
  



  



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na publicação elaborada pela Divisão de Processos Técnicos da 

 Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina. 

 

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bibliotecária: Marlova Santurio David – CRB-9/1107 

 

C749a  Congresso Brasileiro de Educação Sexual, UNESP-UEL-UDESC [livro eletrônico] : 

interseccionalidade e transgressões em educação sexual  (5. : 2018 : Londrina, PR) 

Anais [do] V Congresso Brasileiro de Educação Sexual e VII Simpósio de 

Sexualidade e Educação Sexual, Paraná-São Paulo-Santa Catarina / 

Organização: Célia Regina Rossi ...[et al.]. – Londrina : Os Organizadores, 2018. 

1 livro digital. 

 

Vários autores e organizadores. 

Disponível em: 

https://vcongressoedsexual.wixsite.com/vcongressoedsexual/anais  

ISBN 978-85-7846-535-3 

https://vcongressoedsexual.wixsite.com/vcongressoedsexual/anais


Comissão Científica 

Presidente: 

Paulo Rennes Marçal Ribeiro (Unesp - Araraquara/SP) 

 

  

Membros: 

Álvaro Lorencini Junior (UEL – Londrina/PR) 

Ana Cláudia Bortolozzi Maia (Unesp – Bauru/SP) 

Ana Cláudia Figueiredo Rebolho (UNICEP – São Carlos) 

Andrea Martelli (Unioeste – Cascavel/PR) 

Andreza Marques de Castro Leão (Unesp – Araraquara/SP) 

Célia Regina Rossi (Unesp – Rio Claro/SP) 

Eliane Rose Maio (UEM – Maringá/PR) 

Fabiana Carvalho (UEM – Maringá/PR) 

Fátima Elisabeth Denari (UFSCar – São Carlos/SP) 

Filomena Teixeira (CIDTFF – U. Aveiro e ESEC – Coimbra – Portugal) 

Franciele Monique Scopetc dos Santos (UFMA – Codó/MA) 

Graziela Raupp Pereira (UDESC – Florianópolis/SC) 

Isaias Batista de Oliveira Junior (UNESPAR – Apucarana/PR) 

Lara Roberta Rodrigues Facioli (UEL – Londrina/PR) 

Luana Pagano Peres Molina (UEL – Londrina/PR) 

Márcio de Oliveira (UFAM - Manaus/AM) 

Maria Alves de Toledo Bruns (USP – Ribeirão Preto/SP) 

Maria Lúcia Correa (SEED-NRELondrina – Londrina/PR) 

Mary Neide Damico Figueiró (UEL – Londrina/PR) 

Patrícia de Oliveira e Silva Pereira Mendes (UDESC – Florianópolis/SC) 

Ricardo Desidério da Silva (UNESPAR/Apucarana e PPG Educação Sexual – Unesp/Araraquara)  

Samilo Takara (UNIR – Rolim de Moura/RO) 

Sónia Maria Martins de Melo (UDESC – Florianópolis/SC) 

Vera Márcia Marques dos Santos (UDESC – Florianópolis/SC) 

Vinícius Colussi Bastos (UEL – Londrina/PR) 

Virgínia Iara de Andrade Maistro (UEL – Londrina/PR) 

Yalin Brizola Yared (UNISUL – Tubarão/SC)  



SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................  12

01 - INVESTIGAÇÃO E PRÁTICAS EM SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO SEXUAL .......................  14

A família e a Educação Sexual de filhos/as autistas: o que a literatura científica nacional oferece? .......... 15 

A prática de ensino de Sociologia no combate à LGBTfobia e no debate sobre diversidade sexual .......... 16 

A razão logopática no ensino de conceitos relacionados a HIV-Aids ......................................................... 17 

Aspectos históricos, legais, sociais e educacionais da naturalização cultural da violência contra a mulher 18 

Capacitação de cuidadores de idosos: a educação sexual como o pilar de uma formação inclusiva e 

respeitadora da diversidade de vivências no processo de envelhecimento .................................................. 19 

Combate a LGBTfobia no IFSP São Miguel Paulista com alunos do cursinho popular e informática para 

terceira idade ................................................................................................................................................ 20 

Crônicas brasileiras contemporâneas e masculinidades: possibilidades de trabalho na Educação Sexual .. 21 

Educação Sexual não é brincadeira? Uma turma de escola mostra o que aprendeu, brincando!................. 22 

Educação Sexual: humor utilizado como ferramenta didática no processo avaliativo ................................ 23 

Educação Sexual: visão de pais de alunos do sexto ano do Ensino Fundamental ....................................... 24 

Entre Garotas: um projeto de empoderamento feminino na escola ............................................................. 25 

Escola em movimento: combate à violência sexual e LGBTI+fobia através de práticas de educação em 

direitos humanos de coletivos feministas de Londrina/PR .......................................................................... 26 

Humor e ludicidade na educação sexual: práticas para o ensino médio ...................................................... 27 

Manual Didático sobre Sexualidade Humana em Libras ............................................................................. 28 

Mulheres nos livros didáticos: uma perspectiva de gênero .......................................................................... 29 

O adolescente como protagonista na construção do conhecimento em Sexualidade Humana. ................... 30 

O panorama atual da produção científica relacionada a comunidade LGBT, diversidade de gênero e 

sexualidade produzida pela UNESP: uma análise do repositório ................................................................ 31 

Percepção de alunos de Ensino Médio sobre a temática Sexualidade ......................................................... 32 

Perspectivas de estudantes de graduação em enfermagem acerca da Educação Sexual .............................. 33 

Relacionamentos abusivos: um debate entre jovens em situação de vulnerabilidade social. ...................... 34 

Sexualidade e opressão, uma investigação sobre as opressões dos corpos e a prática da educação sexual em 

sala de aula, diálogo entre o Teatro e a História. ......................................................................................... 35 

Sexualidade na Escola: atividades de Educação Sexual para o Ensino Fundamental ................................. 36 

Um olhar para o livro A menina que queria ser menina: a prática social docente....................................... 37 

XI - Colóquio do Grupo de Pesquisa Formação de Educadores e Educação Sexual. Diálogos sobre 

Sexualidade e Educação Sexual com vistas à Emancipação: 11 anos do Programa Educação Sexual nas 

Ondas da Rádio UDESC .............................................................................................................................. 38 

02 - SEXUALIDADE, EDUCAÇÃO SEXUAL E MÍDIA .........................................................................  39

A busca pelo corpo perfeito: um estudo teórico sobre o estereotipado padrão de beleza feminino imposto 

pela mídia ..................................................................................................................................................... 40 

A presença do incesto em contos eróticos nos ambientes digitais ............................................................... 41 



A representação das mulheres nas propagandas de cerveja: uma análise da objetificação feminina .......... 42 

A trajetória da representação das personagens femininas no jogo Mortal Kombat ..................................... 43 

A “confissão”: as possibilidades para pensar a virtualidade dos corpos ...................................................... 44 

Adolescência e “13 Reasons Why?”: uma análise do seriado e seu discurso a partir das temáticas 

sexualidade e suicídio................................................................................................................................... 45 

AIDS e linguagem: a metaforização da doença e suas implicações na “morte anunciada” de Cazuza na 

revista Veja ................................................................................................................................................... 46 

Análise do discurso de gênero e a produção de representações sociais presentes nas plataformas de games: 

uma metodologia no Ensino de Sociologia .................................................................................................. 47 

As princesas da Disney: reflexões sobre gênero .......................................................................................... 48 

Como se tornar mãe: discursos presentes na revista Jornal das Moças e a construção da identidade 

feminina ........................................................................................................................................................ 49 

Conversando sobre o caminhar da pesquisa “desenvolvimento e produção de videoaulas de Educação 

Sexual Emancipatória como subsídio em processos de formação de profissionais da Educação” .............. 50 

Da tela para a realidade: Como são configurados e vivenciados relacionamentos afetivos e sexuais entre 

mulheres que gostam de mulheres no ambiente virtual. .............................................................................. 51 

De Bem Comigo, de Bem com a Vida: vivendo bem a sexualidade! .......................................................... 52 

Desenvolvimento de um protótipo de jogo digital para educação sexual de adolescentes e pré-adolescentes

 ...................................................................................................................................................................... 53 

Desmarginalização artística da drag queen e sua repercussão sócio-educacional ....................................... 54 

É Babado, Kyrida!: a web rádio como dispositivo de educação não formal, por travestis e por mulheres e 

homens transexuais ...................................................................................................................................... 55 

Éticas-Estéticas-Políticas das (homos)sexualidades, Gêneros e Homofobia na cinematografia africana e 

asiática (Fase IV) .......................................................................................................................................... 56 

Gravidez na adolescência: o acesso às informações versus o número crescente de jovens grávidas .......... 57 

Laerte-se: a fluidez de um corpo que se torna feminino .............................................................................. 58 

Prevenção Combinada em LIBRAS: a produção de um recurso didático para a educação sexual.............. 59 

Privacidade em tempos de internet: comportamento e discursivização de si entre usuários no ambiente 

virtual. .......................................................................................................................................................... 60 

Programa Educação Sexual em debate: nas ondas de uma rádio comunitária. ............................................ 61 

O artivismo queer-traveco-terrorista de Linn da Quebrada e a fratura exposta da cis e heteronormatividade

 ...................................................................................................................................................................... 62 

O meme da internet: o reforço de estereótipos sobre a população LGBTI+ ................................................ 63 

Sexualidade e Deficiência: mitos e preconceitos no filme colegas .............................................................. 64 

Um corpo-rede: o conceito de rede e a analítica da corporalização na virtualidade .................................... 65 

03 - SEXUALIDADE, EDUCAÇÃO SEXUAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS ...................  66

A Educação Sexual escolar e a construção de concepções acerca da sexualidade e do papel do professor de 

Ciências e Biologia como educador sexual .................................................................................................. 67 

A formação do licenciado em Ciências Biológicas e a Educação para a Sexualidade ................................ 68 

A Sexualidade do sujeito após o diagnóstico de HIV/AIDS. ....................................................................... 69 



A sexualidade na escola de Ensino Fundamental, dos anos iniciais: elementos da violência cultural ........ 70 

Abuso sexual contra crianças e adolescentes: implicações na formação docente........................................ 71 

Análise da temática Sexualidade nos livros ditáticos do Ensino Fundamental I: o que (não) estamos 

ensinando? .................................................................................................................................................... 72 

Apontamentos e reflexões sobre a importância da corporeidade na formação de professores em Educação 

Sexual ........................................................................................................................................................... 73 

Conteúdos de Sexualidade em uma proposta didática para a formação continuada de professores na 

perspectiva da Educação à Distância ........................................................................................................... 74 

Curso de extensão em Educação Sexual Emancipatória: um relato de experiência no curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas ................................................................................................................................ 75 

Desafio de educar sexualmente: vivência de professores de uma instituição confessional privada de ensino

 ...................................................................................................................................................................... 76 

Diálogos sobre educação sexual na perspectiva da educação escolar indígena ........................................... 77 

Discussões de Gênero e Sexualidade e a Educação Infantil ........................................................................ 78 

Educação em Sexualidades Crítica: onze falas e onze dúvidas de estudantes analisadas em defesa de uma 

práxis transformadora ................................................................................................................................... 79 

Educação Sexual e Formação de Professores: reflexões e práticas ............................................................. 80 

Educação Sexual Emancipatória e o Ensino de Ciências: relevância da supervisão escolar na formação 

continuada de professores ............................................................................................................................ 81 

Educação Sexual na escola e suas interfaces com o PIBID: uma experiência com alunos do Ensino 

Fundamenal .................................................................................................................................................. 82 

Educar não é coisa de mulher: um estudo acerca do atual cenário do homem como professor no Ensino 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental ..................................................................................... 83 

Espaço empresarial e a relação organizacional com suas funcionárias mulheres. ....................................... 84 

Formação Continuada de gestores escolares: parceria entre Secretaria Municipal da Educação e 

Universidade acerca da Educação Sexual .................................................................................................... 85 

Formação de Professores e Educação Sexual na adolescência: interlocuções entre três pesquisas de 

mestrado em Educação ................................................................................................................................. 86 

Formação de Professores e o trabalho dos conteúdos de Gênero com crianças em idade escolar e pré-

escolar........................................................................................................................................................... 87 

Formação Inicial de professores de Ciências e Biologia: contribuições de uma análise documental sob a 

perspectiva teórica do pensamento crítico e da Educação Sexual Emancipatória ....................................... 88 

Gênero e sexualidade infantil em cena ......................................................................................................... 89 

Heteronormatividade nas escolas: reflexões e efeitos produzidos ............................................................... 90 

Infância e Sexualidade: avanços e contribuições para o pleno desenvolvimento da criança ....................... 91 

Letras de canções e masculinidades: uma perspectiva para trabalhos na Educação Sexual ........................ 92 

O cinema como recurso didático e lúdico: vamos discutir a Educação Sexual em sala de aula! ................ 93 

O masculino na dança: representações, subjetividades e experiências corporais ........................................ 94 

O romance e a Educação Sexual: possibilidades e interseccionalidades ..................................................... 95 



Oficinas extra programação escolar como estratégias para a Educação entre pares na construção de novos 

conhecimentos da Educação Sexual ............................................................................................................. 96 

Produções acadêmicos-científicas que contribuem para uma Educação Sexual Emancipatória ................. 97 

Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual: interfaces com as tecnologias Etapa 

XI e XII ........................................................................................................................................................ 98 

Projeto ECA na escola: uma proposta de Educação Sexual......................................................................... 99 

Refletindo sobre a formação de professores e professoras: processos didático-pedagógicos  para  a 

construção de uma Educação Sexual Emancipatória para a compreensão dos Direitos Humanos. ........... 100 

Relato de um estagiário na Educação Infantil: hostilidade por estereótipos de gênero ............................. 101 

Representações de gênero: o professor na Educação Infantil? .................................................................. 102 

Sexualidade e Educação Sexual de adolescentes com deficiência intelectual: um curso interventivo para 

professores .................................................................................................................................................. 103 

Sexualidade, educação sexual no ensino médio e formação de professores: produções e investigações 

atuais........................................................................................................................................................... 104 

Tópicos sobre Sexualidade na Formação Continuada de professores de Biologia: (des)construindo 

conceitos ..................................................................................................................................................... 105 

Um olhar sobre a sexualidade infantil: a concepção de diretoras escolares do Ensino Fundamental I – Anos 

Iniciais ........................................................................................................................................................ 106 

Um recorte da Campanha “Faça Bonito 2018”: o papel do educador no enfrentamento à violência sexual 

infanto-juvenil. ........................................................................................................................................... 107 

Uma análise de artigos sobre Sexualidade na Educação Infantil ............................................................... 108 

04 - SEXUALIDADE E DIREITOS HUMANOS .....................................................................................  109

Abusos sexuais contra as escravas e a objetificação da “mulata”: a importância da Educação Sexual como 

ferramenta de transformação social............................................................................................................ 110 

AIDS e Orientação Sexual ......................................................................................................................... 111 

Por uma Educação para vida: Meio Ambiente, Sexualidade e interfaces à luz do pensamento 

paulofreireano sob o aporte dos Direitos Humanos ................................................................................... 112 

Procedimento de alteração de dados dos transexuais sob a visão da corte interamericana de Direitos 

Humanos..................................................................................................................................................... 113 

Questões de gênero: o que pensam os estudantes de Direito e Psicologia sobre a racionalidade e a emoção 

de homens e mulheres ................................................................................................................................ 115 

Só me resta ser puta? Enfrentamentos da heternormatividade em um programa de aprendizagem no 

trabalho ....................................................................................................................................................... 116 

Um recorte da Campanha “Faça Bonito 2018”: a prática dos órgãos de repressão frente ao combate do 

abuso sexual infanto-juvenil....................................................................................................................... 117 

05 - SEXUALIDADE, GÊNERO E DIVERSIDADE ...............................................................................  118

A construção de identidades de gênero a partir do brincar ........................................................................ 119 

A dupla penetração e a Sexualidade: um estudo por meio de uma comunidade virtual de comportamento 

sexual liberal. ............................................................................................................................................. 120 



“A masculinidade em questão: ser homem te define?” - A linguagem audiovisual como ferramenta de 

questionamentos à masculinidade heteronormativa ................................................................................... 121 

A pessoa trans na Universidade: o que pensam os colaboradores de uma Instituição de Ensino Superior 122 

A potência da figuração drag para subversão das políticas identitárias .................................................... 123 

A Questão de Gênero na escolha profissional entre gerações: um estudo de caso .................................... 124 

Aborto por causa de estupro: um estudo por meio de uma comunidade virtual de comportamento sexual 

liberal .......................................................................................................................................................... 125 

Análise de relatos de violência contra travestis e transexuais mulheres a partir de uma perspectiva 

analítico-comportamental ........................................................................................................................... 126 

Apaixonar-se na adolescência: vivencias de uma adolescente travesti ...................................................... 127 

Corpo, gênero e modernidade: a autoidentidade como elemento da reflexividade ................................... 128 

Das ocupações secundaristas à ocupação universitária: os espaços de educação formal e não formal das 

travestis e mulheres e homens transexuais, por meio da produção do Programa de Web Rádio “É Babado, 

Kyrida!” ...................................................................................................................................................... 129 

Deficiência Física e Sexualidade: um estudo por meio de uma comunidade virtual de comportamento 

sexual liberal .............................................................................................................................................. 130 

Gênero e Diversidades no Ensino Médio: embasamentos curriculares para o ensino de Artes e de 

Sociologia ................................................................................................................................................... 131 

Gênero, Sexualidade e Depressão: uma perspectiva do comportamentalismo radical .............................. 132 

Gênero, Sexualidade e Educação Social: percepções estabelecidas no Projeto Renascer do município de 

Ivaiporã – Paraná ........................................................................................................................................ 133 

Heteronormatividade e cotidiano escolar: reproduções em uma escola de classe média alta do interior de 

São Paulo .................................................................................................................................................... 134 

Hoje eu quero voltar sozinho: quebrando estigmas na Sexualidade da pessoa com deficiência por meio da 

Educação Sexual ........................................................................................................................................ 135 

Homens heteros ou bissexuais que fazem inversão, massagem prostática, fio - terra e beijo – grego: um 

estudo por meio de uma comunidade virtual de comportamento sexual liberal. ....................................... 136 

Homofobia: O preconceito e a violação de direitos de pessoas LGBTI+s no contexto universitário ....... 137 

Homossexualidade vista como doença: um estudo por meio de uma comunidade virtual de comportamento 

sexual liberal. ............................................................................................................................................. 138 

Igualdade de Gênero como objetivo de aprendizagem no currículo da cidade de São Paulo .................... 139 

Masculinidades: uma análise do “ogro” em um filme publicitário da campanha Linha MEN de O Boticário

 .................................................................................................................................................................... 140 

Narrativas e travestilidades: biotécnica como resistência e/ou reiteração da norma? ................................ 141 

O beijo na boca no swing: existem limites para o comportamento liberal? ............................................... 142 

O poder (in)visível da agressão contra a mulher ........................................................................................ 143 

Praticantes de inversão: preteridos ou preferidos? Estudo realizado em uma comunidade virtual de 

comportamento sexual liberal. ................................................................................................................... 144 

Produções acadêmicas em bissexualidade: contribuições da Psicologia como campo de saber e poder... 145 



Re(ve)lações universitárias: pistas e suspeitas sobre as sexualidades e as LGBTTIfobias em ambiente 

acadêmico. .................................................................................................................................................. 146 

Representação Social, homofobia e homossexualidade: um estudo correlacional dos anos 2006 e 2016 . 147 

Transexualidade: o desejo da adequação do corpo ao gênero .................................................................... 148 

Transfobia na escola: um relato de experiência ......................................................................................... 149 

Transfobia: preconceito existente dentro da comunidade LGBT+ ............................................................ 150 

Violências entre pares/casais jovens e adolescentes no Brasil: um estudo transcultural ........................... 151 

06 - CORPO, EROTISMO E SEXUALIDADE ........................................................................................  152

As strongwomen e a quebra do mito da fragilidade inata .......................................................................... 153 

Medidas paliativas contra o feminicídio: o autoconhecimento corporal e a autodefesa para mulheres. ... 154 

Mulher na sociedade capitalista e patriarcal: desigualdades de classe e gênero ........................................ 155 

O corpo transgênero: marginalização fora da norma ................................................................................. 156 

Pornografia, Mídia e Educação: o desejo e o consumo dos artefatos culturais para homens gays ............ 157 

Turismo Sexual: aspectos subjetivos sobre agenciamento do corpo.......................................................... 158 

07 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO SEXUAL E ÁREAS AFINS .....................................  159

Educação Sexual como Promoção de Saúde: vivências e contribuições da Psicologia ............................. 160 

Movimento Escola sem Partido e a falácia da “Ideologia de gênero”: o  avanço do conservadorismo e 

algumas implicações para a educação em direitos humanos...................................................................... 161 

Políticas públicas em São Paulo: lazer e turismo social como forma de inserção social das travestis em 

situação de rua ............................................................................................................................................ 162 

Relato de pratica- Educação Básica em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST): orientações para 

adolescentes participantes de um projeto social, na Vila Portuguêsa, em Londrina - PR. ........................ 163 

Uma análise conceitual sobre o caderno do projeto escola sem homofobia e suas implicações ............... 164 

08 - HISTÓRIA E HISTORIOGRAFÍA DA EDUCAÇÃO SEXUAL ...................................................  165

A influência jesuítica na concepção de sexualidade infantil nos primeiros séculos do Brasil Colônia ..... 166 

Apontamentos da história das atitudes sexuais na antiguidade .................................................................. 167 

Gênero como agencia: movimentos neofundamentalistas nos entornos das educações para as sexualidades

 .................................................................................................................................................................... 168 

Implicações históricas a respeito da Educação Sexual: considerações para uma Educação Emancipatória

 .................................................................................................................................................................... 169 

09 - SEXOLOGIA E EDUCAÇÃO SEXUAL ...........................................................................................  170

As diretrizes e a metodologia do projeto Papo Jovem para trabalhar a Educação Sexual em sala de aula.

