
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

SIMONE DE MELO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICAS DISCURSIVAS ACERCA DA SEXUALIDADE HUMANA NA  

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

 2010 



 

 

SIMONE DE MELO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICAS DISCURSIVAS ACERCA DA SEXUALIDADE HUMANA NA  

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao  Programa de Pós-

Graduação em Educação  da Universidade Federal 

de Pernambuco, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Mestre em Educação. 

Orientadora Prof.ª Doutora Francimar Martins 

Teixeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2010 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na fonte 

Bibliotecária Maria Janeide Pereira da Silva, CRB4-1262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O48p Oliveira, Simone de Melo. 
Práticas discursivas acerca da sexualidade humana na Rede 

Municipal de Ensino da Cidade do Recife / Simone de Melo Oliveira. – 
Recife: O autor, 2010. 

154p. : il. ; 30 cm. 
 
Orientador: Profª. Drª. Francimar Martins Teixeira  
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, CE. 

Mestrado em Educação, 2010. 
Inclui bibliografia, anexos e apêndices. 
 
1. Educação - Filosofia. 2. Análise do discurso. 3. Sexualidade. 4.  

Rede Municipal de Ensino do Recife. 5. UFPE – Pós-graduação. I. 
Teixeira, Francimar Martins (Orientadora). II. Título. 
 
 
 370.1 CDD (22.ed.)     UFPE (CE2010-82) 
       



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

À Deus, o Autor da vida, por ter me concedido disposição e possibilidades de aprendizado 

que viabilizaram este trabalho.  

 

 

À minha mãe Maria Augusta, amiga e grande incentivadora deste trabalho. Pelo exemplo 

de luta e humanidade, que me ensinou a enfrentar os desafios da vida com alegria e 

confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A dissertação que se apresenta resultou de um trajeto desafiador, ao longo do qual fui 

recebendo apoio e estímulo de muitos. Neste sentido, os méritos que ela possa ter, devem-

se aos contributos das pessoas que, durante a sua elaboração, me proporcionaram 

testemunhos de vários gêneros. Foram eles que a tornaram possível, por isso expresso a 

todos a minha mais profunda gratidão. 

Agradeço primeiramente a Deus, por me dar saúde e ânimo para a batalha diária. Sem Ele 

nunca conseguiria forças para finalizar este trabalho. 

À Prof.ª Francimar Martins Teixeira/DO, pelo empenho e orientação precisa e competente 

no desenvolvimento da dissertação. 

Aos Professores Marion Teodósio/DO e Alfredo Gomes/DO, o meu agradecimento 

especial pelas contribuições no momento da qualificação do projeto. 

A todos os professores, funcionários e Coordenação do Programa de Pós-graduação em 

Educação da UFPE que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste 

trabalho. 

Aos colegas e amigos de curso, pelas críticas, sugestões, estímulo, apoio e convívio. 

Às Prof.ª s. Tatiana Cristina Araújo, Eva Cristina de Araújo e Ruth do Nascimento Firme, 

pela amizade, força, incentivo e proveitosas sugestões. 

Ao integrantes do Grupo de Pesquisa em Educação em Ciências Naturais, pelos momentos 

de companheirismo e crescimento mútuo.  

Às professoras do Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS – da Rede Municipal 

de Ensino do Recife, pela disponibilidade em compartilhar ideias e expectativas, e à 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife, pela autorização e apoio para o realizar 

da pesquisa. 

À amizade de Micaías, Shirley, Cristiane, Ruth, Verônica, Ângela, Glauce, Priscila e 

Mônica Escobar que durante o desenvolvimento deste trabalho muito me ajudou e a qual 

muito devo.  

Agradeço também, pelas muitas razões pessoais e profissionais que os próprios bem 

conhecem, à Marcia Morais, Mauro Silva, Ester Calland, Maria José Beringuel, Erivan 

Silva, Andréa Queiroga, Janayna Cavalcante e Tárcia Regina.  

À minha família que sempre acreditou na conclusão deste trabalho, pelo apoio e carinho, 

mas também pela compreensão de minhas ausências, rabugices e intermináveis horas de 



 

 

isolamento. 

À minha Mãe, pelo exemplo de vida e dedicação, que possibilitaram minha caminhada até 

aqui. 

À Rands, companheiro de muitas horas e desafios, por me incentivar a terminar mais esta 

etapa. 

Às demais pessoas que direta ou indiretamente fizeram parte deste trajeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Embasada nos pressupostos de Michel Foucault buscamos analisar práticas discursivas 

acerca da sexualidade humana na Rede Municipal de Ensino do Recife – RMER. 

Consideramos que ao tomarmos o ideário foucaultiano para analisar como o discurso sobre 

sexualidade acontece numa rede de ensino, este pode concorrer para sabermos como uma 

prática educativa viabiliza o projeto de cidadania e sociedade propagado em seu discurso. 

A intenção foi investigar como a sexualidade tem sido tratada na RMER por meio de 

práticas discursivas escolares,  através da análise de narrativas e práticas de professoras 

que integram o Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS - a fim de conhecermos 

discursos e estratégias discursivas por elas utilizadas. Para descrevermos mecanismos 

através dos quais práticas e coisas ditas nas atividades acerca da sexualidade humana, 

produzem sujeitos individuais e sociais, constroem modos de subjetivação da realidade a 

partir do que é validado e aceito pela escola e pela sociedade como um todo, igualmente 

fizemos uma análise documental da Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do 

Recife (PREFEITURA DO RECIFE, 2002), pois este documento norteia as ações 

pedagógicas no âmbito da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife. A partir da 

perspectiva processual de uma pesquisa de base qualitativa pensamos a coleta e a 

organização das dimensões que construíram o corpus como etapas que interagiram e se 

complementaram durante todo o  processo. A análise e interpretação destas dimensões do 

corpus, à luz da literatura pertinente, favoreceu-nos a compreensão de aspectos 

significativos sobre como educadores dão materialidade à concepções que, no trato 

discursivo da sexualidade humana, tem uma maior valorização no espaços educativos da 

RMER. Como também nos revelou dificuldades vivenciadas pelas docentes do GTOS em 

promover práticas discursivas acerca da sexualidade humana que efetivamente possibilitem 

aos demais atores escolares construir conhecimentos, habilidades e valores indispensáveis 

à promoção de uma sociedade com igualdade social para o atendimento das necessidades 

do ser humano. 

 

Palavras-chave: Práticas discursivas; Sexualidade; Rede Municipal de Ensino do Recife.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Based on the assumptions of Michel Foucault we analyze discursive practices regarding 

human sexuality at the Municipal School of Recife - MSR. We believe that by taking the 

ideas of Foucault to analyze how the discourse on sexuality takes place in a school system, 

this can contribute to understand how an educational practice feasibles the citizenship and 

society‘s project propagated in his speech. The intention was to investigate how sexuality 

has been handled in RMER through discursive practices, through the analysis of teachers' 

narratives and practices that comprise the Working Group on Sexual Orientation - WGSO - 

to know discourses and discursive strategies they used. To describe mechanisms by which 

practices and things said about the activities of human sexuality, produce individual 

subjects and social, construct modes of subjectivity of reality from what is validated and 

accepted by the school and society as a whole, also made an analysis the Documentary 

Educational Proposal of the Municipal School of Recife (MUNICIPALITY OF RECIFE, 

2002), because this document guides the teaching activities within the Department of 

Education, Sport and Recreation Reef. From the procedural perspective of a qualitative 

research based, we thought that the collection, organization and analysis of data as steps 

that interacted and complemented each other throughout the process. The analysis and 

interpretation of these dimensions of the corpus, in light of relevant literature, encouraged 

us to understand significant aspects about how educators give materiality to conception 

that in the discursive treatment of human sexuality, has a greater appreciation of the 

educational spaces of MSR. As also revealed difficulties experienced by teachers who are 

part of the WGSO to promote discursive practices regarding human sexuality that 

effectively allow other school actors to construct  knowledge, skills and essential values to 

promote a society with social equity to meet the needs of human beings.  

  

Keywords: Discursive practices; Sexuality; Municipal School of Recife. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

 O olhar em diversos estudos nos fez crer que há um consenso em considerar que, 

desde o século XVIII, diversas instituições, dentre elas a escola, concentraram formas de 

discurso sobre a sexualidade humana, defendendo pontos de implantação diferentes,  

codificando os conteúdos e qualificando seus locutores.   

 Como fruto destas discussões, desde as primeiras décadas do Séc. XX, a sociedade 

brasileira vem articulando múltiplos discursos sobre a importância, necessidade e 

possibilidades da educação sexual escolar. Na última metade do Séc. XX (LOURO, 1999; 

BRITZMANN, 2000; FIGUEIRÓ, 2001; ALTMANN, 2005), as discussões sobre as 

questões que envolvem a sexualidade humana na escola, assumiram um novo teor: este 

seria espaço legitimado como portador de saber sexual. 

 Estas reflexões nos apontam para o que Foucault (2000) chama de "convergência de 

múltiplos discursos" no processo social de construção e atribuição de significados a estas 

práticas, já que entendemos que pensar o sexo como algo que está no escopo das 

preocupações da educação escolar deriva de um posicionamento discursivo específico.  

 Neste trabalho buscamos problematizar as práticas discursivas que circulam na 

escola, mais especificamente as práticas discursivas acerca da sexualidade humana na Rede 

Municipal de Ensino do Recife, pois compreendemos que estas estão presentes na escola e 

nos documentos para os escolares, como uma exigência colocada diante da escola e a todos 

que dela tomam parte. 

 O nosso objetivo foi mover o pensamento para problematizar as práticas discursivas 

acerca da sexualidade humana em dois sentidos: tanto na direção do que possibilita esse 

discurso ser enunciado nas/pelas políticas educacionais, quanto seguir algumas linhas que 

nos permitam pensar nossa época e aquilo em que acabamos nos transformando, pois tal 
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como Foucault (1996, p. 8-9), compreendemos nesse estudo que a produção dos discursos  

[...] é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função 

conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade. 

 

 Dessa forma, ao investigarmos as práticas discursivas acerca da sexualidade 

humana numa rede de ensino nos encontramos com a relação entre estas e o poder que as 

atravessam, pois a produção de discursos está relacionada a procedimentos sociais que 

controlam e regulam o que é produzido, interditando e impondo aos sujeitos regras que 

definem o que pode ou não ser dito, bem como o lugar em que pode ser dito (Foucault, 

2006). 

 Com o reconhecimento de que as instituições de ensino são ambientes de 

coletividades, portanto, ambientes onde se dão práticas discursivas repletas de vozes 

precedentes, concordamos com Foucault, quando este autor se refere ao fato de que as 

instituições são um local onde as práticas discursivas estão amplamente submissas ao 

poder que permeiam tais espaços. As instituições dão poder para quem profere um 

discurso, já que este ―está na ordem das leis‖(FOUCAULT, 2006, p. 06). 

 Tal reflexão nos suscita modos de olhar e entender como os discursos se constituem 

como prática e quais são os mecanismos e procedimentos de produção de verdade que eles 

podem estabelecer na sociedade atual, sobretudo, nos efeitos que produzem nas práticas  

discursivas acerca da sexualidade humana vivenciadas na/pela escola. Segundo Foucault 

(2006), "todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a 

apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo".  

(FOUCAULT,  2006, p. 44).  

 Com a premissa de que a escola é um espaço que trabalha no sentido de 

universalizar saberes ao submeter seus atores a um mesmo programa discursivo, 
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focalizamos neste estudo a forma como essas práticas discursivas estão circulando, 

produzindo uma verdade sobre a escola e os escolares, ao mesmo tempo em que constroem 

modos de subjetivação e de discussões sobre a sexualidade humana.  

 Buscamos o conceito de discurso trabalhado por Foucault, particularmente, nos 

livros Arqueologia do saber (conceituação de discurso como prática social) e A Ordem do 

discurso (ideia de que o discurso sempre se produziria em razão das relações de poder) e 

nos volumes 1, 2 e 3 de A História da Sexualidade, onde Foucault nos mostra que há um 

duplo e mútuo condicionamento entre as práticas discursivas e as práticas não discursivas. 

Segundo Fischer (2001)   

o convite de Foucault é que, através da investigação dos discursos, nos 

defrontemos com nossa história ou nosso passado, aceitando pensar de 

outra forma o agora que nos é tão evidente. Assim, libertamo-nos do 

presente e nos instalamos quase num futuro, numa perspectiva de 

transformação de nós mesmos (FISCHER, 2001, p.26). 

   

 Ao trazermos estas reflexões para investigarmos uma rede de ensino, 

especificamente, a Rede Municipal de Ensino do Recife, nos ancoramos nas ideias de 

Foucault sobre a educação como um dos grandes planos da apropriação social de discursos. 

Para Foucault, os sistemas de ensino têm um lugar privilegiado, pois são os grandes 

responsáveis pelo acesso ao saber:  

o que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; 

senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que 

falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso; 

senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus 

poderes e seus saberes?  (FOUCAULT, 1996, p. 44-45).  
 

 Orientando esta investigação está à premissa de que as práticas discursivas da Rede 

Municipal de Educação de Recife - RMER
1
 obedecem a um ordenamento prévio, que os 

enunciados obedecem a regras de formação específicas, que alguns ditos são sancionados e 

                                                 
1
  Rede Municipal de Educação de Recife, doravante RMER. 
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outros interditados. Enfim, que o que se diz na RMER acerca da sexualidade humana 

somente repercute porque é referendado por uma ordem mais ampla, porque está na ordem 

do discurso.  

 Reconhecemos que existem determinadas regras que sancionam ou interditam a 

produção e a circulação de práticas discursivas numa rede de ensino, portanto, situamos 

este trabalho como um espaço de reflexão sobre a formação dos sujeitos, focalizando nossa 

atenção ao discurso sobre sexualidade humana predominante entre os profissionais do 

Grupo Ocupacional do Magistério
2
 da Rede Municipal de Educação de Recife. 

 A seleção dos sujeitos nos foi inspirada na concepção de Lakatos e Marconi (1996, 

p. 67), que considera ―a amostra com uma parcela convenientemente selecionada do 

universo‖. Nossa atenção foi direcionada ao discurso de profissionais do Grupo 

Ocupacional do Magistério – GOM
3
 - de Recife, que em função técnico-pedagógica

4
 

desenvolvem atividades voltadas às discussões sobre a sexualidade humana, visto que a 

maioria dos trabalhos de pesquisa sobre a temática se voltam aos professores/as regentes e 

alunos/as do Ensino Fundamental e Médio, não pesquisando os demais atores da 

comunidade escolar e de uma rede de ensino como um todo.  

 Uma questão levantada por Deslandes (1994, p. 43), ―quais indivíduos sociais tem 

uma vinculação mais significativa para o problema a ser investigado?‖, nos  levou a 

identificar que a RMER tem um grupo formado por três professoras do GOM/Recife que 

desenvolvem atividades de planejamento e orientação educacional para abordar questões 

                                                 
2 Conforme as Lei Nº 16.520/1999 e  Lei nº 17.004/2004 são integrantes do Grupo Ocupacional do 

Magistério – GOM da RMER os professores regentes, os dirigentes e vice-dirigentes, os 

inspetores, os coordenadores pedagógicos, os professores em função técnico-pedagógica e os 

professores em função gratificadas que fazem parte do quadro efetivo da RMER. 
3
   Grupo Ocupacional do Magistério, doravante GOM. 

4
 As atividades de planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional e direção escolar, 

entre outras, serão consideradas funções técnico-pedagógicas, com carga horária fixada, no 

mínimo em 125 horas-aula e, no máximo, 270 horas-aula.  
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relacionadas à sexualidade humana junto à comunidade escolar: O Grupo de Trabalho em 

Orientação Sexual – GTOS, cujas falas, documentos norteadores e a relação entre eles 

foram tomados para o corpus de análise deste estudo. 

 Como em Foucault, os discursos são práticas organizadoras da realidade e uma 

prática discursiva toma corpo em técnicas e efeitos (1986, p.220), conduzimos o presente 

estudo com a seguinte questão norteadora: 

 Quais são as práticas discursivas acerca da sexualidade humana dos 

profissionais do GTOS da Rede Municipal do Recife?      

 Para respondermos a pergunta em questão elencamos como objetivo geral 

investigar as práticas discursivas acerca da sexualidade humana na Rede Municipal de 

Ensino do Recife, a partir de suas condições de produção, pois 

As condições de produção compreendem fundamentalmente os sujeitos 

e a situação, além da memória, que também faz parte da produção do 

discurso. Quando as condições de produção não são levadas em 

consideração, a análise não se mostra capaz de explicar o 

funcionamento discursivo, apontando para um discurso sem memória, 

em que a contradição entre as várias formações discursivas que ali se 

cruzam fica apagada (ASSOLINI, 2008, p.125). 

 

 Para atender ao mencionado objetivo utilizamos para a coleta de dados 

questionários semi-estruturados com questões abertas e fechadas, registro escrito e filmado 

das observações realizadas e análise de documentos sobre o trabalho desenvolvido acerca 

da sexualidade humana na RMER. 

 Acreditamos que ao investigarmos as práticas discursivas acerca da sexualidade 

humana na RMER ampliaremos nossas reflexões sobre seus processos educacionais e, 

desta forma, poderemos contribuir para uma sucessão de reconstruções de seu dizer, pois 

como nos expõe FOUCAULT (2006),  

as práticas discursivas da atualidade [...] se caracterizam pelo recorte 

de um campo de objetos, pela definição de uma perspectiva legítima 
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para o sujeito do conhecimento, nos deixando imersos e infinitamente 

atraídos pela ordem do discurso (FOUCAULT, 2006). 

   

 Estruturamos nosso trabalho em cinco capítulos. O primeiro capítulo centra-se nas  

discussões sobre linguagem e discurso como alvo de estudo de diversas áreas do saber, 

dentre elas, da educação sexual, nosso foco de estudo. Trilhamos pressupostos de Saussure 

(1997) e Foucault, especialmente as extraídas da obra A Ordem do Discurso (FOUCAULT, 

1971/2006), para refletirmos como as palavras estão inevitavelmente relacionadas ao 

poder, ou seja, estão atreladas aos significados e representações de um determinado tempo 

histórico.  

 No segundo capítulo, para pensarmos as questões pertinentes à sexualidade humana 

elegemos trabalhar com autores que nos legaram uma reconhecida referência 

epistemológica sobre essa problemática: as ideias do filósofo francês Michel Foucault 

(1926-1984) acerca da construção histórica e social da sexualidade, e de autores que 

aplicam referencias foucaultianos na análise e discussão de concepções de sexualidade e 

suas relações com a educação, como LOURO, 1999; BRITZMANN, 2000; FIGUEIRÓ, 

2001; ALTMANN, 2005, entre outros/as.  

O terceiro capítulo desponta como um espaço reflexivo sobre a metodologia 

aplicada neste estudo, onde buscamos resgatar o percurso teórico-metodológico da 

pesquisa, a delimitação do corpus de análise e escolha dos sujeitos envolvidos, bem como 

as etapas seguidas no decorrer da pesquisa, os instrumentos e procedimentos utilizados. 

 O quarto capítulo tem como objetivo descrever, analisar e tratar os dados coletados 

à luz do enfoque teórico adotado, de modo a integrar as reflexões suscitadas acerca das 

duas dimensões que se correspondem e se complementam no escopo deste trabalho, a 

sexualidade humana e as práticas discursivas correlacionadas, de forma a prepará-los para 

as considerações a serem feitas no último capítulo.       
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 O quinto capítulo desta dissertação buscou estabelecer reflexões a respeito das 

partes constitutivas do estudo realizado e sugerir algumas recomendações para futuros 

trabalhos relacionados ao tema principal, fundadas num processo permanente de transações 

e mediações comunicativas estabelecidas a partir da problematização dos discursos e as 

práticas discursivas escolares acerca da sexualidade humana. 
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2. DISCURSO E PRÁTICAS DISCURSIVAS ESCOLARES 

 

 

 2.1 – Considerações iniciais: Da língua à constituição do discurso 

 

 

 Discorremos brevemente sobre algumas questões que tratam de linguagem e 

discurso com o objetivo não apenas de diferenciá-los, mas, principalmente, de que, a partir, 

da compreensão de um e de outro possamos sedimentar os pressupostos que embasaram 

este estudo.  

 Desde tempos remotos justifica-se o interesse de entender o papel e importância da 

linguagem na vida das pessoas, pois com a linguagem expressamos pensamentos e 

sentimentos, produzimos conhecimentos, representamos o mundo, nos relacionamos e 

construímos sentidos.  

 Na atualidade, a linguagem tem sido alvo de estudo de diversas áreas do saber, 

dentre elas,  as que permeiam os processos educativos em espaços formais da educação 

sexual, nosso foco de estudo, para problematizar relações entre sujeitos e discursos nas 

práticas educativas da sexualidade na escola. 

 Há um consenso em considerar a linguagem como a capacidade de se comunicar 

por meio de signos, ou seja, através da língua. No entanto, encontramos conflitos teóricos 

que tanto situam a língua como a base material para a comunicação utilizada por sujeitos 

históricos, quanto concebem uma visão de língua e de linguagem em que os sujeitos são 

influenciados pelas condições de uso. 

 Segundo Saussure (1997), língua é o conjunto de convenções adotado por um grupo 

social específico, adquirida e convencionada por um determinado grupo de modo a 

permitir a inter-relação entre seus membros.  

 Ao compartilhar uma língua os membros de uma comunidade a tornam um fato 

social, um fato concreto, que, apesar da realidade concreta da partilha, a língua em si não 
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representa um objeto concreto, mas um conjunto de sentidos que inclui sons e abstrações 

de impressões acústicas. O encontro do sentido à imagem acústica constitui o signo 

linguístico. 

 Saussure (1997) nomeia os dois aspectos do signo linguístico, sentido e imagem 

acústica, respectivamente de significado e significante.  

 Para Saussure (1997) o significado é o conceito que permite a formação da imagem 

na mente de um indivíduo quando ele entra em contato com o significante. O significado é 

o conceito registrado no plano da ideia, experimentado através dos órgãos do sentido.   

 Já o significante é fonológico e tem uma materialidade física no momento em que é 

pronunciado; o significante seria a imagem acústica arquivada na memória. O significante 

é a apresentação física do signo, de forma sonora e/ou imagética.  

           Por exemplo, a imagem acústica /kasa/ evoca o conceito de abrigo, lugar para viver, 

ambos constituem o signo casa. Em outras palavras, o significante /kasa/ tem como 

significado a noção de abrigo (TEIXEIRA, 2009, p. 2). 

 Os postulados de Saussure (1997) sobre signo linguístico foram amplamente 

investigados e aplicados em diversas áreas, especialmente, na educação, inspirando 

diversas questões para análises sobre uso da língua, e dentre elas, a reflexão sobre como 

ocorre a categorização de objetos e eventos do mundo como condição necessária para a 

aquisição de conhecimento.  

 No entanto, segundo Saussure (1997), os indivíduos não tem o alcance nem o poder 

de estabelecer ou de mudar o signo linguístico, pois recebem as sequências de sons 

evocadas para um significado construídas ao longo de séculos por meio de processos 

sociais.  

 Assim, segundo este autor, os signos linguísticos são convenções referendadas ao 

longo de séculos pelos diversos grupos sociais, fazendo com que significado e significante 
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se relacionem de forma arbitrária.  

 Teixeira (2009) apresenta-nos outro exemplo sobre este postulado: O signo livro 

pode ter como significantes /buk/ para os ingleses-, /livr/ para os franceses e /l‘ivru/ entre 

os brasileiros, para o significado atribuído a uma publicação encadernada com diversas 

páginas (TEIXEIRA, 2009, p. 2). 

 Transparece-nos a compreensão de que, segundo Saussure, a linguagem apoia-se 

em um sistema de signos estável que ao recorrer a eles os indivíduos apenas os 

reproduzem. Os indivíduos usam a língua sem recriá-la, sem fazer modificações, 

configurando a língua como uma estrutura independente do falante que dela fará uso para 

comunicar-se.   

 Neste sentido, a língua é entendida como produto de fatores históricos no sentido de 

que foi algo elaborado por muitas e muitas gerações que antecederam os seus usuários, 

mas num processo isento de ideologias, sem marcas das injunções de conflitos ou fins que 

motivam/motivaram sua categorização.  

 Considerando que os elementos linguísticos são produzidos em contextos sociais 

concretos como partes de uma dinâmica comunicativa, por consequência, haveria disputa 

de pontos de vista, enfim, manobras de dominação e submissão entre locutores e 

interlocutores.  

 Cabe-nos então refletirmos se, ao focalizarmos a linguagem, tomando como 

unidade de análise a língua,  não estaríamos excluindo aspectos determinantes que agem na 

comunicação e, por conseguinte, nas práticas educativas. 

 Entendemos que ao fundamentar práticas educativas a partir de uma visão de língua 

que reproduz um sistema de signos estável, caminha-se para desconsiderar o aluno como 

um ser concreto e possuidor de interesses próprios, situado em um tempo e espaço.  

 Por outro lado, num contexto reflexivo onde a língua perde seu status de unidade de 
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análise da linguagem, abre-se espaço para considerarmos a situação de comunicação, ou 

seja, para compreendermos o ato comunicativo para além do que é dito, abrangendo o 

efeito causado pela comunicação e o contexto em que esta acontece, e ao ultrapassarmos a 

condição da linguagem como processo de manifestação da língua, a elevamos à condição 

de discurso. 

 Em outras palavras, ao produzirmos um ato verbal que pode ser oral ou escrito, 

fazendo uso de signos linguísticos, atribuímos sentidos aos signos linguísticos utilizados. 

Sendo estes sentidos construídos em uma dada situação de comunicação e, portanto, 

localizados em um tempo e espaço, estão relacionados a aspectos que extrapolam o 

linguístico, envolvendo crenças, interesses e fins para os quais estão sendo utilizados. 

 Desta feita, o discurso refere-se ao uso da língua associada a outros fatores que não 

são de natureza da linguagem, mas que interferem no processo de comunicação. 

 Segundo Foucault, para entendermos o discurso devemos admitir que, embora a 

realidade material do discurso seja a palavra pronunciada ou escrita, é preciso 

circunscrevê-lo para além da existência das coisas ditas ou escritas, por isso, devemos  

não mais tratar os discursos como conjunto de signos (elementos 

significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como 

práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. 

Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais 

que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os 

tornam irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse "mais" que é preciso 

fazer aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 1986, p.56). 

 

 Na interpretação foucaultiana o discurso não se refere apenas às palavras orais ou 

escritas, e sim à versão da realidade construída a partir destas palavras, às representações 

sobre objetos, os conceitos, criados em um momento histórico específico
5
.  

                                                 
5
 No livro ―A Ordem do Discurso‖ Foucault (2006) nos traz um exemplo para ilustrar sobre discurso. 

Em 1866, numa época em que para aceitar-se uma proposição como ‗botânica‘, deveria falar-se 

sobre estruturas visíveis da planta, Mendel apresentou para a Sociedade de Ciências Naturais um 

corpus de proposições sobre princípios da transmissão hereditária das características físicas cujos 
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 Destarte, o discurso só materializa-se e toma concretude a partir das palavras, dos 

ditos que, verbalmente ou por escrito, exprimem enunciados. Todavia, para Foucault, são 

os desdobramentos, as representações geradas a partir deste dizer, que em conjunto com o 

dito, constituem o discurso.  

 A partir deste foco as coisas ditas e/ou escritas podem ser investigadas sob duas 

perspectivas que se interligam: Numa primeira perspectiva, é com as palavras que se 

constroem saberes. Numa segunda perspectiva, ao direcionarem os indivíduos para 

significados específicos as palavras estão inevitavelmente relacionadas ao poder 

(FOUCAULT, 2006), ou seja, estão atreladas aos significados e representações de um 

determinado tempo histórico.  

 Assim compreendemos o discurso como uma prática que está na base da 

constituição da sociedade e dos indivíduos como sujeitos sociais e que esta prática é 

marcada pelo poder, pois o discurso é constituído pelas palavras através das quais se 

constroem representações e estruturam-se realidades.   

 A título de ilustração, trazemos um exemplo para refletirmos acerca do discurso 

como uma  prática marcada pelo poder. Apresentamos um texto que nos foi enviado via 

email
6 

e que teve uma circulação considerável entre profissionais da educação.  

 O texto é uma charge que nos remete às mudanças no/do discurso acerca da 

educação [escolar] dos filhos, através de um comparativo que aborda modelos de 

participação dos pais na escola e seus questionamentos sobre avaliação, situando-nos tanto 

                                                                                                                                                    
conceitos, técnicas e até mesmo o domínio do objeto (o que deveria ser alvo de interesse de estudo 

dos botânicos) não correspondiam ao dizer de então. Por isto, embora Mendel tenha se expressado 

através de um conjunto de signos que remetiam a representações, não chegou a constituir, naquela 

época, uma realidade, um modo de representar, de observar e analisar as plantas. Em síntese, os 

atos de fala e escrita de Mendel não se estabeleceram de imediato como um discurso. (TEIXEIRA, 

F. M. Discurso e ensino de Ciências.  Florianópolis: VII ENPEC, 2009). 
6 Abreviatura de Electronic Mail ou correio eletrônico. Mensagem eletrônica que é enviada de  uma 

pessoa a outra através dos computadores conectados à rede. Os usuários recebem do provedor uma 

caixa postal (endereço eletrônico) que é utilizada para armazenamento das mensagens. 

<ww.ufsm.br/tielletcab/Nusi/Arquivos/Glossmul.htm>. 

http://www.google.com.br/url?q=http://www.ufsm.br/tielletcab/Nusi/Arquivos/Glossmul.html&sa=X&ei=h5A7TOiRGMKBlAep1eH9BQ&ved=0CCIQpAMoDg&usg=AFQjCNEhlWD4LZB41L6AZuAezZNwH_vZuQ
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num contexto do ano de 1969, quanto no ano de 2009: 

      Fonte:<http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/File/imagens/5pedagogia/6paisescola.jpg>    

O discurso de uma charge pode revelar uma intenção discursiva que vai muito além 

de proporcionar simples diversão, na maior parte das vezes, acaba por conduzir o leitor a 

perceber as fragilidades da temática abordada, estimulando-o a posicionar-se sobre uma 

determinada realidade (BARRETO, 2003).  

 As representações acerca da avaliação escolar estão contidas no discurso expresso e  

selecionado pelo sujeito. Em qualquer nível de ensino em que ocorra, a avaliação não 

existe e não opera por si mesma; está sempre a serviço de um projeto ou de um conceito 

teórico, ou seja, é determinada pelas concepções que fundamentam uma proposta de ensino 

(CALDEIRA, 2000).  

