir a cultura em que vivemos, é preciso que estejamos em 

contradição emocional com ela. Ou seja, é preciso desejar algo diferente do que é legítimo 

querer no emocionar dessa cultura [...]” (MATURANA E VERDEN-ZÖLLER, 2004, p.255). 

E assim poderemos passar de produto a produtor. 
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Essa relação de via dupla em que o produtor e produto se entrecruzam, pode ser 

explicada através do princípio da recursividade de Morin (2003). Segundo o mesmo, o 

processo recursivo produz-se e reproduz-se, ou seja, os produtos são necessários à produção. 

“[...] É um processo no quais os efeitos ou produtos são, simultaneamente, causadores e 

produtores do próprio processo [...]” (MORIN, 2003, p.35). 

Para compreender este processo de inscrição da cultura registra-se nos sujeitos, se faz 

necessário saber que: 

 
[...] é a partir de sua existência corpórea que o ser humano percebe e é percebido, 
que age e interage com a realidade existencial. Entender essa condição de corpo no 
mundo pode nos levar a perceber que somos sujeitos encarnados e, portanto, 
incorporamos tudo àquilo que vivemos. Construímos nossa história de vida em um 
tempo cronológico- passado, presente e futuro – e principalmente em um tempo 
vivenciado-tempo da existencialidade (ALVES, 2006, p.52). 

 

Esse processo de incorporação em que a cultura registra saberes em nós não significa 

que seremos permanentemente subjugados a ela, pois nessa inter-relação que é dinâmica, os 

sujeitos (produtos) produzidos pela e na cultura, recursivamente também a produzem, e sendo 

assim a forma da corporeidade humana não é uma constante na nossa existência, ela “[...] tem 

a plasticidade ontogênica (de desenvolvimento) própria de um sistema cuja estrutura muda 

segundo um trajeto casual na seqüência de suas interações.” (VERDEN-ZÖLLER, 2004, 

p.132).  

Essas interações segundo a autora, se fazem frente a uma história individual 

(ontogênica) de um sistema vivo diante de um processo epigenético, e este corresponde à 

estrutura inicial total de um sistema vivo (sua constituição genética total) que determina 

apenas um ponto de partida estrutural. (VERDEN-ZÖLLER, 2004, p.132). 

Ainda, explicando o processo da epigênese Verden-Zöller (2004) nos fala que: 

 

[...] Ao mesmo tempo, num processo epigênese o curso de mudanças estruturais que 
um sistema vivo de fato segue em sua realização ontogênica como sistema vivo 
específico surge, momento a momento, em sua história individual de interações. 
Assim para ele não é indiferente que tipo de história de interações vive (VERDEN-
ZÖLLER, 2004, p.132). 

 

Diante do que foi exposto, podemos inferir diante do que foi exposto dos estudos de 

Maturana e Verden-Zöller (2004) que apesar de sermos estruturalmente determinados, com 

uma carga genética que nos confere uma dimensão biológica, mas esta dimensão não nos 

condiciona exclusivamente a uma totalidade biológica, pois as demais dimensões do nosso ser 

nos impulsionam a um processo de autoformação, ao sabor da autopoiese, pois é sabido que 
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os “[...] saberes incorporados e perpassados entre gerações, a nosso ver, transcende o 

momento da concepção e a hereditariedade de cada indivíduo. Trata-se de uma predisposição 

à realização de ações que, de certa forma, já foram realizadas por gerações anteriores [...]” 

(ALVES, 2006, p.60). 

E nesse processo de ser, fazer corpo, de constituição da nossa corporeidade, que se faz 

conservando o individual e acolhendo também o coletivo, mobiliza a nossa plasticidade 

ontogênica, frente a tantas histórias de vida que perfizeram nossa existência, nos constituir 

individualcoletivo num diálogo complexo, frente a um processo antropo-ético, onde o 

indivíduo, a sociedade e a espécie realizam interações se auto-organizando num movimento 

de recursividade, onde a nossa corporeidade-sexualidade também se re-organizam, pois estão 

em contínua interação com o ser cognoscente. Este processo autopoético de construção e 

reconstrução do humano se constitui porque “[...] o corpo pode simbolizar a existência, é 

porque a realiza e porque é sua atualidade.” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.227). Assim, 

trazemos no nosso âmago, a nossa história individual e coletiva que nos fizeram e que nos faz 

ser-corpo. Histórias vividas no corpo e com o corpo. 

  

4.1.2 Historicizando o corpo e a sexualidade para a humano desvelar 
 

 
Para falarmos sobre o corpo e a sexualidade, se faz necessário historicizá-los, pois o 

corpo e a sexualidade têm inscrito sua história ao longo de um tempo histórico e a cada época 

tem sido visto de uma forma diferenciada, bem como tem sido diferenciada o pensar, o sentir 

e o uso que os sujeitos têm feito do corpo e da sexualidade. A história do corpo e da 

sexualidade inscreve-se paralelamente ao percurso do pensamento dualista50

Para desconstruir a visão de corpo, Fraga (1999, p.213) argumenta que precisamos 

entender o corpo como uma construção discursiva, que o vê, não apenas como ele vem sendo 

percebido, mas como este vem sendo vivido.  

.  

Da mesma forma, compreendemos que é imperativo abordar a temática da sexualidade 

humana, contextualizando o seu percurso histórico, pois urge compreende-la que ela também 

se faz interligada a um contexto social, não ancorando a discussão da temática na visão 

reducionista da sexualidade humana como natural, ou seja, biológica. 

 

                                                 
50 Compreende [...] essa separação e oposição entre a realidade sensível e a realidade inteligível, entre corpo e 
alma (NÓBREGA, 2004, p.22). 
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É preciso compreender que [...] o homem foi elaborando história e cultura, um 
conjunto de posturas em torno do sexo, que se fez com este transcendesse o próprio 
homem. Surgiram tantas exigências, regras, cerimônias, interdições e permissões 
que tornaram a atividade sexual um tabu. (GUIMARÃES, 1995, p.23). 
 

 
Mas, diante destas discussões, faz importante destacar que “[...] considerar a 

sexualidade como função biológica ou como algo determinado pela cultura é reforçar a 

problemática constante: irracionalidade biológica versus racionalidade social [...]” (JÚNIOR, 

1997, p.92). 

Conforme podemos perceber, corpo e sexualidade estão sujeitos aos processos 

culturais e biológicos e as interações entre estes é que vai configurar a sua corporeidade-

sexualidade, lhe conferindo uma forma de ser e de agir, bem como de relacionar-se com o 

outro e com o mundo. Cada espaço-tempo histórico emergiu diferentes formas de conceber o 

corpo e uma forma de vivenciar a sexualidade. 

Na Antiguidade grega, o filósofo Platão, tendo como base o pensamento dualista, 

privilegiava o mundo como fonte do sensível e para ele o corpo “[...] servia de obstáculo à 

realização do ideal de bem e de verdade que a alma aspira [...]” (NÓBREGA, 2004, p.23). E 

diante desta concepção platônica, “[...] o indivíduo era orientado para manter o uso dos 

prazeres, dentro do casamento, para que pudesse aprimorar o domínio de si mesmo, visando 

com isso praticar o cuidado de si.” (FIGUEIRÓ, 2001, p.2). 

Araújo (1999) traz algumas considerações importantes, pontuando as visões sexistas 

dos filósofos, nos apresentando as concepções dos mesmos no que diz respeito a sua 

concepção de homens e mulheres. Segundo a autora, Sócrates classificava as mulheres como 

inferiores, alegando que faltavam as mesmas, energia física e mental, enquanto Aristóteles a 

via como machos imperfeitos e Platão questionava se as mesmas tinham alma.  

Na idade Média o dualismo tem a sua continuidade através de Santo Agostinho e São 

Tomás de Aquino, que o faz dentro de uma perspectiva cristã e neste contexto o corpo é visto 

como símbolo do pecado (NÓBREGA, 2005, p.26). Dentro desta visão religiosa cristã era 

condenado qualquer tipo de prazer ligado ao sexo, extrema valorização da virgindade e da 

castidade e a prática sexual só era admitida para fins de reprodução (ARAÚJO, 1999, 

p.17,21).  

No século VIII, Araújo (op.cit, p.24) revela que “[...] as atitudes em relação ao amor e 

ao sexo começaram a se transformar [...]” e começou a procura pelo amor puro e exclusão do 

amor sexual.   

Segundo Foucault (1988), ainda no século XVII “[...] vigorava uma certa franqueza e 

as práticas não procuravam segredos, as palavras eram ditas sem reticências excessiva e, as 
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coisas, sem demasiado disfarce” (FOUCAULT, 1988, p.9), mas esta realidade muda com 

relação a vivência da sexualidade muda, encerrando ao espaço da casa, e este passa a ser 

limitado a função procriativa. “[...] O casal, legítimo e procriador, dita a lei, impõe-se como 

modelo, faz reinar a norma, detém a verdade”. 

Este momento de extrema repressão, “[...] coincide com o desenvolvimento do 

capitalismo: ela faria parte da ordem da burguesia” (op.cit, 11). Instaura-se a partir daqui a 

repressão à sexualidade e emergem discursos de verdades sobre o sexo, onde este é visto 

como pecado. 

A repressão sexual apresenta-se de várias formas (práticas discursivas e não 

discursivas): nas interdições, normas, valores, organizações de espaços (configurações), na 

forma de padronizar as relações. O poder, portanto, não está centralizado, ele se distribui, para 

dar conta de controlar e vigiar os sujeitos. 

Podemos perceber que essas práticas discursivas e não discursivas ainda persistem na 

sociedade contemporânea, agindo como dispositivos que atuam na formação da nossa 

corporeidade-sexualidade, através de infinitos discursos que fundamentam estereótipos de 

sujeitos, padrões de comportamentos e nos diversos discursos médicos, pedagógicos, 

políticos, etc.  

Após a exposição do percurso histórico do corpo e da sexualidade, podemos perceber 

que, apesar das discussões sobre as referidas temáticas coe-existirem, desde a antiguidade, o 

pensamento dualista vem permeando esse itinerário, interferindo na forma dos sujeitos: 

pensar, ver e sentir a sua corporeidade-sexualidade e sendo assim, desprivilegia o sensível e 

privilegia a razão, desconsiderando a sua dimensão complexa. Esta visão positivista e dualista 

ainda persiste na nossa sociedade contemporânea, com algumas ações pontuais em direção a 

superação deste paradigma dualista.  

Hoje, apesar do corpo e da sexualidade encontrarem-se em evidência nos mais 

diversos espaços da sociedade, essa forma de se fazer presente no contexto atual não esta 

garantindo a maioria dos sujeitos perceberem-se na sua complexidade e assim enxergar “um 

corpo” e “uma sexualidade” dissociados de sua humanidade. Nesta forma de perceber-se, o 

corpo é apenas como um “corpo físico” diante da sua materialidade e a sexualidade um 

acessório que a este corpo pode ser usada. Lamentavelmente, não compreendem que todo o 

seu ser é sexuado. E assim o corpo vira objeto e a sexualidade um desempenho para com o 

corpo ser alcançada. Diante desta lamentável realidade, surge a pergunta: até quando iremos 

ficar cegos a nossa corporeidade e imunes ao sensível que o anima e expressa sua existência 

no mundo? 
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V  ONDA 

 

NOS MARES DA DOCÊNCIA: TRILHANDO UMA ROTA AUTOPOIÉTICA DA 

(AUTO)FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO SEXUAL 

 
 

 “Prezado professor 
Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver.  

Câmaras de gás construídas por engenheiros formados.  
Crianças envenenadas por médicos diplomados.  

Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas.  
Mulheres e bebês fuzilados e queimados  

por graduados de colégios e universidades.  
Assim tenho minhas dúvidas sobre a Educação.  

Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos.  
Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados  

ou psicopatas hábeis.  
Ler, escrever e aritmética  

só são importantes para fazer crianças mais humanas” 
                                                                 Autoria desconhecida  

 
  

Na citação acima a Educação é questionada pela formação de sujeitos que 

transformaram o seu saber em uma ameaça para o mundo e para o humano. Os conteúdos por 

eles aprendidos desproviam de valores humanos e sendo assim utilizaram seus conhecimentos 

isolados de questões éticas, de valores de respeito ao outro e solidariedade humana. 