 .................................................................................................................................................................... 171 

Educação Sexual Somática (Sexological Bodywork) como ponte entre a terapia corporal e a Sexologia 

Clínica. ....................................................................................................................................................... 172 

10 - SAÚDE SEXUAL .................................................................................................................................  173

Implicações na sexualidade de indivíduos com Síndrome de Turner e Síndrome de Klinefelter no Serviço 

de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina ...................................................... 174 



Percepções e Vivências de mulheres homossexuais acima dos 45 anos, em cidades do interior de São 

Paulo. .......................................................................................................................................................... 175 

Transgeneridade como diagnóstico psiquiátrico em manuais médicos: avanços e desafios ...................... 176 

 

 



 

 

12 

APRESENTAÇÃO 
 

Caros/as leitores e leitoras,  

É com grande satisfação que apresentamos, neste material, os Anais do V Congresso Brasileiro de 

Educação Sexual UNESP – UEL – UDESC e do VII Simpósio Internacional de Sexualidade e Educação 

Sexual – Paraná – São Paulo – Santa Catarina. Os eventos ocorreram na cidade de Londrina/PR, no campus 

da Universidade Estadual de Londrina, no período de 01 a 03 de Novembro de 2018, num período em que, 

com muita tristeza, vimos exacerbar os discursos contra a Educação Sexual na escola, com impetuosidade e 

com excessivas distorções teóricas permeadas por conservadorismo e retrocesso. Isso justifica, ainda mais, a 

realização deste grandioso evento, na esperança de que nós, pesquisadores/as, estudiosos/as e educadores/as, 

encontremos forças para prosseguimos na pela luta pela Educação Sexual. 

Neste espaço que arrebanha os resumos que fundamentaram todas as reflexões que se 

desenvolveram nos três dias de evento, consideramos oportuna a retomada de como nasceram o Simpósio e o 

Congresso. Para isso, recorremos ao registro já feito por Figueiró (2016)
1
, que juntamente com Dr. Paulo 

Rennes Marçal Ribeiro (RIBEIRO, 2016)
2
 e  Dra Sonia Maria Martins de Melo, foi uma das criadoras destes 

eventos. 

Em 2004, Dr. Paulo veio à UEL, para participarmos juntos de uma Banca de Mestrado no Ensino de Ciências e 

Matemática. Em nosso encontro informal, após a Banca, surgiu a ideia de realizarmos um evento que unisse 

UEL e UNESP. Assim nasceu, em 2005, o I Simpósio Paraná - São Paulo sobre Educação Sexual, realizado 

em Araraquara. Convidamos minha amiga e companheira de estudos, Dra. Sonia, e ela trouxe, como sempre o 

fazia, sua turma de orientandas. Ao final, ela solicitou que o próximo evento passasse a ser II Simpósio Paraná 

- São Paulo - Santa Catarina sobre Educação Sexual. Neste II Simpósio, que aconteceu em Londrina (PR), na 

UEL, no ano de 2006,  Dra. Sonia, Dr. Paulo e eu, decidimos homenagear Dra. Isaura Guimarães, uma das 

pioneiras [na Educação Sexual, no Brasil] que esteve presente e, por isso, deu mais significado ao nosso 

evento. O III Simpósio foi realizado em Araraquara, em 2008, ano em que o evento passou a se denominar, 

também, I Congresso Brasileiro de Educação Sexual.  (FIGUEIRÓ, 2016, p.60-61). 

 

 E assim continua a autora: 

 

Paralelo aos Simpósios e aos Congressos Brasileiros de Educação Sexual, supracitados, a partir de 2008, em 

Florianópolis, Dra. Sonia Melo cuidou de organizar Colóquios sobre Grupos de Pesquisa sobre Formação de 

Educadores e Educação Sexual. Nesses eventos, de caráter anual, tanto eu, da UEL, como Dr. Paulo, da 

UNESP de Araraquara, fazíamos também parte, como convidados, além de muitos outros pesquisadores. 

Colóquios, Simpósios e Congressos foram sendo realizados regularmente, até que, no ano de 2014, aconteceu 

o VII Colóquio, que já havia passado à categoria de Internacional, juntando-se, neste ano, em Florianópolis, ao 

V Simpósio Paraná - São Paulo - Santa Catarina sobre Educação Sexual e ao III Congresso Brasileiro de 

                                                           
1 FIGUEIRÓ, Mary Neide Damico. Caminhada de uma psicóloga em prol da Educação Sexual, a partir de 1980, e a reverência a autores e obras 

pioneiras. In: RODRIGUES JÚNIOR, Oswaldo, M. (Org.). Histórias de Las Sexologias Latino-americanas. Vol. II. São Paulo: Instituto Paulista de 
Sexualidade, 2016. p. 49 – 66. 
2
 RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Caminhos da Educação Sexual nas memórias de um pioneiro da Universidade Estadual Paulista “Julio de 2
 RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Caminhos da Educação Sexual nas memórias de um pioneiro da Universidade Estadual Paulista “Julio de 

Mesquita Filho” – UNESP. In: RODRIGUES JÚNIOR, Oswaldo, M. (Org.). Histórias de Las Sexologias Latino-americanas. Vol. II. São Paulo: 
Instituto Paulista de Sexualidade, 2016. p. 67- 89. 
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Educação Sexual.  Tudo indica que este agrupamento de eventos deverá prosseguir por muitos anos. Assim 

esperamos (FIGUEIRÓ, 2016, p.61). 

 

Muitos/as outros/as pesquisadores/as e estudiosos/as vêm juntando-se à equipe inicial, acima citada, 

para participar do planejamento, ou mesmo para lidera-lo e engajar-se ativamente na Comissão Organizadora 

e Científica. Logo, a finalidade que unifica a realização destes Congressos é o estudo da Sexualidade como 

tema que se desdobra em várias áreas de investigação e intervenção, entre elas a Educação Sexual. Neste 

quadro, o V Congresso e VII Simpósio centram-se em temática de particular atualidade, Interseccionalidade 

e transgressões em Educação Sexual, envolvendo a relevância da Educação Sexual como necessidade 

interventiva na escola, decorrente de uma formação tanto inicial, quanto continuada alicerçada na 

interdisciplinaridade, no questionamento, na cidadania e no direito. 

Vale destacar que essa temática se faz emergente quando consideramos a contemporaneidade das 

relações sociais nas quais a Educação Sexual se estabelece. Não há como pensar em ações em Educação 

Sexual desconsiderando a complexidade das relações humanas. Diante disso, o trabalho Interseccional das 

categorias de gênero e sexualidade, pilares do trabalho, exigem devidas conexões com as dimensões sociais 

de classe, raça, etnia, geracional e entre outras que compõem as diversas realidades sociais. No entanto, 

precisamos ser criativos, pensar em novas possibilidades diante da velocidade de transformação dos modos 

pelos quais as relações sociais se estabelecem; por isso transgredir nos força a inventar modos outros de lidar 

com o trabalho em Educação Sexual, em busca de ações mais sintonizadas com as demandas sociais e locais. 

Nosso público constitui-se de professores, pesquisadores e profissionais de Educação, Psicologia, 

Saúde e Ciências Humanas, bem como estudantes de graduação e pós-graduação destas áreas e demais 

interessados pelo campo da Sexualidade e da Educação Sexual e, considerando que o trabalho em Educação 

Sexual é plural, com múltiplos objetivos e abordagens, organizamos os trabalhos apresentados ao longo do V 

Congresso e VII Simpósio em dez eixos temáticos, compreendendo: T01 Investigação e práticas em 

sexualidade e educação sexual; T02 Sexualidade, educação sexual e mídia; T03 Sexualidade, educação 

sexual e formação de professores/as; T04 Sexualidade e direitos humanos; T05 Sexualidade, gênero e 

diversidade; T06 Corpo, erotismo e sexualidade; T07 Políticas públicas em educação sexual e áreas afins; 

T08 História e historiografía da educação sexual; T09 Sexologia e educação sexual; e T10 Saúde sexual. 

Assim, estes Anais são constituídos pelos resumos dos trabalhos apresentados ao longo dos eventos 

e estão organizados em dez capítulos, sendo cada um deles correspondente a um dos eixos temáticos acima 

expostos. Os textos completos referentes a cada um dos trabalhos apresentados estão organizados em outra 

edição, no formato E-book.  
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A família e a Educação Sexual de filhos/as autistas: o que a literatura científica nacional 

oferece? 

 

Thais Rodrigues de Carvalho 

Maria Alves de Toledo Bruns 

 

Que fenômeno é este o autismo? Como a família relaciona com a expressão da sexualidade de filhos/as 

autistas, na infância e na adolescência momento especial na nossa existência? Nosso objetivo é compreender 

como a educação sexual ocorre na relação intrafamília e na interface com as relações extra familiar a 

exemplo a escola, a mídia, a ciência, entre outras. A palavra autismo é derivada do grego “autos” com o 

sentido de “voltar-se para si mesmo”. As primeiras investigações sobre o autismo iniciaram-se em 1911 pelo 

psiquiatra Eugen Bleuler usando a palavra autismo para caracterizar a esquizofrenia.  Em 1943, o psiquiatra 

infantil Leo Kanner estudou 11 crianças com isolamento social, preferência por objetos e ecolalias. Em 1971, 

o segundo Manual Diagnóstico e Estatístico (DSM-II) incluiu como esquizofrenia infantil. Em 1980, no 

DSM III foi classificado como Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID). Em 1994 o DSM IV adotou 

os critérios da Classificação Internacional das Doenças (CID 10) que são: autismo surge antes dos 3 anos de 

idade; prejuízos nas áreas de interação social, comunicação, comportamento restrito e repetitivo. O DSM V 

(2014) categoria o autismo como Transtorno do Neurodesenvolvimento como o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA). Dessa trajetória para compreender como a família relaciona com a expressão da sexualidade 

de filhos/as realizamos uma revisão bibliográfica sistemática e meta-análise. Consultamos as seguintes bases 

de dados SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações). As palavras-chave foram autismo, educação sexual, família e sexualidade. Resultados: 07 

trabalhos publicados (Scielo 01; BDTD 06) excluídos 02 não relacionados à temática. Foram analisados 05 

na íntegra categorizados por eixos temáticos: familiares (3); professores (1); outros profissionais: 

fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e professor especialista (1). Nota-se um número insignificante de 

artigos focando a sexualidade do/a autista, seja na perspectiva da família, do professor/a e de outros 

profissionais. Essa realidade revela que tanto a família, os professores/as e outros profissionais ocultam na 

“fala do silêncio” as dificuldades de relacionar com a sexualidade. A repressão sexual é permeada nesse 

contexto como um sistema de regras proibidoras explícitas nos interditos e permissões que dificultam admitir 

a sexualidade infantil e genital. Essa realidade expressa que a família “faz de conta’ que filhos/as autistas são 

assexuados e infantiliza a manifestação da sexualidade. Os professores por não receberem formação em 

educação sexual sentem-se despreparados para orienta-los, bem como os outros profissionais que reprimem 

as manifestações afetivo/sexuais do autista. Os estudos revelam a necessidade de uma educação sexual 

emancipatória que oriente o cuidado com o corpo e eduque a masturbação como privada para prevenir 

abusos sexuais a partir de uma postura parental de assumir o autista como sexuado. Portanto, a revisão 

sistematizada permitiu avaliar os resultados anteriores e identificar lacunas para novas pesquisas. 

 

Palavras-chave: autismo – educação sexual – família – sexualidade 
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A prática de ensino de Sociologia no combate à LGBTfobia e no debate sobre diversidade sexual 
 

Marina Pedersen 

Eva Aparecida Silva 

 

Partindo da articulação entre teorias, conceitos e temas como princípio metodológico no ensino de 

Sociologia, este trabalho apresenta uma experiência de prática de ensino de Sociologia na abordagem da 

diversidade sexual e sexualidade, com alunos de primeiros e terceiros anos do ensino médio, numa escola 

estadual de Araraquara-SP. A experiência aqui relatada é parte do subprojeto Ciências Sociais do Programa 

Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), que se estruturou através de módulos temáticos, sendo eles: 

Igualdade, diferenças e desigualdade; Gênero; Racismo e Diversidade sexual e sexualidade. Neste trabalho 

relatamos a experiência do quarto módulo que, com o tempo total de duas aulas para cada sala, propôs uma 

série de atividades elaboradas pelos bolsistas. A primeira foi o uso de situações-problema, cujo objetivo era 

expor cenários sem revelar o gênero ou orientação sexual das personagens, e pedir que os alunos 

apresentassem possíveis resoluções a elas. A hipótese era a de que, quando pensamos em pessoas ou casais, 

sempre o fazemos de acordo com a heteronormatividade que nos é ensinada: supondo que mulheres só se 

interessam afetiva e sexualmente por homens, e vice-versa. Ela se comprovou em praticamente todas as salas 

de aula, foram poucos os casos em que alunos supunham, que as personagens compusessem casais 

homoafetivos. Esse momento foi crucial para estimarmos os conhecimentos dos alunos sobre diversidade 

sexual, e também para que discussões sobre homofobia e vivências homossexuais fossem realizadas, tendo 

como norte questões pontuadas nas situações problema, como a doação de sangue feita por homossexuais e o 

casamento civil igualitário. Em todas as salas de aula os alunos suscitaram situações ocorridas nas semanas 

anteriores, que merecem destaque: a presença de uma personagem transexual em uma novela e a liminar que 

pretendia suspender a Resolução nº 01/99 do Conselho Federal de Psicologia, que estabelece as normas de 

atuação de psicólogos em relação às questões de orientação sexual. A suspensão da mesma abriria espaço 

para que eles exercessem tratamentos de reorientação sexual em seus pacientes. Questões de grande 

importância e que foram fundamentais para o desenvolvimento dos debates, se mostrando como uma ponte 

entre o conteúdo exposto e a realidade social dos alunos, mesmo que eles não se identificassem como 

pessoas não heterossexuais. Outras atividades desenvolvidas foram a de exposição e discussão sobre termos 

e conceitos que versam sobre sexualidades e identidades de gênero (bissexual, transexual, travesti, 

intersexual, orientação sexual e homossexualidade - em detrimento a opção sexual e homossexualismo), e a 

confecção de cartazes sobre cientistas LGBT e/ou mulheres, para compor um evento da escola, em 

comemoração ao Dia da Ciência. Ao final das atividades propostas, notou-se uma maior compreensão dos 

alunos sobre os significados das terminologias específicas expostas, o percurso da luta pela conquista de 

direitos e sua dimensão legal, as controversas e intolerâncias ainda existentes, as quais têm impacto direto na 

vida de sujeitos LGBT e nas relações sociais. 

 

Palavras-chave: diversidade sexual; sexualidade; sociologia. 
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A razão logopática no ensino de conceitos relacionados a HIV-Aids 

 

Thiago Henrique Ramari 

Erick Leonardo Naiverth Antonechen 

 

Inspirada nos termos gregos logos (razão) e pathos (emoção), a razão logopática é definida por Julio Cabrera 

como aquela que se ampara em elementos racionais e emotivos para potencializar a aprendizagem de 

filosofia. iferentemente dos fundamentos puramente racionais, cujo espaço privilegiado é o dos livros, a 

razão logopática é observada com mais ênfase nos filmes, por meio dos quais os espectadores aprendem os 

mais diversos conceitos, tanto pelo viés da razão como pelo viés da emoção. Conforme atesta o autor em “O 

Cinema Pensa” (2006, p. 18), “o cinema não seria uma espécie de claudicação diante de algo que não tem 

nenhuma articulação racional e ao qual, por conseguinte, seria dado apenas um veículo ‘puramente 

emocional’ [...], mas sim outro tipo de articulação racional, que inclui o componente emocional”.Com o 

objetivo de ensinar a história e os conceitos relacionados a HIV/Aids a universitários no âmbito de um 

projeto de pesquisa em comunicação, realizou-se uma aplicação metodológica do conceito de Cabrera, 

deslocando-o da filosofia. Essa preparação logopática se mostrou sine qua non para a realização (ainda em 

andamento) da segunda etapa, que é a criação de um site que vai fornecer informações e acolhimento a 

soropositivos e a casais sorodiferentes, baseado na premissa do I = I (Indetectável = Intransmissível). Assim, 

e durante cinco meses, professor e alunos assistiram e debateram os filmes “E a Vida Continua” (1993), 

“Filadélfia” (1993), “A Cura” (1995), “Yesterday” (2004), “Clube de Compras Dallas” (2013), “The Normal 

Heart” (2014) e “120 Batimentos por Minuto” (2017), além do seriado “Angels in America” (2003).No 

primeiro encontro, no qual apenas se apresentou o projeto, observou-se que os estudantes traziam conceitos 

genéricos e pouca informação histórica a respeito do HIV/Aids. Diante disso, formulou-se o problema (como 

ensinar de modo eficaz e empático os conceitos e a história do HIV/Aids a universitários?), adotou-se a 

metodologia logopática e selecionou-se produções audiovisuais com base na pluralidade - os títulos trazem 

personagens heterossexuais, homossexuais e crianças. Com os debates, notou-se que os alunos aprofundaram 

os conhecimentos e desenvolveram solidariedade com a questão. Em várias ocasiões, relataram que se 

emocionaram e choraram enquanto assistiam aos filmes. As discussões foram reforçadas com a leitura de 

textos e com conversas com um médico. Na primeira etapa, concluiu-se que o método logopático contribuiu 

para aprofundar empaticamente o conhecimento dos participantes do projeto. O maior receio no início era o 

de mobilizar os alunos de modo eficaz, para que o site se diferencie dos outros existentes e forneça, além de 

informações científicas, acolhimento ao público-alvo. A metodologia mostrou que o cinema é uma 

ferramenta eficaz no processo de ensino-aprendizagem e, acredita-se, gerará, por meio do site, um serviço 

relevante à sociedade. A experiência abre espaço para discussões futuras a respeito da necessidade de se 

tratar o elemento emocional como fundamental ao processo pedagógico em qualquer ambiente estudantil. 