 No texto em questão observamos que, num contexto dos anos 60, o aluno era o 

responsável pelas notas aferidas ao seu nível de conhecimento, tendo o professor como 

autoridade máxima dentro de uma sala de aula e o responsável pela avaliação do 

desenvolvimento educacional do aluno.  

 Entre os anos 60 e 70, sob influência das teorias do capital humano e do tecnicismo, 

o foco da avaliação apontava para o planejamento com vistas a assegurar a eficiência e a 

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/File/imagens/5pedagogia/6paisescola.jpg
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eficácia do sistema escolar, onde privilegiava-se uma visão interna da escola e a avaliação 

por objetivos (BARRETO et al, 2001): O objetivo do professor era o de dar aulas, o do 

aluno tirar notas que mostrassem o seu nível de apreensão de conhecimentos.  

 Na convergência das mudanças sociais ocorridas nos anos 80 e 90, com a mídia 

sedimentando a liberdade de expressão e a formação de sujeitos críticos, teorias de 

aprendizagem comportamentalistas deram lugar as construtivistas, ampliando a 

compreensão do fenômeno educacional para fortalecer sua dimensão social, desvela-nos 

implicações políticas da avaliação na reprodução das condições de dominação da 

sociedade.  

 Nos anos 2000 a avaliação escolar passa a ter como dimensão de análise o 

desempenho do aluno, do professor e de toda a situação de ensino que se realiza no 

contexto escolar (BARRETO et al, 2001). Neste contexto, o professor passa a ser 

questionado pelas notas dos alunos, a autoridade dos pais é reclamada pelos meios de 

comunicação e viabilizada por uma rede de elementos que afirmam esta possibilidade de 

questionamento, como os conselhos escolares, por exemplo. 

 A mudança no foco do questionamento das notas por parte dos pais nos revela que 

o poder que marca uma prática não está localizado em apenas uma pessoa, instituição ou 

no Estado, pois este se realiza no cotidiano das pessoas, quando estas assumem conceitos e 

excluem outros, estruturando modos de representar e relacionar-se com o mundo. Por 

conseguinte, com este exemplo podemos observar que a naturalização do pensamento 

desmistifica-se, e firma-se a ideia que somos sujeitos históricos.  

 Mensuramos que esta charge tenha nos ajudado a ampliar a compreensão de que os 

discursos, embora compostos por signos linguísticos não se reduzem a eles, pois são 

práticas que constroem os objetos sobre os quais se fala (FOUCAULT, 2006, p.29-53; 

p.97-109). 



30 

 

 O que dizemos e o que representamos estão envoltos pelo contexto histórico. 

Conforme Foucault (2006), o autor de algo falado ou escrito, ao tempo em que está  

exposto ao discurso da sua época, também assume a organização deste discurso de forma 

individual, abrindo-o para a multiplicidade de significações: 

o autor, não entendido, é claro, como o individuo falante que 

pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor como principio de 

agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas 

significações, como foco de sua coerência. (FOUCAULT, 2006, p. 26). 

 

 Sendo a educação escolar e seus atores envoltas pelo contexto histórico estão, por 

conseguinte, expostos a discursos. Portanto, desvelar o contexto histórico do discurso 

presente na escola é condição indispensável para reconhecermos suas potencialidades, bem 

como incongruências e omissões e assim refletirmos sobre a escola que temos.  

 Fundamentada em Foucault (2006) a análise teórico-conceitual tem por objetivo 

descrever mecanismos através do quais práticas e coisas ditas no trabalho pedagógico da 

sexualidade produzem sujeitos individuais e sociais e constroem modos de subjetivação da 

realidade. Igualmente buscamos subsídios para pensarmos sobre as relações entre escola e 

a sociedade que queremos construir. 

 

2.2 - A concepção foucaultiana de discurso e práticas discursivas 

 

 Conforme os pressupostos de Foucault, a nossa compreensão sobre discurso 

relaciona-se a este enquanto um conjunto de saberes que desejam tornar-se poder, e que 

para isso é necessário que sejam expressos, precisando, desta forma, ganhar forma, escrita 

e/ou verbal.         

Para Foucault, o discurso se apresenta como objeto de estudo, porque sua 

preocupação foi conhecer o que tornou este ou aquele discurso possível, ou seja, porque 
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determinados discursos são aceitos como verdadeiros e não outros em seu lugar. Sua 

preocupação não é com o discurso, enquanto expressão de uma ideia ou de uma linguagem, 

mas enquanto suas condições de possibilidade, o que o autor denomina como as condições 

da ―formação discursiva‖. 

 Nas relações entre os participantes do contexto escolar, as práticas discursivas se 

caracterizam pela construção de conhecimentos que sustentam e ou transformam os 

processos sócio-educacionais existentes na escola, promovendo novas práticas educativas. 

 Com esta premissa, os processos de construção e produção da sexualidade como 

forma de subjetivação são analisados a partir do território das  conexões conceituais entre 

discurso, modos de pensar, valores, e comportamentos, pois a produção da sexualidade e o 

modo como ela se engendra cotidianamente é uma prática que se desdobra e influencia 

modos de pensar e agir dos sujeitos.  

O movente deste processo é a intensificação de determinado conjunto de valores, 

que produz uma forma de organização da sociedade civil que busca qualificar o ―novo ator 

social‖ como capacitado e creditado para intensificar discussões e estabelecer ações de 

reajuste social.  

 No tocante à sexualidade, salienta-se que a intenção deste reajuste não é rediscutir a 

estrutura das relações pessoais, mas trazer a discussão sobre os interesses privados para a 

chancela da coisa pública. Para entender este modo de produção de valores, vale questionar 

a potencialidade dos fundamentos do discurso da sexualidade, ou seja, a sua formação 

discursiva. 

 O discurso é, por excelência, o local no qual se manifestam os meios ou as 

tentativas de controle, sendo ele mesmo uma dessas formas. O discurso é o registro 

histórico de uma sociedade, é algo dotado de materialidade sócio-histórica. Segundo  

Foucault, 
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[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade. (FOUCAULT, 2000, p.56.) 

 

 Para empreendermos a análise de um discurso devemos antes considerá-lo como 

um elemento constituinte de uma série e conhecer também a regularidade dos fenômenos, 

isto é, dos eventos que estão em curso durante a elaboração deste discurso, e os limites de 

probabilidade de sua emergência.  

 Foucault concebe o discurso como uma prática que obedece a regras de formação, 

de existência, de coexistência num sistema de funcionamentos (FOUCAULT, 2000, p.56). 

Por isso, o discurso deve ser estudado no próprio sistema no qual foi institucionalizado, 

possibilitando-nos verificar o conjunto de condições que proporcionaram sua emergência e 

sua ligação com outros discursos.  

 Na relação que um determinado discurso estabelece com outros é necessário 

analisar de que forma eles se juntam em "conjuntos estatutários" e que  funções exercem. 

Também se faz relevante esquadrinhar os princípios que os guiam e de que maneira são 

introduzidos nas condutas e nas práticas cotidianas (FOUCAULT, 1994, p.708). 

 Em A Ordem do Discurso Foucault (2006) nos faz uma indagação: ―Mas afinal, 

onde está o perigo de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem 

indefinidamente?‖. Esta indagação nos leva  a refletir sobre os discursos que estão em 

pauta no nosso cotidiano, no caso em questão, os que circulam numa rede de ensino.  

 Ao nos perguntarmos que tipo de discurso ouvimos, falamos, ou melhor 

repetimos/são repetidos, vislumbramos que o perigo estaria na sua normatização, visto que, 

assim, a sociedade se torna normativa e disciplinada através de discursos que se proliferam 

indefinidamente. 
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 É por isso que nos é imprescindível enxergar o discurso no contexto  em que ele 

acontece, durante o período em que pode ser conhecido, reconhecido e transformado, ou 

seja, é preciso tratá-lo em sua própria instância de aparecimento, no jogo onde vai atuar, 

mostrando porque ele não poderia ser diferente do que é, e por que motivo ele ocupa dentre 

e entre todos os outros discursos, o lugar que nenhum outro poderia ocupar, tornando-o 

único, individual (FOUCAULT, 1994, p.705-707). 

 Quando analisamos um discurso precisamos investigar sua ―formação discursiva‖ 

estando atentos à enunciação e ao enunciado, pois, discurso é um conjunto de enunciados 

que se apoiam numa mesma formação discursiva (Foucault, 1986, p.135) que, além de 

designar as coisas, produzem-nas, e devem ser vistos como práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam (Foucault, 2005, p. 55).  

 A análise das relações que se estabelecem do nível menor para o mais amplo 

permite-nos compreender como o conceito foucaultiano de discurso se situa entre a 

estrutura e o acontecimento (DOSSE, 2001, p. 217). Para visualizarmos melhor essas 

relações recorremos a um esquema de citações de Foucault: 

 Sobre enunciados 

Pode-se dizer, de modo geral, que uma sequência de elementos 

linguísticos só é enunciado se estiver imersa em um campo enunciativo 

em que apareça como elemento singular. [...] não há enunciado em 

geral, enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um 

enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, 

desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e 

deles se distinguindo [...] (FOUCAULT, 1995, p. 43). 

 Sobre a função enunciativa que propicia a erupção de um enunciado: 

[...] ela [a função enunciativa] não pode se exercer sem a existência de 

um domínio associado. [...] não pode se exercer sobre uma frase ou 

proposição em estado livre. Não basta dizer uma frase, nem mesmo 

basta dizê-la em uma relação determinada com um campo de objetos 

ou em uma relação determinada com um sujeito, para que haja 

enunciado -, para que se trate de um enunciado: é preciso relaciona-la 

com todo um campo adjacente. (FOUCAULT, 1995, p. 109, 111-112). 
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 O discurso enquanto conjunto de enunciados que obedecem a regras de 

funcionamento comuns:  

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em 

que se apoiem na mesma formação discursiva; ele não forma uma 

unidade retórica ou formal, indefinidamente repetível e cujo 

aparecimento ou utilização poderíamos assinalar (e explicar, se for o 

caso) na história; é constituído de um número limitado de enunciados 

para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência. 

(FOUCAULT, 1995, p. 135). 

  

 Sobre os grupos de enunciados em que há regularidade, ou seja, a formação 

discursiva se refere 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 

enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os 

objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se 

puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições, 

funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata 

de uma formação discursiva. (FOUCAULT, 1995, p. 43). 

 

 Sobre práticas discursivas como sistemas que instauram o enunciado como 

acontecimento, ―[...] o domínio constituído pelos diferentes objetos que irão adquirir ou 

não um status científico. [...] toda prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela 

forma.‖ (FOUCAULT, 1995, p. 206-207). 

 Sobre a noção de arquivo como um sistema geral da formação e transformação dos 

enunciados, pois esta não se apresenta como uma noção que tem os enunciados guardados 

num viés arquivístico, mas como um meio que nos favorece identificarmos as práticas 

discursivas de uma sociedade. 

Entre a língua que define o sistema de construção de frases possíveis e 

o corpus que recolhe passivamente as palavras pronunciadas, o arquivo 

define um nível particular: o de uma prática que faz surgir uma 

multiplicidade de enunciados como tantos acontecimentos regulares, 

como tantas coisas oferecidas ao tratamento e à manipulação (...) entre 

a tradição e o esquecimento, ele faz aparecerem as regras de uma 

prática que permite aos enunciados subsistir e, ao mesmo tempo, 

modificarem regularmente. È o sistema geral da formação e da 

transformação dos enunciados. (FOUCAULT, 1986, p. 149-150). 
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 É o arquivo que determina o que pode ser dito, e isso significa que é ele quem 

define e nos apresenta o sistema de enunciabilidade, por conseguinte, a noção de arquivo 

nos permite identificar práticas discursivas acerca da sexualidade humana na RMER, pois  

O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o 

aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Mas o 

arquivo é, também, o que faz com que todas as coisas ditas não se 

acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se inscrevam, 

tampouco, em uma linearidade sem ruptura e não desapareçam ao 

simples acaso de acidentes externos [...] (FOUCAULT, 1995, p. 149). 

 

 Trazemos estas reflexões para ampliarmos o entendimento sobre o conceito de 

prática discursiva, pois não podemos compreender o conceito de discurso em Foucault 

dissociando-o de uma prática, já que esta lhe é inseparável, é condição inerente ao/do 

discurso. 

 Para analisarmos discursos a partir do ideário foucaultiano, devemos estar alertas 

"para acolher o discurso em sua irrupção de acontecimentos" (FOUCAULT, 1995, p. 28). 

Segundo Gregolin (2004), a proposta de Foucault nos remete a uma condição de prontidão 

para que consigamos perseguir "[...] a movimentação dos enunciados, sua movência nos 

atos praticados por sujeitos historicamente situados". (GREGOLIN, 2004, p. 95, grifos 

nossos). 

 Foucault destaca a função dos efeitos de verdade na produção de subjetividades, ou 

seja, o sujeito, para esse filósofo, não é uma essência que preexiste à sua constituição na e 

pela linguagem. Dessa forma, as subjetividades são também resultados de operações 

discursivas. Daí porque, conforme dito anteriormente, não se pode compreender o conceito 

foucaultiano de discurso desvinculando-o de uma prática, pois esta lhe é inerente.  

 A partir da perspectiva foucaultiana compreendemos que é no enunciado que o 

discurso se manifesta, assinalamos, portanto, um importante pressuposto foucaultiano que 

imprimimos a este estudo: o objeto não preexiste às práticas discursivas, ao contrário, são 
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as práticas discursivas que formam sistematicamente os objetos de que falam.  

 Aqui ressaltamos o ponto de vista foucaultiano acerca do discurso entendido como 

prática discursiva:  

Gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de 

contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o 

intrincamento entre um léxico e uma experiência [...] revela, afinal de 

contas, uma tarefa inteiramente diferente, que consiste em não mais 

tratar os discursos como conjuntos de signos [...] mas como práticas 

que formam sistematicamente os objetos de que falam. (FOUCAULT, 

2004, p. 54-5). 

  

 Sob esta ótica, o ―conceito foucaultiano de discurso pressupõe, necessariamente, a 

ideia de prática discursiva‖ (GREGOLIN, 2004, p.94). Portanto, é o conceito de prática 

discursiva, definido por Foucault (2005) que tomaremos como eixo norteador para 

interpelar as práticas discursivas acerca da sexualidade humana na RMER. 

Segundo Foucault (2005), o conceito de prática discursiva vincula-se diretamente a   

(...) um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas 

no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma 

determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 

condições de exercício da função enunciativa. (FOUCAULT, 2005, 

p.133). 

 

 As práticas discursivas pertencem à ordem de interação, pois envolvem as 

diferentes maneiras que as pessoas, pelo discurso, produzem realidades psicológicas e 

sociais. Os discursos são entendidos como repertórios sociais, os quais partem de um ponto 

de vista do sujeito - sua perspectiva, seu horizonte conceitual, suas intenções e sua visão de 

mundo. 

 No caso do estudo realizado mapeamos ditos sobre a sexualidade na Rede 

Municipal de Ensino do Recife que, a partir de diferentes cenas enunciativas, 

multiplicaram as relações ali sugeridas. Este multiplicar de relações nos possibilitou situar 

as coisas ditas em campos discursivos, possibilitando-nos extrair delas alguns enunciados 



37 

 

na sua dispersão (FOUCAULT, 1992) e colocá-los em relação a outros enunciados do 

mesmo campo ou de campos discursivos distintos.   

 Ressaltamos que mais do que chamar a atenção para estas formulações 

foucaultianas, estas nos ajudam a compreender o discurso com o objetivo de entender o 

papel que a linguagem exerce como elemento de constituição da realidade.  

 

2.3 - O sujeito nas tramas do discurso 

 

 

 Ao longo de seus trabalhos, Foucault apresenta-nos uma perspectiva essencialmente 

histórica da construção do humano.  O sujeito do discurso é historicamente determinado, 

pois "(...) é constituído na trama histórica" (FOUCAULT, 2001, p. 7).  

 Segundo Foucault (2006), o discurso ―produz‖ as pessoas e objetos, sobre os quais 

fala, conferindo-lhes status de existência em uma sociedade, pois como prática social, ele é 

constituído por e nas relações de poder-saber, e como efeito dessas relações constrói 

verdades sobre o sujeito, produzindo assim, seus modos de existência, atribuindo sentidos 

sobre as pessoas e o mundo.    

Considerando que os discursos constituem os seres, vimos ao encontro da 

concepção foucaultiana citada na literatura estudada, a qual considera o homem enquanto 

resultado de uma produção de sentido, de uma prática discursiva e de intervenções de 

poder.  

A partir de Foucault referimos que o termo "sujeito" tem duplo significado: designa 

o indivíduo dotado de consciência e autodeterminação, significando também, como aquele 

que está submetido, sujeitado à ação de outros agentes. De alguma forma, todas as pessoas 

são ao mesmo tempo dotadas de poder e sofrem sua ação. 

 Para o filósofo não há um sujeito universal, mas existe um sujeito que se constitui 
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por práticas de sujeição e liberação, que envolve a forma na qual o ser humano se torna um 

sujeito. 

 O sujeito foucaultiano é ao mesmo tempo uma dupla composta pelo sujeito-objeto e 

pelo sujeito-livre. Sobre o primeiro há uma concordância de que é produto de relações de 

poder, ou seja, é objetificado pelo poder. Do segundo,  o sujeito-livre, podemos afirmar que 

está na possibilidade da insubmissão, na condição de liberdade, sendo o mesmo que resiste 

ao assujeitamento mediante as relações de confronto (FOUCAULT, 1984). É importante 

salientar que para o indivíduo se tornar sujeito há um pré requisito: a liberdade 

(RAJCHMAN, 1987). 

Ao compreender o discurso como ―constituidor dos sujeitos e da realidade‖, a 

teorização foucaultiana nos mostra que as discussões sobre a constituição dos sujeitos estão 

compreendidas entre as lutas políticas de nosso tempo. Deste modo, situamos este estudo 

no âmbito das novas configurações e contornos estabelecidos pelo debate social da 

contemporaneidade: promoção de competências ao nível da assertividade, comunicação e 

de promoção do debate (e não endoutrinação moral) enquanto fator de formação dos 

sujeitos.   

O sujeito foucaultiano é compreendido como produto e produtor de discursos e 

práticas. Neste sentido o sujeito foucaultiano é instituído, produzido no contexto social em 

que vive envolvido nos discursos de sua época, em articulações entre o poder e saber, 

entidades que se produzem, se legitimam e se potencializam mutuamente. Segundo 

VEIGA-NETO (2005), ―nos tornamos sujeitos pelos modos de investigação, pelas práticas 

discursivas e pelos modos de transformação que os outros aplicam e que nós aplicamos 

sobre nós mesmos‖ (VEIGA-NETO, 2005, p. 136).  

Entendemos que nas práticas discursivas, os participantes discursivos estão 

continuamente construindo significados sobre sua realidade social e a si mesmos, de modo 
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que, é a relação discursiva com o outro que dará forma ao que dizemos e ao que somos, 

pois segundo MOITA LOPES (1999, pág. 6). 

―as pessoas estão construindo significado sobre a vida social e sobre 

elas mesmas e os outros ao redor em práticas discursivas em que 

atuam, estando essas práticas situadas na história, na cultura e nas 

instituições‖. 

 

 No que tange à escola e às relações e correlações de forças e poderes que nela 

pairam e que intervêm nos processos educativos, buscamos nos afastar do entendimento de 

que seriam ―um puro e simples entrecruzamento de coisas e palavras: trama obscura das 

coisas, cadeia manifesta, visível e colorida das palavras‖ (FOUCAULT, 2007, p.56)  

 Na interface da compreensão sobre a materialização das práticas discursivas e de 

subjetivação, as discussões acerca da sexualidade humana na RMER situam-se com um 

campo de relações entre representações e práticas sociais que coloca em cena a discussão 

de questões como necessidades, valoração, legitimidade, racionalidade e relações de poder 

inscritas nessas práticas. 

 A sexualidade aqui referida enquanto um sistema de interdição que guia e é guiada 

pelo sujeito. A sexualidade enquanto sistema de interdições que guiam o discurso e a 

conduta individual, a sexualidade que produz o sujeito como ser de desejo, dotado de 

moral, considerando que os discursos que ali se constituem e que constituem essas práticas 

são tecidos nas/ou por relações de poder-saber e instituem regimes de verdade. É sobre esta 

concepção que discorreremos no próximo capítulo. 

 

3. DIZERES SOBRE A SEXUALIDADE HUMANA E SUAS RELAÇÕES COM A 

EDUCAÇÃO 

  

3.1 - A sociedade moderna ocidental e a construção histórico-social da sexualidade 
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humana na atualidade 

 

 Cada época dispõe novas perguntas que são feitas por aqueles que se mostram 

interessados em compreender e explicar os fenômenos naturais e culturais de seu tempo, 

levando-nos a ver como os diferentes sistemas de pensamento são condicionantes de 

determinados escopos como, por exemplo, os que nos levam a refletir sobre um intenso 

movimento de perguntas e respostas que se percebem necessárias e acertadas na busca de 

responder às preocupações e anseios que circundam a sexualidade humana na atualidade. 

 Com as reflexões acima podemos referir que os dispositivos de controle das 

práticas e comportamentos sexuais assumem formas diferentes à medida que uma 

sociedade muda. Não seremos capazes de interpretar as formas e variações do 

comportamento sexual, bem como os significados que lhes são atribuídos ao longo da 

história da humanidade, sem analisarmos o contexto em que se formaram. 

 Neste tópico buscamos trilhar os caminhos que modelaram o discurso e o exercício 

da sexualidade, a partir das construções que ensejaram uma série de mudanças no discurso 

que cercaram e deram significado às questões relativas à sexualidade na sociedade 

moderna ocidental.  Pois, segundo Foucault (1996, p. 58), os acontecimentos discursivos 

não devem ser vistos como produto de ―sujeitos pensantes‖, mas como ―cesuras que 

rompem o instante e dispersam o sujeito em uma pluralidade de posições e de funções 

possíveis‖. 

 Mensuramos localizar estas raízes a partir do Séc. XVII, nos remetendo à ascensão 

da burguesia que influenciou fortemente transformações, tanto na quantidade como na 

qualidade, das relações sociais inclusive no campo da sexualidade.    

 No Séc. XVIII o grande número de mudanças radicais nos valores até então 

vigentes começam a instaurar uma nova ordem: O mundo público e privado e os modos de 
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vida pessoal, social e familiar entram num processo de constante transformação, 

assumindo como característica principal uma sistemática tendência de mudança.  

 Com as rupturas advindas com a Idade Moderna a sexualidade passa a ter outras 

concepções, onde o pecado e a culpa, criações da consciência medieval, foram substituídos 

na consciência da sociedade capitalista pelo mercado e pelo trabalho. A nova ordem social 

apenas substituiu as formas de opressão sobre os indivíduos sem alterar profundamente sua 

organização. 

 A política, a economia e a técnica assumiram progressivamente o centro do 

discurso e da visibilidade e, consequentemente, das preocupações com relação ao sexo, 

pois as energias deveriam ser acumuladas para serem utilizadas em favor da produção 

fabril.  

 Como detentora dos meios de produção, a burguesia assimilou rapidamente que o 

capitalismo só sobrevive à custa de homens fragmentados, alienados ao trabalho e 

expropriados de intenção de qualquer prazer de vida. Conforme citação,  

O trabalho na fábrica exaure os nervos ao extremo, suprime o jogo 

variado dos músculos e confisca toda a atividade livre do trabalhador, 

física e espiritual. Até as medidas destinadas a facilitar o trabalho se 

tornam meio de tortura, pois a máquina em vez de libertar o trabalhador 

do trabalho, despoja o trabalho de todo interesse. Sendo, ao mesmo 

tempo, processo de trabalho e processo de criar mais valia, toda 

produção capitalista se caracteriza por o instrumental de trabalho 

empregar o trabalhador e não o trabalhador empregar o instrumental do 

trabalho [...] (MARX, 1987, p. 483-484).  

 

 O processo de instalação desse novo modo de produção e de organização do 

trabalho implicava na impossibilidade da vivência e significação ético-humanista e 

prazerosa do sexo, pois remetia à consequente exploração do corpo físico, mental e social 

nos âmbitos do individual e do coletivo. FURLANI (2003) reflete que 

Se pensarmos a questão com o apoio no ponto de vista foucaultiano, 

poderíamos remontar nossa análise, por exemplo, aos primeiros tempos 



42 

 

do capitalismo. Para Foucault (1993, p. 11), "Se o sexo é reprimido com 

tanto rigor, é por ser incompatível com uma colocação no trabalho geral 

e intensa‖. Para Foucault (1993, p. 11), referindo-se ironicamente aos 

efeitos do sistema capitalista, a função social do sexo só seria tolerada 

numa ―época em que se explora sistematicamente a força de trabalho", 

e os prazeres tolerados deveriam convergir apenas para o objetivo da 

reprodução. Essa compreensão ajudou a desenvolver a ideia de que a 

sexualidade se constituía, antes de tudo, num problema a ser entendido, 

contido, regulado e classificado. (FURLANI, 2003, p. 287). 

 

 Nos estudos de Marx (1987)  localizamos raízes históricas e políticas das relações 

sociais de exploração econômica e social a partir da alienação dos corpos, pois ao perder 

sua identidade, o ser humano aliena-se, permanecendo preso nas malhas e interesses da 

exploração. Uma recuperação histórica dos fundamentos institucionais da sexualidade 

humana no Ocidente nos aponta que na Idade Moderna, segundo Silva (1998, p. 126) 

(...) as energias represadas precisavam ser sugadas em favor da 

produção nas fábricas. A burguesia, detentora dos meios de produção, 

aprendeu rapidamente que o capitalismo só sobrevive à custa de 

homens fragmentados, alienados ao trabalho e expropriados de 

qualquer prazer de vida ou intenção de autoprodução satisfatória. O 

pecado e a culpa, monstros da consciência medieval, foram substituídos 

pelo mercado e pelo trabalho, na consciência da sociedade capitalista. 

 

 A economia de alienação dos corpos é a economia da dessexualização dos 

indivíduos. Ao se apropriar dos corpos, a exploração econômica e social transforma a 

sexualidade do indivíduo em algo estranho a ele, e que, a partir do entendimento marxista, 

quer dizer alienação da sexualidade (SILVA, 1998).      

 O conceito de alienação, clássico no Marxismo, afirma que há uma dimensão ou 

finalidade humana própria, que define a identidade do homem em sua construção social e 

histórica, isto é, o trabalho como condição da própria humanidade e expressão máxima do 

homem: é através do trabalho que o homem terá a capacidade de produzir sua consciência 

(MARX, 1987). Valle (2005) discute que ―essa é, pois, a grande novidade introduzida pela 

Modernidade: que o trabalho e, muito particularmente, o trabalho industrial, tenha se estabelecido 
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como referência absoluta para todas as atividades da vida‖ (VALLE, 2005, p. 4).  

 Se para Marx o trabalho é que constrói o homem, então, se este acontece a partir de 

atividades alienantes, inferimos que toda atividade humana será alienante. O trabalho 

moderno modificou definitivamente os hábitos e as mentalidades, modelando as antigas 

culturas às suas novas exigências de aparelhamento burocrático, urbanização e 

racionalização dos comportamentos e vínculos. 

 Numa sociedade racionalizada, funcional, tudo o que nela existe só tem direito à 

existência se for definido por um função útil, adequada e aceita, por conseguinte, a 

sexualidade será, então, a função especializada em procriar e função especializada de 

alguns órgãos do corpo (CHAUÍ, 1984). 

 Ressaltamos que, apesar de categorizarmos o trabalho pelo viés histórico do 

capitalismo, não consideramos que apenas os trabalhadores são expropriados de seu corpo 

e do prazer. A economia dos corpos é a consumação da dessexualização dos indivíduos 

(SILVA, 1998), pois mesmo as pessoas que não fazem parte da classe trabalhadora, por não 

precisarem trabalhar para viver, são atingidas pela alienação dos modelos e padrões 

sexuais, que são dimensionados para a sociedade como um todo. 

 A consumação da dessexualização dos indivíduos só pode operar se estiver 

interiorizada, se as pessoas considerarem normal, natural e/ou desejável viver dessa 

maneira. Para que este processo de alienação constitua-se como prática discursiva, recorre 

à divisão racionalizadora do tempo e do espaço, de tal maneira que restem um tempo e 

espaço mínimos para a sexualidade, como por exemplo, algumas horas noturnas no leito 

conjugal, no quarto secreto do casal, num bordel, num camping.  

 Segundo Chauí (1984), como também há o controle sobre as horas de lazer porque 

estas estão ligadas ao consumo, assim como o consumo manipula igualmente os espaços 

do lazer, só restam duas alternativas: ou o lazer diminui/exclui um tempo para a 
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sexualidade ou a dispõe sob o domínio do consumo, isto é, da pornografia, do motel, da 

sauna, da casa de massagem, construindo uma prática discursiva acerca da especialização 

do espaço e da ilusão da sexualidade liberada (CHAUÍ, 1984). 

 Diante disso, consideramos que as discussões acerca de categorias-chaves sobre a 

organização da sociedade moderna ocidental - contexto capitalista moderno, o modo de 

trabalho industrial, o triunfo da burguesia como classe social soberana e a suposta 

repressão sexual - são essenciais para a compreensão das práticas discursivas acerca da 

sexualidade numa sociedade organizada pelo modo de produção capitalista. 

 Tomamos, pois, esse contorno, não para retardar a discussão acerca das práticas 

discursivas sobre a sexualidade numa rede de ensino inserida numa sociedade capitalista, 

mas para evitar que esta adote uma postura simplista através de uma discussão moralista, 

normativa ou interrogativa sobre os comportamentos julgados adequados em relação à 

vivência da sexualidade numa sociedade como a nossa. 

 

3.2 - Explosão discursiva sobre sexualidade humana na sociedade moderna ocidental 

 

 Como repercussão da importância que o saber sobre sexo tem assumido na 

atualidade, a sexualidade humana tem sido tema recorrente nas Ciências Humanas 

contemporâneas, passando a ser alvo de estudos teóricos dos mais diversos matizes e 

alcances. O corpo, o desejo, a opressão cultural, a repressão religiosa e o domínio 

reducionista da ciência sobre a subjetividade marcam estes processos de estudos e 

produções nas mais diversas associações analíticas e interpretativas. 