O contexto acima apresentado nos dá a certeza que a Educação não se resume ao papel 

de apenas transmitir conhecimentos, mas se insere num desafio maior, que é a de formação de 

sujeitos, portanto, ela é permeada de “sentido” a ser construído no exercício da docência. E 

assim compreendemos que ela deve ter como pilar de sua construção a ética. 

  
 

[...] A ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de 
raça, de gênero, de classe. E por essa ética inseparável da prática educativa não 
importa se trabalharmos com crianças, jovens ou adultos, que devemos lutar. E a 
melhor maneira de por ela lutar é vivê-la, é testemunhá-la aos educandos em nossas 
relações com ele.(FREIRE, 1999, p.17). 

 
   

É a ética que vai permear nossas relações inter-pessoais e intra-pessoais, mediar as 

nossas ações, é “[...] a ética universal, [...] ética enquanto marca de natureza humana, 

enquanto algo absolutamente indispensável à convivência humana" (FREIRE, 1999, p.20). 

Com base nesses posicionamentos, acreditamos que devemos, enquanto 

educadores(as), nos questionar: Que educação temos? Que educação queremos? Que sujeitos 

queremos formar: autônomos ou heterônimos? Essas questões com certeza não são inéditas, 
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mas serão sempre novas, pois elas devem estar sempre presentes no nosso fazer docente, nos 

instigando constantemente a inseri-los na nossa reflexão-ação-reflexão. 

A Educação não pode ser desprovida de vida. É preciso rever o papel da escola 

enquanto espaço formador de sujeitos vivos e ativos, nos quais pulsam a vida, as emoções, as 

inquietações, os desejos, afetos e desafetos, portanto, ela tem que ser um espaço de vida e o 

ensino-aprendizagem por ela trabalhado deve trazer conteúdos de vida para que humanos 

possam formar.  

 E se estabelecemos relações entre a vida e a escola, a Educação deve garantir aos 

indivíduos condições para que seus/suas educandos/das continuem a se educar, num 

movimento dialético e permanente de aprender/desaprender, significar/ressignificar, e 

desmistificar verdades apreendidas. E neste sentido educar é formar, e formar, por sua vez, 

exige “[...] muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas 

[...]” (FREIRE, 1999, p.15). 

Assumindo essa função da Educação, nosso papel enquanto educador/a deve mobilizar 

processos de ensino-aprendizagem que promovam a autonomia dos discentes, pois, não 

podemos nos eximir da responsabilidade de “[...] contribuir positivamente para que o 

educando vá sendo o artífice de sua formação [...]” (FREIRE, 1999, p.78) E a autonomia 

envolve que os discentes assumam suas decisões com base em argumentos legítimos e que 

avaliem as conseqüências dos seus atos. 

Ao assumirmos a responsabilidade da docência, de mediar caminhos que levem a 

autonomia dos discentes, teremos que trabalhar com a (auto)formação dos sujeitos, mediando 

um ensino-aprendizagem onde os saberes docentes lhes proporcione o conhecimento de 

mundo e de si mesmo, saberes esses que são demandados da prática educativa para a sua 

formação humana e assim compreendemos que os saberes da corporeidade-sexualidade são 

saberes que emergem no próprio exercício da docência, considerando que estamos falando de 

mundo e nos fazemos ser no mundo e com o mundo, através do ser corpóreo que somos, pois 

nosso existir é corporal e a sexualidade não se dissocia do nosso existir. 

Estas reflexões sobre a Educação e o educar se fizeram presente por que refletir sobre 

a docência nos remete primeiramente a refletir sobre a Educação, pois é neste contexto que se 

insere a docência e esta discussão por sua vez implica inserir os docentes e os discentes no 

movimento dessas reflexões, pois já dizia Freire (1999, p 23.) “[...] não há docência, sem 

discência. A docência se efetiva na relação dialética entre docente/discente”. 
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5.1 (AUTO)FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO SEXUAL: ENCONTRO DE SABERES PARA 

UMA VALORIZAÇÃO DO SER PESSOALPROFISSIONAL DO EDUCADOR(A) 

  

Se na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar 
que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, que ele é 
sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado, me considero como um 
paciente que recebe conhecimentos-conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe e 
que a mim são transferidos (FREIRE, 1999). 

   

Nossa proposta de formação docente teve como um dos pilares o processo 

(auto)formativo dos sujeitos. Ancoramos o processo formativo na proposta do “caminhar para 

si” de Josso (2004), nos movimentos que compõe o processo de autoformação de Pineau 

(2004) e na Humana docência preconizada por Arroyo (2003). 

Os movimentos do processo autoformativo descritos por Pineau (2003), são 

personalização (autonomização), socialização (heteroformação) e de ecologização 

(ecoformação). Segundo o autor, estes prefixos se fizeram presente para “[...] compreender 

esta dialética de emancipação/autonomização – dentro de uma problemática de formação 

permanente – ocasionou a fabricação dos conceitos auto-hetero-eco-formação.” (PINEAU, 

2003, p.155). 

É importante registrar que esses movimentos descritos por Pineau (2004) são 

interferentes, não se fazem de forma isolada, mas num processo dialético, contínuo e 

permanente da formação, onde esta se impõe “[...] como uma função vital essencial a ser 

exercida permanentemente.” (PINEAU, 2003, p.153). 

Ainda sobre o uso dos prefixos Pineau (2003) explica que:  

 
 

[...] o emprego dos prefixos em formação inscreve neste movimento transdisciplinar 
de tentativa de tratamento da multicausalidade. Ele não pretente fazer escolhas, a 
priori, quanto à influência preponderante do individual ou do social, à natureza ou à 
cultura no exercício da função formação. Ele os coloca em ação e quer estudar a 
complexidade de seu jogo no decurso de toda vida. Os prefixos apontam, desse 
modo, polaridades extremamente complexas, homogeneizantes e heterogeneizantes 
ao mesmo tempo, de colocar em relacionamento, de colocar em conjunto, em 
sentido e forma (PINEAU, 2003, p.156). 

 
   

Com relação aos prefixos auto, hetero e eco, Pineau (2004) expõe que a autoformação 

relaciona-se a autonomização. “[...] Esta autonomização provoca um movimento de 

personalização, de individualização, de subjetivação da formação” (PINEAU, 2003, p.157). O 

prefixo heteroformação relaciona-se com outro, com as experiências educativas entre os pares 
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e, por fim, a ecoformação relaciona-se ao entorno social (mundo), onde se dá a interlocução 

os dois outros. 

Segundo Pineau (2003) a aprendizagem na autoformação se dá por toda a vida, 

desvinculando-se do aprender ligados exclusivamente a tempos escolares, abrindo novos 

tempos educativos. “[...] Para tanto, ela se apóia em novas temporalidades, novos ciclos que 

são vistos como formadores [...]” (PINEAU, 2003, p.145). E assim, o tempo de aprender se 

articula com os ritmos particulares de cada um. 

Além desta proposta de Pineau (2003) que apresentamos acima, inserimos o 

“caminhar para si” (Josso, 2004), porque compreendemos que os docentes precisam inserir no 

seu processo de formação um “caminhar para si”. Este “caminhar para si” não se faz sozinho, 

mas articulado com o outro sujeito na direção da sua subjetivação. Na relação com o outro e 

com o mundo para a tomada da consciência crítica. Assim “[...] Este autoconhecimento pode 

inaugurar a emergência de um eu mais consciente e perspicaz para orientar o futuro da sua realização e 

reexaminar na sua caminhada, os pressupostos das suas opções” (JOSSO, 2004, p.60). 

O “caminhar para si” é um processo de construção de autonomia, que se faz 

importante para o fazer docente para que os/as educadores(as)  busquem atitudes assertivas 

para o seu percurso pessoalprofissional. É uma trajetória autopoiética tecida no espaço tempo 

das relações intrapessoais e interpessoais. 

Ainda explicitando sobre o “caminhar para si”, Josso (2004) aborda que:  

 
[...] a busca de si é inseparável de uma relação com outrem, mesmo quando, durante 
um tempo, se privilegia uma exploração  de si, em relação a si mesmo, a partir de 
auto percepções e de auto-observações, sustentadas, ou não, por um quadro 
terapêutico ou de desenvolvimento pessoal. Nós não saberíamos viver, mesmo como 
eremitas, sem pertenças (reais ou simbólicas) (JOSSO, 2004, p.95).  

    

Alem do “caminhar para si” de Josso (2004), inserimos também na proposta de 

(Auto)formação em Educação Sexual a Humana docência de Arroyo (2002), porque  

compartilhamos da concepção do autor que “olhar os mestres é o melhor caminho para 

entender a escola e o movimento de renovação pedagógica.” (ARROYO, 2002, p.12). E assim 

com base nesta concepção inserimos os docentes como elementos fundamentais na 

(Auto)formação em Educação Sexual, buscando “[...] repor os mestres no lugar de destaque 

que lhes cabe" (ARROYO, 2002, p.9). 

ARROYO (2002) adverte para o perigo diante de tantos modismos na Educação e 

outros interesses neoliberais que tentam colocar no cerne da ação educativa escolar, família, 

comunidade, mídia e assim descaracterizar o núcleo constitutivo de toda ação educativa, que é 

a relação docente-discente. 
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Foi com base nesses pressupostos apresentados que realizamos a (Auto)formação em 

Educação Sexual, procurando conhecer in lócus as inquietações, desejos e necessidades dos 

docentes no que se refere às questões de sexualidade humana e da Educação Sexual, na 

perspectiva de sensibilizá-los a acolher “afetivamente” a Educação Sexual e venha a inseri-la 

na sua prática. 

A (Auto)formação em Educação sexual ancorou na proposta de uma formação que 

deve ser contínua e permanente, “[...] onde o que é permanente é mudança [...]” (PINEAU, 

2003, p.163), abrigando a idéia do devir incessante, que se realiza frente ao movimento 

autopoiético do humano, que sabendo da sua inconclusão, “[...] funda a educação como 

processo permanente [...]” (FREIRE, 1999, p, 64). Incluímos, também, a proposta de Arroyo 

(2002), concebendo a relevância da inclusão dos docentes nas ações de formação na 

Educação. 

Tomando como base o reconhecimento da inconclusão do humano, que esta proposta 

de Educação Sexual reconhece como legítima, podemos inferir que ela navega na rota do 

sermais, que se realiza num movimento dialético e permanente de busca. Este processo é, 

portanto, autopoiético pela condição dada ao sujeito de desconstruir/construir, 

desaprender/aprender e redimensionar valores, conceitos, mitos e tabus, ao longo de sua 

existência individualcoletiva. E neste processo autopoiético dos sujeitos (autoformação), é de 

fundamental importância a inclusão do outro (heteroformação) e do contexto social 

(ecoformação).  

A inclusão do contexto social se faz importante para situarmos num contexto histórico, 

onde nos fazemos existir, relativando nosso processo de ser no/do mundo, que se constituem 

nas relações que estabelecemos com o outro e com o meio. Estas relações, segundo Freire 

(1999), são reflexivas, conseqüentes, transcendentes e temporais. “[...] todo amanhã se cria 

num ontem, através de um hoje. De modo que o nosso futuro baseia-se no passado e se 

corporifica no presente. Temos de saber o que fomos e o que somos para saber o que 

seremos" (FREIRE, 1999, p.33). 

Foi com base nos pressupostos acima apresentados que realizamos a (Auto)Formação 

em Educação sexual, considerando que a aprendizagem dos saberes da corporeidade-

sexualidade proporciona um conhecimento de si e recursivamente mobiliza aprendizagens 

para a sua prática em Educação Sexual, considerando que ela “[...] é realizada concretamente 

numa rede de interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é 

determinante e dominante e onde estão presente símbolos, valores, sentimentos, atitudes 

passíveis de interpretação e decisão” (TARDIFF, 2002, p.50). 
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A (Auto)formação em Educação Sexual teve no seu cerne, a valorização do ser do/a 

educador/a, pois “[...] reside no fato de os professores ocuparem na escola, uma posição 

fundamental em relação ao conjunto dos agentes  escolares: em seu trabalho cotidiano com os 

alunos, são eles os principais mediadores da cultura e dos saberes escolares” (TARDIFF, 

2002, p.228). 