 

Palavras-chave: HIV; Aids; razão logopática; cinema; práticas de ensino. 
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Aspectos históricos, legais, sociais e educacionais da naturalização cultural da violência contra 

a mulher 

 

Maria Beatriz do Nascimento Luz 

Cláudia Ramos de Souza Bonfim 

João Paulo Pereira dos Santos 

 

Este  estudo é qualitativo-bibliográfico-explicativo, com aporte de pesquisa de campo, através de 

questionário aplicado para 30 mulheres com três questões dissertativas, antes e após a intervenção realizada 

no Curso de Pedagogia através da palestra. Fundamenta-se especialmente em Louro,  Lacerda e na 

Legislação Brasileira. Objetiva-se esclarecer  como a  sociedade machista-patriarcal influencia a 

naturalização dos preconceitos, desigualdades e violências contra as mulheres identificando o que mulheres 

reconhecem como violência antes e depois da intervenção. Aborda-se sobre o significado histórico de 

gênero, sexismo, machismo, misoginia e patriarcalismo; tipifica-se as violências contra a mulher 

caracterizadas na legislação brasileira; explica-se a origem da opressão cultural sofrida apontando que nem 

sempre o homem foi considerado superior à mulher; esclare-se sobre as diversas formas de violências 

utilizadas na mídia que se constituem como objetificação, depreciação e naturalizam violências simbólicas 

contra o gênero feminino; aponta-se a percepção de mulheres sobre o que elas reconhecem como violência 

contra a mulher. Questiona-se: como a cultura machista naturaliza a violência de gênero?  Considera-se que, 

as violências e discriminações sofridas historicamente é sistêmica e  decorre de uma educação marcadamente 

patriarcal, machista, misógina e sexista consolidade no ambiente familiar, escolar e social. A maneira como 

fomos educados(as) e as experiências vivenciadas naturalizam diversas violências, impedindo-nos de 

reconhecê-las; assim, são incorporadas de maneira inconsciente e continuam sendo aceitas e disseminadas. A 

mídia reforça a objetificação e o papel inferior da mulher historicamente determinado, o que, muitas vezes, 

acaba por difundir o discurso que coloca a vítima como culpada por algumas violências sofridas. Desde a 

violência simbólica até o feminicídio há indícios marcados em um caminho que pode ser modificado à partir 

do momento que a mulher reconheça a violência que está sofrendo e não permita que ela se repita ou que se 

transforme em outros tipos de violência, chegando ao feminicídio, pois,  em geral, a violência se repete por 

diversas vezes e a mulher por medo, aceitação ou pelo não reconhecimento das violências, entre outros 

fatores permite que elas continuem ocorrendo, não denunciando o agressor, nem tomando medidas pessoais 

para que isso cesse. Através dos questionários aplicados pode-se considerar que muitas formas de violência 

não são reconhecidas, sendo incorporadas como naturais dentro de uma relação afetiva-conjugal. Após a 

intervenção elas conseguem reconhecer outros tipos de violência e reconhecer inclusive que, já sofreram 

alguma delas. Assim, espera-se contribuir para a desconstrução de preconceitos e violências históricas 

sofridas e apontar a importância de se realizar intervenções a partir de uma perspectiva crítica como 

possibilidade de oferecer elementos que possibilitem que homens e mulheres as reconheçam e desenvolvam 

a criticidade formando consciências capazes de identificar as violências naturalizadas e lutar pela sua 

desconstrução e superação. 

 

Palavras-chave: Gênero. Violência contra a Mulher. Machismo. 
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Capacitação de cuidadores de idosos: a educação sexual como o pilar de uma formação inclusiva e 

respeitadora da diversidade de vivências no processo de envelhecimento 

 

Carolina Xavier Esteves 

Roberta Seixas 

Paulo Rennes Marçal Ribeiro 

 

Com o avanço e progresso da atividade humana, o homem desenvolveu em seu benefício, fruto de trabalhos 

científicos e genéticos, a capacidade de atingir uma esperança média de vida superior àquela que, em meados 

do século passado, não era possível. No entanto, apesar dos avanços científicos e tecnológicos ao seu dispor, 

a mente humana permanece fiel ao mais arreigado da sua existência. Por força dos usos e costumes, a 

transição a operar da segunda para a terceira idade, continua a afirmar-se como uma etapa árdua, onde a 

resistência à mudança, seja ela física ou mental, custa a aceitar. Os mais conformados tendem a superá-la, os 

outros, nem tanto. É pois neste contexto do mito associado à velhice, assim como à sexualidade do idoso, 

que este trabalho se desenvolve. Pretendemos através deste estudo dar uma visão da realidade sobre a 

sexualidade na terceira idade, assente em valores morais e sociais que caracterizam esta etapa da vida. 

Alicerçamos nossos estudos tendo em conta que a educação sexual durante a terceira idade e ao longo de 

toda a vida, tem como finalidade a melhoria das possibilidades humanas no campo das relações interpessoais 

em geral, e sexuais em particular (López Sánchez & Olazábal Ulacia, 2006), deste modo os objetivos 

principais deste estudo, foram proporcionar aos 65 cuidadores de idosos formais e informais da comunidade 

de uma pequena cidade do interior de São Paulo, através de 30 horas de formação, a aquisição de 

conhecimentos básicos sobre os processos de envelhecimento dando ênfase à sexualidade na velhice; 

aquisição de atitudes e hábitos de respeito, de acordo com o modo como os idosos desejam viver a sua 

sexualidade, assim como respeitar a vida privada dos mesmos; conhecer as habilidades e estratégias 

necessárias para ajudar os cidadãos seniores neste campo e ainda dotá-los de capacidades para criarem perfis 

de atuação, onde tivessem em conta o nível socioeconómico dos idosos, o grau de escolaridade, o estado 

civil e ter em consideração a sociedade de onde são oriundos, pois a maioria destes, foram focados num 

modelo de sexualidade baseado no jovem, já com a prévia ideia de que o idoso era assexuado e onde pouco 

se pode observar sobre o que realmente significa e de que maneira é vivida a sexualidade na terceira idade. A 

formação teve caráter de capacitação, certificação e avaliação. Os resultados foram considerados satisfatórios 

quanto a capacidade de aprendizado dos cuidadores, sendo explícito entre os mesmos, uma quebra de 

paradigmas e uma aprendizagem em paralelo, quando acabam por se identificarem com a proposta e os 

mesmos revelarem ao fim da formação que eles como seres humanos mudaram seus pontos de vista acerca 

do envelhecimento e das práticas e vivências da sexualidade. Da aplicação desta formação e deste estudo, 

suscitaram-nos novos desafios, a fim de que possamos alargar estas formações à toda a comunidade para que 

possamos fomentar um melhor entendimento e qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento, 

através do legado da educação sexual aplicada à todos e em todos os contextos. 

Palavras-chave: Envelhecimento. Sexualidade. Mitos. Contágio. Vírus HIV. 
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Combate a LGBTfobia no IFSP São Miguel Paulista com alunos do cursinho popular e informática 

para terceira idade 

Flávio Daiji Kishigami 

 

Em julho de 2016, é inaugurado o Centro de Referência em Educação Tecnológica e Profissional do IFSP no 

bairro de São Miguel Paulista, zona leste do município de São Paulo, em parceria com a prefeitura, gestão do 

prefeito Fernando Haddad. Nessa parceria, a prefeitura cederia a infraestrutura enquanto o IFSP forneceria os 

cursos para atender a demanda da população. Fiquei responsável pelas aulas de Geografia do cursinho 

popular e de parte das aulas de informática para terceira idade. No mesmo período, foi inaugurado o Centro 

de Cidadania LGBTI Laura Vermont no mesmo bairro, e tentei uma parceria para oferecer cursos. A parceria 

não ocorreu, mas conheci a recepcionista Amanda Marfree, travesti, que foi atendida pelo projeto 

Transcidadania e acabou por abandonar a prostituição. Em uma das aulas do cursinho, em abril de 2017, 

alguns alunos mencionaram a “bolsa travecão” da prefeitura, dizendo que era um gasto absurdo de dinheiro 

público e afirmaram também que algumas travestis “pedem pra morrer, porque não sabem se comportar”. 

Parei o conteúdo ministrado e disse que a partir daquele momento nossas aulas seriam sobre violência de 

gênero. Que iríamos discutir o tema, levantar dados e compará-los com de outros países. No início, houve 

resistência por parte dos estudantes homens – que diziam que o tema não era relevante para o ENEM –, mas 

a ideia foi bem recebida pelas estudantes mulheres. Argumentei com os rapazes que no ano anterior, 2016, o 

tema da redação do ENEM foi justamente a violência contra a mulher no Brasil, que os convenceu a 

participar do trabalho. A partir das pesquisas e levantamento de dados, foram confeccionados cartazes 

mostrando a violência contra a mulher, contra a população LGBTI e o suicídio masculino, além de rodas de 

conversa com os alunos sobre a imposição do padrão machista na sociedade. A predominância é feminina 

nas aulas de informática para terceira idade e a maioria das pessoas que as frequentam estão procurando um 

espaço para socializar além do aprendizado e, por isso, o assunto machismo foi tema de conversas e de uma 

redação nas aulas de word. Após um mês de trabalho, foi realizado no dia 25 de maio de 2017 o evento 

Combate a LGBTFobia com a presença do Prof. Dr. José Ronaldo Trindade, especialista em estudos de 

gênero e a recepcionista Amanda Marfree. Foi muito interessante ver jovens ao lado de pessoas da terceira 

idade, primeiramente ouvindo e depois participando, perguntando a respeito do tema e principalmente sobre 

a vivência da Amanda. As estudantes do cursinho finalizaram o evento recitando o poema “Sou puta” de 

Helena Ferreira. O resultado foi bastante satisfatório, pois as falas dos estudantes de ambas as gerações no 

pós evento, era de que a escola e o espaço público deveriam ser para todos, sem discriminação. Que a 

reprodução do machismo não traz benefícios para ninguém. A dificuldade foi encontrar formas distintas de 

tratar o mesmo assunto para públicos tão diferentes, porém, ao abordar um assunto que surge de forma 

orgânica dentro da sala de aula, tornando os estudantes protagonistas do processo, ao invés de ignorá-lo ou 

discutir utilizando-se de uma posição hierárquica, pode ser eficaz. 

 

Palavras-chave: LGBTfobia, violência de gênero, machismo, estudantes, terceira idade. 
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Crônicas brasileiras contemporâneas e masculinidades: possibilidades de trabalho na Educação 

Sexual 

 

Luiz Carlos Santos Simon 

Renata Beloni de Arruda 

Fabrícia Cristina Florêncio 

 

A leitura de crônicas brasileiras contemporâneas permite identificar uma forte tendência da vida cotidiana no 

presente: o debate sobre os posicionamentos de homens e mulheres em suas relações interpessoais. Enquanto 

os estudos feministas se desenvolveram com certa rapidez em diversos campos do conhecimento, as 

experiências masculinas têm enfrentado maior dificuldade para se afirmar como objeto sistemático de 

pesquisa. Na esfera dos estudos literários, não é comum defrontar-se com atividades críticas que elejam o 

homem como centro das reflexões, embora nas manifestações literárias fique evidente a fartura 

proporcionada pelos desajustes e impasses nos desempenhos masculinos. De qualquer modo, cabe 

reconhecer que há material teórico, crítico e historiográfico disponível. Em termos de títulos bibliográficos, 

como exemplos, podem ser citados: a) o livro História da virilidade, que reúne contribuições de vários 

historiadores e se divide em três volumes, publicado na França em 2012 e traduzido para o português, no ano 

seguinte; b) a obra de R. W. Connell, fiel à questão em publicações que se multiplicam desde os anos 1980, 

algumas delas já traduzidas para o português; c) as iniciativas de pesquisadores brasileiros como Mary Del 

Priore, que recentemente organizou o livro História dos homens no Brasil, e Sócrates Nolasco que, ainda nos 

anos 1990, organizou A desconstrução do masculino; d) a produção de outros estudiosos brasileiros, que, em 

conjunto, é expressiva, como textos de Fátima Cecchetto, Guacira Lopes Louro, Lia Zanotta Machado, 

Benedito Medrado e Jorge Lyra e Richard Miskolci; e e) os títulos produzidos por pesquisadores de outras 

nacionalidades, ainda indisponíveis em edições brasileiras, como os de Berger, Buchbinder, Figueroa-Perea, 

Kimmel, Reeser e Seidler, além daqueles que já promovem a integração entre masculinidades e crítica 

literária, como Cortés, Millington, Murphy, Robinson, Shamir, Travis e Venkatesh. A proposta do presente 

trabalho é apresentar mais detalhadamente a obra de três cronistas brasileiros contemporâneos que focalizam, 

com destaque, as masculinidades: Luis Fernando Verissimo, Carpinejar e Antonio Prata, sem que isso 

signifique deixar de ressaltar outros autores, como Xico Sá, Marcelo Rubens Paiva, Tati Bernardi e Eliane 

Brum. Espera-se comentar, ainda que brevemente, os textos desse conjunto de cronistas, e também 

apresentar referências bibliográficas de seus livros, além de títulos de crônicas que contêm situações 

propícias ao trabalho na educação sexual. A expectativa, enfim, é de que o material reunido constitua 

recursos e estratégias estimulantes para atividades interdisciplinares a serem desenvolvidas nas práticas de 

educação sexual. 
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Educação Sexual não é brincadeira? Uma turma de escola mostra o que aprendeu, brincando! 

 

Andréa Rocha de Oliveira Rivili 

 

Os temas sexualidade e educação sexual há muito geram implementação de políticas públicas para melhorar 

a saúde do adolescente. O Programa Saúde na Escola, por exemplo, tem objetivado desenvolver ações que 

promovam a saúde sexual e reprodutiva, bem como ampliar parcerias entre escolas e outras instituições para 

formar integralmente o cidadão. Porém, os resultados não são os esperados. A escola não tem sido eficaz 

neste sentido. Em geral, o professor é transmissor de informações, tentando garantir a assimilação e 

memorização de conteúdos, inibindo a participação ativa do aluno e a troca de experiências sobre suas 

vivências. Diante disto, cabe à escola assumir seu papel de ambiente de aprendizado e convívio, onde se 

valorize a criticidade como possibilidade de discussão de valores, atitudes, preconceitos e sentimentos, além 

de ser espaço para esclarecimentos de dúvidas. Nesta perspectiva, os jogos educativos são importantes 

instrumentos de ensino, pois possibilitam exploração de diferentes conteúdos e auxiliam na compreensão dos 

conceitos, bem como estimulam a socialização, promovem desafios e levam os alunos a pensar, desenvolver 

aspectos emocionais, afetivos e cognitivos. Nas propostas de educação sexual formal, os jogos são utilizados 

como instrumentos pedagógicos tão poderosos e educativos quanto quaisquer outros discursos educativos. 

Assim, neste trabalho, objetivou-se desenvolver o tema educação sexual através de metodologias ativas 

mescladas a aulas expositivo-interativas com uso de variados recursos didáticos, para que os alunos 

vivenciassem uma aprendizagem significativa e fossem capazes de elaborar seu próprio jogo educativo. Essa 

prática aconteceu nas aulas de Biologia, numa turma de 3º ano de nível Médio. Os alunos tiveram momentos 

de estudo dirigido, em grupo, onde puderam desenvolver o aspecto colaborativo da construção do 

conhecimento, participaram de palestra com uma enfermeira, especialista em sexualidade e educação sexual,  

onde puderam interagir e conversar a respeito de suas dúvidas, bem como tiveram acesso a aulas de vídeo.  

Percebeu-se que havia ainda muitas dúvidas e decidiu-se, portanto, construir uma caixa, em formato de urna, 

para que fossem depositadas, de forma anônima, as dúvidas e perguntas para a especialista colaboradora  

responder. Ao topar o desafio, a especialista participou de uma espécie de mesa redonda, onde foram 

respondidas as dúvidas e perguntas dos alunos, de uma forma muito divertida e prazerosa. Após essas 

metodologias aplicadas em aula, os alunos foram avaliados, em grupo, elaborando um tipo de jogo 

educativo, onde puseram em prática o aprendizado adquirido. Foram elaborados jogos da memória, dois 

tipos de bingo e um jogo de tabuleiro, com fichas de perguntas e respostas. Todos os jogos foram 

desenvolvidos em sala de aula e aplicados na turma. Os alunos demonstraram-se felizes e satisfeitos por 

criarem material que diverte e ensina. Relataram que sua criatividade e produção teriam sido incentivadas e 

valorizadas com esta metodologia e que o ensino passou a ser mais significativo pois não só puderam 

aprender, como também se divertir e criar algo que pode ter potencial para ensinar outros alunos. 
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Educação Sexual: humor utilizado como ferramenta didática no processo avaliativo 

 

Roberta Seixas 

Denise Maria Margonari 

Fábio Mahal da Silva Gonçalves 

 

No Brasil, infelizmente, podemos observar um crescimento considerável de gravidez precoce e 

contaminação por infecções sexualmente transmissíveis (IST) em adolescente. Qual seria, portanto, o motivo 

desses dados tão alarmantes? Seria culpa da família ou da escola? A família, por vezes, não consegue 

desenvolver uma educação sexual saudável, seja pelo fato dos pais terem sofrido uma repressão sexual ao 

longo da vida e não conseguirem, nem ao menos, falar de sua própria sexualidade, ou porque o assunto 

também lhe foi negligenciado, e até mesmo por acreditarem que seus filhos não possuem parceiros sexuais, 

e, portanto, a conversa não se faz necessária, e, por fim, o fato de acreditarem que discutir sexualidade com 

seus filhos os incentivariam a fazer sexo. Por todos esses motivos, a escola acaba sendo palco para as 

discussões que envolvam a educação sexual, seja ela no âmbito social, psicológico e biológico. Esse trabalho 

tem como foco a educação sexual na área de ciências biológicas, com foco biológico, no combate a gravidez 

precoce e IST, no ambiente escolar, para alunos de ensino médio em uma escola estadual do interior paulista. 