 Como tema recente na pesquisa em Educação, a história da sexualidade humana na 

sociedade moderna ocidental vem sendo redescoberta como um instigante campo de 

investigação ao retratar as concepções hegemônicas sobre sexo alicerçadas em tratados de 
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proibições, códigos de consumo, estigmas de sofrimento e culpa. 

 Para Foucault (1994), na sociedade moderna ocidental podia-se [pode-se] falar de 

sexualidade, mas somente para proibi-la, pois para este modelo de sociedade o sexo 

tornou-se algo que era preciso examinar, vigiar, confessar e transformar em discurso. Na 

sociedade moderna ocidental fala-se publicamente do sexo  

como de uma coisa que não se deve simplesmente condenar ou tolerar, 

mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, 

fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, 

administra-se. (FOUCAULT, 1997, p. 27). 

 

 Existem esferas sociais que, pela função que desempenham e por seu papel 

reconhecido na sociedade, abrem flancos de possibilidades para que se desenvolvam 

ideias, opiniões e discursos em torno da sexualidade.  

 Ressaltamos, contudo, que outras instituições que também atuam fortemente no 

campo da sexualidade, como a Justiça Penal, a Igreja e a Mídia, não serão aqui 

consideradas e/ou estudadas, a despeito do nosso foco estar localizado na escola referindo 

o processo discursivo na educação formal e sistematizada no que diz respeito aos 

expedientes do trabalho em sexualidade.  

 As considerações de Foucault a respeito da ciência moderna consideram-na como 

um poder que volta a sua face para a sexualidade, passando a classificá-la e enquadrá-la 

dentro de padrões de "normalidade" e "anormalidade", para tratar de suas "perversões" e 

"aberrações". Segundo Foucault, a Pedagogia e a Medicina tem sido historicamente as 

instâncias subsidiárias da disposição da sexualidade na civilização ocidental.  

 Ao voltarmos nosso olhar para Foucault este nos aponta que a sociedade ocidental 

moderna construiu uma "ânsia de saber" sobre a sexualidade, suas expressões de sentido e 

vivências normatizadoras.  

 Para Foucault, o desejo discursivo sobre o sexo, suas vivências e manifestações 
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sociais e históricas é uma expressão legítima do poder e de dominação institucional, pois  

Existem, historicamente, dois grandes procedimentos para produzir a 

verdade do sexo. Por um lado as sociedades — e elas foram numerosas: 

a China, o Japão, a Índia, Roma, as nações árabes muçulmanas que se 

dotaram de uma ars erótica. (…) Os efeitos dessa arte magistral, bem 

mais generoso do que faria supor a aridez de suas receitas, devem 

transfigurar aquele sobre quem recaem seus privilégios: domínio 

absoluto do corpo, gozo excepcional, esquecimento do tempo e dos 

limites, elixir de longa vida, exílio da morte e de suas ameaças. Nossa 

civilização, pelo menos à primeira vista, não possui 'ars erótica'. Em 

compensação é a única, sem dúvida, a praticar uma `scientia sexualis'. 

Ou melhor, só a nossa desenvolveu no decorrer dos séculos, para dizer 

a verdade do sexo, procedimentos que se ordenam, quanto ao essencial 

em função de uma forma de poder saber rigorosamente oposta à arte 

das iniciações e ao segredo magistral que é a confissão. (FOUCAULT, 

1984, pp 57-58). 

  

 Esta prática discursiva acerca da sexualidade definida por Foucault como scientia 

sexualis fortaleceu-se institucionalmente com a Medicina do século XIX, configurando-se, 

segundo este autor, como uma das formas mais efetivas de dominação e controle social da 

sexualidade, através de dispositivos de saber e poder. 

 A definição de sexualidade como construção social, bem como a observância de 

seus determinantes históricos e suas potencialidades éticas e políticas não poderiam passar  

incógnitas aos estudos que empreendemos, pois segundo Foucault (1994), a sexualidade é 

um comutador que nenhum sistema moderno de poder pode dispensar, portanto a 

sexualidade não é aquilo que o poder tem medo, mas aquilo que se usa para seu exercício. 

 

 Para relacionarmos com clareza as interlocuções que ganharam relevo neste 

trabalho, cabe esclarecer que nos aproximamos do sentido do termo ―sexualidade‖ 

proposto por Foucault, onde se observa a relação ao corpo e seus prazeres, vinculados aos 

comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente 

representadas e modeladas: 

A sexualidade é um correlato dessa prática discursiva desenvolvida 

lentamente que é a scientia sexualis. As características fundamentais 

dessa sexualidade não traduzem uma representação mais ou menos 
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confundida pela ideologia, ou um desconhecimento induzido pelas 

interdições; correspondem as exigências funcionais de um discurso que 

deve produzir a verdade. (FOUCAULT, 1988, p.67). 

  

 Segundo Foucault, "a partir da segunda metade do século XIX a Ciência, 

principalmente no ocidente, se encarregou de assumir o controle do sexo" (FOUCAULT, 

1977, p. 38), e estas matrizes ético-institucionais configuraram a história da sexualidade 

ocidental ora relacionando-a ao pecado, ora reduzindo-a à sua dimensão reprodutiva em 

detrimento de outras dimensões:  

Os estudos da Ciência passaram absurdamente a classificar o sexo 

como saudável e perverso, tratando da sexualidade com a 

impessoalidade da genitalidade sem nenhum vínculo com o prazer, 

amor ou felicidade. (FOUCAULT, 1977, p. 39). 

 

 Esta abordagem e inquietude temáticas tem nos legado caminhos diversos na 

tentativa de resolução de questões ligadas à sexualidade, que é uma esfera bem maior e 

mais complexa do que o sexo genital, pois esta se constitui numa elaboração histórica e 

cultural, que se explica e se compreende no contexto e nas relações nas quais se produzem.  

 Com a perspectiva de discutir e de refletir a respeito da sexualidade como uma 

construção histórica e cultural que inscreve seus constructos nos corpos e mentes, através 

de estratégias de poder/saber sobre os sexos, nos ancoramos em Chauí (1991), pois esta 

nos propõe olharmos a sexualidade   

[...] como uma atmosfera difusa e profunda que envolve toda nossa vida 

(nossas relações com os outros, com nosso corpo e o alheio, com 

objetos e situações que nos agradam ou desagradam, nossas esperanças, 

nossos medos, sonhos, reais ou imaginários). Como dimensão 

simbólica (individual e cultural) que articula nosso corpo e nossa 

psique, suas máscaras, disfarces, astúcias e angústias (CHAUÍ, 1991, p. 

30). 

 Para Foucault (1984), a história da nossa concepção de sexualidade é a história dos 

sistemas de valores fundamentais em cada sociedade. É a sociedade e a cultura que 

instituem se determinadas práticas sexuais são apropriadas ou não, morais ou imorais, 
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saudáveis ou doentias. Pois, a sexualidade, longe de ser um fenômeno natural, é, ao 

contrário, densamente suscetível às influências sociais e culturais, pois é produto de forças 

sociais e históricas.   

a sexualidade é um ―dispositivo histórico‖, visto que, é uma invenção 

social, uma vez que se constitui, historicamente, a partir de múltiplos 

discursos sobre sexo: discursos que regulam, que normatizam, que 

instauram saberes, que produzem ―verdades‖. Sua definição e 

dispositivo sugerem a direção e abrangência de nosso olhar. 

(FOUCAULT, 2005, p. 15). 

    

 Partindo desse pressuposto, tratar da sexualidade humana implica em conhecimento 

da história do homem envolto da e na cultura, ou seja, em suas relações materiais concretas 

constituídas de todos os aspectos que lhe hominizam e humanizam (afeto, emoção, prazer, 

razão, solidariedade, etc.), e que o diferencia de outros animais, pois entendemos que a 

sexualidade humana não é simples expressão biológica, mas um conjunto de atividades, 

posturas, opções, modos de vida, subjetividade e alteridade, resultantes das relações 

sociais.  

 Num tratado divergente a esta compreensão observamos que, na concepção 

funcionalista e mecanicista própria dos fundamentos das Ciências no século XIX, a 

hierarquia temática e classificatória das Ciências Naturais, em especial as da Biologia, 

ocupou-se em definir o ser humano como um ser natural, esquadrinhando, representando e 

estudando sua corporeidade através de conceitos de sistemas e "aparelhos".  

 Para Chauí (1991), a sociedade moderna ocidental é, antes de mais nada, uma 

sociedade  pragmática e funcional, onde tudo o que nela existe, só tem direito à existência 

se for definido por uma função útil, adequada e aceita pelo status quo. Desta forma, a 

sexualidade, então, terá como encargo a procriação cuja função especializada localiza-se 

em alguns órgãos do corpo humano.        

 Até bem pouco tempo esta concepção acerca da sexualidade nos mostra que, 
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mesmo sendo uma discussão pertinente a este campo, as questões relativas à sexualidade se 

restringiam apenas aos seus aspectos ―naturais‖, explicáveis segundo a biologia, uma 

ciência natural, e a psicologia, capaz de explicar as formas desviantes que se mostrassem 

diferentes dos padrões tidos como normais e legitimados pela ciência biológica (ORTEGA, 

2008).     

 Segundo Foucault (1992), a nova racionalidade surgida na Modernidade 

encaminhou ao esquadrinhamento das profissões liberais e, devido ao seu caráter universal, 

atingiu todas instâncias político-sociais da sociedade ocidental. No tocante à sexualidade, a 

Ciência Moderna buscou estabelecer uma nova ordem discursiva acerca da sexualidade 

baseada na higienização do sexo e na normatização classificatória do corpo sadio ou 

doente.  

Com a compreensão de que para Foucault (2006) a palavra é alvo do exercício de 

poderes que a controlam, e que os poderes não incidem apenas sobre os corpos, mas 

também sobre as palavras, mensuramos que, ao ser vinculada à palavra poder, a 

sexualidade passa a ser concebida como economicamente útil e politicamente 

conservadora.  

Visando à união entre os sexos pelo o amor, o matrimônio e para a procriação, 

quaisquer outras formas de manifestações sexuais que se apartassem destes objetivos 

seriam interditadas (OLIVEIRA, 2001).   

Costa (1989 apud OLIVEIRA, 2001, p. 21), expõe que 

passaram a ser tidas como ilícitas a sexualidade fora do casamento 

(amor livre, relações pré-conjugais ou extraconjugais), a sexualidade 

sem amor (prostituição, masturbação) e a sexualidade sem procriação 

(homossexualidade, sexualidade infantil e sexualidade no climatério).  
 

  

 Podemos situar como um conjunto relativo dos valores vigentes nas sociedades 

ocidentais modernas acerca da vivência da sexualidade, variáveis de acordo com o 
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contexto sociocultural, o compõem o cenário discursivo onde era estabelecido como 

normal: 

 a heterossexualidade; 

 a monogamia; 

 a postergação do início da atividade sexual, associando-a à entrada na 

maturidade/idade adulta e ao casamento, onde a prática sexual na adolescência e/ou 

antes do casamento era considerada desvio; 

 a família nuclear estruturada por pai, mãe e filhos; 

 as diferenças de gênero, classe, raça/cor e idade marcavam/marcam as posições dos 

indivíduos em sociedade. 

 A norma ou regulamentação social que orientava as práticas sociais que, cabe 

destacar, se valiam da educação para serem transmitidas e legitimadas, sustentava-se nos 

discursos sobre um padrão de normalidade através de um sem fim de práticas, 

comportamentos e a características descritivas dos indivíduos, como cor/raça, sexo e faixa 

etária. 

 Para compreender a discursividade e a discursividade em sexualidade em Foucault 

se faz necessário entendermos que este autor considera que a linguagem através das 

palavras é capaz de atribuir sinais específicos a todas as representações, e estabelecer entre 

estas representações o máximo de combinações possíveis. E isto só é possível através do 

conhecimento.  

 Foucault nos aponta como as relações de poder surgem, se estabelecem, são 

mantidas e também aceitas pelos sujeitos e nos mostra que, para estudarmos o poder é 

preciso nos atermos à (na) discussão sobre o conhecimento, uma vez que é por meio de sua 

apropriação e manipulação que uns indivíduos ―mantêm o controle‖ sobre outros, pois 

Foucault considera o poder ―como uma relação de força ativa estabelecida num 
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determinado período histórico...inversamente de poder como manutenção e reprodução das 

relações econômicas, jurídicas e políticas‖ (FOUCAULT, 2005, p. 176).  

 A partir de Foucault (2006) entendemos que a linguagem é propriedade do saber, 

logo, o conhecimento e linguagem estabelecem ligações muito estreitas entre si, pois a 

aquisição do saber traz consigo a discursividade.  

 A discursividade, por sua vez, tem o foco voltado prioritariamente às questões 

existenciais e contextuais do sujeito: os debates, análises, críticas que demarcam as 

posições conceituais, o confronto de ideias (FOUCAULT, 1971). 

 A compreensão da sexualidade sob o enfoque da discursividade deve abranger um 

exercício dialético que busca uma compreensão processual do universo ideológico, do 

conjunto de valores e das grades de significação cultural que a conformam, evidenciando a 

importância e o papel da linguagem na formação de dispositivos, sobrepondo-se à 

abordagem biológica da sexualidade.   

 Este entendimento nos é facilitado a partir desta reflexão de Nunes: 

Falar da sexualidade implica retomar alguns recursos metodológicos: a 

história, a antropologia, a moral e a evolução social. 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. Esse relativismo nos 

permite perceber a construção social da sexualidade sem contudo fazê-

lo de modo destrutivo ou imaturo. (NUNES, 1987, p. 13-14). 

 

 Corroborando com esta reflexão, Weeks (2001) argumenta que, ao tratar a 

sexualidade enquanto discurso, a intenção de Foucault era incitar a crítica aos ―sexólogos‖.  

Foucault nos sugere que esses especialistas auxiliaram na construção da sexualidade como 

um domínio privilegiado do conhecimento, e que, num certo sentido, ajudaram a inventar a 

importância que atribuímos ao comportamento sexual, já que estes especialistas muitas 

vezes foram colocados ou se colocaram como formadores de opinião e de padrões de 
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normalidade.  

 Ao tratar a sexualidade como questão de verdade e de padrões de normalidade que 

cientificamente possam ser apreendidas, na busca de sua liberação, continuamos, 

atualmente, a questioná-la e examiná-la. Na luta contra séculos de repressão a que o sexo 

foi submetido e à qual até hoje estaríamos presos, somente através do conhecimento e do 

muito falar sobre a sexualidade, conseguiríamos finalmente libertá-la. Segundo Mendonça 

(2009),  

Parece haver um jogo estranho envolvendo a sexualidade: a impressão 

de que ela sempre desperta dúvidas, detalhes a serem esclarecidos, a 

existência de verdades sobre as pessoas que o sexo parece encobrir ou 

apontar e das quais só um profissional treinado pode ajudar a decifrar 

os meandros, os segredos, o funcionamento mais adequado 

(MENDONÇA, 2009, p.01). 

 

 No entanto, no capítulo inicial do primeiro volume da "História da Sexualidade - A 

Vontade de Saber", Foucault discute o que ele chama de hipótese repressiva, nos instiga 

com suas ideias e encaminha-nos a uma reflexão pertinente a este estudo: Em relação à 

sexualidade na sociedade moderna ocidental: De que repressão se trata? E de que liberação 

se fala?  

 Como reflexão que desmistifica a tão propalada repressão, para Foucault, na 

sociedade moderna ocidental fala-se publicamente do sexo. Nessa perspectiva, e, em 

oposição à hipótese repressiva, Foucault sustenta que nunca, em nenhuma outra época, 

produziu-se tantos discursos sobre o sexo quanto na sociedade burguesa.    

 A partir do final do século XVII, segundo este autor (1976/1997), o sexo não é 

"convidado a se calar". Ao contrário, o sexo é colocado em discurso, é incitado a se 

manifestar, a sciencia sexualis, através do poder-saber-prazer, falou sobre a sexualidade e 

criou estratégias para instigar a sua fala. 

 Foucault desconstrói a hipótese repressiva, e a sua análise se estende para o âmbito 
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do poder-saber-prazer, concentrando-se no exame dos discursos, pois este autor 

compreendeu a sexualidade como uma construção social basicamente criada para submeter 

o corpo individual ao controle coletivo da sociedade.     

 Neste contexto não é de se estranhar que no século XIX seja sistematizada uma 

scientia sexualis, voltada para a produção de verdades sobre o sexo, pois antes do século 

XIX nem mesmo existia o termo sexualidade (MADUREIRA & BRANCO, 2007). 

  Como já situamos, antes do século XIX as preocupações com o sexo eram 

preocupações referentes à religião ou à filosofia moral. Com o surgimento da sexologia, a 

sexualidade tornou-se objeto de estudo científico, configurando-se em uma preocupação 

generalizada de especialistas, particularmente, da medicina, de profissionais e 

reformadores morais.    

 Mais do que uma questão de preocupação moral, a sexualidade tornou-se um foco 

de produção de discursos pretensamente verdadeiros sobre o sujeito, constituindo-se, 

portanto, em um dispositivo histórico de poder nas sociedades ocidentais modernas.  

 O intenso movimento industrial e a urbanização do início do século XVIII 

requeriam e justificavam uma "normalização dos hábitos", com empenho no controle 

social e na circulação da informação, pois compreendiam que o problema da sexualidade 

não estava ligado ao ato sexual em si e nem aos seus prazeres, mas ao trânsito de 

influências, ou seja, nas palavras de Foucault estava relacionada ao ―poder‖: 

Refiromo-nos ao poder como uma rede que se dissemina por toda a 

rede social, em cujas ―malhas os indivíduos não só circulam mas estão 

sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca 

são alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de 

transmissão. (FOUCAULT, 1999, p. 183). 

  

 Para entendermos o olhar de Foucault acerca do poder, buscamos as palavras de 

Veiga-Neto que nos diz que Foucault busca compreender ―o poder enquanto elemento 
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capaz de explicar como se pro-duzem os saberes e como nos constituímos na articulação 

entre ambos‖ (VEIGA-NETO, 2005, p. 66).   

  Deleuze (1998) igualmente nos aponta que, para Foucault, o poder também não é 

algo que se detém como uma coisa, como uma propriedade, que se possua ou não; não 

existe, de um lado, aqueles que detêm o poder e, de outro, os que estão a ele submetidos:  

Ele [o poder] é menos uma propriedade que uma estratégia, e seus 

efeitos não são atribuíveis a uma apropriação, mas a disposições, a 

manobras, táticas, técnicas, funcionamentos, ele se exerce mais do que 

se possui, não é privilégio adquirido ou conservado da classe 

dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições estratégicas. 

(DELEUZE, 1998, p. 35).   

 

 Igualmente Foucault (2005, p. 98) nos diz que para compreendermos a sexualidade 

em sua complexidade, precisamos enxergá-la também como um produto de densas relações 

de poder entre homens e mulheres, pais e filhos, educadores e alunos, padres e leigos e 

assim por diante.           

 Segundo Foucault (2005), nas relações de poder a sexualidade é um elemento 

dotado de instrumentalidade, podendo ser usada na articulação das mais variadas 

estratégias manifestas nos mecanismos de sustentação da sociedade, pois 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não 

à realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande 

rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação 

dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o 

reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, 

segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder. 

(FOUCAULT, 2005, p. 100). 

 

 Para Foucault, o poder que se precipita sobre a sexualidade, em vez de silenciá-la, a 

domina e controla, bem como incita, dissemina e produz discursos, cultivando um solo no 

qual vicejarão verdades sexuais. Embora consideramos extremamente útil o esclarecimento 

sobre sexualidade, é necessário que se perceba melhor o que está envolvido nesta questão,  

nos alerta Foucault. 
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 Como a sexualidade pode ser abordada por diferentes aspectos, dada sua 

complexidade e importância em diversas dimensões da vida humana, buscamos 

compreender como e porque (e não por acaso), tanto para a escola como para a sociedade 

como um todo, conhecer o e sobre o sexo tornou-se algo tão determinante na/para a 

formação dos sujeitos.  

 Partimos de uma interlocução entre uma vontade imensa de saber e uma sensação 

de que no campo da sexualidade há sempre algo a se conhecer: Desde os mínimos detalhes 

às complexidades que a envolvem e que precisam (por quem e pra quê?) serem 

desvendadas.           

 Ao estudarmos todo um campo de verdade, de teorias, de ciência sobre sexualidade 

encontramos-nos com as práticas discursivas sobre sexualidade, chamadas por Foucault de 

scientia sexualis. E assim encaminhamo-nos à escola. 

  

3.3 - Como as discussões acerca da sexualidade humana foram parar na escola? 

 
o sexo do colegial passa a ser, no decorrer do século XVIII – e mais 

particularmente do que o dos adolescentes em geral – um problema 

público (...) Seria inexato dizer que a instituição pedagogia impôs um 

silêncio geral ao sexo das crianças e dos adolescentes. Pelo contrário, 

desde o século XVIII ela concentrou as formas do discurso neste tema: 

estabeleceu pontos de implantação diferentes: codificou os conteúdos e 

qualificou os locutores. (FOUCAULT, 1988, p.31-33). 

 

Trazemos neste tópico alguns eventos históricos que, por se articularem devido a 

uma mesma formação discursiva (FOUCAULT, 2000), possibilitaram/possibilitam a 

emergência de discursos e encaminhamentos para tratar da sexualidade humana no âmbito 

da escola, enquanto espaço legitimado como portador de saber sexual. 

Inicialmente ressaltamos que os eventos históricos que aqui serão apresentados não 

deverão ser vistos (nem tratados) como indicadores condicionantes dos saberes sobre a 
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legitimação da escola enquanto educadora sexual, pois compreendendo-os como 

acontecimentos sociais, estes ―(...) podem ter sido antecedidos e/ou sucedidos por outros 

eventos, articulados (ou não) entre si, complexos e mutuamente atuantes, divergentes e/ou 

convergentes.‖ (FURLANI, 2003, p.286).   

No olhar sobre a história, Foucault (2000, p. 146) nos alerta que os enunciados que 

constituem um discurso se articulam por meio de descontinuidades históricas. Desta forma 

o nosso entendimento sobre a apropriação da história pretende afastar-se de uma leitura 

fundamentada num determinismo histórico linear, gradual e cumulativo de causalidade dos 

fatos para compreender os processos sociais que construíram/constroem os discursos sobre 

a sexualidade no espaço escolar. 

As reflexões sobre esse conjunto de eventos, obviamente, não pretendem ser 

conclusivas ou suficientes para a ampla compreensão do processo de legitimação da escola 

enquanto educadora sexual.    

Nosso propósito foi balizar alguns eventos, sobretudo aqueles considerados 

relevantes à constituição dos significados referentes a este processo, e assim situar o 

contexto da multiplicidade e da complexidade dos fatos e das coisas ditas, pois segundo 

Fischer (2003), ―[...] expor essas multiplicidades nos permitirá descrever um pouco os 

regimes de verdade de certa formação histórica e de determinados campos de saber" 

(FISCHER, 2003, p. 377).  

 Em observância às multiplicidades de eventos perpassados por ‗avanços e recuos‘ 

(GUIMARÃES, 1995, p.57) teóricos e práticos no tratamento da educação sexual no Brasil 

nos encontramos com Altmann &  Martins (2009), quando estes autores  nos apontam que  

a educação sexual se faz presente em escolas, parâmetros e propostas 

curriculares, cursos de educação à distância, programas sociais, 
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políticas públicas, matérias de jornais e programas de televisão voltados 

a jovens, entre outros
7
. (ALTMANN & MARTINS, 2009, p. 63) 

  

 Considerando a proliferação discursiva acerca da sexualidade e os seus diferentes 

enfoques, Foucault nos ajuda a entender como se deu o prosseguimento deste fenômeno 

histórico no campo educacional. Segundo o filósofo francês: 

[...] seria inexato dizer que a instituição pedagógica impôs um silêncio 

geral ao sexo das crianças e dos adolescentes. Pelo contrário, desde o 

século XVIII ela concentrou as formas do discurso neste tema; 

estabeleceu pontos de implantação diferentes; codificou os conteúdos e 

qualificou os locutores. Falar do sexo das crianças, fazer com que dele 

falem os educadores, os médicos, os administradores e os pais; ou, 

então, falar de sexo com as crianças, fazer falarem elas mesmas, 

encerrá-las numa teia de discursos que ora se dirigem a elas, ora falam 

delas, impondo-lhes conhecimentos canônicos ou formando, a partir 

delas, um saber que lhes escapa – tudo isso permite vincular a 

intensificação dos controles à multiplicação dos discursos. A partir do 

século XVIII, o sexo das crianças e dos adolescentes passou a ser um 

importante foco em torno do qual se construíram inúmeros dispositivos 

institucionais e estratégias discursivas. (FOUCAULT, 1997, p. 31). 
 

 

 Almejamos que essa observância favoreça-nos um olhar problematizador sobre a 

escola como educadora sexual enquanto um campo constituído por múltiplos discursos, 

onde não podendo mais ser omitida do trabalho educativo, pois a sexualidade encontra-se 

na ―ordem do dia‖ da escola (ALTMANN, 2005), possamos compreender que  a presença 

da sexualidade nas escolas  

(...) se dá nos interstícios da escola e dos relacionamentos, deixando 

seus rastros nos corredores, nos pátios de recreios ou nos locais de 

atividades físicas. Suas marcas mais visíveis ficam nas classes 

rabiscadas, nas portas e paredes dos banheiros, nos bilhetes trocados e 

nas agendas compartilhadas. E as mais sutis, mas também duradouras, 

se instalam nos corpos e nas mentes daqueles que se empurram, se 

                                                 
7
  Conforme César (2008), a educação sexual nas escolas brasileiras não é uma especificidade das 

últimas décadas do Séc. XX, ao contrário constitui como uma preocupação que remonta as 

primeiras décadas do século passado. (CÉSAR, Maria R. de A. Gênero e sexualidade na 

educação: notas para uma reflexão epistemológica. In: ENDIPE - TRAJETÓRIAS E 

PROCESSOS DE ENSINAR E APRENDER: LUGARES, MEMÓRIAS E CULTURAS, 14., 2008, 

Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: PUC, 27 a 30 abr. 2008).   
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tocam e se abraçam. (MONTARDO, 2008, p. 3).  

 

Corroborando com esta afirmação Louro (1997) nos fala que a sexualidade está na 

escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é algo que possa ser desligado ou algo do 

qual alguém possa se ―despir‖. Assim, a presença da sexualidade na escola independe da 

intenção manifesta ou dos discursos explícitos, da existência ou não de uma disciplina de 

―educação sexual‖, da inclusão ou não desses assuntos nos regimentos escolares (LOURO, 

1997, p. 81).   

 Delimitados os precedentes deste estudo começamos por observar que o sexo é um 

fenômeno anterior ao aparecimento do homem, e, portanto, não foi por ele inventado. No 

entanto, entre os seres humanos, ao longo dos anos o sexo transformou-se em algo singular 

para a moralidade e para a forma de organização das sociedades, sendo estudado de modo 

objetivo, principalmente, por ciências empíricas como a Medicina e a Psicologia. 

 Longe de ser apenas um ato físico, praticado para aliviar tensões corpóreas ou para 

reprodução, a sexualidade humana adquiriu significados simbólicos bastante complexos 

passando a funcionar como uma estrutura social e cultural em si mesma, situada dentro de 

um sistema de poder. Isto por que ―nenhuma cultura lida com o sexo como um fato natural 

bruto, mas já o vive e compreende simbolicamente, dando-lhe sentidos, valores, criando 

normas, interditos e permissões‖ (CHAUÍ, 1991, p. 22). 

 Trazemos este observação por entender que, em sua dimensão social a sexualidade 

adquire seu caráter de mais alto impacto ao articular dois eixos diferentes e 

complementares da vida humana: um individual e outro coletivo, que, por sua vez, 

determinam comportamentos, usos e costumes sociais que dizem respeito a mais de uma 

pessoa, pois segundo Muraro 

De um lado, é o elemento onde libido, pulsões, desejos, prazeres e 

desprazeres interagem, num contexto de profunda intimidade. De outro 
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lado, é elemento regulador da economia e da política, uma vez que está 

inscrito na dimensão da sexualidade o aspecto da reprodução e do 

crescimento da população, cujos efeitos atingem a sociedade de modo 

significativo (MURARO, 1983, p. 21).  

 

 Em acordo com o ideário de Foucault, Louro (2001) nos diz que, sendo a 

compreensão da sexualidade fruto das forças sociais e históricas, na atualidade esta 

continua no centro da vigilância e do controle de inúmeras instituições, entre elas a escola, 

que se deliberam a ditar ―as verdades e a ética‖ da sexualidade, suas normas e padrões de 

vernaculidade, delimitando-lhe os saberes e as práticas pertinentes, adequadas ou impuras. 

Segundo Louro,  

Foucault certamente diria que, contemporaneamente, proliferam cada 

vez mais os discursos sobre o sexo e que as sociedades continuam 

produzindo, avidamente, um ‗saber sobre o prazer‘ ao mesmo tempo 

que experimentam o ‗prazer de saber‘ (LOURO, 2001, p. 541). 

 

 Como a premissa deste trabalho tem como objetivo maior investigar as práticas 

discursivas acerca da sexualidade humana na Rede Municipal de Ensino do Recife,  

compreendemos que, numa concepção foucaultiana,  na relação discurso-poder este último 

deve ser analisado como algo que circula, pois não podemos [nem devemos] tentar 

localizá-lo aqui ou acolá, e sim a partir das relações de poder socialmente estabelecidas, 

pois a conexão entre elas não é nada que possamos explorar fora dos próprios elementos 

que as constitui.  

 Neste contexto, ainda que consideremos complexo precisarmos o período em que a 

sexualidade passou a ser tratada pela/na escola moderna
8
, segundo SAYÃO (1997), 

                                                 
8
 Surgida no ano de 1901 na Catalunha/Espanha, inspirado na filosofia de ensino do pedagogo 

catalão Francisco Ferrer y Guardia, a Escola Moderna foi um movimento pedagógico progressivo 

de inspiração libertária que existiu no início do século XX. A Escola Moderna tinha como objetivo 

"educar a classe trabalhadora em um ambiente racional, laico e não coercitivo", onde seus 

estudantes eram motivados a se tornarem articuladores das classes trabalhadoras, mesmo 

observando-se que naquele tempo este era um princípio considerado para ação revolucionária. Por 

ser um movimento anticlerical e fomentar a solidariedade e a educação livre de autoridade 
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podemos situá-la a partir da segunda metade do Séc. XVIII, onde educadores franceses 

apoiados nos pressupostos pedagógicos de Rousseau
9
 transmitiam informações e 

orientações acerca do sexo baseados em concepções higienistas, com o objetivo de 

reprimir as manifestações da sexualidade infantil e o perigo que desta emanava, com 

atenção especial ao combate à masturbação através de uma orientação sexual de cunho 

preventivo e moralizante.         