Também trouxemos o docente no centro da (Auto)formação em Educação Sexual por 

compreender que, “[...] interessar-se pelos saberes e pela subjetividade deles é tentar penetrar 

no próprio cerne do processo concreto da escolarização, tal como se realiza a partir do 

trabalho cotidiano dos professores em interação com os alunos e outros atores educacionais” 

(op.cit, 228). 

Nossa ação de formação docente implicou, portanto, num refletir sobre a prática 

educativa, que por sua vez reflete sobre a docência/discência, remetendo a pensar a condição 

humana. Dessa forma a (Auto)formação se constitui no encontro de saberes para a valorização 

do ser (docente/discente).  

Realizamos a (Auto)formação em Educação Sexual, tendo a clareza que precisávamos 

“educar o/a educador/a sexual que somos”, pois conscientemente ou inconscientemente somos 

educadores sexuais e intencionalmente ou não realizamos a Educação Sexual. Somos 

educadores/as sexuais, porque ensinamos através dos gestos, palavras, posturas, atitudes. 

Estes gestos e atos expressam conhecimentos aos nossos educandos. Não só educamos pelas 

palavras, mas também pela nossa expressão corporal. 

Nesta direção Freire (1999) já nos adverte que: “[...] ensinar exige a corporeidade das 

palavras pelo exemplo [...] quem pensa certo está cansado de saber as palavras a que falta a 

corporeidade do exemplo pouco ou nada valem” (FREIRE, 1999, p.38). 

Freire, na citação acima remete a pensarmos nossa prática, revendo nossas falas 

explícitas ou silenciadas, precisamos rever nossa postura educativa e buscar realizar a 

Educação Sexual de forma consciente, planejada, reconhecendo os saberes da corporeidade-

sexualidade como saberes docentes que precisam ser inseridos aos demais componentes 

curriculares. Reconhecendo esses saberes como relevantes para a formação humana, onde a 

multidimensionalidade do ser é considerada nos processos de ensino-aprendizagem.  

Comprendemos que não basta a oficialização da Educação sexual como tema 

transversal, pois não é por decreto que a inclusão da mesma vai acontecer. É preciso que os/as 

educadores/as acolham a proposta de forma afetiva e efetiva. 

Figueiró (2006) afirma que nem a própria formação continuada voltada para a 

formação do educador sexual não garante que a mesma seja realizada, pois “[...] é preciso 
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despertar o educar que existe dentro dele, para que o trabalho seja feito com 

comprometimento e paixão, além da técnica” (FIGUEIRÓ, 2006, p.16).  

Concordamos com afirmação da autora acima e por estas razões realizamos a 

(Auto)formação em Educação Sexual com a intencionalidade de sensibilizá-los a acolher 

“afetivamente a inclusão da Educação Sexual”. É preciso “despertar” o/a educador(a) que 

existe em cada um, como fala Figueiró (2006) e encorajá-los a buscarem a fundamentação 

teórico-metodológica para que sintam-se seguros a desenvolverem a Educação Sexual, pois, 

“ensinar exige pesquisa”, aborda Freire (1999). Isto se faz preciso para que saibamos 

argumentar as nossas práticas tendo a consciência porque estamos realizando-as, caso 

contrário, seremos “[...] meros reprodutores de práticas, pensadas e decididas por outros” 

(SACRISTAN, 2000, p.9), transmitindo conhecimentos desprovidos de valores humanos, 

formando intelectuais. 

Faz-se necessário que os docentes sintam-se responsável em gerirem a sua própria 

formação, posicionando-se como sujeitos da sua prática, decidindo com autonomia as ações 

educativas que permeiam o seu fazer docente. 

E finalizamos aqui com alguns questionamentos: até quando ficaremos insensíveis à 

inclusão da Educação Sexual na nossa prática educativa, mas fazendo-a de forma silenciosa, 

através da negação do corpo e da sexualidade?  Delegaremos a outros profissionais de outras 

áreas, responsabilidades que são inerentes ao nosso ofício de educar? 
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VI ONDA 
 
 
ATRACANDO NO PORTO, RUMO A MARGEM: REVENDO BAGAGENS E ROTAS 

PERCORRIDAS NA VIAGEM-EXPEDIÇÃO 

 
Sabedoria é perceber que a vida é uma viagem, cujo significado se encontra no 
próprio percorrê-la e não em seu ponto de chegada. 
 
                                                                                                           Alexander Lower 
 
 
 

Conforme já dissemos anteriormente, nosso percurso de pesquisa-ação-formação, ou 

seja, o itinerário dessa viagem em busca de saberes esboçou-se não apenas no momento do 

meu egresso no Mestrado, mas desde as minhas primeiras experiências na docência, quando 

frente à realidade e as necessidades de outros saberes relativos ao exercício da docência, 

percebi as lacunas deixadas na minha formação inicial e emergiu em mim o desejo de buscar 

outros repertórios de saberes docentes para efetivação de uma prática educativa com vista à 

formação humana dos sujeitos. 

Neste presente trabalho de investigação busquei evidenciar a gênese desta pesquisa 

que veio se delineando, à medida que meu percurso na docência ia se fazendo, na medida em 

que navegava pelos mares do profissionalismo, buscando um caminho de ser/fazer educadora 

e ao mesmo tempo em que buscava um saber fazer na e pela Educação. E foi através da 

narrativa autobiográfica que vislumbrei todo um percurso trilhado, num caminhar para si, no 

ato de escrever efetivamente e afetivamente minha trilha na Educação. A narrativa entrou 

como um instrumento de formação à medida que me permitiu rever todo o entrelaçamento de 

um caminho pessoalprofissional em direção a ser, saber e fazer docente. Resgatei momentos 

charneiras que proporcionaram um ressignificar e um direcionamento a seguir de um caminho 

autoformativo que ainda tem muito a perfazer.  

Temos convicção de que esse processo de autoformação não se faz sozinho, é 

permeado por muitos outros que interpelam o nosso caminho e nos faz aprender sobre nós 

mesmos, ao mesmo tempo em que aprendemos mais sobre outros sujeitos que compartilham 

conosco um percurso que paradoxalmente é singular e coletivo. Esse processo de 

autoformação mediante as relações intrapessoais e interpessoais, na interlocução com o 

mundo, na intercorporeidade que se faz acontecer ao longo de nossa existência como ser do 

mundo e no mundo. 



149 
 

 

Essa é a dança da vida, nesse nosso processo autoformativo, que se faz ritmicamente 

nos encontros e desencontros, no começar e recomeçar e que envolve aprendizados de vida 

que se efetivam nas relações intrapessoais, interpessoais  e com o entorno que nos acolhe. 

Aprendemos cada vez mais sobre nós mesmos em consonância e dissonância com o outro. 

Somos seres em contínuo processo de formação, pois nunca estaremos prontos e acabados. 

Estamos sempre em contínuo movimento, num processo de construção e reconstrução do 

nosso ser, redimensionando e ressignificando valores, tendo em vista que estamos num 

mundo em mudança, de busca incessante de sermais, frente a novos desafios, a novos 

paradigmas que surgem na perspectiva de explicitar o fenômeno da vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

E relembrando o nosso desafio inicial de propiciar uma formação continuada na 

direção da sensibilização dos docentes, para que estes se sintam responsáveis em viabilizarem 

uma ação educativa em sexualidade, chegamos a algumas considerações no que diz respeito à 

prática educativa na perspectiva da formação integral dos sujeitos. Percebemos que há 

dificuldades por parte da maioria dos docentes em efetivar ações educativas com a temática 

da sexualidade humana no âmbito da educação escolar no que diz respeito à discussão de 

afetividade, desejos, e prazer. Essa dificuldade, segundo os docentes da pesquisa, é fruto de 

toda uma educação recebida, que conforme podemos evidenciar nos capítulos anteriores, é 

produto de toda a carga de significações negativas que a nossa cultura ocidental nos fez 

incorporar sobre a sexualidade.  

E desta forma, a efetivação de uma prática em sexualidade fica comprometida, já que 

muitos dos/as educadores/as não se dispõem a realizá-las, já que não se sentem seguros, ou 

seja, com uma formação adequada para a efetivação de uma prática educativa em sexualidade. 

Quando a realização da Educação Sexual se efetiva, esta acontece na perspectiva biologizante, 

restringindo a sexualidade à reprodução, enfocando apenas a fisiologia e morfologia dos 

órgãos sexuais, reprodução e métodos contraceptivos. Dessa forma, podemos perceber que a 

temática da sexualidade humana não é percebida de forma positiva por grande parte dos 

educadores. Com essa visão negativa, distorcida e depreciadora da sexualidade, a Educação 

Sexual passa a ser desenvolvida dentro de uma ótica castradora, onde a sexualidade humana é 

usada para incutir medo de doenças sexualmente transmissíveis, de uma gravidez não 

planejada, mascarada por uma visão de saúde e prevenção. 

 E assim, não há uma preocupação em incluir a referida temática nas discussões dos 

demais componentes curriculares. Nesse contexto a escola, por sua vez, contribui 

efetivamente para perpetuar a manutenção dos mitos, preconceitos e tabus referentes ao 

exercício da sexualidade, além de reforçar os estereótipos, difundindo modelos de homens e 
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mulheres, categorizando os sujeitos em normais ou anormais, frente aos padrões estabelecidos 

pela cultura hegemônica do contexto social. 

Diante deste contexto que foi acima exposto e que a sexualidade é vista pela ótica 

negativa da pornografia, ao corpo também cabe uma visão distorcida, sendo este visto como 

objeto e não sujeito, e assim visto, esse passa a ser mercadoria, onde os cuidados a ele 

dispensados se faz pelo viés do desempenho, ou seja, da performance do momento. Na linha 

do “vale quanto pesa”. E o que pesa é a valorização de um corpo moldado segundo os padrões 

da época: “sarado”, “esbelto” e bem delineando, segundo as medidas previamente ditadas pela 

moda e divulgada pelos demais meios de comunicação. Bem-estar e auto-estima significam 

estar rigorosamente com as medidas, a cor e a forma escultural previamente ditada e adotada 

pela sociedade do ter e não do ser.  

E é nesta sociedade do ter que a Educação com vistas à formação integral dos sujeitos 

tem que atuar, proporcionando aos discentes um espaço de discussão dos valores difundidos, 

na perspectiva que estes venham a redimensioná-los, através de um processo autoformativo, 

onde o autoconhecimento de si perpassa o processo de formação. E é neste contexto de 

formação dos sujeitos autônomos, responsáveis por si e por toda a coletividade pelo qual ele 

faz parte, que sinalizamos a discussão dos saberes do corpo e da sexualidade, compreendendo 

que estes saberes docentes devem ser incluídos no exercício da prática educativa, 

oportunizando aos discentes um conhecimento de si e do outro.  

Mas para este fim, faz-se necessário reconhecer que a sexualidade não é ancorada 

apenas no aspecto biológico e, portanto, cabe aos docentes explicitarem para estes que a 

sexualidade é também cultural, e que esta dimensão é permeada de valores, preconceitos, 

mitos e tabus que exercem forte influência na nossa identidade, contribuindo efetivamente e 

afetivamente na nossa forma de ser e estar no mundo, enquanto, corpos que se faz na relação 

com o mundo e no mundo. Teremos, enfim, que mudar a lente dualista da visão cartesiana que 

nos impregna e perceber pela ótica da complexidade que nosso corpo não é apenas físico, e, 

portanto, não se constitui exclusivamente de órgãos. Ele acolhe diversas dimensões; 

biológico, social, político, etc. Nosso corpo é palco onde nossa vida ao mundo se apresenta, é 

a matriz onde nosso ser se revela com toda a sua totalidade, é um espaço de interlocução com 

o mundo e com o outro. Unidade que desvela tantas outras unidades, mas paradoxamente se 

faz única. Razão-emoção, corpo-mente, não são pólos antagônicos do ser, mas unidades 

eqüidistantes que preservam singularidades e que ao mesmo tempo se compõem em um único 

corpo vivo que é todo o nosso ser. 
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Mas para permear uma visão pós-dualista, a Educação deve se revestir de uma função 

formadora, onde o processo de autoformação tenha lugar e os saberes do ser aqui destacados 

como os saberes do corpo e da sexualidade não sejam relegados em detrimento aos demais 

saberes docentes que privilegiam apenas a formação do intelecto e esquece que aprendemos 

de corpo inteiro, pois tudo que nos é significativo, no corpo é incorporado e torna um saber de 

vida, que no movimento dinâmico da vida é pelo corpo mobilizado. 