A grande maioria dos alunos já possuem conhecimento para evitar a gravidez precoce e o contagio de IST, 

mas porque não o utilizam? Mesmo a educação sexual ser contemplada no currículo como temas transversais 

(PCN), porque ainda temos dados tão alarmantes? Seria, talvez, as metodologias e didáticas empregadas no 

ensino de educação sexual dentro da escola um dos problemas que acabam influenciando esses dados? 

Diante de todos esses questionamentos optamos por trabalhar, utilizando metodologias e didáticas 

diferenciadas, o conteúdo de gravidez precoce e IST em forma de um minicurso para 83 alunos do 1º ano do 

ensino médio. A metodologia para o desenvolvimento da aprendizagem sobre o tema foi os 3 Momentos 

Pedagógicos de Delizoicov (1982), sendo que a grande investigação ocorreu no uso de humor no 3 Momento 

Pedagógico (Aplicação do Conhecimento), com intuito de avaliar se o aluno adquiriu novos conceitos e/ou 

descontruiu concepções prévias de senso comum sobre a sexualidade. As avaliações se pautaram na 

construção de memes em três categorias: 1. Anatomia e fisiologia masculina e feminina, 2. Tipos de sexo: 

mitos e tabus e 3. Processos biológicos de envolvem a reprodução (a escolher: fecundação, ciclo menstrual, 

ovulação e ejaculação), categorias essas que foram criadas a partir de uma pesquisa anterior embasadas nas 

lacunas encontradas no processo de ensino aprendizagem de educação sexual. A investigação dos resultados 

se deu pela análise de conteúdo de Bardin (1995). Enfim, pudemos observar que o método utilizado para 

avaliar foi eficaz, pois os alunos conseguiram: interiorizar o conhecimento e representar esse entendimento 

de forma humorística utilizando se de meme; fazer uso dos recursos tecnológicos diminuindo assim a 

indisciplina e a “cola”, muito comum em avaliações; e por fim, diante das frases humorísticas utilizadas nos 

possibilitou a proximidade com a realidade do aluno, uma vez que estes se utilizaram de situações 

corriqueiras, do seu próprio dia a dia, para a construção dos memes. 
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Educação Sexual: visão de pais de alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 

 

Maria Conceição da Costa Matos 

Andreia de Freitas Zompero 

 

A educação sexual no contexto escolar é um tema que tem suscitado debates éticos na atualidade. Este 

trabalho é parte de um estudo mais amplo  que tem como tema as concepções dos pais referentes ao papel da 

escola frente à educação sexual. Nesta pesquisa, foi aplicado um questionário semiestruturado, assim como a 

apresentação de situações-problema, para compreender a visão dos pais dos alunos do sexto ano de uma 

escola estadual de Londrina, PR. Neste trabalho especificamente, apresentamos a análise da primeira 

pergunta discursiva “O que você compreende por Educação sexual? ” Que objetiva identificar como os pais 

ou responsáveis conceitualizam o termo educação sexual, pois, é a partir da identificação deste conceito que 

responderão as demais perguntas que elucidará o problema da pesquisa. Partindo destas respostas, foram 

definidas cinco categorias de análise, aspectos biológicos, transmissão de conhecimentos gerais, controle e 

prevenção, orientação pontual e outras colocações. Da análise dessas categorias, conclui-se que o conceito de 

educação sexual é variável entre os entrevistados, pois, este é construído a partir das crenças e valores de 

cada um. Para a aplicação dos questionários, todos os pais foram convidados, o número de participantes não 

foi definido a priori, considerando que a participação foi voluntária. Frente a um universo de 140 pais, 22 se 

dispuseram a participar da pesquisa. Sobre a coleta de dados, foram realizados questionários 

semiestruturados, assim como a apresentação de situações - problema, reais que ocorreram na escola, para 

suscitar a reflexão dos pais e responsáveis mediante assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. As perguntas do questionário foram validadas por pares e a pesquisa foi  aprovada pelo Comitê  

de Ética em Pesquisa (CEP) da UNOPAR. Dos vinte e dois pais entrevistados, sete consideram que a 

educação sexual deve ser para controle da atividade sexual e prevenção das possíveis consequências, como 

doenças ou violências. Para seis dos entrevistados, a educação sexual deve tratar de qualquer assunto que 

envolva a sexualidade. Para quatro, a educação sexual é uma orientação pontual, em que alguns assuntos são 

importantes, mas nem todos. Dois pais afirmam ser pertinenete à educação sexual apenas o trabalho com 

questões biológicas. Três entrevistados não se encaixaram nas categorias de análise anteriores e se 

enquadraram, portanto, na categoria de outras colocações, por serem respostas únicas. Pode-se compreender 

que as concepções de educação sexual são diversas entre os entrevistados, pois, é um conceito que parte das 

crenças e experiências pessoais, assim como do momento histórico, político e social vivido. As respostas 

desta pergunta, elucidaram o que a maioria dos pais entrevistados acreditam ser educação sexual, partindo de 

ideias conservadoras, segundo Figueiró (2009), de que educação sexual não deve tratar questões que 

envolvem sentimentos,  prazer, mas para controle, prevenção, de caráter biológico ou uma orientação 

pontual, ainda são maioria neste contexto. 
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Entre Garotas: um projeto de empoderamento feminino na escola 

 

Isadora de Freitas Oliveira 

 

Muitas transformações sociais vêm acontecendo no campo da sexualidade. A escola é local privilegiado no 

entendimento dessas mudanças. Esse debate não se restringe a relação sexual e a prevenção, mas diz respeito 

à construção da identidade, o conhecimento e autonomia do corpo. Promover a educação sexual é 

importantíssimo no combate às violências sexuais, na prevenção de infecções e gravidez indesejada, no 

entendimento do seu corpo e na maneira como a sexualidade será percebida e expressa. Há uma grande 

demanda por parte dos jovens em relação aos conteúdos ligados ao sistema reprodutor e à sexualidade. Esse 

trabalho surge daí e da percepção de que as aulas de ciências reproduzem um discurso machista. Nesse 

contexto, as meninas são as principais vítimas da falta de diálogo. Espaços femininos onde elas se sintam 

seguras para troca de experiências e aprendizados são raros. A violência doméstica e os abusos sexuais são 

realidades em diversos contextos, principalmente em situações de vulnerabilidade social. Esse projeto nasce 

com o objetivo de contribuir para a  transformação desse cenário. O projeto ‘Entre Garotas’ começou em 

2017 como uma oficina e está concluindo a sua segunda turma, contando com a participação de 15 

estudantes, durante oito encontros de 1h30. Divididos em: 1) Apresentação, objetivos e expectativas; 2) 

Estereótipos de gênero e feminismo; 3) Corpo feminino e sexualidade; 4) Padrões de beleza e auto-estima; 5) 

Relacionamentos; 6) Assédio; 7) Sororidade e 8) Encerramento. Os encontros contam com metodologias 

variadas, buscando criar um ambiente de acolhimento, onde possam partilhar experiências e incertezas, e 

criar uma rede de apoio. A participação é voluntária, e apesar do tema contar com a resistência de alguns 

pais, o projeto aconteceu sem maiores problemas, com o apoio da direção da escola. As alunas envolvidas 

demonstraram ao fim do curso posturas mais empoderadas no cotidiano, na aceitação do próprio corpo e no 

desenvolvimento da auto-estima. A capacidade transformadora do projeto também pode ser percebida ao 

reformular o entendimento sobre o assédio e possibilitar novas posturas. Promover a socialização de 

experiências e assim, a percepção de não se estar sozinha frente a esse tipo de vivência, é fundamental para 

romper com a cultura do estupro. Com o projeto, houve um aumento das denúncias de assédio, comparadas 

ao início do ano letivo. Também foi criada uma rede de proteção e apoio, integrando outras colegas não 

participantes, perdurando para além dos encontros. Somente a troca de vivências entre mulheres permite 

desconstruir estereótipos, ressignificar padrões, e promover a auto-aceitação como um todo. Seus corpos, 

suas relações, suas posturas, sua sexualidade. Propor espaços femininos, possibilitar a reflexão sobre o que é 

o assédio e violência sexual, desenvolver a empatia entre mulheres e pregar a sororidade são os objetivos 

básicos do projeto, funcionando como um primeiro passo no empoderamento dessas garotas. 
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Escola em movimento: combate à violência sexual e LGBTI+fobia através de práticas de educação em 

direitos humanos de coletivos feministas de Londrina/PR 

 

Amanda Aparecida Pedro Gaion 

Meire Ellen Moreno 

Talita Soares Leite 

 

Depois da primeira Marcha das Vadias-Londrina/PR, ocorrida em 2012 – que alcançou grande visibilidade e 

marcou um período de relevante atuação do(s) movimento(s) feminista(s) e LGBTI+ local – um grupo de 

militantes feministas, entre elas professoras e educadoras sociais, integrantes de coletivos e organizações da 

cidade, passou a entender a escola como um espaço estratégico para discussões sobre direitos humanos, 

especialmente as questões relativas às violências de gênero e sexual. Tal percepção veio à tona a partir das 

discussões do grupo sobre a necessidade do combate à essas violências nos contextos escolares, assim como 

a relevância de possibilitar a troca de saberes e reflexões sobre os direitos humanos entre jovens 

secundaristas, a partir da perspectiva dos estudos de gênero. Desta forma, o grupo passou a realizar oficinas, 

em sua maioria no ensino médio das escolas públicas, sobre temas relativos às questões de gênero e 

sexualidade, principalmente o machismo, a violência sexual e a LGBTI+fobia. É a partir dessas experiências 

que propomos, neste trabalho, além de problematizar teoricamente a importância da educação em direitos 

humanos e a eduação sexual no combate às diversas formas de violência, apresentar o passo a passo de 

algumas oficinas ocorridas desde então, discutindo como se deu a construção e quais os principais limites e 

possibilidades de cada uma delas. Tal esforço se dará tanto no que diz respeito ao processo de 

ensino/aprendizagem quanto à necessidade de elaboração de práticas educativas mais inclusivas, quando o 

que está em jogo é o reconhecimento das identidades de gênero e de orientação sexual, e a construção das 

subjetividades de estudantes e educadorxs num cenário político conservador e de retrocessos em termos de 

políticas educacionais. Compartilharemos os textos didáticos utilizados, lista de recursos necessários e 

resultados das experiências de três oficinas cujos temas centrais são: violência sexual; gênero; LGBTI+fobia. 

Para a construção das oficinas, consideramos documentos oficinais orientadores de políticas educacionais 

que legitimam tais práticas nas escolas públicas e outros aspectos tais como a diversidade das juventudes e 

os precários recursos materiais das escolas públicas. Nosso relato tratará, ainda, da importância dos 

movimentos sociais na articulação entre Estado e sociedade civil para a construção de uma educação 

democrática, crítica, gratuita e de qualidade. Acreditamos que nosso relato pode colaborar com a troca de 

saberes e experiêncis entre educadorxs, disseminar recursos didáticos e práticas de ensino mais inclusivas do 

ponto de vista das identidades de gênero e orientação sexual e contrubuir com o debate sobre a educação não 

sexista e não LGBTI+fóbica junto a comunidade científica. 
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Humor e ludicidade na educação sexual: práticas para o ensino médio 

 

Roberta Seixas 

Carolina Xavier Esteves 

Denise Maria Margonari 

 

Atualmente é evidente a dificuldade vivenciada pelos profissionais de educação em discutirem educação 

sexual nas escolas brasileiras. Podemos atribuir, inicialmente, ao fato de que esta foi introduzida no 

currículo, como tema transversal, tardiamente com a postulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). Somado ao problema da legislação tardia, nos deparamos com o infortúnio na formação de docentes, 

falta de materiais e metodologias para se trabalhar as questões de sexualidade no intuito de desmistificar 

tabus e mitos, muito presentes em nossa sociedade atual. O desenvolvimento deste projeto foi a partir da 

aplicação de uma unidade didática específica, organizada de acordo com a metodologia dos Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2002), tendo como objetivo a investigação da eficácia do uso de 

humor em jogos didáticos para diagnosticar (1MP) o conteúdo prévio sobre educação sexual à 36 alunos, do 

1º ano do ensino médio, de uma escola estadual do interior do estado de São Paulo. A pesquisa se deu de 

forma quali-quantitativa, pois, sobre o fenômeno estudado, foram levados em consideração tanto os dados 

numéricos, com a pontuação final do jogo, utilizados para medir o conhecimento e a aprendizagem, quanto 

dados não mensuráveis, obtidos a partir dos registros da observação e relatos dos participantes para 

diagnosticar quais conteúdos foram assimilados e quais se faziam necessários retomar. Quanto à natureza, o 

presente trabalho caracterizou-se como uma pesquisa aplicada, uma vez que houve a elaboração e utilização 

de um jogo didático, cuja finalidade foi verificar a contribuição do mesmo no processo ensino-aprendizagem 

e a sua utilização no ensino de Biologia, para a aprendizagem em educação sexual. A análise dos resultados 

quantitativos comprovou uma média de acertos de somente 28% das respostas. A análise dos resultados 

qualitativos, respostas e argumentos dos alunos, comprovou que os adolescentes estão envoltos a crendices e 

fábulas que envolvem a sexualidade e que, mesmo, segundo PCN, ao já terem tido acesso ao conhecimento 

no 8º ano do ensino fundamental, não conseguiram absorver o conteúdo especifico e acabaram por reforçar 

medos e receios infundados. E, portanto, se faz necessária a retomada da discussão referente ao sistema 

reprodutor humano para desmistificar conceitos equivocados, orientando os alunos para que exerçam sua 

sexualidade com responsabilidade contribuindo também, para uma prática sexual saudável. 
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Manual Didático sobre Sexualidade Humana em Libras 

 

Danley Greg Bezerra da Silva 

Priscila Caroza Frasson Costa 

Luiz Renato Martins da Rocha 

 

A interdisciplinaridade entre áreas é essencial na atualidade, já que por décadas, muitos trabalhos realizados 

foram feitos de forma descontextualizada e isolada. Nesse contexto, objetivamos unir duas áreas: Educação 

Sexual e Educação Especial, mais especificamente a surdez e assim, apresentar o desenvolvimento de um 

manual didático com palavras relacionadas à sexualidade, na expectativa de que estudantes surdos, usuários 

da Língua Brasileira de Sinais (Libras), tenham uma melhor compreensão dos conceitos que envolvem o 

aspecto biopsicossocial, inerentes ao processo de Educação Sexual. A sexualidade é um tema muito 

importante que deve ser amplamente abordado, principalmente entre os adolescentes, que com a puberdade 

passam por muitas mudanças físicas e emocionais e que geram vários questionamentos, muitas vezes não 

revelados. No adolescente surdo, isto não é diferente, haja vista que a puberdade também aflora o seu 

desenvolvimento emocional e sexual. Com a falta de materiais e informações associadas à sexualidade 

humana, muitas vezes sem veiculação em Libras, é que originou-se a pergunta/problema que norteia esse 

estudo: estariam sendo os surdos, prejudicados pela ausência de materiais em sua língua e isso ocasionando, 

muitas vezes, o aumento de caso de gravidez indesejada, IST e a AIDS, deixando para família e a escola 

como os únicos elucidativos do processo de idealização da sexualidade? (CRUZ; OLIVEIRA, 2002). A 

presente pesquisa é um estudo do tipo exploratório e foi realizada seguindo os seguintes passos: (I) 

Identificação das palavras/sinais relacionados à sexualidade; (II) Refinamento dos Verbetes/Sinais, 

selecionados na etapa anterior; (III) Categorização dos verbetes de acordo com seus respectivos focos; (IV) 

Validação das categorias e verbetes, por pesquisadores da área; (V) Modificação das definições e frases pré-

existentes, todas com enfoque no biopsicossocial; (VI) Apresentação do manual a estudantes e professores 

usuários da Libras e, por fim, (VII) Ajustes no manual apontados na etapa anterior. Com relação à orientação 

dos jovens surdos no tocante à sexualidade, constata-se que são escassas as informações disponibilizadas em 

sua língua (ZANCAN e SILVA et. al, 2018). O presente estudo vem ao encontro de tal lacuna e com este, foi 

possível apresentar à comunidade surda, um material rico em sinais, frases e definições de verbetes, o que 

deixou os usuários surdos extremamente satisfeitos com tal manual. Fornecer material didático-pedagógico 

especializado aos surdos é uma inovação que contribuirá para atender não somente a jovens em espaços 

formais de ensino, mas a qualquer surdo usuário da Libras e de qualquer faixa etária. Iniciativas como estas 

podem ser cada vez mais integradas no processo de escolarização de estudantes surdos, que muitas vezes, 

por políticas pouco sensíveis a sua singularidade linguística, são negligenciados pela escassez de matérias 

em sua língua. Assim sendo, inferimos que o manual sobre sexualidade humana, contribuirá com a formação 

de jovens surdos.  

 

Palavras-chave: Manual, Sexualidade, Surdo, Libras, Interdisciplinar. 
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Mulheres nos livros didáticos: uma perspectiva de gênero 

 

Mariane Pizarro de Souza 

 

O livro didático é um instrumento constate nas salas de aula do país desde o século XIX, sendo ainda, 

atualmente, o principal suporte metodológico, teórico e pedagógico de muitos docentes, principalmente 

daqueles que atuam na rede pública, na qual os dispositivos e recursos tecnológicos são, por vezes, escassos 

ou inexistentes. Entretanto, Bittencourt (2006) alerta que os livros didáticos, como qualquer artefato feito 

pelo homem, não são isentos de intenções políticas, e podem reproduzir posicionamentos e ótica dos grupos 

dominantes. Pensando na importância de tal material para a educação brasileira, fundamentalmente, a 

educação pública, e refletindo sobre o período político em que se encontra o Brasil atualmente, 

essencialmente, quando as discussões sobre gênero em salas de aula se tornaram alvo de críticas ferrenhas 

por grupos conservadores e por meios das redes sociais, é proposto com este trabalho, a análise de dois livros 

didáticos de História do 6º do Ensino Fundamental II, os quais fazem parte da lista de livros aprovados pelo 

PNLD de 2017 e foram distribuídos por escolas públicas de todo o país. Tal estudo será feito se preocupando 

em analisar a forma como a História das Mulheres está sendo representada nos materiais, e como o conteúdo 

está posicionado em suas páginas, assim como as imagens referentes à figura feminina. Antes de realizar a 

análise dos livros, é necessária a compreensão do termo gênero, o qual foi cunhado na década de 1960 pelas 

feministas norte-americanos que buscavam um campo analítico para poderem entender como as diferenças e 

desigualdades entre homens e mulheres foram engendradas, negando-se a acreditar que padrões de 

comportamento, assim como as definições do que é ser homem ou mulher, são concepções inatas e naturais. 