 Numa época onde os discursos sobre a prática sexual a concebiam e veiculavam-na 

a uma atividade pecaminosa e que não merecia a aprovação divina e social, o discurso da 

criança inocente-assexuada encontra fértil terreno, ou seja, o ideário manifesto é de que é 

preciso manter a 'inocência' e a 'pureza' das crianças (já que estas não praticavam 

atividades sexuais) em estado de pureza e ―isentas‖ de qualquer pecado.  

Para Sayão (1997), a introdução da educação sexual na escola ocorreu na medida 

em que não se podia assegurar a ignorância absoluta das crianças sobre tais questões, 

sendo a informação dirigida e repressiva o ―menor dos males‖ que as preservariam dos 

perigos da sexualidade.   

Com objetivos muito próximos ao do pensamento europeu, aliados ainda à 

preocupação em erradicar as doenças venéreas e incentivar e fortalecer a preparação das 

mulheres para os papéis de mãe e esposa, respectivamente, os primeiros trabalhos de 

                                                                                                                                                    
coerciva, os anarquistas foram grandes adeptos deste movimento. Os sindicatos e associações 

operárias nos quais tinham influência contribuíram ativamente para a fundação de várias Escolas 

Modernas e cursos para adultos baseados em sua filosofia pedagógica. A Escola Moderna de 

Barcelona foi fechada no ano de 1906. Pouco tempo depois que seu idealizador Francisco Ferrer y 

Guardia havia sido executado pelo estado espanhol por sedição. A partir da execução de Ferrer e da 

tradução e divulgação de ideias acerca da sua pedagogia em diversos idiomas, coletivos 

estabelecidos na Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos, França e Inglaterra fundaram 

centenas de escolas modernas e publicações de periódicos em seus países.  
9
 Jean-Jacques Rousseau (Genebra, 1712 — Ermenonville, 1778) foi filósofo, escritor, teórico 

político e um compositor musical autodidata. Ao defender que todos os homens nascem livres, e a 

liberdade faz parte da natureza do homem, Rousseau inspirou todos os movimentos que visavam 

uma busca pela liberdade. Incluem-se aí as Revoluções Liberais, o Marxismo, o Anarquismo etc. É 

considerado uma figura marcante do Iluminismo francês e também um precursor do romantismo. 
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educação sexual nas escolas brasileiras podem ser encontrados no início do século XX. 

Sobre esta questão Ribeiro (2004) nos diz que 

A institucionalização do conhecimento sexual no Brasil ocorreu a partir 

do final do século XIX e principalmente nas primeiras décadas do 

século XX, quando médicos e, posteriormente educadores, elaboraram, 

desenvolveram ou se apropriaram de teorias e ideias que foram 

consideradas científicas e capazes de dar sustentação àquelas 

instituições que necessitavam de um discurso oficial para atingir seus 

objetivos de fazer ciência, propor ações educacionais ou práticas 

pedagógicas e resolver problemas de saúde pública, em alguns casos 

para justificar ideologias e exercer o poder. É a partir deste período que 

questões ligadas à sexualidade começaram a ter lugar importante no 

discurso médico-educacional (Ribeiro, 2004, p. 01). 

 

No fluxo das ideias suscitadas na década de 20, feministas lideradas pela cientista, 

feminista e política paulista Berta Lutz, considerada como uma das pioneiras da luta pelo 

voto feminino e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres no Brasil, defenderam 

uma educação sexual, cujas temáticas estariam relacionadas ao "planejamento familiar" e à 

"sexualidade reprodutiva", baseada na proteção à criança e à maternidade.  

Neste campo de lutas e conciliações, segundo CARVALHO (1989, p. 2), ―a intensa 

agitação que marcara o movimento de renovação educacional nos anos 20 tinha se 

traduzido na organização da ABE – Associação Brasileira de Educação, promotora das 

notórias Conferências Nacionais de Educação‖.  

 Neste conjunto, a Segunda Conferência Nacional de Educação promovida pela 

ABE, sediada em Belo Horizonte no ano de 1928, aprovou propostas de programas de 

educação sexual nas escolas, embora este assentimento não representasse a consonância 

entre os professores, evidenciou, entretanto, que já naquela época o assunto era debatido e 

que se faziam presentes as divergências entre os que defendiam a educação sexual como 

função da família e dos pais, vinculada à educação moral, e os que propunham um 

processo mais formal na escola (VIDAL, 2003).     

 Segundo Vidal (2003), no contexto de uma sociedade que já demonstrava 
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preocupação com o tema, muitos discordavam de sua sistemática, embora concordassem 

sobre sua necessidade, evidenciava-se uma discordância que refletia entre outras questões e 

disputas mais abrangentes, a problemática que envolvia a autonomia da família, a 

intervenção do Estado e o discurso religioso e o laico (IBIDEM) em torno da educação 

sexual das/os estudantes.          

 As iniciativas da época enfrentaram forte oposição de alguns segmentos da 

sociedade, tendo as restrições mais enérgicas partido da Igreja Católica com o objetivo de 

manter seu controle e influência hegemônicos sobre a família (MONTARDO, 2008). 

 Apesar destas resistências Ribeiro & Reis (2006) nos revelam que houve vasta 

produção literária sobre educação sexual nas primeiras décadas do século XX. Em suas 

pesquisas estes autores observaram que médicos, educadores e sacerdotes desta época se 

interessavam vivamente por questões ligadas á sexualidade e à educação sexual, tendo 

publicado livros por grandes editoras e com boa aceitação junto ao grande público, como 

Moreira (1937), Brandão da Silva (1938), Mariz (1940), Irajá (1947), Negromonte (1958), 

este último padre católico.     

Fizemos esta observância em relação ao Padre Negromonte (1951 apud 

MONTARDO, 2008), pois em sentido contrário a maioria, suas produções censuravam 

veementemente a abordagem de temas sexuais de forma coletiva, consideradas como 

contraproducente por colocar em circulação entre os alunos ―um assunto de que seria 

conveniente eles nunca falarem entre si‖ (NEGROMONTE, 1951, p. 76).  

Para a Igreja Católica suas escolas poderiam tratar da educação sexual porque 

através do discurso religioso sobre sexualidade, no qual se louvava a castidade, haveria a 

defesa da reprodução como única finalidade do ato sexual. Segundo Montardo (2008, 

p.161-162; 165),  

os padres católicos foram os principais defensores da família como 
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educadora sexual e o padre Negromonte (1951) classificava os pais que 

abdicassem dessa função de imprudentes ou comodistas, pois ao 

cederem este papel a outros, estavam expondo seus filhos a mestres 

considerados incapazes ou até mesmo nocivos.  

Negromonte (1951, p. 48) afirmava que a educação sexual em classe, 

pelo professor, devia ser rejeitada, pois a sua função era desenvolver 

uma formação geral, ensinando o aluno a vencer a natureza 

desorganizada e viver segundo a razão e a fé: ―[...] longe de nós 

querermos a questão feita matéria escolar. Repugna-nos só pensar como 

é que educadores reclamam para a escola a livre discussão dos 

problemas sexuais em grupo. 

 

Enquanto as escolas católicas, auto-designadas como as ―únicas capazes‖ de 

trabalharem a educação sexual, e os ginásios e escolas não religiosos debatiam sobre quem 

poderia tratar de questões sexuais com as/os estudantes, o médico José de Albuquerque, 

tido como um precursor de sua época, considera a escola como um espaço não aproveitado 

para se estabelecer a educação sexual, pois os professores evitavam falar ―(...) em assuntos 

imorais com seus discípulos‖ (ALBUQUERQUE, 1930, p. 21).   

Ao longo dos anos 30, como idealizador e executor José de Albuquerque 

desenvolveu diversas iniciativas para levar a educação sexual à população, desde uma 

vasta produção literária à criação do CBES - Círculo Brasileiro de Educação Sexual, em 

julho de 1933 no Rio de Janeiro, onde intelectuais do período que se mostravam 

interessados em estudar e divulgar questões ligadas á sexualidade e à educação sexual, se 

reuniam e organizavam reuniões culturais, conferências, produziam filmes e publicações. 

(RIBEIRO & REIS, 2006, p. 2) 

Segundo Ribeiro & Reis (2006) a atuação de José de Albuquerque merece ser 

registrada como pioneira da educação sexual no Brasil, talvez considerada a mais 

importante, pois 

A aceitação pelos meios políticos e intelectuais, assim como do povo 

em geral, dos trabalhos do Círculo Brasileiro de Educação Sexual, 

mostrou efetivamente que, ao contrário do que muitos acreditam, havia, 

nas primeiras décadas do século XX, um espaço para se falar de sexo e 
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para o desenvolvimento de ações educativas de natureza sexual.  

(RIBEIRO & REIS, 2006, p. 5).  . 

 

Ancorado nas discussões e nos trabalhos desenvolvidos no período, em 1930 o 

Colégio Batista, no Rio de Janeiro, é tido como o primeiro a tratar em seu currículo o 

ensino da evolução das espécies e da educação sexual, embora posteriormente o professor 

responsável pela iniciativa tenha sido processado e demitido... (MONTARDO, 2008, p. 5). 

 Esta observância nos remete às reflexões feitas por Mendonça Filho (1999) quando 

este nos aponta que, embora os primeiros registros sobre os trabalhos e discursos sobre a 

educação sexual possam ser observados na década de 20, estes se encontravam bem 

localizados na esfera extra-escolar – no discurso médico e no discurso religioso católico - 

pois as práticas pedagógicas sobre esta temática só adquiriram maior consistência e 

visibilidade nos anos 60.      

Trazemos os termos ―práticas pedagógicas‖ ao fundamentarmo-nos nos conceitos 

apresentados por Veiga (1994) e Libâneo (2005), onde ambos apresentam aspectos comuns 

na discussão sobre o que seria uma ―prática pedagógica‖ e o que confere a natureza 

―pedagógica‖ de uma prática, na busca de refletirmos sobre a composição da ideia dos 

―termos-conceitos‖ e sua aplicação nos trabalhos desenvolvidos pela escola acerca da 

educação sexual a partir dos anos 60: 

Entendo a prática pedagógica como uma prática social orientada por 

objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da 

prática social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social 

que pressupõe a relação teoria-prática, e é essencialmente nosso dever, 

como educadores, a busca de condições necessárias à sua realização. 

(VEIGA,1994, p.16). 

Em várias esferas da sociedade surge a necessidade de  disseminação e 

internalização de saberes e modos de ação (conhecimentos, conceitos, 

habilidades, hábitos, procedimentos, crenças, atitudes), levando a 

práticas pedagógicas‖, caracterizando uma Pedagogia como ―teoria e 

prática da educação.(LIBÂNEO, 2005, p.26-7). 
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 Embasados nesta fundamentação situamos a ascensão da educação sexual escolar 

no Brasil entre os anos de 1960 a 1964, quando escolas de São Paulo (Serviço de Saúde 

Pública do Departamento de Assistência ao Escolar, Colégio de Aplicação Fidelino 

Figueiredo, Ginásios Vocacionais de São Paulo), do Rio de Janeiro (Colégios José 

Bonifácio e André Maurois) e de Belo Horizonte (Grupo Escolar Barão de Rio Branco) 

organizaram e desenvolveram programas de educação sexual que incluíam discussões 

sobre valores, virgindade e uso de pílulas anticoncepcionais. (MONTARDO, 2008, p. 165) 

Esse fato não ocorreu por acaso, mas como resposta às modificações ocorridas 

devido à propagada revolução no comportamento e na vivência da sexualidade dos e das 

mais jovens, compreendidas como decorrências dos movimentos hippie e feminista que 

reivindicavam, entre outras coisas, o direito ao sexo livre e ao aborto, propulsionados pelo 

lançamento da pílula anticoncepcional (EUA, 1962), pois segundo Furlani (2003) 

Ela [a pílula anticoncepcional] passou a ser vista como uma 

possibilidade de "[...] 'emancipação' sexual feminina ao `amor livre' 

(preconizado desde o início das lutas feministas, no século XIX), 

possibilitando uma mulher mais independente, mais segura, com maior 

autonomia sobre seu corpo e seu prazer. (FURLANI, 2003, p.77). 
 

Arriscamos referir que, sem dúvida, o poder de dissociar o ato sexual da 

concepção/reprodução fortaleceu o ―alarde sobre liberdade sexual‖ vivenciado nesse 

período, o que por sua vez contribuiu para que os assuntos tradicionalmente enunciados 

como de domínio privado ‗do lar‘ como o sexo invadissem o espaço público através do 

editorial, dos programas televisivos e radiofônicos (COSTA, 2007).  

 No entanto, mesmo num período promissor estas iniciativas sofreram novas 

oposições, desta vez as restrições católicas e das famílias mais conservadoras foram 

fortalecidas pelo golpe militar de 64 (1964 – 1985), o qual, embora não tenha oficializado 

uma proibição em relação à educação sexual, instaurou  

um clima de medo, repressão e moralismo que refreou as ações que 
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estavam se desenvolvendo, ao descer a cortina da ditadura decretou-se 

informalmente uma pausa na defesa da escola como educadora sexual, 

pois o país tinha outras questões a resolver.  (MONTARDO, 2008, p. 

6).   

    

 Diante do quadro ditatorial e normatizador da ordem política e militar estabelecida 

no Brasil, segundo Furlani (2003), e em descompasso com o advento da pílula 

anticoncepcional, entre 1966 e 1969 o país viveu uma época de incentivo à natalidade, 

onde inclusive 

Foi publicado no Diário Oficial de São Paulo, ato n.9, de 28/1/1965, de 

autoria de Nogueira (apud GUIMARÃES, 1995, p. 66), 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 de anticoncepção. A 

violação desse preceito acarretará suspensão do professor, apurada a 

sindicância. (FURLANI, 2003, p. 298). 

 

Segundo Russo et al (2009, p.622), a partir da década de 70 no Brasil começa ―um 

importante momento de transição política entre o período de maior obscurantismo e 

repressão da ditadura militar (a era Médici)‖, para um processo de ―lenta, gradual e segura‖ 

abertura política e redemocratização a partir do governo do presidente militar Ernesto 

Geisel (março de 1974 a março de 1979).        

No governo Geisel as famílias das camadas médias da sociedade passavam por uma 

forte mobilidade social e simbólica, beneficiadas pelas políticas vigentes de concentração 

de renda do regime militar, fazendo emergir uma relação entre a necessidade de mudanças 

propriamente econômicas e as transformações de mentalidade e valores.    

 No conjunto de tais transformações, a partir da segunda metade dos anos 70, os 

grandes centros urbanos assistiram ao florescimento de um movimento de mobilização e 

contestação social através do questionamento dos valores centrais vigentes e instituídos na 

cultura ocidental - que se difundiu entre os jovens filhos do milagre econômico (RUSSO et 
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al, 2009, p. 622). 

Estas transformações estavam centradas numa intensa revolução dos costumes que 

tinha como núcleo as contribuições do conhecimento produzido no interior de quatro 

movimentos sociais: "[...] a revolução sexual, o feminismo, a liberação gay e o movimento 

de direitos civis" (PARKER, 2000, p. 139).  

Nos caminhos para a abertura política e os da influência da mídia, em meados da 

década de 70 a educação foi alçada a um papel de destaque nos discursos sobre 

desenvolvimento e suas estratégias de controle populacional.    

A sociedade brasileira voltou a tratar de questões sexuais através de revistas, livros 

e programas de televisão, fortalecendo as posturas e os espaços que fomentavam 

discussões que pleiteavam a escola como espaço ideal para a educação sexual.   

A escola vai sendo compreendida e apontada como o lugar onde se produz 

conhecimento através de uma relação dialógica e reflexiva, ou seja, a escola passa a ser 

considerada ―um espaço privilegiado para discutir a sexualidade com crianças e 

adolescentes‖ (EGYPTO, 2003, p. 16), e a cuja falta deixará os jovens ―na dependência de 

fontes informais, de pessoas que ele encontra ao longo da vida, dos amigos que terá, das 

coisas que ler e assistir e da família que tem‖ (EGYPTO, 2003, p. 14). 

 Sobre este aspecto, os estudos de Foucault (1997/2002) revelaram-se essenciais no 

momento em que observamos que a profusão de discursos sobre o sexo tinha por objetivo 

―a saúde reprodutiva [que] implica na capacidade de desfrutar de uma vida sexual 

satisfatória e sem riscos‖ (GUE/NGL, 2007, p. 8), através de práticas sociais, entre elas, as 

práticas escolares, densamente fundamentadas na disciplinarização dos corpos e mentes, 

que os orientava para a aquisição das formas normalizadas dos comportamentos e dos 

modos de pensar.  
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

  

  

4.1 - O tipo da pesquisa e a metodologia aplicada 

  

 Segundo Minayo (1994), a metodologia da pesquisa envolve os caminhos e os 

instrumentos de abordagem da realidade adequados aos interesses do pesquisador e aos 

propósitos da pesquisa.   

 Neste estudo orientamo-nos pela abordagem qualitativa, pois conforme Minayo 

(1999), esta abordagem corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, 

pois trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes. 

 A abordagem qualitativa amplia as possibilidades de interpretação e compreensão 

do cotidiano, pois parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre indivíduo e 

sociedade, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto de estudo e um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito (CHIZZOTTI, 1998).   

 A perspectiva processual de uma metodologia de base qualitativa nos permite 

pensar a coleta, a organização e construção de corpus como etapas que interagem e se 

complementam durante todo o processo (TRIVIÑOS, 1987; ALVES-MAZZOTTI & 

GEWANDSZNAJDER, 1999).   

 Segundo Garnica (1997)  

nas abordagens qualitativas, o termo pesquisa ganha novo significado, 

passando a ser concebido como uma trajetória circular em torno do que 

se deseja compreender, não se preocupando única e/ou 

aprioristicamente com princípios, leis e generalizações, mas voltando o 

olhar à qualidade, aos elementos que sejam significativos para o 

observador-investigador. Essa "compreensão", por sua vez, não está 

ligada estritamente ao racional, mas é tida como uma capacidade 
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própria do homem, imerso num contexto que constrói e do qual é parte 

ativa. O homem compreende porque interroga as coisas com as quais 

convive. (GARNICA, 1997, p. 111). 

  

 Embasados nesta perspectiva adotamos os procedimentos técnicos (GIL, 1991) do 

Estudo de caso para atender ao objetivo do estudo, pois conforme Yin (2005),  

o estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto real, onde múltiplas fontes de 

evidências são utilizadas com o intuito de obtermos um conjunto de 

informações sobre o foco da pesquisa e seu contexto. (YIN, 2005, p.32-

33). 

 

 Ao tempo em que este tipo de pesquisa apresenta um forte cunho descritivo, 

igualmente nos favorece um profundo alcance analítico sobre a situação investigada, pois o 

estudo de caso nos ajuda a conhecer sobre uma situação tal como ela lhe surge (YIN, 

2005). 

 No trabalho empreendido o estudo de caso nos permitiu incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas 

sociais, cujos teores fazem parte do nosso objetivo de compreender comportamentos, 

atitudes e valores inerentes às práticas discursivas investigadas (CHIZZOTTI, 1998), a 

partir da observação da interação e negociação vivenciadas entre os sujeitos envolvidos. 

   

4.2 – A escolha dos procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

  

 Um estudo de caso envolve dados descritivos obtidos através do contato direto do 

pesquisador com a situação estudada. Na coleta dos dados empreendemos uma 

investigação de várias frentes: Nos valemos de múltiplas fontes de evidência (RIEGE, 

2003) com  o objetivo de obtermos um conjunto de informações e aspectos variados sobre 

o foco da pesquisa e seu contexto (YIN, 2005).  
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 O conjunto de informações coletadas (YIN, 2005; RIEGE, 2003) foi obtido através 

de observação sistemática e registro fílmico, aplicação de questionários semi-estruturados 

e análise de documentos oficiais da rede de ensino pesquisada. 

 Realizamos 03 momentos de observações sistemáticas de atividades desenvolvidas 

acerca da sexualidade humana realizadas pelas integrantes do GTOS (Quadro 2). Em 

atenção ao que nos dizem Lakatos e Marconi (2002, p. 90), estas observações foram 

gravadas em DVD e devidamente transcritas, pois ―na observação sistemática o observador 

sabe o que procura e o que carece de importância em determinada situação; deve ser 

objetivo, reconhecer possíveis erros e eliminar sua influência sobre o que vê ou recolhe.‖ 

 A vivência das observações sistemáticas facilitou-nos o olhar sobre os propósitos 

preestabelecidos, pois permitiu-nos verificar in loco pontos que se apresentaram nas 

respostas obtidas com a aplicação dos questionários, a partir da observância de ―uma gama 

de gestos, expressões, entonações, sinais não-verbais, hesitações, alterações de ritmos, 

enfim, toda uma comunicação não verbal cuja captação é muito importante para a 

compreensão e validação do que foi efetivamente dito (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 36). 

 Simultaneamente às observações aplicamos dois tipos de questionários semi-

estruturados junto às integrantes do GTOS. O primeiro questionário (APÊNDICE A) 

apresentou doze perguntas sobre características pessoais das professoras (formação, 

condições de trabalho, sexo, idade...), bem como sua relação com e seu trabalho no GTOS.  

 O segundo questionário (APÊNDICE B), composto por dez perguntas, abordou 

assuntos relacionados ao trabalho do GTOS e à Educação Sexual. Os dois instrumentos 

foram aplicados para mobilizar um conjunto de representações (conceitos, valores, 

significados) que permeiam as práticas discursivas acerca da sexualidade humana que vêm 

sendo desenvolvidas por esses sujeitos na RMER.  

 Ressaltamos que a escolha pela aplicação de questionários deveu-se a um fato 
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reconhecido de que fazer entrevistas com professores não se configura como uma tarefa 

muito fácil. Um conjunto de fatores compõe a justificativa por elas apresentada: 

dificuldade de tempo, associada à liberdade de poder responder às questões ―no seu tempo‖ 

e sem a necessidade da presença da pesquisadora, e a preferência pelo registro escrito por  

parte das mesmas.   

 Trazemos esta observação, pois, apesar do instrumento ―entrevista‖ ser mais 

utilizado em pesquisas qualitativas/estudo de caso, o uso de questionários ampliou as 

possibilidades de comparação das respostas aferidas e de reflexão sobre as diferenças entre 

as respondentes (LAKATOS, 1996). 

 Os demais instrumentos de pesquisa (Proposta Pedagógica da RMER e Texto de 

divulgação do trabalho do GTOS no site da PR) foram tratados como artefatos discursivos 

que mobilizaram significados e representações enquanto discurso acerca da sexualidade 

humana na Rede Municipal de Ensino do Recife. No entanto, cabe dizer que estes 

instrumentos ocuparam papel secundário neste estudo devido a intencionalidade e natureza 

dos mesmos e do estudo em questão. 

 Antes de iniciarmos a explicitação dos documentos pesquisados, entendemos como 

relevante apresentar alguns dos aspectos que marcaram a análise documental no estudo 

desenvolvido e que nos auxiliaram a perceber suas características de fonte documental.  

 Conforme anteriormente argumentamos, os documentos pesquisados ocuparam 

papel secundário neste estudo, entretanto, ressaltamos a compreensão de que a análise 

documental serve para nos aproximar de um aspecto da realidade que estamos 

investigando, pois eles próprios, suas condições de produção e de circulação nos dizem 

sobre uma construção histórica que queremos conhecer (CORSETTI, 2006). 

 Apontamos também que o tratamento metodológico das fontes documentais 

investigadas constituiu-se em importante elemento no processo deste estudo, pois 
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procuramos analisá-los e interpretá-los a partir do nosso problema de pesquisa – as práticas 

discursivas acerca da sexualidade humana na rede de ensino de Recife – e à luz da 

literatura pertinente, o que favoreceu-nos um cruzamento das informações que se 

complementaram. 

 

4.3 - Delimitando o problema e o corpus de análise do estudo 

 

 Neste trabalho assumimos a premissa de que práticas discursivas acerca da 

sexualidade humana na Rede Municipal de Ensino do Recife, a partir de suas condições de 

produção, geram uma verdade sobre a escola e os escolares, ao tempo em que constroem 

modos de subjetivação e de discussões sobre a sexualidade humana.   

 Destarte, o principal objetivo do trabalho buscou entender como se constituem  

práticas discursivas de profissionais do Grupo Ocupacional do Magistério que 

desenvolvem atividades acerca da sexualidade humana na Rede Municipal de Ensino do 

Recife, a partir de sua atuação no Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS. 

 A investigação sobre como as práticas discursivas acerca da sexualidade humana na 

RMER, através de estratégias de poder/saber sobre os sujeitos, inscreve nos corpos 

comportamentos, linguagens, representações, crenças, identidades, posturas, nos remete à 

compreensão de que um corpus (FOUCAULT, 1986) de análise é composto por textos 

variados, de diversos gêneros, que circulam em diferentes suportes, sobre um mesmo tema, 

conceito ou acontecimento.  

 Em consonância com este pressuposto foucaultiano, Barthes (1967 apud BAUER E 

AARTS, 2002), salienta que o corpus ―... é uma coleção finita de materiais (textos, 

imagens ou sons) determinada de antemão pelo analista, com inevitável arbitrariedade, e 

com a qual se irá trabalhar‖ (BAUER & AARTS, 2002, p. 44).  
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 Igualmente Barthes (1967 apud BAUER E AARTS, 2002), propõe que a 

constituição do corpus seja pautada segundo critérios de relevância, de homogeneidade e 

de sincronicidade.  

 Segundo este autor, o critério de relevância diz respeito ao grau de notoriedade do 

material em termos da importância de seu acréscimo ao corpus; o de homogeneidade trata 

do cuidado que o pesquisador deve ter em não misturar materiais distintos (imagem, texto 

e som), pois este procedimento pode comprometer a validade do sistema de codificação. E 

por fim, o critério de sincronicidade valida que um corpus represente uma interseção da 

história, assim, a coleta de material deve ser feita dentro de um ciclo de desenvolvimento 

de um tema, garantindo uma dimensão histórica à seleção. (BARTHES, 1967 apud 

BAUER e AARTS, 2002, p.55).  

 Nesta perspectiva consideramos como representatividade (BAUER e AARTS, 

2002, p. 41) para o corpus deste estudo falas das professoras que participaram do campo 

empírico da pesquisa, observando-se que relações estas falas tem para se configurarem 

enquanto discurso, bem como os dizeres dos documentos da RMER sobre o trabalho 

acerca da sexualidade humana na referida rede de ensino. 

 Num contexto onde educadores são desafiados a negociar ou articular discursos 

sobre sexualidade no âmbito escolar com o discurso veiculado nos documentos oficiais, 

buscamos desenvolver a organização e a análise dos dados em torno de duas dimensões 

que se constituíram a partir de informações obtidas através das observações sistemáticas, 

dos questionários aplicados e da análise documental que, ao tempo em que se 

complementaram, demarcaram momentos específicos do trabalho de campo:  

 1
a 

dimensão - Vivências: As práticas discursivas acerca da sexualidade humana nas 

atividades observadas; 

 2
a 

dimensão - Ditos: O que dizem as integrantes do GTOS e os documentos 
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averiguados. 

 Antes de discorrermos sobre as duas dimensões que construíram o corpus 

ressaltamos que esta organização não se fundamenta na separação de uma da outra, visto 

sua natureza interacional, pois nos é impossível compreender vivências desprovidas de 

discursos (o dizer em curso nas atividades observadas), e de discursos que não se 

materializem em vivências (o dizer em curso das integrantes do GTOS e dos documentos 

averiguados).  

 Recorremos a Guilhaumou (2002) para ampliarmos a compreensão de que a 

constituição do corpus não tem por objetivo a seleção dos discursos que serão interessantes 

a serem analisados por si mesmos, mas que estes são tomados como representativos por 

sua homogeneidade no espaço e no tempo e por responderem a uma dada formação 

discursiva, pois a noção de corpus aproxima o conceito teórico de formação discursiva da 

parte prática a ser desenvolvida na análise.  

 O conceito teórico de formação discursiva que subsidiou a análise do corpus se 

ancora na assertiva feita por Rouanet (apud  FOUCAULT, 1996, p. 103), ao afirmar que 

―as formações discursivas são constituídas por práticas discursivas que determinam (1) os 

objetos, (2) as modalidades de enunciação dos sujeitos, (3) os conceitos e (4) as escolhas 

temáticas‖. 

 Portanto, nesta expectativa, não é necessário determinar o sujeito que, 

individualmente, exerceu a função enunciativa, e sim, como nos afirma Maingueneau 

(1997), ―considerar a enunciação deste sujeito como um correlato de uma certa posição 

sócio histórica na qual os enunciadores se revelam substituíveis‖ (MAINGUENEAU, 

1997, p. 14).  

É preciso determinar as modalidades de enunciação dos sujeitos no 

interior de uma formação discursiva. É necessário conhecer o estatuto 

do sujeito: saber em uma formação discursiva, quem fala, com que 



75 

 

títulos, sob que condições, com que autoridade, segundo que sistema de 

legitimação institucional. (ROUANET, apud FOUCAULT, 1996, p. 

103). 

 

 Com a dimensão do espaço discursivo que constituiu o corpus de análise 

(MAINGUENEAU, 1997), fizemos o recorte de algumas sequências discursivas de 

referência (COURTINE, 1982, p.253-254) para dar existência e forma aos dados para 

análise. Este modo de proceder gerou discursos muito ricos que possibilitaram-nos acessar 

tanto como as questões acerca da sexualidade foram compartilhadas, quanto como se 

materializaram as narrativas voltadas ao posicionamento do eu.   

 Com o objetivo de garantirmos a legitimidade das homogeneizações sucessivas 

recorremos às condições de produção, que agiram como um filtro que identificou as 

sequências discursivas que constituíram o corpus de análise. Tais sequências foram 

escolhidas por evidenciarem tópicos importantes relativos à formação dos sujeitos e de 

saberes acerca da sexualidade humana. 

 As sequências discursivas apresentadas constituíram exemplos do discurso 

pedagógico sexual que possibilitaram-nos visualizar diferenças e semelhanças nas 

estratégias discursivas acerca da sexualidade na RMER. 