Trabalhar com as fascinantes temáticas da corporeidade e da sexualidade humana foi 

um desafio prazeroso, ao mesmo tempo em que deu continuidade ao meu movimento em 

busca de aprendizagem, se constituindo em mais um porto, onde com certeza ancorei e me fiz 

viajante aprendiz, pois foi mais uma via de acesso ao autoconhecimento, ao meu processo de 

humanização, de se fazer humano ao experenciar novas experiências significativas de vida, 

como também de rever todo um percurso pessoalprofissional. 

O cruzeiro com os educadores/as, ou seja, nossos tripulantes-reflexivos no espaço-

tempo da Formação continuada, no espaço-tempo da Pesquisa-ação, contribuíram 

significativamente para evidenciarmos essa co-gênese das formas de aprendizagens: processos 

vitais e os processos cognitivos. Contribuiu para entendermos o processo autoformativo 

necessário para uma ação educativa em sexualidade, fazendo-nos vislumbrar um caminho 

possível para a Formação Docente e uma ação pedagógica em Educação Sexual. Deste 

percurso, apreendemos que, enquanto educadores/as precisamos rever nosso papel de 

formador/a de sujeitos, em constante processo de humanização e compreender essa dimensão 

de Ser educador (a) e seu importante papel de mediador/a de aprendizagem (saber-

conhecimento; saber-fazer; e saber-se – atitude). 

A viagem-expedição com os educadores/as, ou seja, nossos tripulantes-reflexivos no 

espaço-tempo da Formação continuada contribuiu significativamente para evidenciarmos essa 

co-gênese das formas de aprendizagens: processos vitais e os processos cognitivos. 

Contribuiu para entendermos o processo autoformativo necessário para uma ação educativa 

em sexualidade, fazendo-nos vislumbrar um caminho possível para a Formação Docente e 

uma ação pedagógica em Educação Sexual. Deste percurso, apreendemos que, enquanto 

educadores/as precisamos rever nosso papel de formador/a de sujeitos, em constante processo 

de humanização e compreender essa dimensão de Ser educador (a) e seu importante papel de 

mediador/a de aprendizagem (saber-conhecimento; saber-fazer; e saber-se – atitude). 

Com este trabalho de pesquisa-ação-formação esperamos ter contribuído de forma 

significativa para reflexão das Práticas educativas e, principalmente, no que discerne as ações 

pedagógicas no campo da Educação Sexual, de maneira que todos os docentes que buscam 
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não apenas transmitir conhecimentos, mas objetivem mobilizar um processo de formação dos 

discentes, vislumbrem nesta temática da sexualidade humana um caminho possível de 

humanizar sua prática pedagógica, viabilizando ações de autoconhecimento e de 

autoformação, para desenvolvimento de posturas assertivas no que diz respeito a sua vida 

afetiva. Acreditamos que a Educação Sexual seja um caminho possível de chegar a novos 

horizontes, conduzindo os/as educandos/das ao processo de transcendência do ser na direção 

do ser-mais.  
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ANEXO 1 - CRONOGRAMA DAS VIAGENS-EXPEDIÇÕES DA ESCOLA A 

 

 
 

TEMÁTICA 
DA VIAGEM-
EXPEDIÇÃO 

 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

RECURSOS 

 
DATA 

CARGA 
HORÁRIA 

 
1- Sexo e Se-
xualidade 
 

 
1 - Discutir diferentes concepções acerca da construção 
da sexualidade e suas diversas forma de expressão. 
 
2 - Refletir sobre os fatores individuais, sociais e 
culturais que influenciam na expressão e vivência da 
sexualidade. 

 
*Retro-projetor 
*Toca - Cd 
*Textos 
*Reprodutor de 
Dvd 
 

 
22/04/02006 

 
08:00 ás 
12:00h 

(4 horas) 
 
 

 
2- Dialogando 
perspectivas 
para uma for-
mação em 
Educação Se-
xual 
 

 
1-Levantamento diagnóstico das dificuldades e 
necessidades do grupo para a implementação do Projeto 
de intervenção de Educação em Sexualidade. 

 

 
*Retro-projetor 
*Toca - Cd 
*Textos 
 

21/06/2006 
 

07:30 ás 
09:30h 

(2 horas) 

3-Educação 
Sexual: 
uma proposta 
possível para  
uma prática 
pedagógica 
centrada no ser 
humano 

 
1-Discutir a importância de uma Prática Educativa em 
Sexualidade na perspectiva da Humana docência, 
reconhecendo o processo educativo escolar como 
elemento fundamental na formação dos sujeitos 
autônomos ,críticos e conscientes da dimensão 
biopsicosocial da sua sexualidade. 
 
2-Discutir as perspectivas paradigmáticas que embasam 
um novo olhar para Educação. 
 

 
*Retro-projetor 
*Toca-Cd 
*Textos 
*Reprodutor de 
DVD 
 
 
 

16/ 08 /06 
(Quarta-

feira) 
 

18:30 ás 
20:30 

 
4-Educação 
Sexual: 
uma proposta 
possível para  
uma prática 
pedagógica 
centrada no ser 
humano 
 

 
1-Discutir a importância de uma Prática Educativa em 
Sexualidade na perspectiva da Humana docência, 
reconhecendo o processo educativo escolar como 
elemento fundamental na formação dos sujeitos 
autônomos ,críticos e conscientes da dimensão 
biopsicosocial da sua sexualidade. 

 

 
*Textos 
*Reprodutor de 
DVD 
 
 

 
23/08/06 
(Quarta-

feira) 
 

18:30 ás 
20:30 

 
5- Educação 
Sexual: uma 
proposta pos-
sível para  uma 
prática peda-
gógica centrada 
no ser humano 
 

1- Discutir as perspectiva paradigmática que embasam 
um novo olhar para Educação. 

 
*Retro-projetor 
*Toca-Cd 
*Textos 
*Reprodutor de 
DVD 

 
04/09/2006 

(Quarta-
feira) 

 
18:30 as 

20:30 
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6 - Mergu-
lhando no 
âmago do 
corpo, desve-
lando novos 
horizontes 
 
 

1-Discutir diferentes concepções acerca da compreensão/ 
percepção sobre o corpo e os pressupostos-teóricos-
práticos sobre o papel do corpo na educação. 
 
2-Refletir sobre os fatores individuais, sociais e culturais 
que influenciam no 
auto-conhecimento do  corpo. 
 
3-Compreender a intrínseca relação entre corpo & 
sexualidade e importância desses saberes  na efetivação 
da Humana Docência. 

 
*Retro-projetor 
*Toca-Cd 
*Textos 
*Reprodutor de 
DVD 

 
20/09/2006 

 
18:30 as 

20:30 

 
 
7- Refletindo o 
papel e a pos-
tura do educa-
dor em educa-
ção Sexual 
 
 

 
1-Refletir e discutir o papel e a postura do(a)  
educador(a) frente ás questões da sexualidade no 
desenvolvimento de uma ação pedagógica em Educação 
Sexual. 
 
2-Refletir e discutir sobre a abordagem metodológica em 
Educação Sexual, dentro de uma 
perspectiva participativa e dialógica. 
 

 
*Retro-projetor 
*Toca-Cd 
*Textos 
 

 
 

25/10/06 
 

7:30 ás 
09:30h 

 
 

8-Mitos, Tabus 
e preconceitos 
da sexualidade 

 
1-Refletir e discutir os diferentes mitos, preconceitos e 
tabus que perpassam a temática da sexualidade. 
 
2-Refletir sobre os estereótipos difundidos na cultura 
ocidental, demarcando os papeis sexuais na nossa 
sociedade. 
 
3-repensar nossos mitos, preconceitos e tabus na 
perspectiva de desmistificá-los e redimensioná-los, e 
assim efetivar uma Educação em Sexualidade, consciente 
da nossa postura como educador(a) 

 
 
*Retro-projetor 
*Toca-Cd 
*Textos 
 
 

 
29/11/2006 
07:30h ás 

09:30h 
(Matutino) 
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ANEXO 2 - CRONOGRAMA DAS VIAGENS-EXPEDIÇÕES DA ESCOLA B 

 

 
 

TEMÁTICA DA VIAGEM-
EXPEDIÇÃO 

 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS 

 
DATA 

CARGA 
HORÁRIA 

1- Sexo e Sexualidade 
 

1- Discutir diferentes 
concepções acerca da 
construção da sexualidade e suas 
diversas forma de expressão. 
 
2-Refletir sobre os fatores 
individuais, sociais e culturais 
que influenciam na expressão e 
vivência da sexualidade. 

 
*Retro-projetor 
*Reprodutor de 
DVD 
*Toca - Cd 
*Textos 
 

11/08/06 
(Sexta-feira) 

 
07:30 ás 11:30h 

(Turno Matutino) 
 

13:30 ás 17:30h 
Turno:Vespertino 

 

2- Dialogando perspectivas 
para uma formação em 
Educação Sexual 
OBS: Marcada para o dia 
26/08/06, mas devido a Mostra 
Cultural da Escola foi remarcada 
e realizada no dia 02/09/2006 
Turno único para os dois turnos 
da escola. 

 
 
1-Levantamento diagnóstico das 
dificuldades e necessidades do 
grupo para a implementação do 
Projeto de intervenção de 
Educação em Sexualidade. 
 

 

 
*Retro-projetor 
*Reprodutor de 
DVD 
*Toca - Cd 
*Textos 
 

 
 

21/06/06 
(Sábado) 

 
07:30 ás 11:00 
(Turno único-

Matutino/vespertino) 
 
 

 
3-Educação Sexual: 
uma proposta possível para  
uma prática pedagógica 
centrada no ser humano 
 

1-Discutir a importância de uma 
Prática Educativa em 
Sexualidade na perspectiva da 
Humana docência, reconhecendo 
o processo educativo escolar 
como elemento fundamental na 
formação dos sujeitos 
autônomos, críticos e 
conscientes da dimensão 
biopsicosocial da sua 
sexualidade. 
 
2-Discutir as perspectivas 
paradigmáticas que embasam um 
novo olhar para Educação 

 
 
*Retro-projetor 
*Toca-Cd 
*Textos 
*DVD 
 
 
 
 

16/ 09 /06 
(Sábado) 

 
7:30 ás 11:00h 

 
(Turno único-

Matutino/vespertino) 
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4 -Mergulhando no âmago do 
corpo, desvelando novos 
horizontes 
 
Marcada para 30/09/06 mas foi 
transferida e realizada no dia 
29/09/06 em dois turnos: 
matutino e vespertino 

1-Discutir diferentes concepções 
acerca da compreensão/ 
percepção sobre o corpo e os 
pressupostos-teóricos-práticos 
sobre o papel do corpo na 
educação. 
 
2-Refletir sobre os fatores 
individuais, sociais e culturais 
que influenciam no 
auto-conhecimento do  corpo. 
 
3-Compreender a intrínseca 
relação entre corpo & 
sexualidade e importância desses 
saberes  na efetivação da 
Humana Docência. 

 
 
*Retro-projetor 
*Toca-Cd 
*Textos 
 
 

 
 

29/09/06 
 

(Sexta –feira) 
 

7:30as 11:00h 
13:30 ás 17:00h 

 
 

5- Refletindo o papel e a 
postura do educador em 
educação Sexual 

1-Refletir nossa postura, 
enquanto, educador(a) e a 
importância de rever nossos 
conceitos, preconceitos, valores, 
mitos e tabus referentes a 
temática da sexualidade humana. 