(SCOTT, 1989). Ao se analisar os livros Estudar História (BRAICK, 2015) e História (SANTIAGO; 

PONTES; CERQUEIRA, 2015) da coleção Integralis, é possível perceber que a figura feminina e suas 

Histórias ocupam um espaço que pode se dizer irrelevante nas páginas de ambos as obras, uma vez que, o 

primeiro apresenta somente três citações sobre mulheres: a figura da Vênus de Willenford, sem explicação 

alguma sobre a estatueta; e duas breves explanações sobre o papel da mulher hebraica e romana. O segundo 

livro também contém três referências sobre a História das Mulheres: dois breves trechos em quadros 

explicativos sobre a educação da mulher espartana e acerca do papel da mulher romana no casamento, e a 

última referência é um quadro de uma mulher romana, entretanto também não possuí esclarecimento algum 

sobre o seu significado. Desse modo, a História das Mulheres em ambos dos livros estudados é escassa e, 

suas figuras são apresentadas de forma meramente ilustrativa, além disso, a História delas é vista como uma 

curiosidade quando é somente representada em quadros explicativos, e em todos os trechos é destacado o 

papel da figura feminina enquanto mãe, esposa e cuidadora do lar, ou seja, os livros trazem poucas 

informações e abordagens diferentes para que possa pensar sobre as mulheres para além dos papéis e práticas 

já tradicionalmente associados a sua figura. 

 

Palavras-chave: Livro Didático. História das Mulheres. Gênero. 
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O adolescente como protagonista na construção do conhecimento em Sexualidade Humana. 

 

Rita Cássia Pereira Bueno 

Paulo Rennes Marçal Ribeiro 

 

O diálogo em educação sexual cada vez mais vem sendo requisitado pelos adolescentes em diversos ambientes, 

principalmente no escolar, porém, em contrapartida, encontramos professores inseguros na condução dessa conversa, 

tanto devido à falta de formação quanto ao incessante apelo das redes sociais para que a escola não trate de educação 

sexual, deixando essa responsabilidade para a família. Por outro lado, pais e responsáveis, além de não saber como 

dialogar em casa com as demandas de seus filhos, costumam imaginar que a educação sexual escolar estimula práticas 

sexuais e incentivam ações da denominada “ideologia de gênero”.  O objetivo deste estudo é apresentar um trabalho 

desenvolvido por um grupo de adolescentes, alunos do nono ano de um colégio privado do interior de São Paulo. 

Participantes do Projeto de Educação Sexual Papo Jovem, estes alunos pretenderam ajudar seus pais e responsáveis a 

empoderar-se do assunto, elaborando em conjunto com a professora e educadora sexual coordenadora do projeto, um 

guia informativo para pais. Para a construção do material, os alunos elencaram temas sugestivos ao diálogo e 

trabalharam como gostariam que fosse abordado os assuntos selecionados, sete no total, alguns mais conceituais, e 

outros relacionados ao discurso que tem muitos pais: adolescência, sexo, sexualidade, juízo (palavra muito usada pelos 

adultos), diversidade sexual e assuntos polêmicos, sendo incluído nesse rol o que denominou-se “dicas”. O conteúdo 

desses sete tópicos foi amplamente debatido entre os adolescentes, e cada colaboração dada por um aluno era lida para 

que todos pudessem opinar e colaborar com sua finalização. Após um período de trabalho, o livreto intitulado 

“Educação sexual em sete tópicos – um guia de educação sexual para pais feito por seus filhos” foi concluído e 

exemplares foram distribuídos gratuitamente para os pais dos alunos do colégio.  

 

Palavras-chave: educação-sexual – projeto escolar – Papo Jovem.  
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O panorama atual da produção científica relacionada a comunidade LGBT, diversidade de gênero e 

sexualidade produzida pela UNESP: uma análise do repositório 

 

Simão Marcos Apocalypse 

Maria José Vicentini Jorente 

 

O sexo, sexualidade, gênero e corpo foram abordados de diferentes maneiras ao longo do desenvolvimento 

das civilizações humanas. Foucault (1988) foi um dos primeiros teóricos a abordar essas temáticas, 

pontuando o caráter  normativo social a qual a sexualidade foi atribuída, sendo concebida como um 

dispositivo de saber e poder, meio pelo qual se possibilita criar hierarquias mediante a normatização dos 

corpos. Na atualidade estudos de diferentes áreas do conhecimento que versam questões de gênero e 

sexualidade estão emergindo em meio aos saberes institucionalizados. Desse modo, o problema levantado no 

presente estudo refere-se a abordagem das pesquisas referentes a comunidade LGBT, diversidade de gênero 

e sexualidade pelas diferentes áreas do conhecimento, produzidas pela Universidade Estadual Paulista - 

Unesp. De acordo com Planella Ribeira (2017) essas questões possuem resistência em serem tratadas no 

contexto das produções científicas, isso devido às estruturas sociais refletirem no ambiente universitário, 

desse modo, a pesquisa justifica-se pela pertinência da construção de arcabouço teórico referente a temáticas 

que versam a comunidade LGBT, diversidade de gênero e sexualidade,  de modo que possam sustentar novas 

práticas em âmbito educacional, social e moral sendo necessário o seu compartilhamento com a sociedade de 

modo eficiente e eficaz  para que avanços possam ocorrer. Neste contexto, a apresentação da informação de 

forma adequada torna-se imprescindível para apreensão do conhecimento disponibilizado em diferentes 

ambientes (JORENTE, 2017).  A pesquisa atual tem como objetivo identificar as produções acadêmicas que 

versem a temática LGBT, diversidade de gênero e sexualidade armazenados e preservados no Repositório 

Institucional da Unesp. Para a sua realização a metodologia utilizada é de caráter qualiquantitativo, teórico 

exploratório, que consiste em um levantamento bibliográfico referente às temáticas abordadas e um estudo 

exploratório e quantitativo das produções convergidas no repositório institucional da Unesp. A coleta de 

dados foi efetivada mediante a buscas no Repositório, para tanto, foram selecionados os termos LGBT, 

diversidade de gênero e diversidade sexual. A escolha dos termos se deu considerando o grau de 

representatividade de cada um referente à temática abordada. Mediante a revisão de literatura, resgatando as 

principais colocações teóricas referentes aos pontos que emergiram durante a efetivação da pesquisa, é 

pertinente pontuar que a abordagem das temáticas concomitantes à comunidade LGBT, diversidade de 

gênero e sexualidade, em ambientes acadêmicos, configuram panorama contemporâneo, sendo um fenômeno 

bastante atual. Dada a imersão no Repositório Institucional da Unesp e a busca pelos termos LGBT, 

diversidade de gênero e diversidade sexual, foi possível estabelecer um panorama atual da produção 

científica em torno dessa temática. Constatou-se que embora pesquisas estejam emergindo, os trabalhos 

perpassam a temática ainda configuram um número muito baixo em relação a todo conteúdo convergido no 

ambiente.  

 

Palavras-chave: Produção Científica; Repositório Digital; LGBT; Diversidade de gênero; Diversidade 
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Percepção de alunos de Ensino Médio sobre a temática Sexualidade 

 

Angélica Florenzano Penha 

Nathália Hernandes Turke 

Virgínia Iara de Andrade Maistro 

 

O tabu existente para se trabalhar sexualidade no interior da sala de aula ainda impede muitos professores de 

discutirem e refletirem sobre qualquer assunto que remete a esta questão. Por ser um tema importante, 

abrangente e urgente, deve ser trabalhado livre de preconceitos, de maneira sutil, didática e, principalmente, 

natural, com o propósito de não interferir na percepção dxs alunxs sobre sua própria sexualidade, mas de 

compreendê-la e vivenciá-la de maneira prazerosa e saudável. Para a presente pesquisa, foi aplicado um 

questionário baseado na Escala Likert, com o intuito de verificar o conhecimento de 135 estudantes do 

Ensino Médio, de uma escola da rede pública de ensino, sobre temas que estão inseridos na Educação 

Sexual. Entre os assuntos apontados, destacam-se atitudes e posicionamentos em relação ao sexo e à 

sexualidade, métodos contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e gravidez precoce. 

Posteriormente à análise das respostas, desenvolveu-se uma oficina, a fim de possibilitar informações 

precisas, esclarecer dúvidas e refletir sobre respeito a si mesmo e aos outros. Para tal, utilizaram-se os 

seguintes recursos didáticos: abordagens metodológicas expositivas ao se tratar de definições (diferenças 

entre sexo, gênero, sexualidade, orientação sexual), menstruação, gravidez, relacionamentos e masturbação; 

demonstrações com modelos sobre a maneira correta de utilização dos métodos contraceptivos; dinâmica 

denominada “Dança da Transmissão”, aplicada ao discutir IST; e esclarecimentos de dúvidas anônimas, as 

quais foram escritas em papéis em branco e dispostas em uma caixa. Foi possível constatar que muitxs 

estudantes não consideram importante a abordagem dos temas por todos os professores, do mesmo modo que 

inferem vergonha em conversar sobre sexo e sexualidade com seus responsáveis, procurando por 

informações com amigos e por via internet. Uma parcela dxs jovens se considera sexualmente ativa, contudo, 

não utiliza preservativo como método contraceptivo, optando por tabelinha, coito interrompido e pílula do 

dia seguinte, e alguns acreditam que só é possível engravidar por meio da penetração. Diante disto, 

procurou-se responder as dúvidas demonstradas durante os questionários aplicados, bem como esclarecer as 

indagações feitas durante as oficinas. Conclui-se que a falta de informação e de espaços de discussão sobre 

Educação Sexual leva a equívocos que podem acarretar em gravidez precoce, tentativas de aborto e de 

suicídio, risco de contaminação por IST e preconceitos, sendo de suma importância a criação de ambientes 

que possibilitem que a temática emerja. 

 

Palavras-chave: Educação Sexual. Métodos Contraceptivos. Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). 
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Perspectivas de estudantes de graduação em enfermagem acerca da Educação Sexual 

 

Daniela de Camargo Alvaro 

Eloá Sena Nespolo 

Maria Jaqueline Coelho Pinto 

 

Avanços no conhecimento da saúde têm nos trazido discussões acerca da sexualidade humana. Mesmo com 

informações a respeito da temática, essas são precárias e contribuem para disseminar a desinformação. Ainda 

tratada com críticas e tabus e o seu ensino-aprendizagem de extrema importância para fazer e promover 

educação em saúde. Levantar a aquisição do conhecimento e percepção que os alunos de enfermagem têm 

acerca da educação sexual. Participaram 72 estudantes do 1º ao 4º ano do curso de enfermagem, 

regularmente matriculados em uma faculdade estadual, no ano letivo de /2018 e para a obtenção dos dados 

foram utilizados dois instrumentos: Questionário sociodemográfico e Questionário de Atitudes Face à 

Educação Sexual em Estudantes de Graduação, adaptado do original por Leitão e Alvarez (2013). Trata-se 

de um estudo quantitativo descritivo do tipo exploratório. Dos participantes que preencheram o questionário 

houve predominância do sexo feminino (90,1%), faixa etária de 18 a 45 anos, solteiros (95,1%), sem filhos 

(97,2%) e religião católica (49,3%). Nas atitudes face à educação sexual, a maioria dos alunos (77,4%) 

considerou que a educação sexual deve ser disponibilizada na escola e ser uma responsabilidade partilhada 

com os pais e (70,4%) que deve ter início no ensino fundamental II. Quanto à importância aos tópicos a 

serem abordados em educação sexual (91,5%) atribuem maior importância ao tópico de infecções 

sexualmente transmissíveis e consideram menos importante, os que envolvam a afetividade e 

comportamentos sexuais. Os estudantes consideram que a educação sexual é importante desde o período da 

escola, mas limita a uma dimensão biológica e higienista - modelo adotado nas escolas de educação básica, 

no qual o enfoque é mais de caráter preventivo do que de aspectos emocionais e culturais da sexualidade. 

Evidencia-se a necessidade de abordar a temática da sexualidade aos espaços destinados para formação. 

 

Palavras-chave:: Educação Sexual; Sexualidade; Perspectivas de alunos. 
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Relacionamentos abusivos: um debate entre jovens em situação de vulnerabilidade social. 

 

Lorena Christina de Anchieta Garcia Pola 

Daniel dos Santos Pola 

Lourdes Madalena Gazarini Conde Feitosa 

 

Sabe-se que através do convívio social que o jovem entra em contato com outros valores e significados que 

marcam e influenciam sua vida. Percebe-se então a necessidade de se falar a respeito das diferenças e 

desigualdades sociais, pois é através dos valores confrontados, e que geram momentos de reflexões, que o 

ser humano elabora e traça caminhos para sua própria conduta. Sendo assim pensou-se em realizar uma ação 

dinâmica e ativa que visava abordar temas como violência doméstica e relacionamento abusivo com jovens 

entre 11 e 16 anos em situação de vulnerabilidade social, atendidos em um programa social no contra turno 

escolar. Este relato de experiência teve como objetivos: dialogar sobre as diversas formas de ser, agir, sentir 

e construir as relações pessoais e sociais, reconhecer os tipos de violência e perceber os mecanismos 

psicológicos desenvolvidos em relações permeadas por ela e conceituar o relacionamento abusivo e seus 

desdobramentos. Para a execução desta ação foi realizado primeiramente uma atividade expositiva, a qual 

descrevia-se o conceito de violência doméstica, formas de abuso e também de relacionamentos abusivos 

entre jovens. Após a inserção destes conceitos foi iniciado um vídeo para sensibilizar os alunos sobre como 

os relacionamentos com características de abuso de poder se manifestam. Ao término do vídeo, partindo dos 

próprios jovens, já começaram a surgir temas vinculados a abuso afetivo, tomando forma de diálogo com 

relato de várias experiências passadas por eles, como platéia no seio familiar ou como protagonistas das 

ações. Falou-se sobre como o relacionamento abusivo pode interferir na vida desses jovens, se não 

interrompida a relação entre abusador e abusado e quais as possíveis consequências para uma vida futura. 

Foi discutido também, com intervenção dos pesquisadores, questões como autoestima, conceitos de amor e 

relacionamentos afetivos. Abordou-se pelos adolescentes alguns conceitos errôneos em relação as parcerias 

afetivas, tais como: “ele(a) me ama, por isso tem tanto ciúmes de mim”; “ ele(a) me proíbe de fazer tal coisa, 

porque me ama”; “ foi só um tapa, ele(a) disse que nunca mais bateria em mim”. Eles compreenderam, ao 

final do encontro, que um relacionamento saudável se dá através do respeito, sem nenhuma forma de 

agressão física, moral ou psicológica e que problemas corriqueiros entre casais devem ser resolvidos com 

diálogo e não através de punições. Para encerrar, os jovens concluíram que amor deve vir seguido de 

respeito, companheirismo e amizade, e que ciúmes não é sinônimo de amor e que com ele não se relaciona 

positivamente. Durante o desenvolvimento da atividade os jovens demonstraram muito interesse sobre o 

tema abordado, alcançando os objetivos propostos inicialmente. Ficou evidente a necessidade de discussões, 

conversas e ações práticas, que possibilitem aos jovens uma comunicação ativa e sincera sobre seus 

sentimentos e dúvidas, despida de tabus e preconceitos familiares e sociais e que esses encontros devem ser 

feitos com mais frequência, pois somente um debate não foi o suficiente para esgotar o tema abordado. 
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Sexualidade e opressão, uma investigação sobre as opressões dos corpos e a prática da educação sexual 

em sala de aula, diálogo entre o Teatro e a História. 

 

Vera Márcia Marques Santos 

Janine Soares da Rosa de Moraes 

Guilherme Luiz Porte 

 

Com base em nossa experiência de campo, na aplicação de oficinas com a temática Direitos Humanos, na 

Escola Básica Júlio Costa Neves, na cidade de Florianópolis no estado de Santa Catarina, em virtude da 

aplicação do projeto de extensão do Laboratório de Educação e Sexualidade (Labedusex), do Centro de 

Educação a Distância da Universidade Estadual de Santa Catarina - CEAD/UDESC, em parceria com o 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Estadual de Santa Catarina - NEAB/UDESC. 

Apresentamos esta comunicação dentro do eixo temático: T01 - Investigação e práticas em sexualidade e 

educação sexual. Considerando o tema exposto acima, nosso objeto de pesquisa será a sexualidade, a 

opressão dos corpos e a prática da educação sexual, bem como a promoção do pensamento histórico, afetivo, 

estético e consequentemente sensível em sala de aula, tendo como base as atividades e estudos das artes 

cênicas, mais precisamente o Teatro-Educação, Teatro do Oprimido e Licenciatura em História. Com isto, 

temos o objetivo de relatar práticas pedagógicas de educação sexual na escola, que sejam relevantes para 

professores/as, alunos/as e comunidade, ampliando a discussão de um tema que é fundamental para a 

formação de futuros cidadãos, bem como de uma sociedade de direitos. Para tanto, utilizamos como técnica 

de investigação a pesquisa-ação, quando da aplicação das práticas em sala de aula. O roteiro de leitura e 

fichamento dos textos que embasaram nossa intervenção na escola. Aplicação de questionários para 

compreender o nível de conhecimento dos discentes sobre sexualidade e opressão. Ao longo desta 

apresentação pretendemos refletir e demonstrar nossa metodologia de trabalho, como foram feitos e 

aplicados os jogos e atividades com os alunos. Na sequência apresentamos a justificativa, ou seja, por que 

decidimos fazer. Descreveremos o que aconteceu em nossas intervenções com os alunos da EB Júlio Costa 

Neves e quais foram os pontos que se desenvolveram, a fim de confirmar que a escolha do tema e atividade 

contribuíram positivamente para os discentes. Relataremos nossas dificuldades, e também o processo que 

envolveu, construímos junto com os alunos os recursos para superá-las e propor novos olhares e 

posicionamentos. Com a aplicação de questionários e o auxílio de gráficos, realizaremos nossa avaliação das 

atividades e feedbacks, afim de confirmar os resultados exitosos de nossa prática na escola. Por fim 

elencaremos o que poderemos aprender com a aplicação desta atividade de extensão na escola, o diálogo 

possível entre Teatro-Educação e a Licenciatura em História, em virtude da possibilidade de trabalhar a 

associação que promova tanto a perspectiva histórica, quanto a sensível, na elaboração de práticas escolares 

interdisciplinares que proporcionem uma ampliação de olhares sobre os espaços, sobre os corpos, sobre o 

tempo e sobre a educação sexual. 