 

4.4 - O local e os sujeitos da pesquisa 

 

 4.4.1 - A Rede Municipal de Ensino do Recife 

 

 Para caracterizarmos o local e os sujeitos deste estudo trazemos inicialmente 

algumas informações gerais sobre a RMER, com o intuito de oferecer dados que nos 

ajudem a visualizar melhor a composição deste estudo.      

 No âmbito deste estudo a Rede Municipal de Ensino do Recife apresentou a 
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seguinte estrutura organizacional para atendimento das demandas de matrículas em 2009 

(Quadros 1 e 2): 

Quadro 1 – Modalidades de ensino ofertadas pela RMER por faixa etária e público atendido - 2009 

MODALIDADE DE 

ENSINO 

DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO DO PÚBLICO  

POR FAIXA ETÁRIA 

Educação Infantil Creches  

0 a 3 anos 

Pré-escola  

   4 a 5 anos 

Ensino Fundamental 

 

1º ciclo  

6 a 8 anos 

 

2º ciclo 

 9 a 10 anos 

3º ciclo  

11 a 12 anos 

4º ciclo 

 13 a 14 anos 

Ensino Médio e EJA A partir de 15 anos 

Fonte:< http://www.recife.pe.gov.br/pr/seceducacao/redemunicipal.php>. Em 17/06/10.  

 

 Quadro 2 - Espaços escolares existentes na RMER, em 2009, por denominação e quantidade 

DENOMINAÇÃO ESPAÇO ESCOLAR QUANTIDADE 

Centros de Educação Infantil  28 

Creches municipais 35 

Escolas municipais 224 

Escolas profissionalizantes  17 

TOTAL 304 

Fonte:< http://www.recife.pe.gov.br/pr/seceducacao/redemunicipal.php>. Em 17/06/10. 
 

 Conforme os dados coletados, no ano letivo de 2009 mais de 144 mil estudantes 

foram matriculados nas escolas municipais, em diferentes etapas e modalidades de ensino 

(Tabela 1), assim distribuídos:  

Tabela
 
1 - RMER- Número de matrículas em 2009 por modalidade de ensino 

MODALIDADE NÚMERO* DE MATRÍCULAS 2009 

Educação Infantil 17000 

Ensino Fundamental (Ciclos) 100000 

Ensino Médio 2000 

Educação de Jovens e Adultos 25000 

TOTAL 144000 

http://www.recife.pe.gov.br/pr/seceducacao/redemunicipal.php
http://www.recife.pe.gov.br/pr/seceducacao/redemunicipal.php
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 Número arredondado, conforme informações da  DIAE – Diretoria de Acompanhamento e 

Avaliação Educacionais/Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife. 

 

Em relação ao número de matrícula no ano letivo de 2009 do público predominante 

do Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS, estudantes dos 3º e 4º Ciclos
10

 e 

Ensino Médio da RMER, registramos a oferta de turmas em 35 (trinta e cinco) escolas, 

com um total de 17.044 alunos distribuídos conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - Matrícula na RMER, por RPA, das turmas de 3º e 4º Ciclos de Aprendizagem e Ensino 

Médio - 2009 
 

RPA'S 

Ensino Fundamental - Matrícula dos 3º e 4º Ciclos e Ensino Médio da RMER - 2009 

3º Ciclo 4º Ciclo 

Total 

1º Ano 2º Ano 1º Ano 2º Ano 

M T N M T N M T N M T N M T N 

01 

  

  

T 4 7 0 9 2 0 3 3 0 5 1 0 21 13 0 

A 
121 264 0 312 70 0 79 132 0 185 17 0 697 483 0 

02 

  

  

T 11 7 0 6 17 3 0 13 1 0 15 2 17 52 6 

A 
401 257 0 221 594 93 0 422 25 0 451 57 622 1724 175 

03 

  

  

T 16 14 5 13 25 9 1 22 5 1 20 9 31 81 28 

A 606 458 158 467 775 339 19 745 174 23 697 289 1115 2675 960 

04 

  

  

T 3 11 1 2 14 2 0 12 1 0 11 3 5 48 7 

A 109 360 50 77 410 66 0 332 44 0 313 104 186 1415 264 

05 

  

  

T 3 16 4 0 20 4 0 12 4 0 10 5 3 58 17 

A 103 579 133 0 716 148 0 432 131 0 321 113 103 2048 525 

06 

  

  

T 23 11 3 13 18 4 0 24 4 0 20 7 36 73 18 

A 747 305 122 497 605 144 0 665 129 0 631 207 1244 2206 602 

TOTAL 

GERAL 

T 60 66 13 43 96 22 4 86 15 6 77 26 113 325 76 

A 2.087 2.223 463 1.574 3.170 790 98 2.728 503 208 2.430 770 3.967 10.551 2526 

M – Manhã   T – Tarde  N – Noite 
        

Fonte: DIAE – Diretoria de Acompanhamento e Avaliação Educacionais/Secretaria de 

Educação, Esporte e Lazer do Recife.  

  

                                                 
10

  Antigas 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries do ensino fundamental II.  
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Segundo dados do site oficial da PR, estão vinculados à rede recifense cerca de 5 

mil professores que constituem o quadro de profissionais do Grupo Ocupacional do 

Magistério – GOM.    

 Pelos dados apresentados visualizamos com mais clareza alguns dos muitos 

elementos quantitativos e qualitativos que dimensionam a Rede Municipal de Ensino do 

Recife no seu conjunto, levando-nos a esboçar algumas reflexões sobre a proporção 

disposta entre um grupo formado por três integrantes, como é a formação atual do Grupo 

de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS, e o atendimento das demandas acerca da 

sexualidade humana de uma rede de ensino como a de Recife. 

 Estas reflexões serão ampliadas no próximo tópico, a partir das informações sobre a 

dinâmica e desafios do trabalho do Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS na 

RMER.   

 

            4.4.2 - O Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS 

 

 Trazemos para este estudo o entendimento de discursos acerca da sexualidade na 

RMER como verdades produzidas mediante relações de poder, necessidades, lutas e 

disputas de um certo momento histórico e social.  

 Mediante esta compreensão verificamos que, de acordo com a coleta de dados, o 

Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS constitui-se como um programa da 

Diretoria Geral de Ensino e Formação Docente da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer 

do Recife.  

 Atualmente o Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS é formado por 

três, doravante P1, P2 e P3, professoras do GOM da RMER, com idades entre 43 e 56 

anos, com formação em nível superior, sendo duas são graduadas em Pedagogia e uma em 
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Psicologia, e duas já concluíram cursos de Pós-graduação na área educacional
11

.   

 Segundo falas de suas integrantes, o Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – 

GTOS foi influenciado pelo trabalho desenvolvido pela ONG (Organização não 

Governamental) Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual – GTPOS
12

 (São 

Paulo, 1987). 

 No ano de 1994 o  Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS iniciou suas 

atividades na RMER, a partir dos trabalhos desenvolvidos pelos GTPOS que, ―em parceria 

com o Ministério da Saúde promoveu um programa de formação [de professores] em 

Orientação Sexual em algumas umas capitais do país, dentre elas Recife‖ (P3, 2009). 

 As professoras integrantes do GTOS têm um tempo médio de serviço na RMER 

que varia de 15 a 23 anos (Quadro 3), distribuídos entre regência docente e função técnico-

pedagógica:  

Quadro 3 – Tempo de serviço na RMER, de atuação no GTOS e carga-horária das professoras 

pesquisadas. 

INTEGRANTE 

GTOS 

TEMPO TOTAL DE 

SERVIÇO NA RMER 

TEMPO DE ATUAÇÃO NO 

GTOS (NO PERÍODO DA 

PESQUISA) 

CARGA-

HORÁRIA 

P1 23 anos e 05 meses 14 anos e 01 mês 270 h/a 

P2 21 anos e 02 meses 09 anos e 04 meses 200 h/a 

P3 23 anos e 05 meses 13 anos e 02 meses 270 h/a 

                Fonte: Questionário estruturado aplicado junto às integrantes do GTOS, conforme Apêndice A. 

  

                                                 
11

  P1, 43 anos, casada, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco - 

UFPE (1987) com Especialização em Alfabetização, Leitura e Escrita (UFPE, 1988); P2, 56 anos, 

desquitada, graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP (1980) 

e em Educação Artística pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (1988); e P3, 45 anos, 

casada,  graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco (1986), em  Psicologia 

pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda -  FACHO (1993) com Especialização em Gestão 

de Equipes pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP (2001), em Análise 

Bioenergética (2005) e em Gestão Social e Terapia Familiar (em curso) pelo Libertas - Centro de 

Tratamento do Trauma e do Estresse Pós-Traumático. 
12

  O Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual (GTPOS) é uma Organização não 

Governamental, fundada em 1987 por psicólogos, pedagogos e psicanalistas interessados no estudo 

das questões da sexualidade. <http://www.gtpos.org.br/> 

http://www.gtpos.org.br/
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4.4.3 - Documentos que tratam da sexualidade humana na Rede Municipal de 

Ensino do Recife 

 

 Voltamos nosso olhar para os documentos oficiais
13

 da RMER utilizados pelas 

integrantes do GTOS no desenvolvimento de suas atividades para identificarmos os 

discursos no que diz respeito ao trabalho acerca da sexualidade humana na RMER, pois 

segundo Corsetti (2006), este olhar  

(...) situa-se no fato de que os educadores, profundamente imbricados 

em uma tradição multidisciplinar, vêm sistematizando conhecimentos, 

formulando teorias e desenvolvendo tecnologias muitas vezes através 

de um processo de agregação ou articulação de diferentes tradições 

disciplinares. Esse desenvolvimento em uma direção 

caracterizadamente multidisciplinar (ou interdisciplinar) é que coloca a 

discussão sobre as condições de constituição de uma identidade 

epistemológica própria ao grupo educacional (CORSETTI, 2006, p. 

34). 

  

 Esse trabalho bibliográfico foi necessário para uma melhor compreensão sobre as 

concepções que, no trato discursivo da sexualidade humana, tem uma maior valorização 

nos espaços educativos da RMER.  

 A partir dos pressupostos que embasaram este estudo investigamos as proposições 

existentes na Proposta Pedagógica da RMER e no Texto de divulgação do trabalho do 

GTOS, visto que esses documentos atuam como elementos norteadores, pois se constituem 

enquanto subsídios à reflexão e à ação das professoras integrantes do GTOS. 

 A Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Recife: Construindo 

Competências (RECIFE, 2002) é um documento composto por 102 páginas, que se 

constitui como um subsídio à reflexão e à ação do professor acerca do processo avaliativo 

                                                 
13

 RECIFE, P. do. Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Recife. 

Construindo Competências Área: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

Componente Curricular: Ciências. 2002 (ANEXO A); Texto de divulgação do trabalho do GTOS 

no site sobre Educação da PR (ANEXO B). 
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e da elaboração do registro de acompanhamento das aprendizagens e do desenvolvimento 

do aluno, tendo como referência as competências por áreas
14

 de conhecimento definidas 

para o percurso (RECIFE, 2002, p. 4).  

 A Proposta Pedagógica da RMER (RECIFE, 2002) apresenta-se como uma versão 

preliminar que não sofreu nenhuma alteração até então. Segundo texto introdutório no 

corpo do referido documento,   

―Este documento se constitui um subsídio à reflexão e à ação do 

professor acerca do processo avaliativo e da elaboração do registro de 

acompanhamento das aprendizagens e do desenvolvimento do aluno, 

tendo como referência as competências definidas para o percurso. 

Resultado da discussão partilhada entre professores, coordenadores, 

dirigentes, assessores e equipe técnico-pedagógica da Rede Municipal 

de Ensino sobre a organização do currículo, este documento busca 

novas alternativas às questões que emergem do cotidiano da prática 

pedagógica [...]‖ (op. Cit., p. 4).  

 

 Um objetivo definido pela proposta é fazer com que cada indivíduo possa se 

adequar às comunicações formais do cotidiano escolar e social, reconhecendo 

possibilidades de forma que possa articular suas ideias de modo competente e responsável 

em diversos contextos sociais.  

 Ressalta a Proposta Pedagógica da RMER (2002, p.6) que ―a escola precisa formar 

sujeitos capazes de articular e relacionar os diferentes saberes, conhecimentos, atitudes e 

valores, construídos dentro e fora da escola, ou seja, formar sujeitos competentes.‖ 

 A Proposta Pedagógica da RMER defende a ideia de que a escola tem com  

objetivo conectar saberes escolares a saberes construídos nas relações sociais, para que os 

alunos desenvolvam competências, a partir de conhecimentos escolares e dos advindos do 

                                                 
14

 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias que abrange os componentes curriculares de Língua 

Portuguesa, Artes, Educação Física, Língua Estrangeira e a Informática; Ciências da Natureza e 

Matemática que tem como representantes as ciências físicas, químicas e biológicas e, Ciências 

Humanas que compõem os componentes curriculares da História, Geografia, Antropologia, Direito, 

entre outros. A organização em três grandes áreas de conhecimento se justifica pelas afinidades 

existentes entre os diversos componentes curriculares (RECIFE,  2002).  
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senso comum, para a elaboração de hipóteses que favoreçam o processo de resolução de 

situações-problema (RECIFE, 2002).  

 Para a área de Ciências a Proposta Pedagógica da RMER elenca competências a 

serem desenvolvidas pelos alunos em todos os níveis de ensino atendidos pela RMER nas 

seguintes subáreas:  

 Ambiente - Recursos Naturais -   Conservação;  

 Corpo humano – Saúde - Qualidade de vida;  

 Química e Física (Matéria e Energia); e 

 Interações sociais (relacionadas às competências propostas).   

 Buscando relacionar o objeto do nosso estudo – práticas discursivas acerca da 

sexualidade humana – e as subáreas relacionadas na Proposta Pedagógica da RMER, 

especialmente às subáreas Corpo Humano-Saúde-Qualidade de vida e Interações sociais, 

pois compartilhamos da ideia da sexualidade enquanto componente do corpo, da saúde, da 

qualidade de vida e da subjetividade humana.  

 Para tanto trazemos as competências relacionadas às subáreas Corpo Humano-

Saúde-Qualidade de vida e Interações sociais (PREFEITURA DO RECIFE, 2002, p. 55 – 

60): 

Corpo Humano-Saúde-Qualidade de vida 

 Observar e identificar características do corpo humano e os comportamentos nas 

diversas fases da vida humana (noção de ciclo vital) e respeito à diferença; 

 Reconhecer e valorizar atitudes e comportamentos favoráveis à saúde (alimentação, 

higiene pessoal, espaço onde vive, etc.); 

 Compreender o corpo humano como um conjunto integrado que possibilite 

desenvolver ações para o bem-estar físico e psíquico; 

 Responsabilizar-se pelo cuidado com o espaço que habita; 



83 

 

 Identificar os sistemas do corpo humano, seu funcionamento e integração ao meio 

físico, químico, biológico e psicossocial; 

 Conhecimento e conscientização das estruturas que formam o corpo, limites e 

interações com o ambiente; 

 O conceito fundamentado de saúde e doença subsidia ao cidadão o questionamento 

das políticas públicas de saúde; 

 Compreender a dinâmica da integração funcional dos sistemas do corpo humano e 

sua relação com o meio; 

 O conhecimento da diversidade dos alimentos, sua composição e importância para 

o corpo possibilitam ao indivíduo uma seleção adequada para a sua alimentação. 

  

 Interações sociais (relacionadas às competências propostas) 

 Questionar a realidade, formulando problemas e tentar resolve-los se apropriando 

da capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação. 

 Explorar as diversas formas de manifestação cultural, conhecendo as danças, 

músicas, costumes, artesanato, folclore como forma de expressão de um povo. 

 Estabelecer relações entre os fenômenos naturais e sociais, que se apresentam nos 

diferentes ambientes que o cercam, construindo conceitos sobre os mesmos; 

 Comunicar suas conclusões de modo oral, por escrito, com desenhos, perguntas 

suposições e dados; 

 Criar hipóteses sobre os problemas em estudo; 

 Formular perguntas, suposições coerentes e criativas para viabilizar situações; 

 Organizar e registrar informações utilizando desenhos, quadros, esquemas, listas e 
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pequenos textos; 

 Conscientização para modificação de atitudes repensando questões como: 

violência, preservação e tratamento aos demais; 

 Desenvolvimento de projetos de defesa e conservação da natureza junto à 

comunidade com base nos conhecimentos adquiridos na escola; 

 Exercitar a cidadania através da atuação como agente transformador em relação às 

questões ambientais; 

 Conscientização e socialização de atitudes de boa convivência; 

 Expressar sua opinião sobre os assuntos em discussão, colocando-se com 

segurança, argumentando e defendendo seu ponto de vista; 

 Buscar, selecionar e analisar informações para resolver problemas; 

 Exercitar direitos e deveres políticos, civis e sociais; 

 Adotar no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças; 

 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais; 

 Utilizar o diálogo para mediar conflitos e tomar decisões coletivas; 

 Construir a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao 

país; 

 Conhecer e valorizar a pluralidade sócio-cultural brasileira, como aspectos sócio-

culturais de outros povos e nações; 

 Agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 

 Confrontar seu conhecimento ―espontâneo‖, advindo de experiências anteriores 

ligadas à realidade física, biológica e sócio-cultural, com o conhecimento 

sistematizado, elaborando hipóteses. 
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 Após listarmos as competências elencadas por cada subárea podemos referir que, 

em nenhuma das subáreas citadas na Proposta, há alusão ao trabalho pedagógico acerca da 

sexualidade na RMER, não encontramos no documento Proposta Pedagógica da Rede 

Municipal de Ensino de Recife - Construindo Competências - Área: Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias Componente Curricular: Ciências. 2002 (Anexo A) algum 

tópico que mencione algo, especificamente, acerca da sexualidade humana.  

 Esta observância se dá em atenção ao já citado critério de sincronicidade 

(BARTHES, 1967 apud BAUER e AARTS, 2002, p.55) no que trata do ciclo de 

desenvolvimento de um tema, ou seja, da sua dimensão histórica enquanto corpus de um  

estudo.  

 Então, se o Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS atua na RMER desde 

1994 como um programa da Diretoria Geral de Ensino e Formação Docente da Secretaria 

de Educação, Esporte e Lazer do Recife, conforme situamos no tópico 3.4.3 deste capítulo, 

visualizamos que sendo a Proposta Pedagógica da  Rede Municipal de Ensino de Recife  

um documento do ano de 2002, e com a consciência de que outros aspectos certamente 

podem ser revelados por outros pesquisadores (as), nos dispomos a perguntar: o que 

aconteceu e por que a  temática da sexualidade humana não foi citada no referido 

documento? 

 Ao darmos ênfase às práticas discursivas igualmente tomamos conhecimento dos  

silenciamentos que as constituem e que, por conseguinte, constituem os sujeitos sociais. 

Segundo Fischer (2001, p. 207), a teoria do discurso está intimamente ligada à questão da 

constituição do sujeito social: Se o social é significado, os indivíduos envolvidos no 

processo de significação também o são. Esta constatação encaminha-nos à uma 

consideração fundamental para este estudo: os sujeitos sociais não são causas, nem origem 

do discurso, e sim, os sujeitos sociais são efeitos discursivos (PINTO, 1989, p.25). 
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 Trazemos para este estudo o entendimento de discursos acerca da sexualidade na 

RMER como verdades produzidas mediante relações de poder, necessidades, lutas e 

disputas de um certo momento histórico e social.  

  Inferimos que o Texto de divulgação do trabalho do GTOS, disposto no site sobre 

Educação da Prefeitura do Recife, advém de duas necessidades: a primeira trata da 

divulgação do trabalho do GTOS junto à RMER e ao público em geral; e a segunda trata da 

institucionalização da proposta de trabalho do grupo, enquanto uma diretriz da Secretaria 

de Educação, Esporte e Lazer do Recife.    

 Segundo o texto supramencionado (Apêndice B), suas integrantes desenvolvem 

atividades em torno da sexualidade humana com todos os segmentos de ensino da RMER, 

envolvendo a comunidade escolar (pais, mães e/ou responsáveis, estudantes, 

professores/as, coordenadores/as, diretores/as, estagiários/as regentes, animadores/as 

culturais), pois tem como objetivo  

Proporcionar a estudantes, pais/mães e educadores (as) a oportunidade 

de repensar mitos, tabus e preconceitos por meio de debates e reflexões 

no cotidiano escolar. Através de ações educativas, o grupo contribui 

com a compreensão e reflexão da sexualidade humana junto à 

comunidade escolar (…). (RECIFE, 2009, 

<http://www.recife.pe.gov.br/2009/10/14/grupo_de_trabalho_em_orient

acao_sexual__168945.php>).  

  

 Para dar conta deste objetivo, segundo o já citado documento, o GTOS desenvolve 

seu trabalho na RMER na forma de palestras, oficinas e eventos de formação continuada, 

encontros pedagógicos, congressos, seminários e conferências, a partir dos quais aborda os 

seguintes temas relacionados à sexualidade humana: 

―Sexualidade Humana (concepções) 

  Desenvolvimento Corporal 

  Namoro 

  Virgindade 

  Masturbação 

  Diversidade Sexual 

  Abuso e Exploração Sexual 
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  Relações de Gênero 

  Prevenção a IST/AIDS, etc.‖ 

  (RECIFE, 2009,    

<http://www.recife.pe.gov.br/2009/10/14/grupo_de_trabalho_em_

orie ntaca o_sexual__168945.php>).  

  

 

 

 

 

 

http://www.recife.pe.gov.br/2009/10/14/grupo_de_trabalho_em_orie
http://www.recife.pe.gov.br/2009/10/14/grupo_de_trabalho_em_orie
http://www.recife.pe.gov.br/2009/10/14/grupo_de_trabalho_em_orient
http://www.recife.pe.gov.br/2009/10/14/grupo_de_trabalho_em_orient
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5. ANÁLISE DOS DADOS – O DIZER EM CURSO NAS VIVÊNCIAS E DITOS 

  

         5.1 - O dizer em curso nas vivências como corpus do estudo 

 

  

 Para investigarmos práticas discursivas fundamentados na perspectiva foucaultiana 

buscamos reconhecer que, embora o discurso se materialize na coisa pronunciada ou 

escrita, é necessário para entendê-lo, circunscrevê-lo para além da existência das palavras 

ditas ou escritas. As sequências discursivas constituídas a partir das duas dimensões  do 

corpus deste estudo apresentam-nos modelos do discurso pedagógico e estratégias 

discursivas acerca da sexualidade na RMER. 

 Com as sequências discursivas de referência buscamos descrever como os 

participantes discursivos - nas práticas discursivas em que atuam - estão continuamente 

construindo significados sobre sua realidade social e sobre si mesmos, pois é o/no 

engajamento discursivo com o outro que damos forma ao que dizemos e ao que somos, 

conforme nos afirma Moita Lopes, ―as pessoas estão construindo significado sobre a vida 

social e sobre elas mesmas e os outros ao redor em práticas discursivas em que atuam, 

estando essas práticas situadas na história, na cultura e nas instituições‖ (MOITA LOPES, 

1999, p. 6). 

 As sequências discursivas de referência foram transcritas, tomando por base uma 

codificação
15

 comumente utilizada.   

 A primeira dimensão do corpus foi  construída a partir da junção de elementos das 

observações sistemáticas que viabilizaram o que a fala das professoras não teria o alcance 

de nos mostrar: as práticas discursivas na dimensão da vivências (Quadro 4), facilitando-

nos o olhar sobre os propósitos preestabelecidos, pois forneceu-nos o palco onde se 

                                                 
15

Os seguintes símbolos foram usados na transcrição: / - pausa curta; // - pausa longa; (...) – fala    

interrompida; [[inint]] – ininteligível; itálico – fala enfatizada.  
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entrecruzaram representações de diferentes matizes a partir da observância de ―uma gama 

de gestos, expressões, entonações, sinais não-verbais, hesitações, alterações de ritmos, 

enfim, toda uma comunicação não verbal cuja captação é muito importante para a 

compreensão e validação do que foi efetivamente dito.‖ (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 36). 

Quadro 4 - Atividades do GTOS observadas e áudio-filmadas.  

 

ATIVIDADE PÚBLICO ATENDIDO TEMA TRABALHADO CARGA-

HORÁRIA 

Formação Continuada 

(11/09/09) 

Professores e 

Alfabetizadores de EJA 

Identidade e diferença 4 

Palestra (24/09/09) Coordenadores/as/ 

Pedagógicos e Dirigentes 

Programa Saúde na Escola
16

 4 

Oficina (08/10/09) Estagiários  administrativos 

do CAP 

Diversidade sexual: 

reconhecimento e respeito 

4 

 

  

 Ressaltamos que os elementos informados acerca das observações realizadas (datas, 

temas, público, etc) não configuram-se como pontos de partida nem como dados 

definitivos, mas apresentam-se como referências ligadas às condições de produção de um 

dado discurso, que se enuncia diferente, que é outro em cada um desses lugares e instantes 

(FISCHER, 2001).  

 A primeira sequência discursiva descreve a introdução feita por P2 para dar início 

aos trabalhos de formação com um grupo de professores e alfabetizadores de EJA
17

.  

                                                 
16

 O Programa Saúde na Escola é um programa interministerial - Ministérios da Saúde e da Educação, 

instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 - que por meio de 

financiamento fornece materiais e equipamentos para as escolas e equipes de saúde. O PSE 

também trabalha para integrar as redes de serviços do setor educação e do Sistema Único de Saúde 

nos territórios, com o fortalecimento e sustentação da articulação entre as escolas públicas e as 

unidades básicas / unidades de saúde da família, por meio da realização de ações dirigidas aos 

alunos. Entre as quatro áreas de ações do PSE está a promoção da saúde e prevenção: informação 

de qualidade e incentivo da adoção de práticas de alimentação saudável e de atividades físicas, 

conscientização da responsabilidade e consequências do uso de álcool e outras drogas, uso da 

violência. Há, também, educação para a saúde sexual e reprodutiva, com enfoque à prevenção da 

Aids, hepatites virais e outras doenças sexualmente transmissíveis, por meio do programa Saúde e 

Prevenção nas Escolas. <http://sistemas.aids.gov.br/saudenaescola2010/index. 

php?q=node/67#spe> 
17

EJA – Educação de Jovens e Adultos. 
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SEQÜÊNCIA 1 (11/09/09): ―Meu nome é P2, eu sou/ eu trabalho na Secretaria de 

Educação, eu sou professora, mas trabalho numa equipe técnica ligada à Gerência de 30 e 

40 Ciclos// A temática que eu/ que  a minha equipe trabalha é sexualidade humana/ é na 

escola/ pública, né/ e vocês aqui hoje com a gente/ vamos passar a tarde trabalhando um 

pouco as questões da sexualidade humana uma vez que a gente lida com pessoas o tempo 

todo, crianças, adolescentes, adultos, pessoas mais velhas, idosas e aí essa temática é 

importante/ ela tá fazendo parte de um eixo de vocês/ da formação de vocês que é 

―Identidade e diferenças‖// Então no módulo que vocês estão trabalhando agora, sejam 

bem-vindas, né/ são pessoas que vão trabalhar com pessoas que tavam provavelmente 

afastadas da escola, então eu espero que vocês façam um bom trabalho/ e que hoje a tarde a 

gente possa se entender direitinho, trocar ideias, debater, refletir em cima deste tema, ok?‖ 

  

Na sequência discursiva acima podemos localizar a interdependência da prática 

discursiva de uma sociedade ou instituição (FOUCAULT, 2006), onde o texto proferido  

por P2 recorre a textos contemporâneos e/ou historicamente anteriores - ―eu sou/ eu 

trabalho na Secretaria de Educação‖ - e os transforma a partir da intertextualidade - ―A 

temática que eu/ que  a minha equipe trabalha é sexualidade humana‖, sinalizando as vozes 

precedentes que atravessavam seu discurso (FOUCAULT, 2006), pois toda prática 

discursiva é gerada por combinações de outras, sendo definida pelas relações com outras 

práticas discursivas (PÊCHEUX, 1990). 

 A articulação de ordens de discurso como a descrita na sequência discursiva 1 se 

mostra decisiva para a constituição de sua formação discursiva, pois os enunciados 

posicionam os sujeitos: posiciona tanto P2 pois ela o produz, como também os demais 

participantes as quais os enunciados são dirigidos. Assim, nosso olhar se volta – não para 

analisar a relação entre o autor e o que ele diz - mas em determinar que posição pode e 
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deve ser ocupada por qualquer indivíduo para que ele seja o sujeito dela (FOUCAULT, 

2006). 

 No tocante as regras que definem o que pode ou não ser dito, bem como o lugar em 

que pode ser dito, P2 relaciona a produção de seu discurso a procedimentos sociais que 

controlam e regulam a sua produção discursiva. Ao criar as condições de possibilidade para 

que o seu discurso seja valorizado como verdade - ―e que hoje a tarde a gente possa se 

entender direitinho, trocar ideias, debater, refletir em cima deste tema, ok?‖ - de uma 

determinada formação discursiva, P2 demarca a ligação entre práticas discursivas e o poder 

que as atravessam  (FOUCAULT, 2006). 

 A segunda sequência discursiva descreve uma discussão entre a palestrante e uma 

participante sobre o porque abordar a sexualidade na escola num encontro de 

Coordenadores/as/ Pedagógicos e Dirigentes: 

SEQUÊNCIA 2 (24/09/09): P2: ―Como está o nosso discurso sobre sexualidade, sexo, 

prazer?/ É o mesmo discurso da sociedade?‖ Participante (Dirigente escolar): ―A gente 

deve falar antes com os pais/ a gente não pode dizer faça assim, faça assado/ o que 

podemos dizer é orientar para que eles [os alunos] possam escolher, pois eles devem 

aprender sobre moral e respeito em casa‖. 