 
*Retro-projetor 
*Toca-Cd 
*Textos 
 
 

27/10/06 
 

7:30 ás 11:30h 
(Turno único-

Matutino/vespertino) 
(04 horas) 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Especialização/Pós- Graduação (Se for o caso... Se concluída, ou quando concluirá) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Seu tempo de Docência no Magistério,  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Em qual (is) Instituição (ções) trabalha: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A Função e quanto tempo que a exerce: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Que disciplina(s) leciona? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Espaço para você se colocar como se sente como Professor(a) Colaborador(a) desta pesquisa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua colaboração 
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ANEXO 4 - CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

 

UFRN/PPGED 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Linha Corporeidade e Educação 
Base de Pesquisa: Corpo, Arte e Educação 

Mestranda: Kátia Maria Pereira        
Orientador: Edson César Ferreira Claro 
Co-orientador: Francisco Assis Pereira 

Sexo & Sexualidade 
  

Escola Municipal_____________________________________________________________ 

 
Pseudônimo: ________________________________________________________________ 

 
1- O que te vêm a cabeça quando você ouve a palavra Sexualidade? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
2-Sexo e sexualidade significam a mesma coisa ou são coisas diferentes?Como você difere 
sexo de sexualidade? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3-A sexualidade é diferente entre homens e mulheres? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4-De que maneira a sexualidade pode ser expressada? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 5-Existe relação entre cultura e sexualidade? Que relações você estabelece? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Obrigada por sua colaboração!! 
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ANEXO 5 - CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

 
UFRN/PPGED 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
Linha Corporeidade e Educação 

Base de Pesquisa: Corpo, Arte e Educação 
Mestranda: Kátia Maria Pereira        

Orientador: Edson César Ferreira Claro 
Co-orientador: Francisco Assis Pereira 

 
Educação Sexual:  

Uma proposta possível para uma prática pedagógica centrada no ser humano 

 
A sexualidade, como possibilidade e caminho de alongamento de 

nós mesmos, de produção de vida e de existência, de gozo e de 
boniteza, exige de nós essa volta crítico-amorosa, essa busca de 
saber de nosso corpo. Não poderia estar sendo, autenticamente, 
no mundo e com o mundo se nos fecharmos medrosos e hipócritas 
aos mistérios, cínica e irresponsavelmente.       
                                                                            
                                                                          Paulo Freire(1999) 

 
Escola Municipal_____________________________________________________________ 
 
Pseudônimo:________________________________________________________________ 
 
1. O que você entende como Educação Sexual? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Para você a Educação Sexual  é responsabilidade da escola? Por quê? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. Na sua compreensão, qual a importância do professor e da professora desenvolver um 
projeto educativo, incluindo a temática da sexualidade no contexto da sala de aula? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     
4. Você acha que o professor/professora está preparado(a) para inserir na sua Prática 
Educativa a Educação Sexual?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Quais são as dificuldades encontrada pelo educador(a) para desenvolver uma discussão 
sobre a temática da sexualidade?A que você atribui essas dificuldades? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Qual deve ser a postura do(a) educador(a) no momento das discussões em sala de aula, 
envolvendo esta temática cheia de valores, mitos e tabus? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7) Que autores você conhece que discute a temática da Sexualidade na Educação? Cite três 
autores. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Desde já obrigado por responder a este questionário, ele é de grande importância para o nosso 
trabalho de Formação continuada, bem como para o processo de análise da pesquisa de 
Mestrado em andamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 
 

 

ANEXO 6 - CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

 
UFRN/PPGED 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
Linha Corporeidade e Educação 

Base de Pesquisa: Corpo, Arte e Educação 
Mestranda: Kátia Maria Pereira        

Orientador: Edson César Ferreira Claro 
Co-orientador: Francisco Assis Pereira 

 
 

Navegando em outros mares: 
 relembrando a formação inicial e refletindo uma prática pedagógica 

 
Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma 
continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo 
pela magia da nossa palavra. O professor assim, não morre jamais.                                   
Rubem Alves 
 

Escola Municipal_____________________________________________________________ 
 
Pseudônimo:________________________________________________________________ 
 
1-Como você tornou-se um(a) educador(a)? O que te motivou a seguir esta profissão?Como 
você se sente, enquanto professor? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2-Como você se vê como professor(a): conservador ou inovador?Como você classificaria sua 
Prática Educativa? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  
3-De volta a sua graduação, como você vê sua formação inicial e sua profissionalização: 
a. Que pontos positivos você destacaria da sua Graduação que contribuem na sua atuação 
como Educador(a)? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Que lacunas você identifica na sua formação inicial que dificultaram seu melhor desempenho 
na prática pedagógica? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

4-Tem conseguido investir em eventos, publicações, cursos de aperfeiçoamento na sua 
carreira?  

(          ) SIM 
       

Com freqüência?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (          ) NÃO 
  

Porque? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
5-Como você percebe a Educação no nosso atual contexto Social?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 7 - (CONHECIMENTOS PRÉVIOS) 

 

 
UFRN/PPGED 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
Linha Corporeidade e Educação 

Base de Pesquisa: Corpo, Arte e Educação 
Mestranda: Kátia Maria Pereira        

Orientador: Edson César Ferreira Claro 
Co-orientador: Francisco Assis Pereira 

 
 

Mergulhando no âmago do Corpo, desvelando novos horizontes 
  

“Endereçar, por isso mesmo, nossa curiosidade ao saber de nosso 
corpo no mundo e com o mundo é algo fundamental, necessário e 
imperioso como respirar.”  
 
                                                                                         Paulo Freire  

Escola Municipal_____________________________________________________________ 
 
Pseudônimo:________________________________________________________________ 

 
 
1 - O que você entende por “Corpo” ? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2 - De que forma você lida com o seu corpo? Como você percebe o seu corpo (que imagem 
você tem do seu corpo)? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

3 - Que cuidados você dispensa ao seu corpo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 4 - Que importância você vê em trabalhar o corpo na educação escolar, partindo da sala de 
aula, independente do componente curricular que se leciona? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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5 - Que relações estabelecemos entre o corpo, nossos sentimentos e a expressão dos mesmos? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6 - Que relações você estabelece entre o corpo e a sexualidade? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7 - Por que se afirma que a cultura educa o corpo de homens e mulheres   diferenciadamente 
esculpindo seus corpos de homens e mulheres? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Obrigada pela sua colaboração!!!!! 
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ANEXO  8 - CARTA DE CESSÃO 

 

 

 
 CARTA DE CESSÃO  

 
Eu,   _______________________________________________________________________,  

Estado civil_________________RG________________CPF__________________________ 

declaro para os devidos fins que cedo os direitos de usar fotos e os meus depoimentos 

proferidos, durante os Encontros de Formação Continuada em Educação em Sexualidade, 

realizados no estabelecimento de Ensino: Escola  Municipal _______________________ no 

período de ____________ a _____________ de 2006, a Professora mediadora  da formação, 

Profª.Kátia Maria Pereira, técnica da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Mestranda 

do Programa de Pós-graduação (PPGEd) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), podendo esta, usá-los integralmente ou em partes, sem restrições de prazo e citações, 

para sua dissertação de Mestrado, para efeitos de apresentação em congressos e/ou 

publicações desde a presente data. Abdicando direitos meus, subscreve a presente. 

 

 

 

   Natal, 29 de Novembro de 2006 

 
 

_______________________________________ 
              Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
LINHA DE PESQUISA: CORPOREÍDADE E EDUCAÇÃO 
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ANEXO 9 - ROTEIRO DE VIAGEM (PAUTA-1) 

 
 

SEXO & SEXUALIDADE 
 

 
 A educação tem caráter permanente. Não há seres educados e                                                          
não educados.Estamos todos nos educando. 
 

 Paulo Freire 
 
OBJETIVOS: 
 
1-Discutir diferentes concepções acerca da sexualidade e suas diversas formas de expressão. 
2-Refletir sobre os fatores individuais, sociais e culturais que influenciam na expressão e 
vivência da sexualidade. 
 
1º Momento: 
*Conhecimentos Prévios do Grupo - Responder usando um Pseudônimo, não precisa assinar 
o nome. 
*Apresentação dos Objetivos da oficina e Pauta do dia de estudo 
*Leitura Compartilhada; Aprender ou desaprender: o que é mais difícil? 
*Atividade em grupo: Construção de um Painel 

 Montar um painel, utilizando-se de revistas, jornais, as diferentes formas de 
expressão da sexualidade humana. 

 Discutir no grupo - questões para refletir junto com o grupo: 
1. O que te vêm a cabeça quando você ouve a palavra Sexualidade? 
2. O que sexo e sexualidade? 
3. A sexualidade é diferente em homens e mulheres? 
4. Existem pessoas com mais sexualidade que outras? 
5. De que maneira a sexualidade pode ser expressada? 
6. O que entendemos por: sexismo e relações de gênero? 

2º Momento:  
*Apresentação dos Painéis e das questões para refletir com o grupo. 
*Projeção dos Curta-Metragem: Acorda Raimundo – Uma vezinha só – Para que time você 
joga? 
*Exposição Dialogada 

1. Que relações estabelecemos entre os Curta-Metragem: “Acorda Raimundo”, – “Uma 
vezinha só” – “Para que time você joga” e a vivência da Sexualidade na nossa 
Sociedade? 

2. O que gostaríamos de destacar dos filmes que é tão presente na realidade que 
vivemos? 

3. Vamos refletir juntos: Dúvidas e Questões discutidas nos grupos 
 

3º Momento: Avaliação do dia de estudo 
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ANEXO 10 - ROTEIRO DE VIAGEM (PAUTA-2) 

 
 

Educação Sexual:  
Uma proposta possível para uma Prática Pedagógica centrada no ser humano 

 
 

A sexualidade, como possibilidade e caminho de alongamento de nós mesmos, de 
produção de vida e de existência, de gozo e de boniteza, exige de nós essa volta 
crítico-amorosa, essa busca de saber de nosso corpo..Não poderia estar sendo, 
autenticamente, no mundo e com o mundo se nos fecharmos medrosos e hipócritas 
aos mistérios, cínica e irresponsavelmente.   
 

  Paulo Freire (1999) 
                                                                          

OBJETIVOS: 
 
- Levantamento diagnóstico das dificuldades e necessidades do grupo para a implementação 
do projeto de Intervenção de Educação em Sexualidade. 
- Discutir as perspectiva paradigmáticas que embasam um novo olhar para Educação Escolar 

 
 1º Momento: 

 Conhecimentos Prévios do Grupo 
 Leitura Reflexiva: “ Educação sexual” – Rubem Alves 

 
2º Momento: Atividade em Grupo 

 Questionamentos para o trabalho em pequenos grupos:  
 É difícil falar sobre a temática de sexualidade em sala de 

aula?Quais as dificuldades de se abordar as questões da 
sexualidade? 

 A que vocês atribuem as dificuldades de trabalhar esta 
temática? 

 De que forma vocês acreditam que podemos transpor essas 
dificuldades? 

 Quais temas gostariam que fossem abordados no campo da 
sexualidade humana? 

 Quais temas vocês acreditam que os jovens gostariam de 
aprender e quais temas acreditam que eles devem aprender? 

 Qual a importância da construção e implementação de um 
projeto de intervenção de Educação em sexualidade para a 
escola? 

 
 Selecionar três frases das doze frases apresentadas abaixo que 

vocês acreditam que estão mais de acordo com a educação 
sexual que vocês receberam e três, dentre as mesmas frases 
que vocês consideram Objetivos da Educação em 
sexualidade: 

 
1. Reduzir o índice de gravidez na adolescência. 
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2. Facilitar aos alunos que tenham condutas sexuais múltiplas e 
variadas. 
3. Desenvolver a tomada de decisões reflexivas e responsáveis em 
torno da sexualidade. 
4. Controlar os impulsos sexuais. 
5. Reduzir o número de DST/Aids 
6. Conseguir a liberação pessoal como caminho para a revolução 
social. 
7. Sentir-se bem como homem ou como mulher. 
8. Diferenciar o que é bom e o que é ruim. 
9. Saber prevenir-se contra as diferentes formas de exploração 
sexual 
10Preparar-se para uma vida sexual e erótica de qualidade 
11.Ter uma vida matrimonial 
12.Romper com todos os tipos de tabus e normas sociais para poder 
viver a nossa bissexualidade inata 
 
 

Plenária: Apresentação e discussão dos questionamentos pelos grupos. 
 