 

Palavras-chave: Educação Sexual, Sexualidade, Escola, Direitos Humanos. 
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Sexualidade na Escola: atividades de Educação Sexual para o Ensino Fundamental 

 

Ana Júlia Sassi Meinschmiedt 

Izabelle Ricci Andreas 

 

A sexualidade está presente no desenvolvimento fisiológico e psicológico do ser humano desde seu 

nascimento, e desde a antiguidade é um tema apresentado como tabu socialmente, gerando polêmica. A 

oficina Sexualidade na Escola foi planejada para levar conhecimento a adolescentes em fase de 

desenvolvimento sexual, na puberdade, onde ocorre o aumento da curiosidade sobre as mudanças do próprio 

corpo e dos desejos sexuais, e tem como objetivo ampliar o conhecimento dos alunos sobre o tema abordado 

através do fornecimento de informações e discussões, além de orientá-los por meio de atividades práticas 

fornecendo reflexões. Nesta oficina, foram apresentados aos alunos tanto por meio expositivo como também 

prático, conceitos básicos sobre o sistema reprodutor feminino e masculino, as infecções sexualmente 

transmissíveis e os métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, cultura do assédio e aborto. Foram 

realizados dois dias de oficinas em seis encontros com três turmas do 9º ano de um Colégio em Londrina, 

Paraná. As turmas foram divididas, como solicitado pelo Colégio, entre meninas e meninos. Ao início do 

primeiro encontro foi realizada a discussão “Quais métodos contraceptivos você conhece?”. Após a 

discussão, houve uma aula expositiva com slides sobre IST e Métodos Contraceptivos e a realização de duas 

práticas, sendo uma delas a “Dança da transmissão’, que tem como objetivo mostrar aos alunos que o contato 

sexual sem o uso de preservativos pode, facilmente, transmitir IST, e a outra “Aprendendo a usar os métodos 

contraceptivos”, que possui como objetivo ensinar aos alunos como colocar os preservativos masculinos e 

femininos. No segundo encontro, houve uma aula expositiva com slides sobre Gravidez na adolescência e 

Cultura do assédio e a prática “Casos e acasos”, que foi retirada do livro Ferramentas Dinâmicas para o 

Ensino da Biologia. Na aula expositiva, pudemos orientar os alunos acerca do que é um assédio a partir de 

termos como machismo, femismo e feminismo, e também sobre como a gravidez na adolescência afeta a 

mulher. A prática “Casos e Acasos” tem como objetivo apontar as ações e/ou atitudes discriminatórias, bem 

como as consequências desvantajosas para o discriminado para cada uma das situações propostas 

(MAISTRO, 2013), portanto, pudemos retomar os temas do primeiro encontro, como também reforçar os 

assuntos tratados no segundo encontro. Pôde-se observar que os alunos, desde o início, mostraram-se 

empolgados com o tema da oficina, uma vez que muitos já tinham o conhecimento básico sobre o tema 

abordado e assim, puderam colocar em prática tudo que aprenderam e sanar todas as dúvidas restantes. Além 

disso, os alunos puderam interagir e compartilhar experiências com os colegas de classe por meio das rodas 

de conversa e das práticas realizadas. Por fim, pôde-se concluir que os objetivos da oficina foram cumpridos 

já que os alunos puderam aprender os conceitos básicos sobre o tema e que os mesmos puderam interagir 

com os colegas de classe por meio das práticas realizadas, o que possibilitou a interação e o compartilhar de 

opiniões e experiências 

 

Palavras-chave: Sexualidade; infecções; puberdade; adolescência. 
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Um olhar para o livro A menina que queria ser menina: a prática social docente 

 

Jessica da Costa Jacinto 

Mateus Luiz Biancon 

 

Reflexões sobre elementos da prática social de professoras/es possibilitam a qualificação da própria prática 

social a partir da prática pedagógica, buscando-se socializar o saber elaborado nas escolas públicas. Esta 

pesquisa de caráter qualitativa e descritiva, com procedimentos monográficos e bibliográficos, a partir de um 

questionário semiestruturado em relação às questões de gênero e as sexualidades, tem como objetivo 

reconhecer a prática social de professoras do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, de uma escola pública da 

região do norte do Paraná. No sentido de provocar a temática diversidade sexual no contexto educacional, foi 

apresentado às participantes da pesquisa, a obra A menina que queria ser menina, como proposta de 

atividade educativa a estudantes da educação básica de 1º ao 5º ano. As respostas das professoras em relação 

à aplicabilidade da obra a estudantes da educação básica dos anos iniciais foram analisadas pelo método 

materialismo histórico-dialético, possibilitando o reconhecimento da realidade educacional. Os resultados 

nos mostram que as professoras se negam a trazer a temática gênero e sexualidade em sala de aula, e quando 

postas em situações problemas, atendem as/os estudantes de forma fragmentada em uma perspectiva 

heteronormativa, justificada pela concepção religiosa de mundo. Entende-se que as/os educadoras/es 

necessitam se apropriar do conhecimento científico para as questões de gênero e as sexualidades e, ainda, 

articulá-los às práxis filosófica, para que possam promover processos políticos e pedagógicos que 

possibilitam a transformação social. A escola necessita garantir não só o respeito a diversidade sexual, às 

questões de gênero, mas também elucidar os entraves como a alienação, a opressão e a hegemonia, que 

dificultam o processo educativo emancipatório. 

 

Palavras-chave: Prática social. Gênero e sexualidade. Pedagogia Histórico-crítica. 
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XI - Colóquio do Grupo de Pesquisa Formação de Educadores e Educação Sexual. Diálogos sobre 

Sexualidade e Educação Sexual com vistas à Emancipação: 11 anos do Programa Educação Sexual nas 

Ondas da Rádio UDESC 

 

Patrícia de Oliveira e Silva Pereira Mendes 

Sabrina Luz de Amorim 

 

O XI Colóquio do Grupo de Pesquisa Formação de Educadores e Educação Sexual é uma Ação vinculada ao 

Programa Formação de Educadores e Educação Sexual: interfaces com as Tecnologias, desenvolvida pelo 

Grupo de Pesquisa Formação de Educadores e Educação Sexual CNPq/UDESC, que trabalha há mais de 30 

anos investindo esforços na intenção de efetivar/propor e dialogar em espaços educativos formais e não-

formais sobre projetos intencionais de educação sexual traçados em uma perspectiva emancipatória. O 

trabalho desse grupo consiste na conscientização e sensibilização de educadoras e educadores e comunidade 

em geral para atentarem para a dimensão da sua corporeidade, sempre sexuada, em um mundo sexualizado, 

compreendendo assim que os espaços escolares não podem se furtar ao diálogo e a realização de trabalhos 

intencionais de educação sexual com vistas à emancipação humana. Neste evento Colóquio, que acontecerá 

nos dias 22, 23 e 24 de outubro, foram convidados educadoras/es, representantes de ONGs, do Movimento 

Feminista e pesquisadoras/es que foram entrevistados e corroboraram na Ação Programa de Rádio Educação 

Sexual em Debate: nas ondas da Rádio UDESC para comporem as mesas de debates, participarem de 

conferências na intenção de possibilitar aos graduandos e graduandas, educadoras e educadores participantes 

no evento o diálogo a partir dos programas já veiculados, para que possamos potencializar a efetivação de 

práticas emancipadoras, fortalecer as redes de apoio para a concretização de projetos no campo da Educação 

Sexual e avançar na compreensão de ricas temáticas que nos afetam não apenas nos espaços educativos, mas 

que nos fazem refletir sobre o lugar da emancipação na sociedade que construímos e vivemos. Entendemos a 

rádio como um veículo potente na disseminação e sensibilização acerca da educação sexual que almejamos 

construir e na qual lutamos para manter o importante diálogo em nossa sociedade que vivencia nos dias 

atuais lamentáveis retrocessos que nos fazem ratificar ainda mais a importância dos temas afetos a 

sexualidade e a educação sexual. No momento já são 100 participantes inscritos na ação, os resultados dessa 

proposta intencional de diálogos sobre educação sexual em uma perspectiva de Direitos Sexuais como 

Direitos Humanos Universais é o que intencionamos compartilhar.  

 

Palavras-chave: Educação Sexual Emacipatória – Direitos Sexuais - Colóquio – Rádio 
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A busca pelo corpo perfeito: um estudo teórico sobre o estereotipado padrão de beleza feminino 

imposto pela mídia 

 

Daniela Arroyo Fávero Moreira 

Daniele Cristina Basso 

Paulo Rennes Marçal Ribeiro 

 

O padrão de beleza feminino imposto pela mídia, através dos diversos meios de comunicação, muitas vezes 

apresentam imagens estereotipadas, que chamam atenção, cativam, e, possivelmente, faz com que o público 

feminino ao ver os anúncios sinta-se mal por não conseguir alcançar o ideal de beleza sugerido, e em função 

disto, se sacrifique, em alguns casos, chegando a procurar conquistar o determinado padrão de beleza a 

qualquer custo, na tentativa de reconhecimento social; pois as propagandas muitas vezes deixam ao 

telespectador, como mensagem subliminar, a ideia de que para uma mulher ser aceita na sociedade ela 

precisa ser magra, possuir seios grandes, lábios carnudos, manequim justo e curto, ser sexy, por exemplo, 

surgindo as cobranças, tanto a nível pessoal quanto social. Portanto, faz com que possamos refletir sobre 

como as mulheres hoje se sentem em relação a estas questões importadas pela mídia muitas vezes de modo 

apelativo. Pensando nestas propagandas, um anúncio nos chamou a atenção e será com base nele que vamos 

sustentar as nossas reflexões em relação a este estudo. Esse é um estudo bibliográfico. E o objetivo é refletir 

sobre a busca pelo corpo perfeito nos dias atuais e correlacionar esta questão com o estereotipado padrão de 

beleza feminino imposto pela mídia. Para atingir o objetivo proposto, foram realizadas buscas em base de 

dados, mais especificamente o portal de publicações periódicas, nacionais e internacionais da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Utilizando o descritor beleza feminina, beleza 

feminina estereotipada, mulher e mídia e mulher estereotipada na mídia. Foi feita uma leitura exploratória 

dos resumos dos trabalhos e verificados aqueles que mais se destacaram, que repetiam os assuntos, diante 

desta busca. Identificamos que a maioria dos trabalhos publicados no portal de periódicos da CAPES enfocou 

o tema em pauta voltado para a beleza feminina, beleza nos contos de fada, beleza e auto realização, beleza, 

concepção de beleza para anoréxicos/as e bulímicos/as, velhice feminina, imaginário feminino, mulher na 

publicidade, representação do corpo, moda e modos domésticos na educação feminina, representação social 

da mulher, personagens femininos – heroínas. De acordo com as análises dos resumos localizados na base de 

dados já mencionada, a indústria da beleza não para de crescer e exerce forte influência sobre os padrões de 

beleza desejados pelos consumidores. Independente se o país está diante de uma crise econômica ou não, a 

indústria da beleza é um mercado que não regride crescimento e não perde cliente. Os resultados apontaram 

que as pessoas, de uma forma geral, mas em especial o público em pauta aqui analisado, as mulheres, fazem 

de tudo para manter-se bem fisicamente e muitas vezes, por influência da mídia. Resultados de trabalhos 

mostraram também, por exemplo, que alguns blogs ensinam adolescentes a perder peso de forma distorcida, 

perigosa, através de transtornos alimentares.  

 

Palavras-chave: Sexualidade. Beleza feminina. Mulher. Mídia. 
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A presença do incesto em contos eróticos nos ambientes digitais 

 

Ronielisson Loiola de Jesus Tavares 

Fábio Mahal da Silva Gonçalves 

Cláudia Dias Prioste 

 

Desde os primórdios da civilização humana, diferentes tipos de tabus fazem parte dos mecanismos de 

regulação das relações intersubjetivas, dos grupos e comunidades, e o tabu do incesto se destaca por seus 

limites entre aspectos biológicos e culturais, caracterizando-se, na perspectiva de Strauss (PONTES, 2014), 

por uma regra pré-social universal. O tabu do incesto consiste na proibição de relacionamento afetivo-sexual 

entre indivíduos com vínculo sanguíneo ou afetivo, implicando na norma de exogamia. Freud concluiu que 

subjacente a uma proibição tão intensa, estaria um forte desejo inconsciente, equiparando-o às obsessões 

restritivas dos indivíduos neuróticos (Freud, 1914/2010). No contexto brasileiro, não consta no Código Penal 

nenhum artigo punitivo ao incesto entre indivíduos com idade superior a 18 anos. No entanto, o ato é 

considerado um tabu religioso e moral em nossa sociedade. Se na sociedade contemporânea, o incesto é algo 

interdito e apresenta-se como um tabu, no contexto da cibercultura encontrou um ambiente favorável para a 

discussão e compartilhamento dos casos. Atrás da tela, o sujeito pode compartilhar seus anseios e desejos 

livremente, de forma anônima, sem sofrer julgamentos e punições. As mídias digitais contêm ambientes 

virtuais que estimulam as manifestações de desejos humanos e de fantasias sexuais que estariam outrora 

mais reprimidas. Se de um lado, a livre expressão do imaginário erótico pode contribuir para as diferentes 

formas de expressão da sexualidade, de outro, há de se questionar as possíveis consequências psíquicas e 

sociais quando as barreiras de certas interdições se tornam mais flexíveis. Partindo do conceito de incesto e 

do referencial teórico da psicanálise freudiana, este trabalho tem o objetivo identificar a presença do incesto 

nos contos eróticos divulgados em específicos para a divulgação e leitura de contos eróticos. Pretende-se 

ainda, conhecer o gênero do narrador e os tipos de incestos mais presentes nos contos. Foi realizada uma 

pesquisa inicial no site Google para verificar quais os principais sites de contos eróticos e escolhidos os três 

sites com maior número de acesso. Para análise, foram extraídos dos sites selecionados anteriormente, os 10 

contos mais acessados e os 10 contos de cada portal, totalizando 60 contos publicados. Os dados foram 

analisados quantitativamente no intuito de verificar a frequência dos tipos de pares incestuosos em tais 

contos. Do total de 60 contos, 31 contos apresentavam o incesto em sua narrativa. Dos 30 contos mais 

acessados, 23 apresentaram relatos de incesto.  Para a ocorrência de incesto faz-se necessário o vínculo entre 

indivíduos, seja ele carnal ou afetivo. A família nuclear (pai, mãe e filhos) representou um total de 55% do 

total de relatos. Em relação ao gênero do narrador, 65,2% dos narradores pertenciam ao gênero feminino, 

porém, não é possível identificar com segurança o gênero do autor do texto. Freud (1930/2010) afirma que a 

barreira ao incesto, por meio do Complexo de Édipo é essencial para o desenvolvimento psíquico do sujeito. 

Com o advento da internet e das redes sociais, as fantasias incestuosas parecem se proliferar livremente tanto 

em contos, como nos vídeos de pornografia. Nosso intuito não é interpretar os dados em uma perspectiva 

moralista, pois não nos foi possível conhecer o impacto do contato desses contos nos indivíduos adultos. Não 

obstante, partindo do pressuposto de que as fantasias criam uma realidade psíquica, por meio da qual o 

sujeito passa a interpretar o mundo, é preocupante a extensa difusão do incesto em ambientes que podem ser 

acessados facilmente por crianças e adolescentes. Os resultados permitem-nos concluir sobre a ambivalência 

dos sentimentos humanos quanto ao tabu do incesto, já identificada por Freud (1914/2010), ao afirmar o 

grande desejo inconsciente dos indivíduos em infringi-lo. Contudo, pelo fato de a amostra ser relativamente 

pequena e de ser realizada em um ambiente virtual, onde ficção e realidade se misturam, faz-se necessária a 

realização de estudos mais aprofundados no ambiente virtual e no ambiente real com o intuito de investigar 

quais os possíveis impactos desses contos nos seus leitores assíduos, em especial na vida sexual desses 

sujeitos. 

Palavras-chave: Incesto. Contos Eróticos. Cibercultura. 
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A representação das mulheres nas propagandas de cerveja: uma análise da objetificação feminina 

 

Laís Ribeiro 

Sandra Helena Alves de Almeida 

Ricardo Desidério da Silva 

 

A publicidade de cerveja, famosa pela intensa objetificação e sexualização da figura feminina, 

frequentemente recorre a imagens de mulheres seminuas como estratégia de atração para o seu maior público 

alvo, o masculino. Sabe-se que a pretensão desta estratégia é conduzir o espectador a acreditar que o 

consumo da cerveja proporcionará o mesmo prazer que a mulher da imagem e ainda, em seu imaginário 

transcende a possibilidade de levá-la "de brinde", uma vez que a mesma oferece o produto, e em geral, com 

um sorriso convidativo. A construção da feminilidade neste recorte publicitário ocorre através da 

representação do corpo feminino objetificado, sexualizado e erotizado, a fim de servir ao olhar e ao prazer do 

outro, podendo ser desumanizado e impessoalizado. O corpo feminino passa a ser não só lugar de desejos e 

fantasias de outrem, mas também objeto de consumo. Diante do avanço social e da busca por equidade no 

que tange às questões de gênero, a publicidade torna-se importante ferramenta de difusão e modificação da 

sociedade. As imagens publicitárias representam valores sociais arraigados culturalmente e, por isso, 

ressalta-se a importância de compreender as construções dos discursos publicitários a partir das 

representações de gênero. Este estudo, a luz da análise de conteúdo (Bardin, 2007), analisa propagandas 

publicitárias de cerveja, aqui especificamente da marca Skol veiculadas no carnaval de 2015, objetivando 

compreender as representações da figura feminina na construção publicitária da cerveja e seus 

posicionamentos frente a necessidade de reconstrução do papel da mulher diante da nova demanda social do 

empoderamento feminino e igualdade de gênero. Por ser também uma formadora de opinião, a publicidade é 

uma das fontes de propagação e perpetuação tanto das tipificações femininas quanto da busca pela isonomia 

de gênero. É notório que a publicidade tem experimentado novas abordagens para a figura feminina, no 

entanto, mesmo com uma tentativa de ressignificação da imagem da mulher, observa-se com frequência a 

reprodução de valores arcaicos, mantendo a mulher como enfeite, um acessório de luxo, erotizada e 

sexualizada para agregar valor ao produto. Uma parcela da sociedade está ávida por mudanças e equidade de 

gênero questionando a utilização da mulher estereotipada na publicidade. O mercado cervejeiro vem 

reformulando a imagem feminina e marcas como Heineken, Skol e Itaipava tem demonstrado preocupação 

em apresentar modelos que contrapõem o modelo tradicional. Dados apontam que o público feminino 

representa hoje 40% da participação de consumo da marca, o que não caracteriza mais um produto destinado 

apenas ao público masculino. Assim, com base nessa análise, percebe-se a necessidade da urgência 

sociopolítica da reformulação do lugar/papel da mulher frente a estas campanhas publicitárias, onde as 

marcas despertam para a preocupação do “como” e “para quem” comunicar. Logo, percebe-se que esta 

análise possibilita novos espaços para discussões acerca do discurso imagético que coloca a mulher em 

posição submissa e objetificada que por muitas vezes passa despercebido no crivo social, e cujo debates se 

tornam fundamentais nos dias atuais.  
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A trajetória da representação das personagens femininas no jogo Mortal Kombat 

 

Daniele Cristina Basso 

Paulo Rennes Marçal Ribeiro 

 

Nos últimos anos, observou-se que, no mercado de games, existe uma tendência de evolução em termos de 

representatividade feminina, o que pode ser considerado resultado de campanhas de conscientização. Porém 

ainda existem desenvolvedores, presos a certos estereótipos extremamente limitados. Como consequência, 

esses jogos reforçam, principalmente, o machismo, a violência contra a mulher, a heterenormatividade e os 

papéis de gênero em nossa sociedade. A falta de conhecimento para utilizar os jogos que reforçam essas 

questões, com uma postura crítica, podem incitar esses estereótipos, incentivando-os a continuar 

acontecendo fora do universo dos games. Dentre os inúmeros jogos que são lançados todo ano, escolhemos 

“Mortal Kombat” como objeto de estudo, por atingir uma grande parcela dos amantes de videogame, pois a 

franquia é sucesso no mundo todo. Seus jogos venderam milhões de cópias e resultou até mesmo em séries e 

filmes para o cinema. Ao contrário do que muitos acreditam, jogar videogame não é só brincadeira.  Assim, 

o presente trabalho consiste na pesquisa sobre questões de gênero, de modo a apontar como as personagens 

femininas são representadas nos jogos da franquia. Iremos demonstrar a evolução e determinar quais 

aspectos ainda precisam ser revistos na forma de retratar as personagens femininas no jogo. Além disso, 

iremos evidenciar sobre como os games estimulam a violência à mulher. O objetivo deste trabalho é analisar 

e discutir a representação feminina através da franquia do jogo Mortal Kombat. Seguiremos uma proposta 

analítica dos jogos, em especial, a representação da figura feminina nos jogos da franquia. Para atingir o 

objetivo proposto foram realizadas análises nos seguintes jogos: Mortal Kombat I (1992), Mortal Kombat 4 