 

 Sendo as práticas discursivas práticas sociais pautadas pela intersubjetividade, estas 

estão presas a contextos sociais específicos. Por sua vez, cada contexto social é marcado 

por relações assimétricas, onde as regras discursivas sendo coercitivas podem inibir o 

aparecimento da polissemia. Na sequência discursiva observada as construções de 

percepções sobre ―sexualidade, sexo, prazer‖ possivelmente submeteram-se às regras 

impostas pelo contexto discursivo: a relação com a família do aluno, o discurso sobre 

responsabilidades da escola e da família, a formação dos sujeitos, entre outros. 
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 Ao tempo em que descrevemos os dizeres que tratam de preservar o papel da 

família no processo educativo da sexualidade (fala da dirigente), percebemos no discurso 

da palestrante (P2) um realce nas responsabilidades da educação escolar, enquanto 

instituição promotora de discussões e reflexões a fim de oferecer subsídios que capacitem 

os estudantes a resolver problemas e gerir necessidades, especialmente, os referentes à 

sexualidade. Com tais ações, P2 estabelece ―a eficácia suposta ou imposta das palavras, 

seus efeitos sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção‖ 

(FOUCAULT, 2006, p.39), apontando-nos para o poder da instituição. Nas palavras de 

Foucault: 

O desejo diz: ―Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do 

discurso: não queria ter de me haver como o que tem de categórico e 

decisivo; gostaria que fosse ao meu redor como uma transparência 

calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os outros 

respondessem à minha expectativa, e de onde as verdades se elevassem, 

uma a uma; eu não teria senão de me deixar levar; nela e por ela, como 

um destroço feliz‖. 

E a instituição responde: ―você não tem por que temer começar; 

estamos todos ai para mostrar que o discurso está na ordem das leis; 

que há muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um 

lugar que o honra mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, 

é de nós, só de nós, que ele lhe advém.(FOCAULT, 2006. p.6) 

 

 Na terceira sequência discursiva descrevemos a fala de P3 para iniciar uma oficina 

acerca do tema ―Diversidade sexual: reconhecimento e respeito‖ com um grupo de 

estagiários-auxiliares administrativos lotados no Centro Administrativo Pedagógico da 

RMER: 

SEQÜÊNCIA 3 (08/10/09): ―Oi, eu sou P3, a gente já trabalhou junto, né/ e hoje a gente 

vai continuar o trabalho com vocês para conversar, ampliar a concepção de sexualidade/ 

prazer, cuidado/ responsabilidades/ dando continuidade às conversas que a gente já teve/ o 

tema de hoje, né/ o tema de hoje é diversidade sexual, ok? 

 

 Nesta sequência discursiva podemos observar o princípio de dispersão e de 
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repartição dos enunciados (FOUCAULT, 1986, p.124), segundo o qual sabemos o que pode 

e o que deve ser dito, dentro de um determinado campo e de acordo com a posição que se 

ocupa nesse campo, pois os falantes nela se reconhecem, porque as significações ali 

apresentadas lhes parecem óbvias, naturais (IBIDEM).  

 O fato de que o enunciado não existe isolado, mas sempre em associação e 

correlação com outros enunciados, no caso em questão, do discurso pedagógico e/ou de 

outros discursos (por exemplo, o discurso religioso, o discurso sobre identidade sexual, 

entre outros), nos revela que, duma sequência discursiva como esta, emerge uma 

construção para falar da sexualidade não como uma questão pessoal e privada, mas como 

uma produção histórica, uma questão social e política, na qual se exercem relações de 

poder reveladas nos embates ideológicos entre as concepções de sexualidade dos 

participantes. 

 Nossos estudos estão fundamentados na compreensão da sexualidade como uma 

construção sócio histórica e não como algo ―natural‖ inerente ao ser humano. Premissa esta 

que se apoia em alguns autores com os quais trabalhamos: FOUCAULT (1997), LOURO 

(1999), WEEKS (1993), entre outros, que nos revelam que não se deve ―esperar entender a 

sexualidade observando simplesmente seus componentes ‗naturais‘. Esses só podem ser 

entendidos e adquirir significado graças a processos inconscientes e formas culturais. A 

‗sexualidade‘ é uma experiência histórica e pessoal‖ (WEEKS, 1993, p.21). 

 Nesse sentido, a sexualidade deve ser entendida integrada a comportamentos, 

linguagens, crenças, escolhas, posturas e identidades que se relacionam segundo algumas 

estratégias de poder/saber (FOUCAULT, 1997).  

 As sequências discursivas a seguir descrevem algumas impressões sobre 

sexualidade colhidas a partir de dinâmicas de grupo utilizadas nas atividades desenvolvidas 

pelas integrantes do GTOS e que constituíram o corpus de análise. 
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SEQÜÊNCIA 4 (11/09/09): P2: ―Agora, cada uma de vocês vai escrever seu nome na 

folha de papel, bem grande, é/  legível/ e a partir da 1a letra do seu nome vai escrever uma 

palavra relacionada à sexualidade também, é/ legível, que é pra todo mundo vê.‖ 

 

 Após as apresentações foi constatado que as palavras amor (citada 4 vezes) e desejo 

(citada 2 vezes) foram as mais associadas à sexualidade, eis a fala de P2:  

P2: ―(...) Que interessante, que curioso!/ olha as coisas aqui estão mais do que digeridas/      

assim vê só/ a palavra jovem, virgindade// me parece que a sexualidade transitou nas 

questões afetivas‖. 

  A heterogeneidade discursiva observada nas palavras associadas à sexualidade  

referem-se à ideia de que elas são, antes de mais nada, acontecimentos. Essas unidades, a 

partir de sua dispersão, nos mostram como determinados enunciados aparecem e como se 

distribuem no interior de um conjunto de percepções sobre sexualidade. Abaixo as palavras 

apresentadas pelo grupo (Quadro 5): 

Quadro 5 - Palavras utilizadas para relacionar a letra inicial do nome à sexualidade 

1
a
 letra do nome Palavra que utilizou para relacionar a letra  

inicial do nome à sexualidade 

A amor 

L libido 

D desejo 

A amor e beijo 

R respeito 

H homossexual 

A amor 

V virgindade 

D desejo 

J jovem 

A amor 

  

 Quando Foucault (1986) nos diz que os enunciados são povoados de tantos outros 
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enunciados, afirma a ação do interdiscurso, ou seja, da complementaridade e da luta dos 

diferentes campos de poder-saber, mostrando-nos a importância da análise de textos e 

gestos, em sua dispersão dos enunciados, por vezes tidos como comuns e discretos, para 

que possamos compreender a sexualidade enquanto expressão múltipla do ser humano. 

 Outro aspecto relativo às condições de funcionamento do discurso na sequência 

discursiva 4 é a sua distribuição que, segundo Foucault (2006) acontece mediante regras 

estritas. À medida que há apropriação das falas das participantes sobre suas associações 

sobre sexualidade, há também a divulgação institucionalizada e coercitiva dentro de 

―sociedades de discurso‖, ―cuja função é conservar ou produzir discursos, mas para fazê-

los circular em um espaço fechado‖ (p. 39).  

 Na sequência discursiva em questão, P2 apropria-se dos discursos das participantes 

para conservá-los e fazê-los circular no campo discursivo das afetividades, do romantismo 

- ―(...) Que interessante, que curioso!/ olha as coisas aqui estão mais do que digeridas/ (...) 

me parece que a sexualidade transitou nas questões afetivas‖ - remetendo-nos ao conceito 

de doutrina de Foucault, pois  

a doutrina liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e lhes proíbe, 

consequentemente, todos os outros, mas ela se serve, em contrapartida, 

de certos tipos de enunciação para ligar indivíduos entre si e diferenciá-

los, por isso mesmo, de todos os outros. A doutrina realiza uma dupla 

sujeição: dos sujeitos que falam aos discursos e dos discursos ao grupo.  

(FOUCAULT, 2006, p.43).  

 

 Uma das condições de funcionamento de um discurso é a sua distribuição que, 

segundo Foucault (2006) acontece mediante regras estritas. Esta compreensão igualmente 

relaciona-se e encaminha-nos à próxima sequência discursiva.  

SEQÜÊNCIA 5 (24/09/09): P2: ―(...) É muito importante que a gente faça/ perceba a 

questão do prazer// pra gente se vê e poder fazer com os alunos// então, a gente vai fazer a 

dinâmica da ―árvore do prazer‖/ vocês conhecem?/ cada participante vai escrever no papel 
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amarelo uma coisa que lhe dá prazer!/ no papel rosa, um risco que este prazer pode lhe 

trazer, e no azul como evitar este risco, certo?‖ 

 

 Nesta sequência discursiva observamos que a palestrante, P2, objetivou integrar os 

participantes e refletir com os profissionais da educação a distância existente entre o 

conhecimento teórico e a aplicação desse conhecimento na prática, instigando os 

participantes a visualizarem seus conceitos sobre o tema abordado através do seu próprio 

discurso, com a externalização de conceitos e de como isso é projetado nas relações sociais  

travadas pelos sujeitos.  

 A materialidade do enunciado (FOUCAULT, 1986) evidencia as referências a algo 

que identificamos, no caso a relação prazer-risco-prevenção, através das formas concretas 

com que o discurso aparece nas enunciações, nas falas dos participantes nas mais 

diferentes situações. 

 Considerando os pressupostos elaborados por Foucault sobre como ocorre a 

produção e distribuição do discurso, identificamos que este está imerso em relações de 

poder. Desta maneira, ao estar no âmbito do discurso pedagógico, P2 ocupa a posição de 

sujeito, como na sequência discursiva 5, mas não posição de sujeito que detém o saber, de 

sujeito que produziu este saber, mas de sujeito que o fez circular. (FERREIRA, 2008).  

 A observância do sujeito que faz circular um saber nos remete aos rituais de 

controle - ritual da circunstância (FOUCAULT, 2006) - as quais o sujeito discursivo 

recorre para demarcar o controle e o poder, como situamos na próxima sequência 

discursiva. 

SEQÜÊNCIA 6 (08/10/09): P3: ―Pra a gente se apresentar/ a gente vai dizer o nome e/ é, 

dizer também o nome de uma fruta de sua preferência// assim, a fruta que você mais gosta// 

e dizer porque gosta e porque não gosta/ e também o que você sente quando come/ quando 
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saboreia esta fruta.‖ ―(...) Ei, Psiu!!!‖/ se você não gosta da fruta que a colega falou tem 

que ouvir, deixa ela terminar de dizer porque gosta de caju (...)‖. 

 

 Identificamos o ritual da circunstância (FOUCAULT, 2006) nos gestos, 

comportamentos e palavras usados por P3 para elicitar comportamentos específicos dos 

participantes e para demarcar o controle do contexto e o poder que exercia sobre os 

demais. Citamos como exemplo desse ritual o registro de gestos utilizados por P3 (a 

professora aponta para o participante) para designar a vez do participante falar e/ou apontar 

aquele que ainda não tinha falado.   

 Em outros momentos para gerenciar o controle e o poder P3 bate palmas, estalo os 

dedos na tentativa de chamar a atenção dos participantes para a evidenciação de uma 

percepção sobre o tema trabalhado, juntamente com a utilização de palavras para manter a 

ordem, evidenciadas em expressões como ―(...) Ei, Psiu!!!‖, assim P3 consegue disciplinar 

a atenção dos participantes e a sujeição dos mesmos ao domínio por ela exercido, 

garantidos pelo o ritual da circunstância.  

 Outro ponto que discorremos sobre esta sequência discursiva se relaciona com as 

concepções acerca da sexualidade. Entendemos que à sexualidade estão articuladas 

questões de caráter social e político, levando-nos a compreender que é no campo da cultura 

e da história que se definem as identidades que constituem os sujeitos, inclusive a 

identidade sexual (LOURO, 1997). Os corpos ganham significado pela cultura e são 

continuamente modificados por ela, logo, as identidades sexuais tem caráter instável, 

fragmentado, histórico e plural.·. 

  Os sujeitos aprendem a sua sexualidade no interior de sua cultura e isto acontece 

de forma diferente para homens e mulheres, pois a sexualidade envolve rituais, linguagens, 

fantasias, representações, símbolos, convenções que são processos culturais e plurais que 
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definem o que é ou não natural, que produzem e transformam a natureza e a biologia e 

consequentemente fazem com que elas se tornem históricas (LOURO, 1997). 

 Fazendo um contraponto a descrição dessa sequência discursiva, a interseção de 

discursos como o apresentado não favoreceu a compreensão da diversidade sexual 

enquanto expressão do ser humano e que se manifesta a partir de múltiplas formas: do 

sexo, do desejo, do medo, do amor, do corpo biológico, do corpo social, do corpo cultural,  

dos papéis sociais/sexuais. A sequência discursiva em questão evidenciou o quanto a 

orientação sexual escolar deve ser  intencional se pretende suscitar reflexões voltadas para 

as múltiplas formas de manifestações da sexualidade humana e o lugar que essas ocupam 

em nossa sociedade.  

  

5.2 - O dizer em curso nas falas das integrantes do GTOS e nos documentos 

averiguados como corpus da pesquisa 

  

 A segunda dimensão do corpus de análise foi constituída a partir dos discursos das 

integrantes do GTOS, aqui observados nas respostas dos questionários aplicados, e nos 

documentos que orientam o trabalho acerca da sexualidade na RMER. 

 Como já dissemos o Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS constitui-se 

como um programa da Diretoria Geral de Ensino e Formação Docente da Secretaria de 

Educação, Esporte e Lazer do Recife, tendo iniciado suas atividades no ano de 1994 na 

RMER. Atualmente P1, P2 e P3, professoras do GOM que desempenham função técnico-

pedagógica, integram o Grupo de Trabalho em Orientação Sexual na RMER.  

 Os questionários deram voz à P1, P2 e P3 para que emergissem as concepções 

sobre o trabalho do grupo como um todo, bem como as impressões particulares de cada 

uma sobre o que elas tinham a dizer (nível de apreensão) sobre o seu fazer (nível de uso) 
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acerca da sexualidade humana na RMER.  

 Apoiada em Foucault (2006), observamos como as condições de produção do 

discurso acerca do trabalho do GTOS são intrínsecas ao próprio discurso de suas 

integrantes, pois na estrutura da sua formação discursiva apreendemos as intenções e os 

termos de seu engendramento. Como veremos a seguir, as formações discursivas nos 

mostram as recorrências e deslocamentos sobre os desafios apontados pelas integrantes do 

GTOS no trabalho acerca da sexualidade humana na RMER. 

 As características das integrantes como idade, formação, estado civil, tempo de 

serviço na RMER foram elencadas no Capítulo 3. No entanto, um destes tópicos nos 

chama a atenção por sua relação direta com o trabalho do grupo: o tempo de serviço na 

RMER e de atuação no GTOS (Quadro 3) e a forma de ingresso no GTOS (Quadro 6). 

 Identificamos que a forma pela qual as três professoras passaram a integrar o GTOS 

não apresenta características de um processo de caráter seletivo. As justificativas 

apresentadas pelas integrantes atuais nos levam a considerar que o processo de organização 

do grupo não tenha sido divulgado junto a outros professores que, por ventura, viessem a 

mostrar interesse em fazer parte do GTOS.  

Quadro 6 - Forma de ingresso no GTOS 

 

INTEGRANTE 

GTOS 

COMO COMEÇOU A TRABALHAR COM/NO O GTOS 

P1 ―A partir de uma seleção interna, no ano de 1995‖. 

P2 ―Por acaso. Surgiu uma vaga para a equipe na época e me candidatei. Foi 

necessário fazer uma entrevista e um projeto de trabalho para os coordenadores 

do grupo. O ano foi 2000. Eu tinha o perfil, por ser psicoterapeuta infantil e da 

adolescência pelo Ministério da Saúde e também interesse pela temática‖. 

P3 ―Estava na Casa de Passagem, à disposição, trabalhando com a temática 

quando me convidaram para retornar para a Rede e trabalhar com a temática 

aqui e retornei em 1996‖. 

                Fonte: Questionário estruturado aplicado junto às integrantes do GTOS, conforme Apêndice A. 
 

 

 Associamos esta reflexão às respostas das integrantes do GTOS sobre os maiores 
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desafios encontrados no desenvolvimento do trabalho com/no GTOS (Quadro 7), e 

observamos que duas integrantes se reportaram ao fato de que o número reduzido  de 

componentes (P1 e P3) configura-se como um elemento desafiador ao trabalho do GTOS. 

 O número reduzido de integrantes junta-se à dificuldade de se tratar da sexualidade 

humana junto à comunidade escolar devido a ―preconceitos, mitos, tabus‖ (P1) e ao desafio 

de ―(...) se conectar a realidade circundante, que inclui um erotismo exacerbado‖ (P2) 

encontrados nas escolas, levando-nos a inferir que as dificuldades apontadas pelas 

integrantes do GTOS interferem no atendimento às demandas acerca sexualidade humana 

na RMER. 

 Quadro 7– Desafios apontados pelas integrantes no trabalho do GTOS na RMER 

INTEGRANTE 

GTOS 

QUAIS SÃO OS MAIORES DESAFIOS QUE VOCÊ ENCONTRA PARA 

DESENVOLVER SEU TRABALHO COM/NO O GTOS NA REDE DE 

ENSINO DO RECIFE? 

P1 ―Número reduzido de componentes do grupo – GTOS.‖ 

―Dificuldade da ―comunidade escolar‖ em tratar do tema: preconceitos, mitos, 

tabus.‖ 

P2 ―O maior desafio para mim é conectar a realidade circundante, que inclui um 

erotismo exacerbado, às necessidades de esclarecer os/as estudantes a respeito 

da sexualidade com responsabilidade, desde o uso do vestuário aos 

relacionamentos amorosos. Por outro lado, todos os temas que envolvem a 

sexualidade, envolvem a afetividade, o que vai repercutir na estima e na 

formação geral da pessoa, sendo bastante delicado.‖  

P3 ―Grupo pequeno (03 professoras) para uma grande rede (demanda).‖ 

                Fonte: Questionário estruturado aplicado junto às integrantes do GTOS, conforme Apêndice A. 

  

 

 Quanto à orientação sobre questões acerca da sexualidade constatamos que as 

integrantes do GTOS acreditam que a escola pode ser a instituição na qual se possibilita 

falar e discutir sobre a sexualidade. Contudo, os discursos usados pelas participantes em 

defesa da orientação sexual na escola demonstraram também que suas maiores 

preocupações eram com as limitações que cercam sua realização no espaço escolar.  

 Ao descrevermos os discursos de P1, P2 e P3 buscamos mostrar que o modo como 

trabalho acerca da sexualidade humana é entendido por estas professoras tem efeitos de 
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dispositivo (FOUCAULT, 1984) no âmbito da rede municipal de Recife. Segundo Foucault 

(1984) o termo "dispositivo" refere-se aos discursos que consistem em um programa de 

uma instituição, a uma justificativa de uma prática (ou sua reinterpretação) e/ou uma nova 

racionalidade.  

 No caso estudado, as práticas discursivas das integrantes do GTOS sobre o trabalho 

acerca sexualidade humana se constituem em dispositivos que encaminham e dimensionam 

outras práticas discursivas na RMER, pois conforme Ribeiro (1999) 

[Foucault] refere que o "dispositivo" é de natureza essencialmente 

estratégica, está sempre inscrito em um jogo de poder e ligado às 

configurações do saber. Trata-se de uma manipulação, de uma 

intervenção racional e organizada das relações de força. (RIBEIRO, 

1999, 361) 

 

 Podemos observar a natureza estratégica do trabalho acerca da sexualidade ao nos 

reportamos aos dizeres de P1, P2 e P3 sobre suas motivações em trabalhar com 

Educação/Orientação Sexual na RMER (Quadro 8). 

Quadro 8 - Motivação em trabalhar com Educação/Orientação Sexual  

 

INTEGRANTE 

GTOS 

O QUE O/A MOTIVOU A TRABALHAR COM  

EDUCAÇÃO/ORIENTAÇÃO SEXUAL
18

? 

P1 1. Identificação com a temática; 2. Experiência profissional; 3. Realização 

pessoal. 

P2 1. Identificação com a temática; 2. Realização pessoal; 3. 

Importância/relevância da temática para o alunado. 

P3 1. Identificação com a temática; 2. Importância/relevância da temática para o 

alunado; 3. Por ser uma temática da atualidade. 

               Fonte: Questionário estruturado aplicado junto às integrantes do GTOS, conforme Apêndice A. 
 

  

 Respostas como ―identificação com a temática‖ (P1, P2 e P3) e 

―importância/relevância da temática para o alunado‖ (P2 e P3) revelam que as 

                                                 
18

  No questionário aplicado junto às integrantes, na pergunta “O que o/a motivou a trabalhar 

com Educação/Orientação Sexual?” foram dispostas 10 possíveis respostas para efeitos de 

categorização. Por ocasião da tabulação destes dados serão consideradas as 03 (três) respostas que 

foram apontadas como principais motivos. 
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representações acerca dos motivos de P1, P2 e P3 em trabalhar com Educação/Orientação 

Sexual são mobilizadas a partir de um desejo das integrantes intrinsecamente relacionado 

ao objetivo disposto na Proposta de Trabalho do GTOS, que seja, o de produzir sujeitos 

conscientizados sobre ―uma vida sexual mais saudável, prazerosa e responsável‖ (RECIFE, 

2009).   

 Entretanto, estes discursos não especificam quais são estes direitos e deveres em 

relação ao exercício da sexualidade, quando o que está implícito é a possibilidade de os 

estudantes decidirem sobre sua vida sexual e reprodutiva. Estes discursos evidenciam as 

intervenções sobre os sujeitos e sobre o corpo social para produzir sujeitos preocupados em  

vivenciar suas sexualidades de forma disciplinada. 

 Os dizeres de P1, P2 e P3 sobre a proposta de trabalho do GTOS buscam  

relacioná-la à Proposta Pedagógica da Rede Municipal do Recife (Anexo A) como um 

todo. Verificamos que as professoras se reportam à ideia de sujeito como um ser auto-

reflexivo e auto-regulado, capaz de desenvolver todas as suas capacidades da razão, da 

consciência e da ação, consciente de seus ―direitos e deveres‖ (P2) tal qual defendida pela 

Proposta da Rede (RECIFE, 2002). 

Quadro 9 - Sobre a Proposta de Trabalho do GTOS 

INTEGRANTE 

GTOS 

SOBRE O TRABALHO DO GTOS – GRUPO DE TRABALHO EM 

ORIENTAÇÃO SEXUAL NA REDE DE ENSINO DO RECIFE... QUAL 

A PROPOSTA PEDAGÓGICA DO GTOS? 

P1 Proposta da rede municipal do Recife. 

P2 Em consonância com a proposta pedagógica da rede municipal, que visa a 

construção da cidadania pela democracia, com direitos e deveres. 

P3 Proposta da rede municipal do Recife. 

               Fonte: Questionário estruturado aplicado junto às integrantes do GTOS, conforme Apêndice B. 
 

  

 Para conhecermos como a proposta de trabalho do GTOS tomava ―forma‖, ou seja, 

como se organizava/se estruturava para atender e dar conta do ―efeito de verdade‖ 
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(FOUCAULT, 2006) perguntamos sobre como é feito o planejamento do trabalho do 

GTOS (Quadro 10).  

 As respostas sobre o planejamento do trabalho do GTOS não nos revelaram como, 

onde, com que frequência o planejamento do trabalho acontece, e sim se reportam ao 

planejamento do trabalho como algo que se dá a partir da finalidades apontadas pelas 

integrantes do GTOS: atender ―às demandas das escolas‖ (P1, P2 e P3) .  

 Os dizeres sobre como se organizam e são planejados os trabalhos acerca da 

sexualidade na RMER nos leva ao encontro dos jogos de poder, isto é, ao encontro da 

correlação e a disposição de forças no imaginário social acerca deste trabalho, nos 

remetendo ao ideário foucaultiano, principalmente naquilo que Foucault (2006) chamou de 

produtividade do discurso, ou seja, o discurso como produtor de verdades sobre os objetos 

de que trata.  

Quadro 10 - Planejamento do trabalho do GTOS 

INTEGRANTE 

GTOS 

SOBRE A DINÂMICA DO TRABALHO DO GTOS – GRUPO DE 

TRABALHO EM ORIENTAÇÃO SEXUAL NA REDE DE ENSINO DO 

RECIFE... COMO É FEITO O PLANEJAMENTO DO TRABALHO? 

P1 A partir de demandas das escolas 

P2 A partir de demandas das escolas, solicitações de calendário, fatos marcantes e 

ações sugeridas pelo próprio grupo, são elencadas propostas de trabalho e ações 

que atendam as necessidade da comunidade escolar. 

P3 Atualmente construímos propostas de ações para o ano e vamos reconstruindo a 

partir das demandas. 

                Fonte: Questionário estruturado aplicado junto às integrantes do GTOS, conforme Apêndice B. 
 

  

 Conforme já exposto, de acordo com o Texto de divulgação do trabalho do GTOS 

no site sobre Educação da PR (RECIFE, 2009) e com as falas de suas integrantes, a 

abordagem pedagógica das demandas da RMER acontece na forma de palestras, oficinas, 

seminários e conferências para tratar dos seguintes temas relacionados à sexualidade 

humana: ―Sexualidade Humana (concepções); Desenvolvimento Corporal; Namoro; 
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Virgindade; Masturbação; Diversidade Sexual; Abuso e Exploração Sexual; Relações de 

Gênero; Prevenção a IST/AIDS; etc.‖ (RECIFE, 2009). 

 A descrição dos temas trabalhados pelo GTOS acerca da sexualidade humana nos 

indica uma privilegiação de questões que envolvem namoro, virgindade e prevenção de 

DST´s, pois estes temas refletem uma visão prevencionista por parte tanto das integrantes 

do GTOS, como das demandas oriundas das escolas e da RMER como um todo, em 

relação ao trato da sexualidade com os estudantes.  

 A visão prevencionista apoia-se na identificação de fatores que estão associados a 

uma maior probabilidade de ocorrência de eventos de saúde e doença, sendo caracterizada 

pela pretensão de designar o que é adequado para controlar a ocorrência desses eventos. 

 Na complexa rede de inter-relações que configura comportamentos preventivos e 

notando-se a importância desses temas, os adolescentes precisam saber mais do que os 

métodos preventivos, principalmente precisam a aprender como negociar o seu uso, 

baseados em uma valorização pessoal e senso de responsabilidade individual e coletiva.  

 Considerando as condições materiais de existência, os significados e expectativas 

que cercam a sexualidade no espaço educativo, por que as temáticas a serem trabalhadas 

são baseadas nas necessidades do professor e/ou da escola, ao invés de serem construídas 

junto com os maiores interessados, no caso, os estudantes? Trazemos esta reflexão a partir 

dos dizeres das integrantes do GTOS acerca dos critérios e das pessoas envolvidas na 

escolha dos temas a serem trabalhados pelo grupo listados no quadro abaixo: 

               Quadro 11 - Critérios e pessoas envolvidas na escolha dos temas a serem trabalhados pelo GTOS 

 

INTEGRANTE 

GTOS 

QUAIS OS CRITÉRIOS (S) 

DETERMINA (M) A ESCOLHA 

DOS TEMAS? 

QUEM PARTICIPA DO 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS 

TEMAS?  

P1 As demandas, dúvidas, atitudes 

demonstradas na escola. Necessidades 

sociais em evidência (devido a 

preconceitos) ex: diversidade sexual, 

As pessoas que compõem o GTOS 

e pessoas das escolas envolvidas 
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homofobia. 

P2 Observação da faixa etária dos 

estudantes; atenção à necessidade dos 

adultos envolvidos. 

A equipe do GTOS. 

P3 A demanda de rede (solicitação das 

escolas: professores e estudantes). 

 

A equipe do GTOS a partir das 

solicitações das escolas. 

                Fonte: Questionário estruturado aplicado junto às integrantes do GTOS, conforme Apêndice B. 
  

 Remontando-nos a sua origem, a orientação sexual se caracterizava, 

essencialmente, pelo aspecto informativo, biologizante e repressivo às manifestações da 

sexualidade. Podemos situar que alguns períodos tiveram como objetivo o controle da 

natalidade, e, mais recentemente, o controle das condutas sexuais como meio de prevenção 

a AIDS e demais DST´s, o que significa que estamos sempre obedecendo a um conjunto de 

regras, dadas historicamente, e afirmando verdades de um tempo (FOUCAULT, 1986).  

 O fortalecimento da relação entre educação para a saúde e sexualidade tornou-se 

ponto de pauta no interior de uma nova forma de concepção de trabalho docente, as coisas 

ditas são radicalmente amarradas às dinâmicas de poder e saber de seu tempo 

(FOUCAULT, 1986).  

 No entanto, estudos sobre a realidade nos mostram que abordar o tema 

privilegiando o seu aspecto informativo não foi suficiente, pois as informações sobre 

conduta de prevenção a AIDS, por exemplo, não asseguram sua eficácia entre os 

interessados. Isso talvez ocorra porque outras relações tem mais influência que o simples 

repasse de informações às pessoas.  

 Outras falas das integrantes do GTOS sobre o trabalho desenvolvido pelo grupo 

acerca da sexualidade na RMER focalizam nos seus dizeres pontos específicos dessa 

prática discursiva: 1) a importância em se desenvolver um trabalho pedagógico voltado à 

Orientação Sexual na RMER; 2) os objetivos da Orientação Sexual na rede de ensino do 

Recife; 3) o que se quer/se pretende ensinar nas aulas/oficinas sobre sexualidade humana 
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na RMER, 4) percepções das integrantes do GTOS sobre o trabalho pedagógico 

desenvolvido sobre sexualidade humana na RMER. 

 Dispomos conjuntamente os dizeres sobre a importância e os objetivos (Quadro 12) 

em se desenvolver um trabalho pedagógico voltado à Orientação Sexual na RMER, pois 

estes se mostram complementares tanto nas recorrências como nos deslocamentos acerca 

do trabalho desenvolvido, nos remetendo às palavras de Foucault 

[...] a sexualidade, tornando-se assim um objeto de preocupação e de 

análise, como alvo de vigilância e de controle produzia ao mesmo 

tempo a intensificação dos desejos de cada um por seu próprio corpo... 

(FOUCAULT,  2006, p. 146-147). 

 

Quadro 12 - Importância e objetivos da Educação/Orientação Sexual na RMER 

 

INTEGRANTE 

GTOS 

NO SEU ENTENDIMENTO, 

POR QUE É IMPORTANTE 

DESENVOLVER UM 

TRABALHO PEDAGÓGICO 

VOLTADO À 

EDUCAÇÃO/ORIENTAÇÃO 

SEXUAL NA REDE DE 

ENSINO DO RECIFE? 

NA SUA COMPREENSÃO QUAIS SÃO 

OS MAIORES OBJETIVOS DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO EM 

EDUCAÇÃO/ORIENTAÇÃO SEXUAL 

NA REDE DE ENSINO DO RECIFE?  

P1 Pois buscamos desmistificar 

mitos, tabus, preconceitos em 

busca de uma vida mais saudável 

e prazerosa, através da 

informação e formação 

vivenciando direitos e cidadania. 