3º Momento: Avaliação do dia de Estudo:  
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ANEXO 11 - ROTEIRO DE VIAGEM (PAUTA-3) 

 

 
Educação Sexual:  

Uma proposta possível para uma Prática Pedagógica centrada no ser humano 
 

“Ser mestre, educador é um modo de ser e um dever-ser. Ser pedagogos de nós 
mesmos. Ter cuidados com o nosso próprio percurso humano para assim 
podermos acompanhar o percurso das crianças, adolescentes e jovens. É uma 
conversa permanente com nós mesmos sobre a formação.”                                                                                                                                        
 

(ARROYO, 2002, p.42) 
  

Encontro de formação - Pauta de Estudo 
 
OBJETIVOS 
 
1. Discutir a importância de uma Prática Educativa em Sexualidade na perspectiva da 

Humana docência, reconhecendo o processo educativo escolar como elemento 
fundamental na formação dos sujeitos autônomos, críticos e conscientes da dimensão bio-
psicosocial da sua sexualidade. 

 
2. Discutir as perspectivas paradigmáticas que embasam um novo olhar para Educação. 
 
 1º Momento: Das 7:30 às 8:30 h 

 Refletindo sobre um Percurso e delineando um perfil 
 Estratégia Interativa: Repensando sobre Valores 
 Leitura Compartilhada: Carta aos Educadores (Arroyo) 
 

2º Momento: Das 8:30 às 9:30 h 
 Exposição dialogada  
 Paradigma Educacional & Educação Sexual 
 Intervalo: 9:30 às 9:45 

 
3º Momento: 9:45 ÀS 11:00 

 Estratégia didática (Estudo de caso): “O Caso – Miguel” 
 Educação em Sexualidade (Continuação da exposição dialogada) 
 Compartilhando uma bibliografia 
 Avaliação por escrita do dia de estudo e considerações orais do grupo 
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ANEXO 12 - ROTEIRO DE VIAGEM (PAUTA -4) 

 

 
Educação Sexual:  

Uma proposta possível para uma Prática Pedagógica centrada no ser humano 
     
                                                                 
OBJETIVO:  
 
1. Discutir a importância de uma Prática Educativa em Sexualidade na perspectiva da 
Humana docência, reconhecendo o processo educativo escolar como elemento fundamental na 
formação dos sujeitos autônomos, críticos e conscientes da dimensão bio-psicosocial da sua 
sexualidade. 
 
2. Discutir as perspectivas paradigmáticas que embasam um novo olhar para Educação. 
 
 1º Momento: 

 Conhecimentos Prévios do Grupo 
 Leitura Compartilhada: Aprender ou desaprender 

 
2º Momento: Exposição dialogada  

 Educação sexual: uma proposta possível para uma prática Pedagógica 
centrada no ser Humano 

 
 3º Momento: Avaliação do dia de Estudo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

 

ANEXO 13 - ROTEIRO DE VIAGEM (PAUTA-5) 

 

 
Mergulhando no âmago do Corpo, desvelando novos horizontes 

 
 

“Endereçar, por isso mesmo, nossa curiosidade ao saber de nosso corpo no 
mundo e com o mundo é algo fundamental, necessário e imperioso como 
respirar.”  
 

   Paulo Freire  
 
 
OBJETIVOS: 
 
1-Discutir diferentes concepções acerca da compreensão/ percepção sobre o corpo e os 
pressupostos- teóricos- práticos sobre o papel do corpo na educação. 
2-Refletir sobre os fatores individuais, sociais e culturais que influenciam no 
autoconhecimento do corpo. 
2- Compreender a intrínseca relação entre corpo&sexualidade e sua importância na 

efetivação da humana docência. 
 

1º Momento: 
- Conhecimentos prévios: Alguns questionamentos sobre o corpo 
- Estratégia interativa : boneco de lata 
- Leitura compartilhada: Prefácio de Paulo Freire 
 
2º Momento:  
1-Atividade em grupo: “Compartilhando alguns questionamentos sobre o corpo”. 
A- Há uma educação sem corpo? Ou há saberes do corpo sendo relegados pela educação? 
B - Temos um corpo ou somos um corpo? 
2-Apresentação da discussão pelos grupos 
3-Leitura coletiva do texto de fundamentação:  
Corporeidade e Sexualidade: elementos constitutivos para uma educação escolar centrada na 
totalidade do ser humano (Kátia Maria Pereira) 
4-Dialogando nossas percepções e dúvidas sobre o corpo  
 
3º Momento:  
- Mensagem: Ser-Corpo-Alma (Kátia Maria Pereira) 
- Avaliação por escrito sobre as impressões pessoais do dia de estudo, bem como o nosso 
percurso de formação continuada até o presente momento. 
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ANEXO 14 -  ROTEIRO DE VIAGEM (PAUTA-6) 

 
 

Refletindo o papel e a postura do educador em Educação Sexual 
       

 
“A realidade do outro não esta naquilo que ele revela a você, mas naquilo que ele 
não lhe pode revelar. Portanto, se você quiser compreendê-lo, escute o que ele não 
diz e não o que ele diz”                                                                 
 

                        Kalil Gilbran. 
 

 
 
OBJETIVOS: 
 
1- Refletir e discutir sobre o papel e a postura do (a) educador (a) frente às questões da 
sexualidade no desenvolvimento de uma ação pedagógica em Educação Sexual  
2- Refletir e discutir sobre a abordagem em Educação sexual, dentro de uma perspectiva 
participativa e dialógica. 
. 
 
1º Momento: 
 Leitura compartilhada: AMOR E SEXO (Rita Lee) 
 Dinâmica de sensibilização 
 Resolução de problema: Estudo de Caso 

 
2º Momento:  
 Exposição dialogada: Algumas questões a discutir sobre a educação sexual? 
 Educação Sexual ou Orientação Sexual, que termologia usar para Formação dos discentes? 
 Que instrumentos, Que abordagem utilizar na efetivação da Educação em sexualidade? 
 Educação em sexualidade ou Educação para sexualidade. 
 Alguns elementos fundamentais para refletir e discutir sobre a postura do educador (a). 

 
3º Momento:  
 Avaliação  
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ANEXO 15 - ROTEIRO DE VIAGEM (PAUTA-7) 
 

                                                                        

Oficina: mitos, tabus e preconceitos da sexualidade 

 

OBJETIVOS: 
 
1-Refletir e discutir sobre os diferentes mitos, preconceitos e tabus que perpassam a temática 
da sexualidade. 
2-Refletir sobre os estereótipos difundidos na nossa cultura ocidental, demarcando os papeis 
sexuais na nossa sociedade. 
3-Repensar nossos mitos, preconceitos e tabus na perspectiva de desmistificá-los e 
redimensioná-los, e assim efetivar uma Educação em sexualidade, consciente de nossa postura 
como educador(a). 
 
 
1º Momento: 

Leitura compartilhada: mingúem quer mais namorar as deusas (Arnaldo Jabor) 
 
2º Momento:  
    Atividade em grupo:  

1. O grupo deverá elencar e identificar alguns mitos, tabus, preconceitos e 
estereótipos arraigados e difundidos pela nossa cultura ocidental, sobre 
Relação Sexual, Masturbação, homossexualidade,  

2. Apresentação da discussão pelos grupos 
3. Leitura coletiva do texto: Mitos & Sexualidade (Org. .Kátia Pereira) 
 

3º Momento:  
- Avaliação por escrito sobre as impressões pessoais do dia de estudo e que contribuições 
estes momentos de estudos trouxeram para o processo de autoformação da cada um, bem 
como para o exercício da Educação em Sexualidade. 
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ANEXO 16 - (LEITURA COMPARTILHADA) 

 

 
NINGUÉM MAIS NAMORA AS DEUSAS 

 Arnaldo Jabor 
 

Outro dia, a Adriane Galisteu deu uma entrevista dizendo que os homens não querem namorar 

as mulheres que são símbolos sexuais. É isto mesmo. Quem ousa namorar a Feiticeira ou a 

Tiazinha? As mulheres não são mais para amar; nem para casar. São para “ver”. Que nos 

prometem elas, com suas formas perfeitas por anabolizantes e silicones? Prometem-nos um 

prazer impossível, um orgasmo metafísico, para o qual os homens não estão preparados… As 

mulheres dançam frenéticas na TV, com bundas cada vez mais malhadas, com seios imensos, 

girando em cima de garrafas, enquanto os pênis-espectadores se sentem apavorados e 

murchos diante de tanta gostosura. Os machos estão com medo das “mulheres-liquidificador”. 

O modelo da mulher de hoje, que nossas filhas ou irmãs almejam ser (meu Deus!), é a 

prostituta transcendental, a mulher-robô, a “Valentina”, a “Barbarela”, a máquina-de-prazer 

sem alma, turbinas de amor com um hiperatômico tesão. Que parceiros estão sendo criados 

para estas pós-mulheres? Não os há. Os “malhados”, os “turbinados” geralmente são bofes-

gay, filhos do mesmo narcisismo de mercado que as criou. Ou, então, reprodutores como o 

Zafir, para o Robô-Xuxa. A atual “revolução da vulgaridade”, regada a pagode, parece 

“libertar” as mulheres. Ilusão à toa. A “libertação da mulher” numa sociedade escravista como 

a nossa deu nisso: Superobjetos. Se achando livres, mas aprisionadas numa exterioridade 

corporal que apenas esconde pobres meninas famintas de amor, carinho e dinheiro. São 

escravas aparentemente alforriadas numa grande senzala sem grades. Mas, diante delas, o 

homem normal tem medo. Elas são “areia demais para qualquer caminhãozinho”. Por outro 

lado, o sistema que as criou enfraquece os homens. Eles vivem nervosos e fragilizados com 

seus pintinhos trêmulos, decadentes, a meia-bomba, ejaculando precocemente, puxando sacos, 

lambendo botas, engolindo sapos, sem o antigo charme “jamesbondiano” dos anos 60. Não há 

mais o grande “conquistador”.Temos apenas os “fazendeiros de bundas” como o Huck, 

enquanto a maioria virou uma multidão de voyeur, babando por deusas impossíveis. Ah, que 

saudades dos tempos das bundinhas e peitinhos “normais” e “disponíveis”… Pois bem, com 

certeza a televisão tem criado “sonhos de consumo” descritos tão bem pela língua ferrenha do 

Jabor (eu).Mas ainda existem mulheres de verdade. Mulheres que sabem se valorizar e 

valorizar o que tem “dentro de casa”, o seu trabalho. E, acima de tudo, mulheres com quem se 

http://macgrey.wordpress.com/2007/06/12/ninguem-mais-namora-as-deusas-arnaldo-jabor/�
http://macgrey.wordpress.com/2007/06/12/ninguem-mais-namora-as-deusas-arnaldo-jabor/�
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possa discutir um gosto pela música, pela cultura, pela família, sem medo de parecer um 

“chato” ou um “cara metido a intelectual”. 

Mulheres que sabem valorizar uma simples atitude, rara nos homens de hoje, como abrir a 

porta do carro para elas. 

Mulheres que adoram receber cartas, bilhetinhos (ou e-mails) românticos!! 

Escutar no som do carro, aquela fitinha velha dos Beegees ou um cd do Kenny G (parece 

meio breguinha)…mas é tão boooom namorar escutando estas musiquinhas tranquilas!!! 

Penso que hoje, num encontro de um “Turbinado” com uma “Saradona” o papo deve ser do 

tipo:-”meu”… o meu professor falou que posso disputar o Iron Man que vou ganhar fácil!.”  

-”Ah “meu”..o meu personal Trainner disse que estou com os glúteos bem em forma e que 

nunca vou precisar de plástica”. E a música??? Só se for o “último sucesso (????)” dos 

Travessos ou “Chama-chuva…” e o “Vai serginho”???… 

Mulheres do meu Brasil Varonil!!! Não deixem que criem estereótipos!! 

Não comprem o cinto de modelar da Feiticeira. A mulher brasileira é linda por natureza!! 