(1997), Mortal Kombat IX (2011) e Mortal Kombat XL (2016). Identificamos que houve grande avanço na 

representação da personagem feminina no jogo em relação a enredo e participação ativa. Entretanto, mesmo 

que de forma menos explícita o jogo continua a reforçar estereótipos denominados socialmente enquanto 

femininos. A representação da figura feminina nos videogames ainda é marcada pela sexualização e 

exploração da imagem, e principalmente do corpo, através das proporções exageradas e vestimentas 

inadequadas. Mas, ao mesmo tempo, as personagens atuais também são representadas com outras 

habilidades físicas e mentais. O público gamer também irá encontrar histórias mais bem desenvolvidas, 

algumas, inclusive, assemelhando às mulheres reais. No entanto, é de extrema relevância que os designers de 

game continuem aperfeiçoando suas estratégias ao desenvolver os jogos, buscando representar a mulher 

dignamente, ou seja, como um ser humano complexo em sua intelectualidade. Portanto, buscamos, através 

da análise do jogo, contribuir para o campo da pesquisa sobre gênero e sexualidade no âmbito dos 

videogames.  
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A “confissão”: as possibilidades para pensar a virtualidade dos corpos 

 

Alexandre Luiz Polizel 

Moises Alves de Oliveira 

 

O presente manuscrito tem por objetivo apresentar uma possibilidade para pensar corporalização na 

virtualidade tendo como objeto de análise o grupo que recebe o nome fictício de Vale, presente na rede 

social facebook. Utilizamos como ferramental as teorizações de Michel Foucault acerca das narrativas de si e 

dos outros. Neste tocante, estruturamos o presente ensaio em três eixos: a) Um corpo que faz a si; b) Um 

corpo que defende a si; e c) Um corpo que cuida de si. Consideramos que estes eixos nos dão as primeiras 

pistas analíticas de uma corporalização na virtualidade, em um movimento de inscrição-narrativa de si como 

corpo desejante, por meio de postagens de fotos, compartilhamentos e minicrônicas do eu. A corporalização 

na virtualidade, acreditamos, tem como operante o corpo que faz a si, à medida que circunscreve-se nesta 

plataforma, que inscreve-se produzindo rastros-semioses do eu. Vimos que as redes sociais são potentes 

espaços de confissão pela inscrição e produção de si no ciberespaço. Ao mostrar-se na (auto)vigília das 

instituições não muradas, ao escrever a si, constitui-se as potências da formatação do eu. O fazer a si, via o 

escrever a si nas redes sociais, vem juntamente com a defesa de si – como em tribunais a céu aberto, o réu 

confessa-se e, ao confessar, constitui-se e defende sua constituição, o que envolve esforço continuo, na 

defesa de sua própria existência. Neste mesmo operar, do fazer-defender, o corpo em constituição tem uma 

potencialidade de cuidado de si: revisitando aquilo que confessa, reverberando ou rarefazendo suas 

movimentações, (auto)vigiando o que consome e como é consumido. 
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Adolescência e “13 Reasons Why?”: uma análise do seriado e seu discurso a partir das temáticas 

sexualidade e suicídio.  

 

Adauto Luiz Carrino 

Cláudia Regina Mosca Giroto 

Ricardo Desidério da Silva 

 

Diariamente, entrelaçamentos midiáticos são disseminados no movimento escolar, articulando-se na 

sociedade, tanto na composição da subjetividade, interferindo diretamente no comportamento, quanto na 

linguagem e sexualidade do sujeito. Destarte, este estudo tem como objetivo investigar entre o seriado “13 

Reasons Why?”, o adolescente e as questões sexuais que circulam em torno da temática suicídio, a partir do 

que é disposto visivelmente ao adolescente, que o recebe. O questionamento que circula este estudo, compete 

em qual o tipo de discurso que é transmitido pelo seriado “13 Reasons Why?, em sua fala sobre sexualidade 

e suicídio, na intersecção com o adolescente, a partir de verdades que incutem saberes e poderes, 

desdobrando seu o olhar para o pensamento do sujeito adolescente. Desta forma, este estudo apresenta um 

desdobramento metodológico, proporcionando a pesquisa bibliográfica associada a análise do discurso 

perante essa obra audiovisual, tratando de uma análise com o olhar transversal, na coleta de “verdades” 

disseminadas sobre a sexualidade, educação, adolescência e suicídio, com a intenção de colaborar para 

elaboração de um conhecimento favorável aos vínculos educacionais e orientar o pensamento, 

comportamento do sujeito adolescente sobre os fragmentos imagéticos deste seriado, que aborda de forma 

impactante as narrativas do suicídio, sexualidade, adolescência e educação. Diante deste olhar, o estudo parte 

da leitura de textos voltados ao assunto e assimilação das entrelinhas articuladas no seriado, focando no 

modo que essa sexualidade é transmitida e associada ao adolescente. Assim como, o suicídio, que é 

circulatório no espaço escolar, contribuindo para que o respaldo teórico seja fortificado de forma primordial, 

apresentando o discurso, diálogo e verdades incutidas neste seriado que se expandem nas paredes escolares. 

Contudo, este trabalho parte do pensamento foucaultiano, conferindo por meio de contextos e teorias 

essências a contribuir para uma melhor análise discursiva, assim como, compreensão, entendimento e visão 

que cerca os pontos, gerando embasamento e sustento no dialogo que remete ao seriado, a sexualidade, a 

educação, a adolescência e o suicídio. Logo, percebe-se uma necessidade quanto a desconstrução do seriado 

em várias vertentes de investigação, articulando-se na relevância e preocupação interventiva do papel escolar 

frente ao seriado. Seriado este, que educa os adolescentes através de suas imagens, movimentos, linguagens, 

verdades e discursos a partir de um legado de porquês deixados por uma jovem suicida que assinala 

justificativas para tal ato.  
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AIDS e linguagem: a metaforização da doença e suas implicações na “morte anunciada” de Cazuza na 

revista Veja 

 

Caroline Knup Tonzar 

Thiago Henrique Ramari 

 

De acordo com Susan Sontag, é impossível pensar sem metáforas. A partir desse pressuposto, o foco do 

artigo é analisar a utilização de metáforas, especialmente as militares, no que se refere à Aids. Com base no 

livro “Aids e suas metáforas” (1989), de Sontag, o trabalho tem como objeto a polêmica reportagem “Uma 

vítima da AIDS agoniza em praça pública”, sobre o cantor e compositor Cazuza, publicada pela revista Veja 

em 26 de abril de 1989. Conforme aponta Sontag, muitas doenças são pensadas e conceituadas a partir de 

metáforas do campo semântico da guerra. Esse fato aconteceu com a tuberculose, com o câncer e, 

posteriormente, com a Aids. A autora ressalta que o uso dessas metáforas pode ter consequências sociais 

sérias: “As metáforas militares contribuem para a estigmatização de certas doenças e, por extensão, daqueles 

que estão doentes” (SONTAG, 1989, p. 50). No início de sua epidemia, a Aids foi estigmatizada por atingir, 

na maioria, homossexuais. Alguns pensavam a Aids como a “peste gay”; outros, como um castigo divino. 

Desse modo, a pergunta que rege a análise é a seguinte: como a metaforização militar da Aids, apontada por 

Sontag, apresenta-se na reportagem sobre o cantor Cazuza, publicada na revista Veja de 26 de abril de 1989? 

Sabe-se que, desde o início da epidemia, a doença e os doentes foram “combatidos” com preconceito. Muitos 

doentes enfrentaram a censura e a exclusão social, já que eram vistos como potenciais transmissores do vírus 

HIV. Mais adiante na história, não apenas os homossexuais sofreram com isso, mas também usuários de 

drogas e estrangeiros. Na reportagem, é possível perceber o estigma que Cazuza sofreu por conta da doença. 

Um dos trechos que demonstram isso aparece logo no primeiro parágrafo: “[...] Agenor de Miranda Araújo 

Neto [Cazuza] definha um pouco a cada dia rumo ao fim inexorável”. Neste trecho, é possível perceber que a 

reportagem antecipa a morte do cantor, já é esperado que ele morra da doença. Pode-se afirmar que a 

metáfora militar desempenhou papel importante para essa visão, já que a Aids era vista como uma doença 

invasora que só precisava de tempo para derrotar o doente. Nas oito páginas destinadas à reportagem, é 

possível verificar mais algumas metáforas militares relacionadas à Aids. Frases como “a luta em público 

contra a Aids”, “abatido aos poucos pela doença [...]” e “Para o público, no entanto, ele não disse nada – 

ainda que muita gente desconfiasse do mal que o acometia” aparecem ao longo do texto e servem para 

ilustrar a doença de Cazuza e sua batalha contra a Aids e a morte. Com essa análise, é possível concluir que 

os conceitos apontados por Susan Sontag em seu livro podem ser aplicados ao estudo de sentidos produzidos 

pelas metáforas da doença na reportagem da revista Veja. As implicações futuras sugerem que a imprensa 

deve estar atenta à metaforização das doenças, em especial da Aids, como tentativa de evitar as 

consequências sociais apontadas por Sontag.  
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Análise do discurso de gênero e a produção de representações sociais presentes nas plataformas de 

games: uma metodologia no Ensino de Sociologia 

 

Ariad Cristina Fernandes Aranha Ceron 

 

O processo de ensino e aprendizagem no atual contexto social exige dos educadores uma constante reflexão 

sobre os desafios encontrados em sala de aula. Dentro do atual cenário, nossos jovens não encontram um 

propósito na Escola e na obtenção de conhecimento. Vivemos um total esvaziamento de sentindo do papel da 

educação. Podemos considerar que a insistência em um modelo educacional tradicional positivista seja parte 

do fracasso, no entanto, devemos considerar que a resistência em promover atualizações, por parte dos 

docentes, nos conduziu ao atual cenário de crise. As metodologias empregadas dentro de sala de aula já não 

atendem aos anseios das novas gerações que estão completamente envolvidas dentro do universo digital. 

Travamos batalhas burocráticas no sentido de anular o uso de tecnologias, como a proibição do uso de 

celulares.  Considerando os desafios em sala de aula, o professor deve buscar sempre ser muito criativo e 

sensível as demandas levantadas pelos próprios alunos. Um caminho para despertar o interesse dos alunos 

seria considerando a grande emersão dos alunos no universo das plataformas digitais (KNÜPPE, 2006). 

Objetivo deste trabalho foi apontar como o discurso de gênero está presente em plataformas digitais como os 

games (BRITO, 2015). Como resultados preliminares do trabalho identificamos que as narrativas 

apresentadas nestes jogos, carregam consigo vários discursos de gênero, que podem ser interiorizados pelos 

jogadores e podem se materializar em práticas sociais voltadas para as mulheres, ou até mesmo podem 

determinar novas representações sociais. Dentro dos temas sociológicos de maior impacto na atualidade se 

destaca a questão de gênero. Ao tratar deste conceito a sociologia provoca reflexões que modificam preceitos 

interiorizados pelo indivíduo por meio da educação familiar, afirmar que as identidades sociais masculinas e 

femininas são construídas socialmente provoca um movimento dialético em relações as convicções 

interiorizadas (LOURO, 2017). Além da leitura prática do impacto do tema, devemos considerar que o atual 

cenário sociocultural vivido no país, exige do professor pesquisador reagir as demandas diárias que surgem 

em direção ao tema. Considerando estes aspectos, a utilização de algumas narrativas, poderiam ser uma 

ferramenta importante na sensibilização e identificação da temática sociológica proposta. Estes discursos tem 

o potencial de direcionar valores e práticas sociais, de modo consciente ou inconsciente, por essa razão 

analisar os conteúdos presentes nestas narrativas, sobre tudo, com relação as construções de identidades 

femininas podem apontar caminhos para legitimação de práticas violentas contra a mulher bem como pode 

ser um ponto de partida inicial para construirmos um diálogo de respeito e equivalência entre identidades 

masculinas e femininas. Para viabilizar tal prática pedagógica, o presente trabalho selecionou como recorte 

duas plataformas de grande visibilidade comercial: Tomb Raider e Assassin's Creed, estas duas narrativas 

muito conhecida dos alunos carregam em seus conteúdos um rico debate discursivo e simbólico sobre a 

questão de gênero. 
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As princesas da Disney: reflexões sobre gênero  

 

 

Camila Aparecida Aquino 

Andrea Cristina Martelli 

 

O presente estudo tem a finalidade de analisar o conceito de gênero presente na narrativa fílmica Valente 

(2012) e no vídeo da campanha publicitária da Disney “Sou princesa, Sou real” (2016). Por meio da análise 

do perfil dos e das personagens e ações vivenciadas em Valente (2012), refletiremos o papel da protagonista 

e construiremos uma relação com as princesas apresentadas pela Disney. Analisaremos os conceitos e 

preconceitos envolvidos em torno da temática pesquisada. Em Valente (2012), observamos diferentes noções 

de gênero, as e os personagens são construídas e construídos com distintas individualidades, o desenrolar da 

narrativa fílmica, bem como da campanha publicitária, contribuem para a problematização e discussão sobre 

a temática. Compreendemos, a partir principalmente das leituras de Ribeiro (1996); Garcia (2009); Ferreira 

(2009); Louro (2003; 2009; 2010), que gênero perpassa as várias instituições sociais, como a família, igreja e 

escola, é necessário, portanto, desnaturalizar o gênero e compreendê-lo como uma construção social, de 

forma a conceber uma nova compreensão em nossa prática pedagógica, a qual precisa ser refletida com o 

intuito de uma educação com respeito às diversidades de gênero. 
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Como se tornar mãe: discursos presentes na revista Jornal das Moças e a construção da identidade 

feminina 

 

Patricia Canabarro Coelho de Moraes 

Vania Sandeleia Vaz da Silva 

 

Os discursos presentes nas publicações da revista Jornal das Mocas traziam um modelo feminino especifico 

apontando regras de conduta de como se tornar mulher, mãe e esposa “ideais”. Dessa forma, ao nascer com o 

aparelho reprodutor feminino há um investimento social para a construção de uma identidade específica para 

a mulher sendo constantemente destacada em textos da revista. Nesse sentido, ao destacarmos o papel de 

mãe como foco central da discussão, utilizaremos como aporte teórico a autora Elisabeth Baditer e a partir de 

sua obra “Um amor conquistado: mito do amor materno” que traz como tese central a afirmação de que o 

papel de mãe não é inato, e sim uma construção social. Assim, se é preciso investir na educação onde cada 

gênero desempenhe seu papel de forma específica, então não são as características biológicas que vão definir 

as identidades de cada ser humano. Enfatizamos que as discussões sobre gênero não descartam a biologia, 

mas sim, problematizam o que é feito a partir dela, pois a maternidade é uma construção social e nenhuma 

mulher nasce com o de “dom” de ser mãe, ela segue as imposições postas pela sociedade patriarcal, 

monogâmica e heteronormativa que traçam o destino da mulher desde o seu nascimento. Nesse sentido, a 

revista visava a manutenção de valores e padrões comportamentais através de seus discursos em que 

perpetuavam a desigualdade entre os gêneros através de suas publicações demonstrando o investimento 

social para torna-se mulher.  
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Conversando sobre o caminhar da pesquisa “desenvolvimento e produção de videoaulas de Educação 

Sexual Emancipatória como subsídio em processos de formação de profissionais da Educação” 

 

Sonia Maria Martins de Melo 

Mellany Viaro Gobbi de Mattos 

Moira Riroca Silva e Silva 

 

Trata-se de pesquisa finalizada em julho de 2018 pelo Grupo de Pesquisa EDUSEX - Formação de 

Educadores e Educação Sexual/CNPq/ UDESC, inserida em sua caminhada de mais de 30 anos de atuação 

em ensino, pesquisa e extensão numa IES pública catarinense. O eixo das ações vivenciadas nesses anos, 

dentre elas a EDUSEXCOMUNICA, série de videoaulas produzidas nessa pesquisa, é a compreensão de que  

a  educação sexual sempre existe entre as pessoas, pois parafraseando Paulo Freire, ninguém educa  

ninguém, as pessoas se educam nas relações que estabelecem entre si, mediatizadas pelo mundo. 

Acrescentamos: relações essas sempre plenas da dimensão sexualidade, inseparável do existir humano. Para 

o grupo essa é uma abordagem denominada de Educação Sexual Emancipatória, compreendida como sempre 

sensibilizadora a partir destes fundamentos acima apresentados, de que somos educados sexualmente por 

meio das relações, sendo estas relações estimuladoras da formação de sujeitos crítico-reflexivos. Buscar 

ampliar a democratização de saberes acadêmicos produzidos nas IES brasileiras e de outros países que 

pesquisem a temática, numa perspectiva de socializar com rapidez os resultados das investigações para além 

das academias e de eventos especializados, junto aos e as profissionais da educação em ação nos espaços 

escolares e em outras organizações educativas, dessa vez numa sensível linguagem dialógica como tônica 

das entrevistas tornadas videoaulas, foi o objetivo geral  da elaboração da série. Pesquisa iniciada  em 2013 

com intuito de elaborar 4 videoaulas na perspectiva de divulgar amplamente, via o uso de uma ferremanta 

tecnológica,  trabalhos numa abordagem emancipatória de educação sexual; ao finalizarmos as videoaulas 

programadas, percebemos a necessidade de vivenciar a acessibilidade nesse material, a fim de ampliar a  

democratização dos mesmos. Foi inserido, então, nas videoaulas, o trabalho de uma intérprete voluntária do 

curso de Letras-LIBRAS-Língua Brasileira de Sinais, da UFSC, para pessoas surdas, também feita a áudio 

descrição para pessoas cegas por uma mestranda do PPGE, bem como foi  produzido  material de apoio às 

pessoas com baixa visão, a saber: a transcrição literal das 4 entrevistas, transformada em um Caderno de 

Apoio(impresso ou online, com o tamanho desejado de letras, ampliadas ou não),  que também serve para o 

uso de surdos não alfabetizados ainda em LIBRAS. Toda a pesquisa contou, além da equipe EDUSEX que 

compunha o projeto EDUSEXCOMUNICA, com o trabalho coletivo expresso na interação de alunos-as 

regulares da pós-graduação PPGE-FAED-UDESC (mestrandos-as e doutorandos-as), além de alunos-as 

ouvintes da graduação, bolsistas de Iniciação Científica e de alunas especiais professoras das redes estadual e 

municipal de educação  de Santa Catarina. Finalizada essa etapa, as videoaulas foram editadas em sua versão 

final, após ajustes sugeridos em uma reunião de análise e  avaliação feita pelo Grupo EDUSEX Dessa forma, 

a pesquisa se findou fortalecendo ainda mais o  compromisso ético-político do Grupo EDUSEX na 

ampliação da democratização do acesso a conhecimentos produzidos, que abarcam a temática educação 

sexual numa perspectiva emancipatória para profissionais da área da educação especialmente, bem como 

para o grande público em geral. Videoaulas estão já disponíveis em vários espaços midiáticos. E a série 

continua sendo produzida com fins de acesso aos educadores e público em geral, disponibilizada nas mídias 

sociais. 
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Da tela para a realidade: Como são configurados e vivenciados relacionamentos afetivos e sexuais 

entre mulheres que gostam de mulheres no ambiente virtual. 