Idem a resposta anterior (sobre porque é 

importante o trabalho pedagógico da 

orientação sexual) 

P2 Porque esse tema deve fazer 

parte do cotidiano escolar, 

esclarecendo dúvidas e, 

principalmente, observando os 

preconceitos com a finalidade de 

eliminá-los. 

Eliminar preconceitos 

Melhorar a estima dos/das estudantes 

Facilitar o relacionamento entre si  

Fortalecer hábitos e atitudes saudáveis  

Melhorar  a qualidade de vida 

P3 Para um maior fortalecimento de 

nossos estudantes no tocante a 

uma saúde sexual mais 

prazerosa, consciente e 

responsável. 

Maior consciência e responsabilidade diante 

de sua sexualidade;  

Fortalecimento de sua auto-estima e  

Melhoria da qualidade de vida de nossa 

população. 

               Fonte: Questionário estruturado aplicado junto às integrantes do GTOS, conforme Apêndice B. 

  

 Percebemos nas falas das professoras um refúgio na associação entre sexualidade-

prevenção-perigo, além de posicionamentos moralizantes. As práticas discursivas são 
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associadas à visão sócio-cultural-histórica construída pelas professoras, constituindo-se 

como mecanismos de produção de subjetividades, relacionadas ao exercício ―saudável‖, 

―responsável‖, ―moralmente correto‖ através de discursos sobre ―critérios‖ para a vivência 

da sexualidade, como nos mostra Louro (1997),  

Fortemente ―atravessado‖ por escolhas morais e religiosas, o tratamento 

da sexualidade nas salas de aula geralmente mobiliza uma série de 

dualismos: saudável/doentio, normal/anormal (ou desviante), 

heterossexual/homossexual, próprio/impróprio, benéfico/nocivo, etc. A 

partir das mais diversas estratégias ou procedimentos, usualmente 

buscando apoio em pesquisas ou dados ―científicos‖, procede-se a uma 

categorização das práticas sexuais, dos comportamentos e, por 

consequência, das identidades sexuais (LOURO, 1997, p.133). 

  

 Ao reportarmo-nos sobre o que o GTOS quer/pretende ensinar nas aulas/oficinas 

sobre sexualidade humana na RMER, atentamos para as aprendizagens acerca da 

sexualidade humana relacionadas pelas integrantes do GTOS, consideradas por elas como 

necessárias à formação de estudantes e professores (Quadro 13). 

Quadro 13 - O que se ensina e o que se aprende nas  aulas/oficinas sobre sexualidade humana na 

rede de ensino do Recife 

 

INTEGRANTE 

GTOS 

O QUE SE 

QUER/PRETENDE 

ENSINAR NAS 

AULAS/OFICINAS SOBRE 

SEXUALIDADE HUMANA 

NA REDE DE ENSINO DO 

RECIFE?  

QUAIS SÃO AS APRENDIZAGENS 

ACERCA DA SEXUALIDADE HUMANA 

QUE VOCÊ IDENTIFICA COMO 

NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO... 

A) DOS ESTUDANTES? 

B) DOS PROFESSORES?  

P1 Que a sexualidade é inerente a 

todo ser humano, que é 

importante vivenciá-la de forma 

tranquila e prazerosa... 

―quebrando‖ mitos/tabus que a 

rodeiam. 

a) DOS ESTUDANTES: Desenvolvimento 

corporal, namoro, virgindade, DST/AIDS, 

diversidade sexual, homofobia e relações de 

gênero; 

 b) DOS PROFESSORES: Idem além da 

 aprendizagem do saber ouvir e respeitar. 

P2 Idem aos objetivos: 

Eliminar preconceitos 

Melhorar a estima dos/das 

estudantes 

Facilitar o relacionamento entre 

si  

Fortalecer hábitos e atitudes 

saudáveis  

Melhorar  a qualidade de vida 

a) DOS ESTUDANTES: conhecer o corpo (o 

seu e do outro); vida sexual saudável; 

melhoria da estima;facilitar relações 

interpessoais; valorizar-se. 

b) DOS PROFESSORES: prevenção as 

DSTs/AIDS; convivência equânime entre os 

gêneros; direitos sexuais e reprodutivos; 

posturas educativas e de cidadania. 
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P3 Fortalecer nossos estudantes 

quanto aos seus direitos sexuais 

e reprodutivos, seu corpo, sua 

saúde sexual e relações de 

gênero mais igualitárias e 

democráticas.  

a) DOS ESTUDANTES: relações de gênero; 

diversidade sexual; direitos sexuais e 

reprodutivos, prevenção às DST´s /AIDS, 

prevenção a violência sexual. 

b) DOS PROFESSORES: idem acima + 

postura educativa. 

                Fonte: Questionário estruturado aplicado junto às integrantes do GTOS, conforme Apêndice B. 

 

 Acreditamos que cada sequência discursiva listada neste capítulo apresenta a sua 

importância, seja no tocante às condições de trabalho, às concepções sobre sexualidade, a 

compreensão sobre o fazer discursivo pedagógico sexual na RMER. 

 As condições de produção das práticas discursivas, seus ritos, normas sociais, 

rotinas comunicativas, condições/circunstâncias de enunciação, cuja tramas são tecidas por 

uma multiplicidade de relações, de instâncias e de sujeitos, dentre os quais destacamos 

neste trabalho os dizeres das integrantes do GTOS e da Proposta Pedagógica da Rede 

Municipal de Ensino de Recife e do Texto de divulgação do trabalho do GTOS. 

 Os discursos sobre a sexualidade, conforme nos sinaliza o ideário foucaultiano, 

trazem à baila regimes discursivos imbricados na produção de regimes de poder entre 

sexualidade, subjetividade e verdade. Perceber os fios e nós dessa trama discursiva tornou - 

se um empreendimento desafiador, pois o recurso ao discurso do outro requer uma postura 

ética relativa à autoria do discurso citado e/ou referido na investigação que fizemos sobre 

os significados construídos acerca da sexualidade e a educação sexual na RMER. No 

próximo capítulo são apresentadas as considerações suscitadas com esta pesquisa.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Alguns dizeres sobre as práticas discursivas investigadas 

 

 
(…) a teoria de Foucault sobre o discurso, (…) ensina aos pesquisadores 

um modo de investigar não "o que está por trás" dos textos e 

documentos, nem "o que se queria dizer" com aquilo, mas sim descrever 

quais são as condições de existência de um determinado discurso, 

enunciado ou conjunto de enunciados. (FISCHER, 2001, p.221). 

 

 

 Considerando não ser fácil investigarmos discursos sem incorrermos na vertente de 

analisar o seu aparente e desta forma sugerir a partir do que os olhos veem, retomamos o 

que nos orienta Foucault: Devemos preocupar-nos em descrever as condições de existência 

de um determinado discurso.  

 Em acordo como os fundamentos foucaultianos, analisar um discurso não significa 

interpretá-lo para se chegar a seu ponto essencial, para se saber o que o se quis dizer. 

Significa que é preciso trabalhar arduamente com o próprio discurso, deixando-o aparecer 

na complexidade que lhe é peculiar (FISCHER, 2001, p. 198). Nesta observância traçamos 

alguns dizeres sobre as práticas discursivas investigadas. 

 O contexto desta pesquisa teve como ponto de partida a necessidade de mover o 

pensamento para investigar práticas discursivas acerca da sexualidade humana na Rede 

Municipal de Ensino do Recife, a partir de suas condições de produção, tanto na direção do 

que possibilita esse discurso ser enunciado nas/pelas políticas educacionais, quanto seguir 

algumas linhas que nos permitem pensar nossa época e sobre o que nós acabamos nos 

transformando. 

 O entendimento de que a educação desenvolve ações para que, num tempo futuro, o 

educando assuma comportamentos e atitudes definidos como adequados, sem a 

necessidade da presença física da autoridade e supervisão de pais ou professores, 

pressupõe que o educando, se não for educado, poderá agir errada e/ou perigosamente, 
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instigando pensadores em educação a formular estratégias para minimizar/impedir esta 

tendência considerada inata ao erro e ao perigo.  

 Estando no conjunto da educação escolar e, portanto, em nada se afastando de seus 

pressupostos, a educação sexual escolar atua no sentido explícito de prevenir erros e 

prováveis situações de perigo dos estudantes no tocante à sexualidade. Nas entrelinhas de 

seu discurso o estudante torna-se alvo sistemático de uma série de cuidados e intervenções, 

com a intenção de constituí-lo num sujeito responsável por seus atos em relação à saúde 

reprodutiva que atenda às expectativas políticas e sociais.  

 O encontro com os discursos, as percepções e anseios das integrantes do Grupo de 

Trabalho em Orientação Sexual – GTOS e de documentos acerca do trabalho relacionado à 

sexualidade humana junto à Rede Municipal de Educação de Recife configuraram-se como 

um conjunto de relações de saber e poder a partir dos fundamentos estudados, em especial, 

dos fundamentos foucaultianos. 

 Assim, a Rede Municipal de Educação de Recife como um lugar de discussões 

quanto às questões concernentes a valores e crenças, relacionadas à sexualidade humana, 

exerce o lugar privilegiado de poder, pois conforme interpretação de Foucault, o discurso 

não são apenas palavras orais ou escritas e sim, a versão da realidade construída a partir 

destas palavras, as representações sobre objetos, os conceitos, criados em um momento 

histórico específico. 

 Ao considerarmos que a educação escolar é um local privilegiado para a realização 

do discurso sexual, onde a partir das dimensões saber/poder, reproduz discursos para 

administrar e regular os corpos da população, principalmente os da criança e da/o 

adolescente, pudemos verificar o quanto e como os indivíduos que por ela passam são 

subjetivados.   

 A circulação de um discurso tende naturalizar uma forma de entender a 
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sexualidade. Há discursos que lhe incorporam elementos como se fosse uma verdade sua, 

algo próprio, subjetivo, como se a sexualidade não tivesse sido produzido social e 

historicamente.  

 A descrição dos discursos investigados nos permitiu inferir que na RMER estes 

estão recheados de significados que se impõem pela autoridade que tem ou julgam ter, 

caracterizando-se como instrumentos de controle em que operam racionalidades 

pedagógicas e políticas, preocupadas em gerar e pôr em ação um regime de práticas 

comprometidas com o poder e consequentemente com o disciplinamento das/os estudantes. 

 A sexualidade é discursada pela escola e pela sociedade como um todo, sendo 

viabilizada por um conjunto de elementos que vão dos cuidados com o corpo e a 

reprodução, passando pelas identidades sexuais e se consolidam nos movimentos sociais. 

Retomando o dispositivo da sexualidade, conforme denominou Foucault, observamos que 

nas práticas discursivas da RMER a sexualidade foi esquadrinhada, tornando-se 

gradativamente objeto de micro-poderes, de saberes, de análises minuciosas, pesquisas, 

estatísticas e classificações. 

 Neste sentido, o discurso está associado ao poder, pois ele define, molda, produz 

práticas sociais e escolares reais. Um instrumento de poder que vem moldando as formas 

de seus atores vivenciarem a sexualidade, mostra-nos que, historicamente o trabalho 

docente acerca da sexualidade humana tem-se desenvolvido sob restrições que estruturam-

se e moldam comportamentos e experiências.   

 As práticas discursivas da sexualidade evidenciam que o poder, necessariamente, 

não se localiza em uma determinada instituição ou no Estado. O poder se realiza no 

cotidiano das pessoas quando estas tomam sobre si alguns conceitos e excluem outros, 

estruturando modos de representar e de relacionarem-se com o mundo.  

 Esse entendimento leva-nos à compreensão de que é preciso buscar na história 
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questões que envolvem a educação para a sexualidade e as marcas aí deixadas, de modo a 

desmistificar a naturalização do pensamento e encontrar os caminhos traçados para que a 

escola se tornasse locus de discussão e questionamento quanto às subjetividades 

historicamente construídas.  

 Este fazer encaminha-se para desnaturalizar conceitos e revelar o seu caráter 

constitutivo, pois a disponibilização de informações e conhecimentos já construídos, 

mesmo que transitórios, é um dever da sociedade e da educação para com os todos os seus 

participantes.  

  Segundo Foucault (2004, p. 284) não há mal ―na prática de alguém que, em um 

dado jogo de verdade, sabendo mais do que o outro, lhe diz o que é preciso fazer, ensina-

lhe, transmite-lhe um saber, comunica-lhe técnicas‖, desde que este exercício de poder não 

se constitua em manipulação, dominação e/ou sujeição dos indivíduos. 

 Além de propor-nos um contínuo questionamento acerca de questões naturalizadas 

sobre a sexualidade no contexto educacional ao longo do tempo, vale dizer que o pensar 

sobre as práticas discursivas também nos fez voltar as críticas para si, o que implicou num 

movimento.  

 Este caminho nos faz pensarmo-nos mais incertos e duvidosos, o que implica um 

movimento constante de reconsiderar posturas já assumidas e pressupostos/conceitos já 

construídos, para que estes possam ser reelaborados com uma dinamicidade que não 

permita que as ideias sejam naturalizadas ou vistas como verdades finais. 

 Sendo a educação escolar e seus atores envoltas pelo contexto histórico estão por 

conseguinte expostos a discursos. Portanto, desvelar o aparecimento histórico do discurso 

presente na escola é condição indispensável para reconhecermos suas potencialidades, bem 

como impropriedades e omissões e assim refletimos sobre a escola que temos.  

  As informações apresentadas no percurso investigativo nos instigam a continuar 
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nossos estudos. Os resultados a que chegamos apenas nos permitem fazermos sínteses 

provisórias, pois na perspectiva foucaultiana, para entender o discurso, devemos admitir 

que, embora a realidade material do discurso seja a coisa pronunciada ou escrita, para 

entendê-lo é preciso circunscrevê-lo para além da existência das palavras ditas ou escritas. 

 Sem o menor receio em dizer, e chegado o momento de concluir este estudo, 

observamos que os os pontos suscitados por esta pesquisa são muito mais pistas para sua 

compreensão e para futuros estudos que propriamente conclusões. Mesmo considerando 

que ―todo o conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão‖ (MORIN, 2000, p.19), 

essa caminhada permitiu-nos a leitura de aspectos significativos para encontrarmos pistas 

sobre como educadores dão materialidade e fazem acontecer o discurso, sobre como a  

sexualidade vem sendo abordada nas escolas da RME. 

  O material construído no processo da pesquisa sugere que a rearticulação do 

discurso oficial pelas integrantes do GTOS ocorre tanto a partir da reinterpretação de 

preceitos que envolvidos na educação inclusiva, no respeito aos direitos humanos, no 

reconhecimento das identidades sexuais e suas diferenças, e na prática pedagógica da 

orientação sexual, como através de suas vivências pessoais e profissionais, criando e 

reforçando um discurso, ainda que desvinculado de uma reflexão política sobre o papel da 

escola, um discurso que viabiliza a abordagem de questões acerca da sexualidade na 

escola.  

 Este material nos mostra a necessidade de que se considerem os discursos, lógicas, 

práticas e dinâmicas já existentes e atuantes no campo escolar, seja no âmbito do currículo, 

como do planejamento de cursos e atividades de formação de educadores. Igualmente, nos 

aponta a importância de se fomentar o desenvolvimento da reflexão política e da 

capacidade crítica dos educadores perante o cenário mutável das questões acerca da 

sexualidade na escola. 
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 Assim as práticas discursivas acerca da sexualidade se revelam como um processo 

repleto de possibilidades para desvelarmos o caráter repressivo e normatizador contido na 

pedagogização da sexualidade.  

 O caminho percorrido nos aponta outras questões que esse estudo não esgotaria, 

como por exemplo, a articulação curricular entre as atividades de ensino e pesquisa sobre a 

sexualidade no processo de democratização da educação e da sociedade brasileira. O fim é 

um recomeço. Recomeçar a questionar, a buscar, e a deixar em aberto trilhas para outros 

estudos e pesquisas que virão. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A 

  

Proposta Pedagógica da RMER - Construindo Competências 

Área: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias  

Componente Curricular: Ciências 

  

  

Prefeito 

João Paulo Lima e Silva 

 

Vice-Prefeito 

Luciano Siqueira 

 

Secretária de Educação 

Edla de Araújo Lira Soares 

 

Secretário Adjunto 

Sávio Assis de Oliveira 

 

Diretoria Geral de Ensino  

Marileide de Carvalho Costa 

 

Departamento de Educação Infantil 

Socorro Barros de Aquino 

 

Departamento de 1º e 2º Ciclos 

Maria da Conceição Castelo Branco da Bôa Viagem 

 

Departamento de 3º e 4º Ciclos e Ensino Médio 

Semadá Ribeiro Alves de Azevedo 

 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos 

Leila Maria Lopes Loureiro 

 

Departamento de Educação Especial 

 

Tânia Maria Carneiro da Cunha Temporal 

Departamento de Acompanhamento Escolar 

Mabel Ann Black Albuquerque 

 

Departamento de Atividades Culturais e Desportiva 

José Clementino de Oliveira 

 

Assessoria: 

Ana Flávia Araujo Pinho 

Catarina Fernandes de Oliveira Fraga 
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Cláudio José Moura Castilho 

Ednar Carvalho Cavalcanti 

Fernando Antônio Gonçalves de Azevedo 

Flávia Campos Faria 

João Simão Neto 

Jonatan Bezerra de Almeida 

Jorge Costa do Nascimento 

José Reginaldo Veloso de Araújo 

Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Junior 

Valéria Maria de Lima Borba 

 

Equipe pedagógica 

 

Afonso Ivo de Lira  

Alexandre José F. Lippi  

Alfio Mascaro Grosso  

Ana Lúcia C. Arteiro  

Ana Maria F. Prosini  

Áurea Maria de Alencar Bezerra  

Carlos Alberto C. da Silva  

Dorotéia Maria S. Marques Almeida  

Eleta de Carvalho Freire  

Eliane de Almeida Gonçalves  

Elzanira de A. Carlos Magno  

Eroflim João de Queiroz  

Fátima Maria R. Melo  

Gilson da Silva 

Gisélia Maria Sátiro da Silva  

Givaldo Araújo Tenório  

Glícia Pessoa F. Lima  

Jaísa Farias de Souza Freire  

Leopoldina Maria Araújo de Miranda  

Lúcia Bahia Barreto Campelo  

Lúcia Regina S. Oliveira  

Lucidalva da Silva  

Marco Aurélio Jardim 

Marcos Manoel Tavares  

Maria Alice Mendes da Silva 

Maria Auxiliadora Aroucha  

Maria Auxiliadora de Almeida  

Maria de Fátima Cavalcanti Guerra  

Maria de Lourdes Silva  

Maria do Socorro Nascimento Oliveira  

Maria Luiza Lemos Maciel  

Maria Simone Simões Campelo  

Maria Tereza de Jesus G. de Queiroz  

Maria Tereza Faria  

Maristela Torres de Aguiar  

Maximina Magda de França Santos  

Noemia Maria Zaidan  

Pedro Ferreira da Silva Jr.  

Rachel Costa de A. Melo  

Roberta Rodrigues Santos  

Roberto José da Silva Santiago  

Rosa Cândida Bezerra Cavalcanti 

Silvana Maria Oliveira  

Valmir José Gomes de Sá  

Walenska Maysa G. Santana  

Zeny Maria de Faria Silva 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

- CONSTRUINDO COMPETÊNCIAS - 

 

Este documento se constitui um subsídio à reflexão e à ação do professor acerca do 

processo avaliativo e da elaboração do registro de acompanhamento das aprendizagens e 

do desenvolvimento do aluno, tendo como referência as competências definidas para o 

percurso. Resultado da discussão compartilhada entre professores, coordenadores, 

dirigentes, assessores e equipe técnico-pedagógica da rede municipal de ensino sobre a 

organização do currículo, este documento busca novas alternativas às questões que 

emergem do cotidiano da prática pedagógica e requer a contínua contribuição de todos para 

superar as lacunas nele existentes, apresentando-se, portanto, ora em versão preliminar. 

 

Introdução 

As sociedades contemporâneas passam por grandes transformações, exigindo que 

os sujeitos sociais interajam com as novas tecnologias e a comunicação de massa que 

invadem seu cotidiano. Outros desafios também lhes são impostos, como lidar com um 

número cada vez crescente de pessoas, de diferentes formações sociais e culturais, e 

compreender as complexas estruturas da vida em sociedade, por onde permeiam seus 

direitos, deveres e desejos. 

A gestão 2001-2004, por constatar a existência desses múltiplos interesses, busca 

formar, por meio da educação, sujeitos capazes de dialogar com estes complexos desafios 

e, ao invés de se afirmarem nas relações de competitividade com a consequente premiação 

dos bem-sucedidos, promovam entre eles a consciência de si mesmo e do outro, a co-

responsabilidade e o respeito às diferenças. 

Pautada em princípios éticos, expressos por meio da solidariedade, liberdade, 
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participação e justiça social, a secretaria de educação da prefeitura municipal do Recife se 

empenha em promover a qualidade de vida coletiva. Estes princípios se traduzem, no 

âmbito educacional, através da democratização das relações sociais vividas nas escolas, 

levando a sociedade a compreender que a educação com qualidade social é direito de todos 

que vivem e convivem na cidade.  

Pensar a escola e a formação do sujeito, nessa perspectiva, exige, também, uma 

mudança na compreensão do processo de ensino-aprendizagem. Durante muito tempo, o 

professor e o ensino ocuparam o lugar central desse processo. Atualmente, o foco recai 

sobre a relação professor-aluno e sobre o modo como a aprendizagem ocorre. É necessário 

acrescentar, ainda, que, nesta concepção, se destaca a importância do aspecto cognitivo, 

emocional, social e cultural como dimensões indissociáveis no processo de 

desenvolvimento dos alunos e definidoras de suas diferentes construções. 

De acordo com o paradigma sócio-interacionista, o homem aprende e se desenvolve 

na relação com o outro social. É interagindo com o outro que ele constrói a objetividade do 

conhecimento e também a subjetividade, constituindo-se, assim, como sujeito histórico que 

influencia e é influenciado pela cultura. 

Considerando, portanto, esse processo de desenvolvimento e aprendizagem, a 

educação busca formar um sujeito que seja capaz de aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser.  

Deste modo, a formação do cidadão não pode se restringir apenas ao domínio de 

componentes curriculares de forma desarticulada. É preciso superar a lógica positivista de 

fragmentação do conhecimento, assegurando a interdisciplinaridade como objetivo do 

trabalho pedagógico. 

Neste sentido, busca-se reconhecer as singularidades e a interação que se 

estabelecem entre os conhecimentos. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
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Básica (BRASIL, 2001), em relação ao Ensino Médio, organizam o conhecimento em três 

grandes áreas: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza e 

Matemática. Na rede municipal do Recife, esta forma de organização do conhecimento é 

ampliada para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, considerando o diálogo 

permanente que existe entre as áreas e entre os componentes curriculares que as 

constituem. 

Essa organização não se apresenta de forma arbitrária. De acordo com o documento 

supracitado: é fácil constatar que algumas disciplinas se identificam e se aproximam, 

outras se diferenciam e se distanciam em vários aspectos: pelos métodos e procedimentos 

que envolvem, pelo objeto que pretendem conhecer, ou, ainda, pelo tipo de habilidades que 

mobilizam naquele que a investiga, conhece, ensina ou aprende (p. 80).  

Portanto, a organização em três grandes áreas de conhecimento se justifica pelas 

afinidades existentes entre os diversos componentes curriculares. 

De modo bastante resumido, pode-se caracterizar a área de Linguagens e Códigos 

como sendo constituída de componentes curriculares que veiculam as diferentes formas de 

expressão, dentre eles: Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Língua Estrangeira e a 

Informática. Esta área é considerada de grande importância para a veiculação e 

formalização dos conteúdos dos diversos componentes curriculares. 

A área das Ciências da Natureza e Matemática tem como representantes as ciências 

físicas, químicas e biológicas e suas interações e desdobramentos, como forma 

indispensável e indissociável de ver, compreender e significar o mundo, desvelando os 

mistérios da natureza e despertando a curiosidade, a indagação e a descoberta. Nessa 

mesma área, se localiza também a Matemática pelo seu aspecto científico e pela sua 

afinidade com as ciências da natureza. 

Por fim, a área das Ciências Humanas se compõe dos componentes curriculares que 
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têm como expressão o desenvolvimento da compreensão do significado da identidade, da 

sociedade e da cultura, que são organizadas no campo do conhecimento da História, 

Geografia, Antropologia, Direito, entre outros.  

A tecnologia, por sua vez, permeia todas as áreas, já que se expressa em toda e 

qualquer ciência, contribuindo para seu avanço, atuando como ferramenta e permitindo 

contextualizar os conhecimentos de todas as áreas e componentes curriculares. 

Considerando a interdisciplinaridade e contextualização como elementos 

fundamentais ao processo de construção do conhecimento, devem-se rever algumas 

práticas pedagógicas, que se limitam apenas a uma mera transmissão do conhecimento, em 

que os mais diversos conteúdos são ―depositados‖ na cabeça dos alunos de forma 

desprovida de significado. Segundo Philippe Perrenoud (2000a), a consequência dessa 

prática é que os alunos acumulam saberes, mas não conseguem mobilizar o que 

aprenderam em situações reais.  

O trabalho com a ideia de competência traduz, de certa forma, o desejo de superar o 

modo de aprender fragmentando o conhecimento, o que geralmente ocorre nas chamadas 

disciplinas. A escola precisa formar sujeitos capazes de articular e relacionar os diferentes 

saberes, conhecimentos, atitudes e valores, construídos dentro e fora da escola, ou seja, 

formar sujeitos competentes. Para Marise Ramos, citada por Carlos Cruz (2002), essa 

articulação se constrói a partir das necessidades da vida diária, das emoções e do 

enfrentamento das situações desafiadoras, com as quais temos que dialogar. A autora 

afirma que a competência associa-se à conjugação dos diversos saberes mobilizados pelo 

indivíduo (saber, saber-fazer e saber-ser) na realização de uma atividade. Ela articula não 

somente os seus conhecimentos formais, mas toda uma gama de aprendizagens 

interiorizadas nas experiências vividas, constitutivas de sua própria subjetividade. A 

competência seria, portanto, uma ação cognitiva, afetiva e social que se traduz em práticas 
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e ações que remetem a conhecimentos sobre o outro e sobre a realidade. 

Para Philippe Perrenoud (1999; 2000b), trabalhar com as competências na escola não 

significa desprezar os saberes advindos dos conteúdos escolares, pois estes serão 

necessários tanto quanto os saberes do senso comum, que exigem noções de variados 

conhecimentos na elaboração de hipóteses, no processo de resolução de situações-

problema. A ideia de competência invade a escola com o objetivo de conectar saberes 

escolares a saberes tácitos, ou seja, aqueles constituídos nas inter-relações e interações 

extra-escolares.  

Nesta perspectiva, portanto, se considera mais importante que o aluno saiba lidar 

com a informação e não simplesmente retê-la. Ele precisa saber porque está aprendendo e 

ter clareza em relação aos objetivos e ao processo educativo e como isto se articula com os 

processos da vida fora do contexto escolar. 
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ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

Fundamentação 

 Os conhecimentos superespecializados nas ciências levaram a uma fragmentação 

do saber, desconectando os múltiplos campos do conhecimento. Portanto, faz-se necessário 



123 

 

uma revisão e transformação no sentido de uma maior diversificação e articulação desses 

campos. Neste sentido, o processo de integração do ensino da Matemática das Ciências da 

Natureza e suas tecnologias manifesta-se, nesta proposta, apresentando a necessidade de 

integração com diferentes graus de interdisciplinaridade, na busca de contribuir para a 

solução de problemas de dispersão do conhecimento. É necessário reunir diferentes 

disciplinas para compreender os problemas, buscar soluções e realizar novos 

questionamentos.   

 Para que se possam superar as fragilidades explicativas dos fenômenos como 

resultantes da fragmentação do conhecimento, cabe oferecer respostas numa ação conjunta 

com a Matemática, Ciências da Natureza e suas tecnologias integradas a diferentes 

conhecimentos.  

Desse modo, a partir da realidade, do cotidiano e ao mesmo tempo sem perder de 

vista a totalidade, num permanente diálogo entre teoria e prática, e de modo 

interdisciplinar, esta área volta-se para a compreensão, conhecimento e transformação do 

mundo. 

De acordo com Freire (1991): [...] há uma pluralidade nas relações do homem com 

um mundo, na medida em que responde a ampla variedade dos seus desafios (p. 43-44). 

Tais desafios devem ser enfrentados com competência, com mobilização de um repertório 

de recursos, de capacidades e conhecimentos diversos.  Nesta perspectiva e conforme 

Perrenoud (2000c), os conteúdos da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

tecnologias devem estar relacionados a objetivos e a situações de aprendizagem. O 

domínio dos conteúdos desta área se constrói em: situações abertas e tarefas complexas, 

aproveitando ocasiões, partindo dos interesses dos alunos, explorando os acontecimentos, 

em suma, favorecendo a apropriação ativa e a transferência dos saberes, sem passar, 
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necessariamente, por sua exposição metódica, na ordem prescrita por um sumário (p.27).       

Competências gerais da área 

 Compreender e atuar no mundo físico o social, de forma crítica e criativa, subsidiado 

pelos conhecimentos de diversas áreas, entre elas as das Ciências da Natureza, 

Matemática e suas tecnologias, estabelecendo relações cada vez mais complexas entre 

as informações disponíveis. 

 Estabelecer relações, interagindo com o ambiente, partindo das necessidades que se 

apresentam, utilizando instrumentos de comunicação e leitura, que favoreçam a 

resolução de problemas, compreensão de fenômenos, permanentes questionamentos e 

com análise crítica, tornando-se agente transformador desse mundo. 

 Organizar-se em grupos, planejando e decidindo, através de negociações e 

estabelecendo metas, definindo estratégias e metodologias de ação; 

 Aplicar os aspectos das ciências físicas, químicas e biológicas, no processo de 

compreensão e aquisição de conceitos matemáticos, visando à melhoria da qualidade 

de vida. 

 

Componente curricular: Ciências 

Fundamentação 

  

A Ciência pode ser compreendida como uma das partes que compõe a cultura de 

uma sociedade e relaciona-se com as diversas áreas do conhecimento. O conhecimento 

científico contribui para o exercício da cidadania e transformação da realidade. Tal 

conhecimento se constrói de modo histórico e conjunto, influenciado pelo contexto sócio-

econômico, compreendido como questionável e transitório. Desse modo, não pode ser 

tomado como verdade última e deve ser tratado com atitude crítica e questionamento dos 
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métodos. Assim, a produção científica pode ser percebida como ação coletiva, histórica, 

não neutra e o desenvolvimento científico vinculado às forças produtivas. Cabe refletir 

sobre a relação ciência-tecnologia e suas implicações com aspectos positivos e negativos 

na sociedade. 