Curta seu corpo de acordo com sua idade, silicone é coisa de americana que não possui a 

felicidade de ter um corpo esculpido por Deus e bonito por natureza. E se os seus namorados 

e maridos pedirem para vocês “malharem” e ficarem iguais à Feiticeira, fiquem… igual a 

feiticeira dos seriados de Tv: 

Façam-os sumirem da sua vida!!! 
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ANEXO 17 - (LEITURA COMPARTILHADA)  

 

AMOR E SEXO  

(Rita Lee) 

Composição: Cilze Mariane Costa Honório, Rita Lee, 
Roberto de Carvalho e Arnaldo Jabor 

 
 

  
Amor é um livro 
Sexo é esporte 
Sexo é escolha 
Amor é sorte 
Amor é pensamento, teorema 
Amor é novela 
Sexo é cinema 
Sexo é imaginação, fantasia 
Amor é prosa 
Sexo é poesia 
O amor nos torna patéticos 
Sexo é uma selva de epiléticos 
Amor é cristão 
Sexo é pagão 
Amor é latifúndio 
Sexo é invasão 
Amor é divino 
Sexo é animal 
Amor é bossa nova 
Sexo é carnaval 
 
Amor é para sempre 
Sexo também 
Sexo é do bom... 
Amor é do bem... 
 
Amor sem sexo, 
É amizade 
Sexo sem amor, 
É vontade 
 
Amor é um 
Sexo é dois 
Sexo antes, 
Amor depois 
 
Sexo vem dos outros, 
E vai embora 

Amor vem de nós, 
E demora 
 
Amor é cristão 
Sexo é pagão 
Amor é latifúndio 
Sexo é invasão 
Amor é divino 
Sexo é animal 
Amor é bossa nova 
Sexo é carnaval 
 
Amor é isso, 
Sexo é aquilo 
E coisa e tal... 
E tal e coisa... 



ANEXO 18 - (LEITURA COMPARTILHADA)  

 

APRENDER OU DESAPRENDER: O QUE É MAIS DIFÍCIL? 

(Autor desconhecido) 

 

Mudar é complicado. Abandonar conceitos arraigados, mais complicados ainda. 

Desaprender é difícil. Mas pode ser necessário. 

Você já ouviu falar em Jean Faber? – célere naturalista francês? Ele pesquisava o 

comportamento da lagarta “processionária”. 

Esses bichinhos têm um comportamento curioso. Geralmente caminham formando 

uma longa coluna, com olhos semicerrados e a cabeça de cada uma é pregada à traseira da 

companheira que a precede, parecem automóveis em engarrafamento de trânsito: o pára-

choque de uma quase ligado ao pára-choque do carro da frente. O que sucederia - -perguntou-

se Faber – se eu colocasse a primeira processionária de tal modo que ficasse unida à última da 

coluna? 

Sem grandes problemas, conseguiu com que várias lagartas caminhassem em circulo, 

sobre a borda de um vaso. Caminharam durante sete dias e sete noites. Parecia que não 

podiam romper a cadeia... 

Morreram de cansaço e de fraqueza devido à falta de alimento. O mais interressante é 

que, dentro do vaso, a uma distância menos que o comprimento de uma lagarta, havia uma 

grande quantidade de alimento, que seria um verdadeiro banquete, se qualquer uma das 

lagartas tivesse se animado a romper a cadeia. Mais nenhuma o fez... 

Como as lagartas, nós também nos apegamos à tradição, ao hábito, ao preconceito, à 

preguiça e nos fechamos para a descoberta. Inibimos nossa capacidade de criar, de ver o novo 

que pode estar perto, e que se fosse visto, e entendido provocaria nosso crescimento. Por que 

insistir na inflexibilidade, na rigidez, na repetição? Medo do desconhecido? 

É provável que o temor venha do fato de não conhecermos bem a nossa 

potencialidade, nosso mecanismo de adaptação e de crescimento. Ás vezes, não conseguimos 

identificar essas possibilidades, outras vezes nos esforçamos para vê-las, como as lagartas que 

não perceberam o alimento tão perto. 

Percebê-las, aproveitá-las, pode ser um esforço que exija abandonar posições fechadas. 

Abandonando velhos costumes, modificamos nosso jeito de trabalhar, de se relacionar com o 
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outro, seja no âmbito da família, das relações de amizade, das relações afetivo-sexuais..., 

procurando sempre construir a felicidade individual coletiva. Vamos pensar nisto? 

A tarefa não é difícil, nem cômoda: requer novos papeis, disposição de enfrentar a 

análise do nosso comportamento que levará a identificação das mudanças necessárias. Que tal 

aprendermos a desaprender em alguns momentos? 
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ANEXO 19 - (LEITURA COMPARTILHADA)  

 

EDUCAÇÃO SEXUAL 

 
Rubem Alves 

Livro: E ai? Cartas aos adolescentes e a seus pais. 

Editora Papirus. Campinas, São Paulo. 1999. P.109-114 

Os bichos não vão à escola. Nascem diplomados. O criador embutiu, nos corpos dos 

bichos, disquetes com programas que contém todos os saberes necessários para viver. Esses 

disquetes têm o nome de DNA. Sem jamais precisar que alguém lhes ensine, as aranhas tecem 

suas teias, as abelhas produzem mel, os caramujos fazem suas conchas espirais, os sabiás 

cantam seu canto. Tudo perfeito. Sempre igual. Os bichos sabem sem precisar ir à escola. 

Quando chegou á hora da criação do homem e da mulher, uma coisa diferente 

aconteceu. Uns dizem que foi erro do criador: ele estava muito cansado e se distraiu. Eu 

prefiro acreditar que ele estava mais era com vontade de brincar. Em vez de fazer o que havia 

feito com os bichos. Deus Todo-Poderoso embutiu em nossos corpos um programa 

incompleto. Resultado: a gente não nasce sabendo tudo que é necessário saber para viver. 

Temos que inventar o que está faltando. Não nascemos sabendo fazer casas como as aranhas e 

os caramujos. Nem sabendo fazer comida, como as abelhas. Também não sabemos falar a 

língua, como os sabiás. Através da vida o corpo humano vai sendo criado e recriado. Essa é a 

razão por que temos que ser educados. A educação é o processo pelo qual completamos nossa 

programação, pela magia das palavras. Quando falamos com uma criança as nossas palavras 

vão gravando saberes e sentimentos nos vazios do seu corpo. Educadores são feiticeiros: usam 

palavras para completar aquilo que gravidez e parto deixaram sem conclusão. 

Sendo dotados de programas completos, os bichos já sabem tudo o que há para saber 

sobre sexo ao nascer. Os galos e as galinhas não precisam de professores para fazer o que 

fazem. Cachorros e cadelas, touros e vacas, porcos e porcas, todos eles já nascem sabendo. E 

o mesmo é verdade das moscas, borboletas, tanajuras e libélulas, que exibem seu 

conhecimento sobre o sexo nos seus vôos núpcias. 

Os bichos fazem sexo conforme a natureza manda. Deus lhes deu não só o violino 

como também a partitura: só sabem tocar uma música. Para nós Deus deu o violino, mas não 

deu a partitura. Os órgãos do sexo são semelhantes aos dos outros bichos. Mas o jeito de fazê-

lo, a música, é invenção nossa. Entre os homens o sexo não é coisa da natureza. É coisa da 

cultura. 
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A diferença entre natureza e cultura? È simples. Vacas comem capim. Coelhos comem 

cenouras. Cavalos comem milho. Capim, cenouras são coisas da natureza. Os homens não 

pastam como vacas, não comem cenouras como coelhos, não trituram espigas de milho 

inteiras, como cavalos. Os homens inventam a culinária. Culinária é uma transformação 

alquímica da natureza: imaginação + Natureza + fogo + temperos + cores: assim se faz um 

prato. 

O sexo humano é como culinária. Não é por acaso que usa a palavra “comer” para se 

referir ao ato sexual. Os homens e as mulheres misturam os órgãos e as funções do sexo com 

poesia, perfumes, música, comida, pintura. Na basta comer; isso é coisa de bicho; é preciso 

comer com prazer e alegria. 

Há muitas escolas de culinária: a vegetariana, a japonesa, à francesa, a chinesa, a 

indiana. As diferenças não se encontram apenas no gosto e na apresentação da comida. A 

cozinha indiana é apimentada, come-se assentado no chão, com a mão, e é delicado arrotar. 

Na cozinha chinesa usam-se pauzinhos para pegar a comida e é delicado transportar o 

macarrão do prato para a boca por meio de sonoros chupões de ar. Os snobs europeus comem 

com o garfo na mão esquerda, de cabeça para baixo. (Tentaram fazer o mesmo com as 

colheres de sopa; não deu certo). São muitas e distintas formas do prazer culinário. 

Sexo é como culinária. Há muitas escolas de educação sexual. 

A primeira escola é representada, no mundo ocidental, pela tradição teológica das 

igrejas cristãs. O pensamento triunfante do cristianismo (houve tradições heréticas- eróticas, 

derrotadas e banidas) nunca conseguiu lidar com os prazeres do corpo numa boa. Diz que o 

corpo é prisão da alma. Mais do que isso: é o corpo que é ocasião de pecado. Por causa dele a 

alma pode ser lançada no inferno. Daí seu culto á morte. Morte é libertação. Surgem daí os 

exercícios espirituais de mortificação: é preciso sofrer, em vida, para se aproximar de Deus. 

Deus não aprova os prazeres do corpo. São pecado. Prazer sexual é pecado que puxa a alma 

para baixo. O ideal seria que o homem não tocasse na mulher. Daí o louvor à virgindade e ao 

celibato. Infelizmente, entretanto, é preciso procriar para completar a população dos céus e 

dos infernos. Sexo é para isso: fazer filhos. As igrejas não aceitam o sexo humano como 

cultura, como culinária prazerosa. Acham que o certo é do jeito dos animais, de acordo com 

as leis da natureza. O frei Damião mandava para o inferno todos aqueles que dessem um beijo 

de língua. Onde ele leu isso eu não sei. Sei que não foi na Bíblia. Conselho moral: “Faça sexo 

o menos possível para não ir para o inferno.” 

A segunda escola é a médica. A medicina lida com o equilíbrio das funções do corpo 

denominada saúde. Mas a medicina deseja ser ciência e a ciência exige que as coisas sejam 
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compreendidas matematicamente. O sexo, assim sob o ângulo médico, é representado por 

medições e médias estatísticas. Nada se diz sobre seus prazeres e alegrias. Assim, na sua 

ciência do sexo, ela trabalha com medidas e médias estatísticas sobre a anatomia e a fisiologia 

dos órgãos sexuais. O sexo é tratado da mesma forma como se tratam os intestinos. Prisão de 

ventre é anormal. Diarréia também é anormal. Os extremos são patológicos. O bom é a média. 

Quem estiver na média está dentro daquilo que a medicina define como saúde. Os grandes 

especialistas no sexo, do ponto de vista científico, foram Máster e Johnson. Mediram tudo o 

que pode ser medido. Fizeram ciência. Desse ponto de vista o importante é estar na média. 

Conselho médico: “Preste mais atenção ás estatísticas que aos prazeres. Moderação”. 

A terceira escola é a poética. A escola poética considera o corpo humano uma obra de 

arte, a expressão mais alta da poética criadora de deus. O corpo é divino e a alma, sem o 

corpo, é uma exilada infeliz. O desejo sexual, o desejo que nasce e vive no corpo, longe de ser 

uma expressão de lasciva e pecado, é uma expressão do desejo divino de nos unirmos a um 

outro corpo. Esse desejo tem nome de amor. E o amor se manifesta no prazer e na alegria. O 

prazer e a alegria são dádivas divinas. Conselho poético: “O desejo do seu corpo de se unir e 

ter prazer no corpo de uma outra pessoa é belo e puro. Viva-o como quem respira. Siga a 

máxima de santo agostinho, “ama e faze o que quiseres”. 

Nossos corpos são nascem incompletos. A educação sexual é magia das palavras que 

se executa sobre eles. Por meio dela os corpos podem ficar mais belos e aumentar sua 

capacidade de prazer e alegria. Podem também ficar mais feios, encolhidos e murchos, com 

medo do prazer e pobres de alegria. A decisão é dos educadores. 
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ANEXO 20 - (LEITURA COMPARTILHADA) 

 

 
CARTA AOS EDUCADORES 

 
 
Nós educadores, somos estrategistas de uma intervenção complicada e delicada. 