Portanto, para ensinar Ciências faz-se necessário ensinar como o conhecimento é 

produzido. Tratá-lo de forma dialógica, conforme Freire (1987) e numa dimensão histórica, 

considerando os aspectos sócio-econômicos. 

O ensino de Ciências deve sempre:  

[...] levar em conta o nível de percepção do mundo que as crianças apresentam, 

e promover, a partir desse nível, a compreensão, um entendimento novo e mais 

elaborado do mundo. Deve igualmente levar as crianças a perceber a Ciência 

como forma de produção humana e histórica de um mundo novo pela 

transformação, através do saber, desse mundo da percepção imediata. Se o 

ensino partir do real vivido, ele permitirá que os educandos compreendam a 

importância da saúde, alimentação, habitação, urbanização, e a importância da 

natureza, da higiene, do espaço ideológico (RODRIGUES, 1991, p.108). 

 

Quanto ao componente curricular voltado para a área de Ciências tem como 

objetivo colocá-la a serviço da formação da cidadania, de modo que os conhecimentos de 

natureza científica e tecnológica possibilitem a quem a desenvolve analisar, compreender, 

atuar conscientemente na busca da transformação da realidade.  

 Em relação ao livro-texto de Ciências, segundo Fraga (1994), com o seu papel de 

material de apoio didático, cabe destacar que se vincula à visão crítica e atuação do 

professor. Pois as competências e conteúdos apresentados neste material podem estar 

relacionados ou não com a realidade dos alunos, fragilizados de modo interdisciplinar, 

compartimentalizados, articulado ou inadequado à idade dos educandos, com sugestões de 

atividades de experimentação de acordo ou em descompasso com as condições disponíveis. 

Comprometendo, assim, a vivência do concreto do aluno que estabelece uma visão de 

totalidade, na busca de novos questionamentos. Portanto, cabe ao professor e não aos livros 
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o desenvolvimento das aulas de Ciências.  

 No tocante à atividade de experimentação, é fundamental, porém, que estas 

atividades não devem ser comparadas às pesquisas desenvolvidas pelos cientistas. Sugere-

se que estas devam ser contextualizadas e vivenciadas de modo que contribuam para a 

construção do conhecimento, voltadas para a investigação de problemas, mudanças 

conceituais e possibilitando novos questionamentos. Tais atividades, quando planejadas 

somente para comprovação de leis e teorias, tornam-se frágeis aos objetivos do ensino-

aprendizagem de Ciências. As experimentações devem ser elaboradas numa ação conjunta, 

com participação cooperativa, com discussões e interpretações dos resultados esperados ou 

não. 

 O processo de avaliação acorda com os pressupostos que fundamentam o ensino e 

com uma visão crítica num perspectiva qualitativa, que contribui para construção do 

conhecimento. Contudo, sabe-se que toda e qualquer ação avaliativa é carregada de 

intenções, reveladora de posturas de vida (HOFFMANN, 1993). Quando se trata de 

avaliação, deve-se refletir sobre a questão do erro, sendo este compreendido como tentativa 

de construção do conhecimento e não como insapiência. 

 As formas de avaliação são muitas, entre elas, pode-se destacar a observação, a 

apresentação de trabalhos individuais ou em equipes. Os resultados devem servir como 

reflexão e orientar a tomada de decisões para as atividades didáticas seguintes. Perrenoud 

(1999) diz que se avalia para agir, orientando a inovação e ampliando a eficácia do ensino, 

e acrescenta que a avaliação é um processo contínuo e que auxilia na melhoria da 

aprendizagem. 

 No que se refere às competências e conteúdos, o autor supracitado propõe que 

sejam tratados de acordo com as necessidades e níveis de escolaridade, considerando as 

características regionais e locais, da cultura e da economia, podendo ser tratados em 
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diferentes ciclos e com adequadas abordagens metodológicas, no sentido de uma menor 

para uma maior complexidade. 

  Compreende-se que as competências e conteúdos não se apresentam seriados, uma 

vez que podem ser desenvolvidos e se inter-relacionar em todos os ciclos, conforme suas 

necessidades e interesses. Quando apresentados junto aos alunos, consideram-se as suas 

condições objetivas de vida, buscando diferentes estratégias de ensino e aprendizagem para 

ensinar, aprender e desenvolver competências. 

 Contando com a competência dos professores e com o empenho no 

aperfeiçoamento da prática pedagógica, acredita-se na permanente busca de novas 

abordagens conteúdo/metodológicas para um maior significado ao conhecimento escolar e 

contribuição para formação de cidadãos atuantes no mundo. 

 Os conteúdos sugeridos no componente curricular Ciências podem se apoiar nos 

seguinte momentos pedagógicos: problematização inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento. 

 Na problematização inicial, sugere-se que o professor, na introdução do conteúdo, 

lance questionamentos, dúvidas, encaminhando os alunos para a resolução de um 

problema. 

 Na organização do conhecimento para resolução dos problemas levantados, sob a 

orientação do professor, o conhecimento será sistematizado com abordagens 

metodológicas adequadas e considerando os conhecimentos prévios dos alunos. 

 Com relação à aplicação do conhecimento, é proposta uma contextualização do 

conteúdo trabalhado, de modo que possibilite a aplicabilidade do conhecimento da Ciência 

estudada. 

 Quanto às competências, cabe destacar que os conhecimentos ou capacidades 

adquiridas em Ciências não garantem a competência se o aluno não souber mobilizá-los de 
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modo pertinente e oportunamente. A competência mobiliza os saberes e são utilizados em 

situações concretas. 

 Para Delizoicov e Angotti (1991) as habilidades que contribuem para 

instrumentalização dos alunos, algumas são características da disciplina Ciências e sugere 

que estejam desenvolvidas com maior empenho, dentre elas:  observação, classificação, 

registro e tomada de dados, construção de tabelas, análise, síntese e aplicação. 

 Na prática pedagógica considera-se que os alunos estudam, aprofundam os 

conhecimentos, acumulam saberes e constroem competências que são indispensáveis para 

melhor compreender a realidade onde se inserem, possibilitando uma atuação consciente. A 

competência é compreendida como uma capacidade de mobilizar diversos recursos 

cognitivos para enfrentar um tipo de situação (PERRENOUD, 1999). 

O processo histórico de construção das competências apresentadas aqui, foi 

desenvolvido a partir das sugestões elaboradas nas escolas pelos professores, como 

também da realização de oficinas e encontros pedagógicos mensais (EPM‘s) com 

professores de todos os níveis de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e EJA) voltados para a área de Ciências. 

A proposta curricular de Ciências para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Médio e EJA da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife apresenta o ambiente 

como eixo central e os blocos temáticos componentes, fenômenos e interações ligados ao 

tema central, de forma cíclica e multidirecional, não obedecendo a uma seqüência rígida. 

Evita-se a compartimentalização e busca-se a interdisciplinaridade, com a intenção de que 

se estabeleça, na prática pedagógica, uma relação entre o conhecimento sistematizado e as 

questões da vida real e de sua transformação. O tratamento dos conteúdos são saberes 

ligados a questionamentos, produzindo formas de pensar e agir, de estar no mundo e de 
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relacionar-se com ele de forma competente. 

O esquema a seguir, sintetiza a proposta do eixo e blocos temáticos no componente 

curricular Ciências: 

  

 

 

  

  

 

 

 Eixo central: ambiente 

Blocos temáticos e suas competências gerais: 

1. Componentes
* 

      Reconhecer as inter-relações entre os componentes bióticos e abióticos do ambiente, 

levando ao desenvolvimento de posturas integradas ao meio, refletindo em ações 

ambientalmente sustentáveis numa perspectiva do particular para o geral ou vice-

versa. 

2. Fenômenos* 

 Identificar os fenômenos físicos, químicos e biológicos, problematizar e propor posturas 

 para a atuação humana, quando necessário, na transformação do meio. 

3. Interações
*
 

 Reconhecer-se como parte integrante da natureza enquanto ator histórico, culturalmente 

 questionador e transformador, de modo a valorizar e articular a diversidade natural e 

                                                 
* Embora os pontos estejam apresentados de forma ordenada, não se pretende estabelecer 

prioridades, tampouco compartimentalização.  

AMBIENTE 

COMPONENTES 

FENÔMENOS INTERAÇÕES 

CIÊNCIAS 
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sócio-cultural. 

Competências 

Ambiente / Recursos Naturais / Conservação 

 Formular explicações sobre os fenômenos da natureza, a partir da observação, 

experimentação e sistematização das informações;  

 Compreender a ação do homem sobre a natureza e a sociedade, estabelecendo 

relações entre o meio físico e o modo de vida que se desenvolve nele, percebendo-

se como sujeito do mundo físico e social; 

 Elaborar questionamentos, a partir da observação direta da diversidade de 

fenômenos físicos, biológicos e sócio-culturais, argumentando, criticamente, acerca 

de tais fenômenos, em situações que desenvolvam confronto de informações; 

 Compreender a importância da preservação da natureza na promoção da qualidade 

de vida do homem; 

 Perceber as características e propriedades dos objetos e seres, para fazer 

classificação; 

 Conscientizar a comunidade escolar para o direito e exercício da cidadania, entre 

outros, com relação à importância dos recursos naturais; 

 Sensibilizar a criança/jovem de que a prática da conservação do ambiente 

contribuirá para a qualidade de vida, despertando o interesse do aluno em conservar 

o ambiente em que vive; 

 Reconhecer a realidade local, trabalhando a questão ambiental e despertando a 

criticidade do aluno sobre os problemas ambientais buscando prevenir e combatê-

los; 

 Observar e registrar semelhanças e diferenças entre diversos ambientes (lago, sala 

de aula, fazenda, cidade, etc.) reconhecendo as inter-relações existentes entre os 
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elementos e o produto da ação humana sobre eles; 

 Caracterizar espaços do planeta que podem ser ocupados pelo homem, 

relacionando o tipo de ocupação com a qualidade de vida; 

 Avaliar e propor alternativas para um ambiente escolar saudável; 

 Apontar e refletir sobre problemas ambientais globais, a partir de situações locais, 

identificando suas causas, buscando relações e selecionando soluções; 

 Refletir, compreender e construir a consciência crítica, participando da conservação 

do meio onde está inserido; 

 Estabelecer relações entre características e comportamentos dos seres vivos, 

condições do ambiente e níveis de alteração para o convívio com o meio; 

 Reconhecer, articular e conviver com os recursos naturais renováveis ou não, 

buscando uma relação consciente com o meio; 

 Identificar os componentes bióticos e abióticos e suas inter-relações, para que se 

reconheça como parte integrante do planeta;  

 Reconhecer os componentes bióticos e abióticos e suas inter-relações, 

compreendendo os elos da cadeia trófica na perspectiva da importância da 

preservação e conservação do meio ambiente (água, ar, solo); 

 O conhecimento da forma, função e nomenclatura científica contribuem para uma 

defesa fundamentada cientificamente da flora e fauna regional; 

 Reconhecer o homem como ator histórico, responsável pelas transformações 

ecológicas, sociais e econômicas do planeta; 

 Desenvolver a consciência humana, como fator que influencia na qualidade de vida 

do planeta e de uma forma racional de mudança; 

 Entender a importância da preservação e conservação do meio (água, ar, solo) e 
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articular de forma consciente; 

 Compreender as inter-relações do homem com o ambiente e suas consequências; 

 Conhecer-se e reconhecer-se como agente modificador do ambiente. 

 Reconhecer a importância da reciclagem do lixo, promovendo grupos de trabalho, 

desenvolvendo ações nesta perspectiva; 

 Classificar materiais recicláveis e processos de tratamento, buscando a 

conscientização e mobilização da comunidade quanto à seleção do lixo; 

 Reconhecer as causas e consequências da poluição da água, do ar, do solo, das 

queimadas, dos esgotos e do lixo e mobilizar ações de prevenção; 

 Compreender a importância da coleta e tratamento de água e de esgoto para a 

qualidade de vida da população; 

 Contribuir ativamente para melhoria do ambiente; 

 Agir com responsabilidade em relação à sua saúde a saúde coletiva; 

 Saber utilizar recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. 

 

Corpo Humano / Saúde / Qualidade de vida 

 Observar e identificar características do corpo humano e os comportamentos nas 

diversas fases da vida humana (noção de ciclo vital) e respeito à diferença; 

 Reconhecer e valorizar atitudes e comportamentos favoráveis à saúde (alimentação, 

higiene pessoal, espaço onde vive, etc.); 

 Compreender o corpo humano como um conjunto integrado que possibilite 

desenvolver ações para o bem-estar físico e psíquico; 

 Responsabilizar-se pelo cuidado com o espaço que habita; 

 Identificar os sistemas do corpo humano, seu funcionamento e integração ao meio 
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físico-químico, biológico e psicossocial; 

 Conhecimento e conscientização das estruturas que formam o corpo, limites e 

interações com o ambiente; 

 O conceito fundamentado de saúde e doença subsidia ao cidadão o questionamento 

das políticas públicas de saúde; 

 Compreender a dinâmica da integração funcional dos sistemas do corpo humano e 

sua relação com o meio; 

 O conhecimento da diversidade dos alimentos, sua composição e importância para 

o corpo possibilitam ao indivíduo uma seleção adequada para a sua alimentação. 

 

Química e Física (matéria e energia) 

 Reconhecer processos e etapas de transformação dos materiais; 

 Problematizar e fazer experimentos simples com materiais e objetos do ambiente 

(experiências); 

 Identificar diferentes fontes de energia: luz, calor, eletricidade, som e suas 

aplicações; 

 Reconhecer que tudo que nos rodeia é formado por matéria e que sua 

transformação gera energia; 

 Conhecer a matéria e entender suas propriedades, processos de transformação e 

experimentação; 

 Evidenciar e articular convenientemente os diversos tipos de matéria e energia, suas 

fontes e aplicabilidade na dinâmica dos sistemas ecológicos; 

 Contextualizar, questionar e democratizar as grandes descobertas científicas.  
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 Interações sociais (relacionadas às competências propostas) 

 Questionar a realidade, formulando problemas e tentar resolve-los se apropriando 

da capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação. 

 Explorar as diversas formas de manifestação cultural, conhecendo as danças, 

músicas, costumes, artesanato, folclore como forma de expressão de um povo. 

 Estabelecer relações entre os fenômenos naturais e sociais, que se apresentam nos 

diferentes ambientes que o cercam, construindo conceitos sobre os mesmos; 

 Comunicar suas conclusões de modo oral, por escrito, com desenhos, perguntas 

suposições e dados; 

 Criar hipóteses sobre os problemas em estudo; 

 Formular perguntas, suposições coerentes e criativas para viabilizar situações; 

 Organizar e registrar informações utilizando desenhos, quadros, esquemas, listas e 

pequenos textos; 

 Conscientização para modificação de atitudes repensando questões como: 

violência, preservação e tratamento aos demais; 

 Desenvolvimento de projetos de defesa e conservação da natureza junto à 

comunidade com base nos conhecimentos adquiridos na escola; 

 Exercitar a cidadania através da atuação como agente transformador em relação às 

questões ambientais; 

 Conscientização e socialização de atitudes de boa convivência; 

 Expressar sua opinião sobre os assuntos em discussão, colocando-se com 

segurança, argumentando e defendendo seu ponto de vista; 

 Buscar, selecionar e analisar informações para resolver problemas; 
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 Exercitar direitos e deveres políticos, civis e sociais; 

 Adotar no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças; 

 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais; 

 Utilizar o diálogo para mediar conflitos e tomar decisões coletivas; 

 Construir a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao 

país; 

 Conhecer e valorizar a pluralidade sócio-cultural brasileira, como aspectos sócio-

culturais de outros povos e nações; 

 Agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 

 Confrontar seu conhecimento ―espontâneo‖, advindo de experiências anteriores 

ligadas à realidade física, biológica e sócio-cultural, com o conhecimento 

sistematizado, elaborando hipóteses. 

 

CONTEÚDOS DE CIÊNCIAS 

Inicialmente, sugere-se que os temas propostos a seguir sejam tratados, 

evidenciados e aprofundados de acordo com os diferentes níveis de escolaridade, a partir 

do processo de avaliação dos professores, de suas realidades e de seus alunos. 

(Exemplificados no quadro a seguir) 

 EIXO CENTRAL: AMBIENTE 

COMPONENTES + FENOMENOS + INTERAÇOES 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL 

EI 

I II III IV 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
M I M II M III M IV M V 

Corpo 

Humano 

Desenvolvimento do ser humano (etapas 

da vida) 
x x x x x 

Órgãos dos sentidos x x    

Higiene física e mental x x  x x 

Órgãos do corpo humano x x x  x 
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Sistemas do corpo humano   x  x 

Alimentos/Nutrição/Desnutrição x x x  x 

Saúde/Doença x x x x x 

Drogas: licitas e ilícitas   x x x 

Prevenção de acidentes/Primeiros 

Socorros 
  x   

Seres 

Vivos: 

Animais / 

Vegetais 

 

Biodiversidade x x x x  

Biosfera  x  x  

Ecossistemas   x x  

Cadeia/teia alimentar   x x  

Habitat   x x  

Ciclo vital   x x  

Classificação geral   x x  

Importância/utilidades x x x x  

Fotossíntese    x x  

 

 Água 

 

Composição   x x  

Propriedades   x x  

Ciclo da água x x x x  

Estados físicos   x x  

Utilidades/importância  x x x x  

Poluição/contaminação x x x x  

Tratamento/Distribuição   x x  

Saneamento básico   x x  

 

 Solo 

 

Composição   x x  

Tipos de solo   x x  

Utilidades/importância  x x x x  

Poluição/contaminação x x x x  

 

 Ar 

 

 

Composição   x x  

Propriedades   x x  

Utilidades/importância   x x x x  

Poluição/contaminação x x x x  

Astronomia 

 
Sol x x x x  

Luz e calor x x x x x 

Sistema solar   x x  

Movimentos da Terra   x x  

Orientação espacial: pontos cardeais  x x   

Gravidade   x x  

Outros corpos: 

lua/planetas/satélites/cometas/estrelas 

 
 x x  
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Energia 

 

Fontes de energia  x  x  x 

Utilidades/importância  x x  x 

Combustão    x  x 

Cuidados  x x  x 

Questões  

Ambientais 

Equilíbrio ecológico x x x x  

Desequilíbrio ecológico  x x x x  

Efeito estufa   x x  

Camada de Ozônio   x x  

Erosão/desertificação   x x  

Poluição ambiental x x x x  

Exploração de recursos naturais x x x x  

Consequências do desequilíbrio 

ecológico 
x x x x 

 

Extinção de espécies   x x x  

Química 

Matéria          x 

Átomo     x 

Elementos químicos/ ligações químicas     x 

Reações e funções químicas     x 

 

Física 

 

Movimento          x 

Força      x 

Trabalho e potencia     x 

Calor     x 

Eletricidade        x  x 

Magnetismo   x  x 

Ciências e 

Tecnologia 

 Ciência e desenvolvimento  

 tecnológico  
      x x    

Desenvolvimento tecnológico e 

sociedade 
  x x x 

  
Bibliografia específica 

ALVES, R. Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e suas regras. 13ª ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1990. 

ASTOLFI, J.P.; DEVELY, M. A Didática das Ciências. Campinas: Papirus, 1990. 
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DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. Metodologia do ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 

1991. 

FRACALANZA, H. O ensino de ciências no primeiro grau. São Paulo: Atual, 1986. 

FRAGA, C.F.O. O Ensino de Ciências e o livro-texto no cotidiano escolar. Recife. 

UFPE, Dissertação (Mestrado em Educação), 1994.  

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Brasília: UNESCO, 2000. 

SONCINI, M., CASTILHO, J.M. Biologia. São Paulo: Cortez, 1991. 
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Anexo B 

 

 

Texto de divulgação do trabalho do GTOS no site sobre Educação da PR 

Educação, Esporte e Lazer 

<http://www.recife.pe.gov.br/2009/10/14/grupo_de_trabalho_em_orientacao_sexual__168

945.php> 

 

 

GRUPO DE TRABALHO EM ORIENTAÇÃO SEXUAL  
 

O que é? 

O Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS é uma equipe formada por 

professoras da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife, que busca proporcionar 

a estudantes, pais/mães e educadores(as) a oportunidade de repensar mitos, tabus e 

preconceitos por meio de debates e reflexões no cotidiano escolar. Através de ações 

educativas, o grupo contribui desde 1994, com a compreensão e reflexão da sexualidade 

humana junto à comunidade escolar, objetivando a construção de uma vida sexual mais 

saudável, prazerosa e responsável. O trabalho tem como eixo: a Cidadania, as Relações de 

Gênero; O Corpo: matriz da sexualidade e a Prevenção às IST/Aids. 

Para que é ? 

O trabalho de Orientação Sexual da Secretaria de Educação do Recife visa a integração do 

ser (aspectos bio-psico-sociais-culturais). Fundamenta-se assim, em uma ―concepção 

ampliada e contemporânea da sexualidade, defendendo a ideia de que a sexualidade vai 

além dos aspectos biológicos, tradicionalmente referidos no currículo da área de Ciências 

que destacava o corpo humano enquanto aparelho reprodutor‖(Oliveira, 2002). 

Como funciona? 

O GTOS alia-se a todos os segmentos de ensino da educação básica atendendo à 

http://www.recife.pe.gov.br/2009/10/14/grupo_de_trabalho_em_orientacao_sexual__168945.php
http://www.recife.pe.gov.br/2009/10/14/grupo_de_trabalho_em_orientacao_sexual__168945.php
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comunidade escolar (pais, mães e/ou responsáveis, estudantes, professores/as, 

coordenadores/as, diretores/as, estagiários/as regentes, animadores/as culturais), por meio 

de palestras, oficinas e eventos de formação continuada: encontros pedagógicos, 

congressos, seminários e conferências. O trabalho acontece através de ações propositivas 

articuladas com instituições e sociedade civil, em concordância com a 

necessidade/urgência das temáticas. 

Temas abordados 

Sexualidade Humana (concepções) 

Desenvolvimento Corporal 

Namoro 

Virgindade 

Masturbação 

Diversidade Sexual 

Abuso e Exploração Sexual 

Relações de Gênero 

Prevenção a IST/aids, etc. 

Equipe do GTOS 

Lúcia Bahia Barreto Campelo - Pedagoga e Professora da Rede Municipal do Recife 

Maria Tereza de Farias - Psicóloga e Professora da Rede Municipal do Recife 

Silvana Maria Oliveira - Psicóloga, Pedagoga e Professora da Rede Municipal do Recife 

e-mail: gtosrecife@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:gtosrecife@hotmail.com
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Anexo C 

 

Lei 16520/99 | Lei Nº 16520 de 20 de outubro de 1999 de Recife  

Capítulos I e IV - Do Grupo Ocupacional Magistério / SEÇÃO II - Das funções do 

magistério  

DISPÕE SABRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO - PCCR, 

DO QUADRO EFETIVO DO PESSOAL DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO 

DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O povo da Cidade do Recife, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, 

sanciono parcialmente a seguinte Lei:  

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica instituído por esta Lei o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR, da 

Rede de Ensino Público do Município do Recife, observadas a Legislação e Normas 

Federal, Estadual e Municipal pertinentes.  

Art. 2º Integram o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, os profissionais do 

Magistério que exercem atividades de docência a os que oferecem suporte pedagógico 

direto as atividades de docência.  

 

CAPÍTULO IV - DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO 

Art. 5º O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Rede de Ensino Público do 

Município do Recife passa a ser integrado pelos cargos de Professor I e de Professor II, 

organizados em Classes, no desempenho de Funções de Docência e Técnico-pedagógicas 

com atribuições definidas no Anexo I desta Lei.  
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Art. 6º O Grupo Ocupacional Magistério integra o Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura 

da Cidade do Recife, no Quadro Especial Magistério, que passe a ser constituído pelos 

cargos de Professor I, distinguido em cinco (05) classes, e professor II, distinguido em 

quatro (04) classes, nos quantitativos fixados no Anexo II desta Lei.  

Parágrafo Único - A carreira dos professores em cada classe, segundo o nível de instrução 

requerida para o exercício de cada uma, está estruturada para o período de 30 (trinta) anos, 

organizada em 15 (quinze) níveis de vencimentos.  

 

SEÇÃO II - DAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 

Art. 8º Para os efeitos desta Lei, consideram-se funções do Magistério:  

I - docência e;  

II - funções técnico-pedagógicas.  

Art. 9º Docência - é a função de magistério especifica de regência de classe nos diversos 

níveis de ensino oferecidos na Rede de Ensino Público do Município do Recife.  

Art. 10 Funções Técnico-Pedagógicas - funções de magistério concernentes ao suporte as 

atividades de ensino e aprendizagem que requer formação de professor e habilitação 

específica.  

Parágrafo Único - Consideram-se funções técnico-pedagógicas as atividades de 

planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional e direção;  

Art. 11 As funções técnico-pedagógicas serão desempenhadas por Professor, com mais de 

03 (três) anos de efetivo exercício em regência de classe na Rede Pública de Ensino 

Municipal do Recife.  

§ 1º Para o exercício das funções técnico-pedagógicas, de planejamento, supervisão, 

inspeção, orientação educacional e direção, o professor tendo que possuir curso de 

graduação em Pedagogia ou a nível de pós-graduação em área específica.  
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§ 2º As atividades de supervisão, quando por área especifica do currículo serão 

desempenhadas por professor com licenciatura plena na área correspondente.  

Art. 12 O Professor I poderá assumir funções administrativo-pedagógicas de Secretário 

Escolar e de Apoio Tecnológico.  

Parágrafo Único - As atividades de Apoio Tecnológico referidas neste artigo, para sua 

ocupação, dependerão de regulamentação própria, por Decreto do Executivo Municipal.  

 

Fonte: <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/264800/lei-16520-99-recife-pe> 

 Acesso em 09/02/2010. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/264800/lei-16520-99-recife-pe
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APÊNDICES 

 

Apêndice A 

 

 Questionário sobre Perfil dos Integrantes do  GTOS – Grupo de Trabalho em 

Orientação Sexual da Rede Municipal de Ensino do Recife 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

  

Pesquisa em Didática de Conteúdos Específicos - Área de Ciências  

 

1. Iniciais do nome:_________   Código (preenchido pela pesquisadora): _____ 

2. Idade: ____  

3. Sexo: (    ) M    (    ) F 

4. Estado civil: _______________________________ 

5. Formação Acadêmica: 

Nível Nome do Curso Ano de 

conclusão 

Instituição 

Graduação _________________________________ ___________ _______ 

Especialização _________________________________ ___________ _______ 

Mestrado _________________________________ ___________ _______ 

Doutorado _________________________________ ___________ _______ 

6. Sobre seu trabalho na Prefeitura do Recife 

Tempo de serviço ____ anos/____ meses 

Carga-horária ____ h/a 

Local de trabalho ______________________________________________________ 
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Função ______________________________________________________ 

7. Trabalha em 

outras redes? 

(    ) Sim. 

Qual/is?_____________________________________________ 

 

 (    ) Não.  

8. Tempo de trabalho com Educação/Orientação Sexual: __ anos/__ meses 

9. Tempo de trabalho no GTOS – Grupo de Trabalho em Orientação Sexual: ___ anos/___ 

meses 

10. O que o/a motivou a trabalhar com Educação/Orientação Sexual? Por favor, enumere 

de 1 a 10, conforme relação com a sua resposta: 

(    ) identificação com a temática (    ) necessidades dos professores 

(    ) experiência profissional (    ) partilhar conhecimentos sobre a 

temática 

(    ) orientações curriculares (    ) por ser uma temática da atualidade 

(    ) realização pessoal (    ) papel/função da escola 

(    ) importância/relevância da 

temática para o alunado 

 

(    ) Outros. 

Qual/is?_____________________ 

11. Como e quando começou a trabalhar com/no o GTOS – Grupo de Trabalho em 

Orientação Sexual na rede de ensino do Recife? 

12. Quais são os maiores desafios que você encontra para desenvolver seu trabalho 

com/no o GTOS – Grupo de Trabalho em Orientação Sexual na rede de ensino do 

Recife? 
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Apêndice B 

 

Questionário sobre o trabalho do GTOS – Grupo de Trabalho em Orientação  

Sexual da Rede Municipal de Ensino do Recife 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

  

Pesquisa em Didática de Conteúdos Específicos - Área de Ciências  

 

1. Iniciais do nome:_________   Código (preenchido pela pesquisadora): _____ 

2. Como surgiu o GTOS – Grupo de Trabalho em Orientação Sexual na Rede de 

ensino do Recife? 

3. Em que ano?______ 

4. Sobre o trabalho do GTOS – Grupo de Trabalho em Orientação Sexual na Rede de 

ensino do Recife... 

 Como é feito o planejamento do trabalho? 

 Quais são os temas mais trabalhados? Por quê? 

 Quais os critérios (s) determina (m) a escolha dos temas? 

 Quem participa do processo de escolha dos temas?  

 Quais são os procedimentos metodológicos mais utilizados... (como você 

trabalha com...) 

Com alunos? - Com professores? - Com os pais de alunos? - Com outros 

profissionais da rede de ensino? 

 Quais são os materiais/recursos pedagógicos mais utilizados? 
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 Como é realizada a avaliação do trabalho desenvolvido? 

5. Sobre a dinâmica do trabalho do GTOS – Grupo de Trabalho em Orientação Sexual 

na rede de ensino do Recife... 

6. No seu entendimento, por que é importante desenvolver um trabalho pedagógico 

voltado à Educação/Orientação Sexual na rede de ensino do Recife? 

7. Na sua compreensão quais são os maiores objetivos do trabalho pedagógico em 

Educação/Orientação Sexual na rede de ensino do Recife?  

8. O que se quer/pretende ensinar nas aulas/oficinas sobre sexualidade humana na 

rede de ensino do Recife?  

9. Quais são as aprendizagens acerca da sexualidade humana que você identifica 

como necessários à formação... 

 a) Dos estudantes? 

       b) Dos professores?  

10. Na sua percepção que palavras-chave representariam o trabalho pedagógico 

desenvolvido sobre sexualidade humana na rede de ensino do Recife? Cite pelo 

menos 03 palavras: 

__________________________________________________________________ 
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