As mudanças são necessárias e urgentes. Mas estamos preparados?  

É necessário primeiro nos prepararmos. Para começarmos a caminhar, precisamos nos 

preparar. Como aprendemos? Aprendemos a caminhar caminhando! É preciso vontade. E para 

mudarmos é preciso sensibilidade e humildade pedagógica. Redefinir nossas concepções 

pedagógicas. 

Estamos em permanente estado de mudança e transformação. Não devemos pensar 

hoje do mesmo jeito que pensávamos ontem. Tenhamos a postura de que trabalhamos com 

gente que pensa, com sujeitos de cultura. 

Quem são os nossos alunos? Repetentes? Problemáticos? São gente! 

Nosso aluno não carrega só a mochila nas costas. Carrega também uma memória, uma 

cultura, uma identidade, conceitos, valores... E como educadores de gente devemos considerar 

e conhecer esse aluno como alguém que tem uma história de vida com marcas sociais e 

pessoais (positivas e negativas). Nosso aluno não é só estudante. É uma pessoa com auto-

estima e que precisa não só de letras e conhecimentos. É uma relação muito estreita entre 

auto-estima e conhecimentos. Os fatores afetivos não só influenciam a aprendizagem, eles 

constituem a aprendizagem. 

E nós educadores, quem somos? Como nos auto-identificamos? Também somos 

sujeitos de cultura. Carregamos marcas sociais positivas e negativas, memórias, valores, 

identidade, pessoal e profissional. Somos adultos e sujeitos de múltiplas dimensões (afetivas, 

éticas, cognitivas). Construímos nossa identidade e ajudamos outros a construir. Temos que 

nos conhecer e entender, para entender o nosso aluno. Somos formadores. Não só 

alfabetizamos. 

Não somos os únicos educadores. Todos educam: a família, a rua, a televisão, a luta 

pela sobrevivência... Não podemos negar que existem outros espaços socializadores. 

A escola não é o único, mas é fundamental, é importante porque educa 

pedagogicamente, de forma planejada e intervém intencionalmente na formação de 

identidades. 
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Como trabalhamos na formação de nossos alunos? Só transmitindo conteúdos? E a 

totalidade do ser humano? Como trabalhar isso?Qual o verdadeiro papel da escola? 

Alfabetizar e preparar para o vestibular? Isso não é o que há de complicado na escolar. Educar 

e formar vão muito mais além do que ensinar a ler e a escrever. Em nome do 

APRENDER...ENSINAR, ENSINAR...Quebramos a auto- imagem. 

Não devemos nos preocupar só com o cognitivo, mas também com o afetivo. Nossa 

relação com os colegas e alunos não é pautada na frieza. E os sentimentos, o respeito, a 

compreensão como ficam? As marcas que carregamos são voltadas para a afetividade. Como 

relacionar todos esses papeis com o processo de aquisição do conhecimento? 

Por que não damos à devida importância a esses momentos que julgamos ser tão 

marcantes (positivamente) no nosso tempo de estudante? Por que esses momentos ricos, 

significativos, interessantes são tão raros na escola? 

Mudar, inovar, significa redefinir concepções pedagógicas, redefinir conceitos e 

valores, postura... Não basta mudar metodologias e estratégias. 

As mudanças não são só para os alunos. São também para os professores. Não 

podemos permanecer nessa cultura ingênua. Mexamos na cultura da escola e nossa cultura 

profissional. 

Somos operários da nossa própria construção. Construamos o mundo melhor! 

 

 

Palavras do professor Miguel Arroyo - Abril, 1997. 
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ANEXO 21 (LEITURA COMPARTILHADA) 

 

 
PREFÁCIO DE PAULO FREIRE 

 
 

Livro: O prazer e o pensar – orientação sexual para educadores e profissionais de saúde.  
Vol. I Org. Marcos Ribeiro. São Paulo. Editora Gente. 1999 

 
Homens e mulheres, somos corpos conscientes e sociais no mundo e com o mundo, na 

História e com a História, que nos faz e refaz enquanto a fazemos. Por que nos achamos com 

o mundo e não só no mundo, como se fosse ele um puro suporte onde nossa vida se daria, nos 

fazemos históricos e nos tornamos capazes de inventar a existência, servindo-nos para tanto 

do que a vida nos ofereceu. É por isso que nossa presença no mundo só vira presença nele 

quando o ser que está se sabe estando e, por isso, se torna hábil para aprender a interferir nele, 

a mudá-lo a se tornar, portanto, capaz de acrescentar à posição de objeto, enquanto no mundo, 

a de sujeito. Estar no mundo e com o mundo como corpos conscientes, existentes, históricos-

sociais implica a assunção, por nossa parte, da inteireza indicolonizável que vimos sendo. Um 

corpo inteiro, que não pode ser dividido – corpo e mente; razão e emoção; inteligência e 

sentimentos; corpo como “geografia” do pecado, alma como pureza; razão como certeza; 

emoção como erro. 

Nenhuma dicotomia é capaz de nos explicar. Não somos apenas o que adquirimos nem 

tampouco o que herdamos. Estamos sendo a tensa relação entre o que herdamos e o que 

adquirimos. Somos corpos ou seres programados, mas não determinados. 

Nada que diz respeito à nossa presença no mundo, à maneira como estamos sendo 

presentes poderia escapar á nossa curiosidade de seres ou corpos “programados para 

aprender”. 

Endereçar, por isso mesmo, nossa curiosidade ao saber de nosso corpo no mundo e 

com o mundo é algo fundamental, necessário e imperioso como respirar. 

A sexualidade, como possibilidade e caminho de alongamento de nós mesmos, de 

produção de vida e de existência, de gozo e de boniteza, exige de nós essa volta crítico-

amorosa, essa busca de saber de nosso corpo... Não poderia estar sendo, autenticamente, no 

mundo e com o mundo se nos fecharmos medrosos e hipócritas aos mistérios, cínica e 

irresponsavelmente. 
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ANEXO 22 - (LEITURA COMPARTILHADA) 

 

O CORPO E AS PALAVRAS 

(Rubem Alves) 

 

Livro: Conversando sobre o corpo. 
Org.Heloisa T. Bruhns - Campinas. Papirus. 1985 

 

Vou começar falando de uma vespa, famosa e conhecida, que pode ser vista pelos campos 

numa eterna caçada que se repete há milhares de gerações. A vespa procura uma 

aranha.Trava com ela uma luta de vida e de morte. Pica-a várias vezes, paralisando-a viva. 

Arrasta-a, então, indefesa, para o seu ninho, um buraco na terra. Deposita os seus ovos. 

Depois disso sai e morre. Tempos depois nascem as larvas que se alimentarão da carne viva 

da aranha. Crescerão sem ter nenhuma mestra que lhes ensine o que fazer. A despeito disto, 

farão exatamente o que fizeram sua mãe, sua avó, e todos os ancestrais, por tempos 

imemoriais... 

Educação perfeita, sem mestres e sem consciência. Na verdade, educação alguma, porque o 

conhecimento já nasce solidário com o corpo e faz com que o corpo faça o que tem de fazer. 

Repetição sem fim. Cada geração reproduz a outra. Graças à repetição e à reprodução a vida é 

possível. Já imaginaram o que ocorreria se, a cada nova geração, tudo devesse começar da 

estaca zero? Memória perdida, experiências passadas perdidas, apenas o organismo vivo 

frente a um mundo que ele não conhece, não entende, do qual não sabe o que esperar, incapaz 

de separar o comestível do não comestível, incapaz de reconhecer (o que é impossível sem a 

reprodução de um passado). As vespas são poupadas das dores da aprendizagem. Todo 

conhecimento necessário á vida já esta presente, inconscientemente, no seu corpo. 

Programados perfeitamente para viver e para morrer. Vida sem problemas novos, sem 

angústias,  sem  neuroses,  sem  revoluções.      
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ANEXO 23 - (LEITURA COMPARTILHADA) 

 

O PROFESSOR EXPERIENCIAL 

   

Nada do que eu disser poderá mudar você. Nada te mudará a não ser a partir de uma 

profunda compreensão de si mesmo, da vida, do mundo e das coisas. As mudanças ocorrem a 

partir de uma transformação interna, um desabrochar, um despertar. As mudanças ocorrem a 

partir do desencadeamento de um processo que pode ser mais ou menos suave ou abrupto. É 

necessário que algum estímulo novo te toque e te transforme, acidentalmente. Este estímulo, 

poderá ser uma palavra, mas via de regra não o é. Na maioria das vezes é ao contrário, é no 

silencio que a mudança se dá. 

Um silêncio atento para o processo interno, buscando um contato íntimo, sincero, 

consigo mesmo, e deixando o que está dentro se movimentar em qualquer direção, sem moral 

ou objetivos. Quanto mais somos capazes de nos receber livremente, sem imposições ou 

normas, maior será o nosso movimento interior, maior será a nossa mudança. 

Às vezes, temos medo de deixar que esse processo ocorra livremente porque não 

sabemos onde ele vai dar. Não temos coragem de assumir a nossa verdadeira direção, ou 

melhor dizendo, a direção que se formou em nós através da nossa vida. Por outro lado não 

somos capazes de forjar uma direção. O máximo que podemos fazer é impedir que a 

verdadeira direção surja. Neste caso, vivemos escondidos, contidos atrás de nossas máscaras, 

e nossa vida passa a ser um papel. Se ao contrário, nos assumimos e abrimos para este 

processo experiencial, o nosso ser se expressará e haverá um momento de evolução, porém 

correndo o risco de não nos tornarmos um ser admirável ou bem sucedido em termos sociais. 

Em compensação, nossa vida será mais leve, solta, espontânea, rica e criativa. 

O nosso ser fluirá naturalmente dentro e fora de nós mesmos, exercendo a verdadeira 

função de nossas vidas. Então temos duas opções. Ou sermos um ser moldado, controlado e 

conveniente ou sermos um ser livre, solto, vivente. A escolha é de cada um, a cada momento. 

A escolha de vida ou morte da expressão do nosso ser interior. Seguir o processo experiencial 

é uma tarefa árdua que exige dedicação e respeito. Dedicação, para estarmos atentos a cada 

nuance, a cada modificação em nossa experiência de nós mesmos e do mundo, para fazer 

discriminações cada vez mais acuradas. 

Respeito, para nos entregarmos ao processo sem interferir nele, ou tentar modificar sua 

direção. É preciso estarmos atentos e dispostos a receber do que dele vier e, com coragem, 

tentar explicitá-lo para nós mesmos, conceitualizá-lo e compreender o seu significado. 
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Assim procedendo, nós estaremos cada vez mais em contato com a nossa essência, e 

por assim dizer, com a nossa realidade. A partir daí, as nossas ações serão sempre uma ação 

mais integrada, mais de acordo com aquilo que realmente sentimos ou precisamos. A nossa 

expressão será, em última instância, uma expressão genuína real do nosso ser. Assim 

procedendo e expressando, o nosso ser interior se exercerá e se transformará, dando-nos o 

verdadeiro sentido de nossas vidas, que é o crescimento. 

Viver é crescer. 

Texto de Wolber Alvarenga  
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ANEXO 24 - (AVALIAÇÃO) 

 
 

AVALIAÇÃO 
 
 

Caro(a) professor(a) com a finalidade de avaliar nosso dia de estudo, contamos com 
sua colaboração em analisar nosso dia de estudo, referentes à compreensão dos conteúdos 
apresentados, a contribuição das discussões para o nosso repensar a prática educativa, bem 
como nosso percurso de formação até o presente momento.Tudo isso se faz necessário para 
que com base na sua avaliação possamos então redimensionar o planejamento das oficinas a 
fim de atender as necessidades e desejo do grupo, como também repensar nosso caminho na 
direção de uma humana docência  

Desde já agradecemos a sua preciosa colaboração e ressaltamos sua importância neste 
processo de Formação Continuada e na Pesquisa de Mestrado em andamento. 

 
PSEUDÔNIMO__________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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