 

Carolina Xavier Esteves 

Roberta Seixas 

Paulo Rennes Marçal Ribeiro 

 

Com a popularização da internet, o acesso se tornou mais amplo à toda a sociedade brasileira e em especial 

aos jovens, que destinam várias horas de seus dias para estarem virtualmente conectados às suas redes 

sociais, referencialmente de acordo com os dados fornecidos pelo Comitê Gestor da internet no Brasil. Deste 

modo, suscitou-nos grande interesse em verificar como eram iniciadas e estabelecidas as relações afetivas 

nestes espaços virtuais e que tipos de relações estes jovens mantinham para fora do universo virtual. Para 

filtrar nosso estudo, partimos de um ditado popular entre a comunidade lésbica que se refere a dificuldade 

das meninas que gostam de meninas em estabelecerem relacionamentos afetivos e sexuais com o seguinte 

ditado: “Ou mora longe ou é heterossexual”. Para pensarmos nas relações sociais da sociedade 

contemporânea é imprescindível nos atermos às relações que se estabelecem no ambiente virtual. 

Certamente, estes são os laços mais populares e que despertam uma maior curiosidade na atualidade, 

especialmente por se passarem na dimensão online e por garantirem um certo anonimato aos que não 

desejam se expor. Este trabalho visa investigar as relações estabelecidas entre mulheres que se relacionam 

afetiva e sexualmente com outras mulheres, através de comunidades virtuais, considerando-as, 

especialmente, a partir das elaborações teóricas psicanalíticas. Nosso objetivo preza por adquirir relatos que 

possam nos revelar mais precisamente as vivências e lesbianidades destas jovens que vivem na invisibilidade 

social de não serem um público ao qual a maioria dos estudos e investigações se debruçam. Privilegiamos 

por contatar as comunidades (grupos) da rede social Facebook, e através dela, inquirimos por meio de 

questionários online, quantitativa e qualitativamente mulheres homo e bissexuais que se dispusessem dar 

seus relatos acerca de suas vivências não só no universo virtual, mas também do seu cotidiano. A pertinência 

deste estudo incidiu justamente em desvelar as experiências e as fantasias destas usuárias que 

maioritariamente em seus relatos, afirmaram inicialmente terem criado um perfil que parecesse o que elas 

gostariam de ser e não o que realmente eram, tanto em questões físicas como financeiras, quando 

estabeleciam contatos mais duradouros passavam a revelar aos poucos suas verdadeiras identidades e 

maioritariamente disseram que acabavam por concretizar fisicamente seus contatos virtuais, que embora as 

distâncias e os gastos sejam um impeditivo, mesmo com o passar de mais de um ano, acabam por se 

encontrarem fisicamente e em sua maioria acabam por terem contatos sexuais físicos, dado que o número de 

relatos em contatos sexuais virtuais é alto. Verificamos ainda, desconhecimento e despreocupação nos 

cuidados com a saúde sexual, visto muitas relações físicas não considerarem o uso de métodos preventivos. 

A manutenção das relações virtuais que se efetivaram fisicamente fora inferior as que acabaram por voltar ao 

campo virtual, dado as distâncias, condições financeiras, não aceitação dos pais e mesmo pelo desinteresse 

pós conquista.  
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De Bem Comigo, de Bem com a Vida: vivendo bem a sexualidade! 

 

Ivana Almeida Silva Marques 
 

Como professora de biologia convivo com os alunos e noto que há uma grande falta de conhecimento sobre 

questões gerais da sexualidade. Por também ser educadora sexual, achei importante criar o projeto “De Bem 

comigo, de Bem com a Vida”, onde diversas práticas pedagógicas abordam a sexualidade dando mais 

informações, melhorando, assim, a formação aos jovens. De início, destaquei alguns assuntos que considero 

essenciais para o crescimento de cada um, como autoestima e gravidez. Dentro dos temas elaboro diferentes 

estratégias para desmitificar e aproximar os alunos das questões abordadas e debatendo com leveza, 

garantindo, assim, maior troca com os adolescentes e criando um espaço onde não haja receio de perguntar 

ou dividir angústias. Um exemplo de uma prática pedagógica é a atividade: “Do meu lado...meu amigo!”. 

Primeiro, os alunos recebem um bilhete com uma orientação sexual. Pesquisam o que ela significa e 

apresentam o resultado para a sala, discutindo sobre o que descobriram. Em um segundo momento, simulam 

um encontro com seus amigos de sala, como se estivessem na fase adulta da suas vidas. Nesse momento, 

metade do grupo de alunos tem os olhos vendados. Os outros recebem etiquetas adesivas com as diferentes 

orientações sexuais pesquisadas e as colam no peito. Os alunos vendados tem que “achar” os companheiros e 

identificá-los. Quando isso ocorre, retiram as vendas e olham para seu amigo. O “amigo” apresenta sua 

orientação sexual e as reações são diversas, como: Credo! Que legal! Assumiu! Sempre Soube! Como 

fechamento há a discussão sobre a importância da “pessoa” e não da sua orientação sexual. Durante as 

práticas pedagógicas os alunos tem participação ativa, se abrem para conversas, questionamentos e trazem 

para sala de aula outros temas, como as relações familiares e interpessoais, a diversidade sexual e de gênero. 

O projeto é feito desde o ensino fundamental I até o 3ªano do ensino médio, com aulas dentro do currículo. A 

discussão sobre sexualidade forma cidadãos que respeitam as várias dimensões humanas, sem preconceitos e 

discriminações. A parceria com a direção do colégio e a aceitação do trabalho pelos pais, garantem o 

sucesso. Identifico que as dinâmicas oferecidas agregam para o crescimento dos jovens ao dar oportunidade 

para discussão, para exploração de valores, para atitudes referentes a vivência da sexualidade, para o 

desenvolvimento da autoconfiança e capacitando-os a tomar decisões. Não poderia deixar de lado o uso da 

internet, que bem utilizada pode facilitar a difusão do conhecimento. Criei um canal de educação em 

sexualidade no youtube - Hoje é dia D https://bit.ly/2uVxt7s. Com uma linguagem clara e divertida, o 

público tem informação e conhecimento online. Com a aplicação das diversas práticas educativas para 

educação sexual maiores são as chances de formação de adolescentes conscientes e responsáveis pelo seu 

corpo. 
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Desenvolvimento de um protótipo de jogo digital para educação sexual de adolescentes e pré-

adolescentes 

 

Lilian Cerri Mazza 

Silvia Regina de Souza 

 

Crianças e adolescentes possuem o direito de serem informados sobre os cuidados com seus corpos e sobre 

as mudanças que ocorrem devido à essas fases do desenvolvimento. Informações dessa natureza aumentam a 

probabilidade da emissão de comportamentos saudáveis como o sexo seguro, consentimento como pré-

requisito para relações sexuais, etc. Embora a educação sexual recebida na escola, informe o aluno sobre o 

corpo humano e seu funcionamento fisiológico, há por vezes uma grande distância entre o que é aprendido e 

a realidade do aluno. Esse distanciamento o torna incapaz de lidar com questões que permeiam a 

sexualidade, como relacionamentos, coerção sexual e autocontrole. Esse trabalho tem por objetivo descrever 

a construção de um jogo utilizando como ferramenta o RPG Maker MV, para adolescentes e pré-

adolescentes, cuja finalidade é o ensino dos comportamentos mais simples tratados sobre o amplo termo 

educação sexual. Os métodos utilizados foram: operacionalização dos objetivos gerais do jogo foram 

definidos de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo MEC para o ensino sobre sexualidade a alunos do 

ensino fundamental e médio, a decomposição sequenciação dos comportamentos a serem ensinados dos mais 

básicos aos mais complexos, desenvolvimento de um questionário pré e pós-intervenção e o 

desenvolvimento do jogo. Os objetivos gerais foram decompostos de maneira a indicar as ações que os 

participantes devem ser capazes de executar ao final do jogo, foram obtidos o total de 47 comportamentos a 

serem ensinados. Em seguida, considerando-se a população-alvo do jogo foram estabelecidos o enredo e a 

mecânica. A mecânica empregada é a de um jogo de RPG digital em 2D. Quanto ao enredo do jogo, 

apresenta-se uma caça ao tesouro que se inicia no cenário escola. Os cenários do jogo retratam diferentes 

locais de uma cidade (e.g., escola, universidade, hospital, posto de saúde e uma área rural). Após escolher 

seu avatar o jogador recebe uma missão que deverá executar e para tanto precisará percorrer os diferentes 

locais da cidade, coletando informações e interagindo com avatares do próprio jogo. Os esquemas de 

reforçamento foram feitos com economia de fichas e expansões dos mapas do jogo conforme o jogador 

obtém mais fichas. Após cumprida cada missão, o jogador deverá responder a perguntas que visam avaliar se 

os comportamentos ensinados no jogo foram aprendidos. É exemplo de missão: “Conhecer o corpo 

humano”, onde o personagem do jogador interage com eventos do jogo com o tema anatomia humana com 

foco em e em seguida tem que responder perguntas sobre o que viu, para recebe medalhas e prosseguir no 

jogo. A partir do trabalho realizado foi possível observar que, algumas dificuldades surgiram como a 

avaliação objetiva da aprendizagem, já que o comportamento sexual não é passível de observações diretas 

por questões éticas. Outra observação é a de, mesmo se constatado que o jogo não promove o ensino dos 

comportamentos objetivos, uma orientação educacional será feita com os jovens que aceitarem participar da 

pesquisa. Para pesquisas futuras é sugerido a utilização de procedimentos que medem reações implícitas 

como o IRAP (Implicit Relational Assessment Procedure), para maior confiabilidade dos resultados. 

 

 

Palavras-chave: jogo educativo, comportamentos sexuais saudáveis, adolescentes e pré-adolescentes, 

Educação Sexual. 
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Desmarginalização artística da drag queen e sua repercussão sócio-educacional 

 

Lua Lamberti de Abreu 

Eliane Rose Maio 

 

A arte Drag, que subverte construções de gênero, nem sempre tem a visibilidade e o respeito merecidos. 

Paralelamente, a comunidade trans sofre com diversas formas de opressões e marginalizações. Esta pesquisa 

visa historicizar as questões artísticas do/da ator/atriz crossdresser e relacionar essas situações com os 

problemas sociais da comunidade LGBT, cuja apagamento epistêmico/social é o grande problema da 

pesquisa; por meio de pesquisadores/as do teatro, teóricas feministas e pensadores/as da educação, como 

Dario Fo, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Eliane Maio, busca-se entender tal apagamento e também 

tensionar possíveis resistências e afrontamentos numa pesquisa bibliográfica. Acredita-se que a arte e a 

educação são fortes aliadas para desmarginalizar pessoas desse meio, e conquistar voz e protagonismo dentro 

da arte, do meio acadêmico, ou do espaço que as essas pessoas tentarem se inserir.  

 

Palavras-chave: Drag Queen; Trans; Desmarginalização; Teatro; Educação. 
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É Babado, Kyrida!: a web rádio como dispositivo de educação não formal, por travestis e por 

mulheres e homens transexuais 

 

Reginaldo Moreira 

Melissa Campus 

Rodrigo Leal Dourado 

 

A produção de uma mídia radical, em que as travestis e mulheres e homens transexuais pudessem revelar 

seus pontos de vista sobre as mais diversas pautas, protagonizando todo processo de produção, culminou na 

realização da revista eletrônica “É Babado, Kyrida!”. Os novos modos de ver, pensar e agir, visam diminuir 

e/ou deslocar estigmas, disseminados pela mídia hegemônica. O processo participativo, popular e 

comunitário, por meio da webrádio, tem o objetivo de potencializar novas narrativas, desta vez por elas 

mesmas, que possam interferir na construção de uma nova imagem das travestis e dos transexuais, 

interferindo no imaginário social acerca desta população. A linguagem advém do Pajubá, dialeto 

característico do meio trans, que revela informações pouco difundidas, ou distorcidas, na sociedade 

heteronormativa. O intuito é debater temas relativos aos direitos e à saúde integral da população travesti e 

transexual, promovendo a educação não formal pela rede mundial. A pesquisa utiliza-se a proposta 

metodológica da Cartografia Sentimental, de Sueli Rolnik, que se inspira na fonte cartográfica de Deleuze e 

Guattari. As afetações e agenciamentos se transversalizam, a partir dos corpos políticos produtores de novos 

sentidos. A potência do encontro se dá na cidade de Londrina/PR, porém se expande para outras 

representatividades nacionais. A web rádio como mídia radical potencializa a expansão veiculadora por meio 

da internet e amplia a democratização da comunicação ao atravessar fronteiras. A realização de uma rádio 

revista eletrônica é resultado de um processo de participação democrática, que reúne as atuais representantes 

do movimento das travestis e dos homens e mulheres transexuais e  ativistas do Coletivo Elitytrans; docentes 

e discentes participantes do Projeto de Extensão “Plataformas Digitais: a produção comunitária de novas 

narrativas alternativas ao discurso hegemônico, como dispositivo de produção de novos sentidos”, em curso 

na Universidade Estadual de Londrina (UEL); e de outras universidades. O programa tem como eixo 

norteador a saúde integral e o protagonismo desta população e é veiculado pela AlmA Londrina Rádio Web 

(www.almalondrina.com.br). 

 

Palavras-chave: web rádio; travestis; transexuais; mídia radical; educação não formal. 
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Éticas-Estéticas-Políticas das (homos)sexualidades, Gêneros e Homofobia na cinematografia africana e 

asiática (Fase IV) 

 

Fernando Silva Teixeira Filho 

Giovanna Martins Remelli 

Ailton Batista dos Santos 

 

Este projeto é financiado pela FAPESP, processo número: 2017/26431-9 e processo número: 2017/26426-5. 

Nesta IV e última fase do projeto, analisamos filmes produzidos no continente Africano, Asiático e Oceania 

compreendendo as representações, especialmente, das homossexualidades masculinas. Pensamos o cinema 

como produto cultural, formador de opiniões e elemento ativo na formação das subjetividades. Essa análise 

tem como objetivo compreender os diversos modos de produção das subjetividades cishomossexuais 

masculinas, bem como identificar os preconceitos que enfrentam para (re)xistir no mundo.Para a análise dos 

filmes usamos a teorias sobre Análise do Discurso, Estudos Culturais, de Gênero e Teoria Queer, e uma ficha 

fílmica. Os dados foram retirados das produções de longa metragem da cinematografia africana, asiática e 

oceânica de 1990 a 2010 exibidas no Festival MixBrasil da Diversidade Sexual em São Paulo. Na ficha 

fílmica, buscamos colocar os créditos dos filmes; identificar o enredo; os principais personagens, como são 

apresentados; articular a temática do filme com a proposta do trabalho de problematizar os personagens e os 

gays masculinos, e suas dissidências ou não. Também separamos os filmes em categorias: (1): “filmes que 

reforçam a categoria de identidade homossexual”. Categoria (2), filmes que problematizam a identidade gay 

e, categoria (3), filmes que apresentam alternativas identitárias. Os dados foram organizados e introduzidos 

em tabelas e gráficos facilitando o traçado de uma “linha” discursiva ética-estética-política desses 

continentes em relação à homossexualidade masculina. Analisamos 16 filmes: 12 do continente asiático e 4 

da Oceania. Desses, dez foram classificados na categoria 1 (um), ou seja, não rompem, não desconstroem a 

identidade gay, seus estereótipos, e a naturalizam. Quatro filmes pertencem a categoria 2 (dois), onde 

problematizam a categoria identitária gay, mas que, de algum modo, a naturalizam. E, apenas dois filmes 

foram considerados na categoria 3 (três), apresentando alternativas identitárias, dissidentes em relação à 

cisheternormatividade. A Ásia, por meio das doze produções fílmicas até agora analisadas, apresenta a 

identidade Gay sendo atravessada por LGBTfobia, em seus processos de subjetivação. Quantitativamente, 

concluímos que apenas quatro filmes podem ser classificados como Queer, através das subjetivações 

positivadas. A Oceania, representada por quatro filmes, mostra-nos a família ocupando uma função de aliada 

no processo de auto-aceitação e enfrentamento da LGBTfobia. A LGBTfobia vigente no contexto político e 

pedagógico conservador que vivemos pode vir a ser minimizada a partir de projetos de Educação Sexual em 

suas atividades pedagógicas. Neste sentido, nosso trabalho servirá como fonte de inspiração para a/o 

Educador/a utilizá-lo no diálogo com discentes e na desconstrução da LGBTfobia. 

 

Palavras-chave: Queer Cinema; Cinema e LGBTfobia; Cinema e Gênero; Cinema LGBT. 
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Gravidez na adolescência: o acesso às informações versus o número crescente de jovens grávidas 

 

Priscila Marconato da Silva 

Débora Rachel da Costa Milani 

 

O objetivo deste estudo é investigar a gravidez na adolescência contrapondo a facilidade de acesso às 

informações com o número crescente de adolescentes grávidas. A abordagem da pesquisa será quantitativa. 

A estratégia para se atingir o intuito proposto será o levantamento de dados (survey). Os dados serão obtidos 

através de um questionário fechado de múltipla escolha, cujas questões serão elaboradas com base no 

referencial teórico. A técnica de amostragem será probabilística aleatória simples, na qual serão sorteadas 60 

(sessenta) adolescentes do sexo feminino entre as alunas das 1as, 2as e 3as séries do Ensino Médio da Etec 

Sylvio de Mattos Carvalho, na cidade de Matão – SP, para comporem a amostra. Após a análise descritiva da 

amostra selecionada, os resultados obtidos serão comparados com os dados apontados no referencial teórico 

para verificar possíveis equivalências e/ou alternâncias de comportamento no que diz respeito à gravidez 

adolescente, traçando um perfil atualizado sobre facilidade de acesso às informações versus número 

crescente de adolescentes grávidas. A partir dos resultados deste estudo será elaborado e implementado na 

escola alvo da pesquisa e em outras escolas interessadas um trabalho de orientação e prevenção da gravidez 

junto às adolescentes, trazendo os pais, professores gestores escolares e profissionais de saúde para a 

discussão. 

 

Palavras-chave: Adolescência. Gravidez. Informação sobre contracepção. 

  



 

 

58 

Laerte-se: a fluidez de um corpo que se torna feminino 

 

Kaoana Sopelsa 

Silvana Vaillões 

 

Laerte, cartunista brasileira, que retrata, entre outros personagens, Hugo e Muriel (a mesma pessoa em 

diferentes performatividades) enquanto torna-se mulher, é analisada sob o olhar de seus desenhos -

 adaptando a escrita de si e sua subjetividade às tirinhas supracitadas, as quais demonstram a fluidez de seu 

corpo não-binário. A problemática sobre a fluidez do gênero e sua performatividade no corpo de Laerte lança 

luz a uma breve análise histórica sobre o corpo binário, o qual é atravessado pelo discurso hegemônico no 

Brasil contemporâneo – lê-se heteronormatividade -, a fim de possibilitar a reflexão acerca do corpo e das 

identidades fluidas. Essa análise interdisciplinar visa demonstrar que a performatividade é construção 

histórica, passível de releituras e quebra de paradigmas, pautadas na subjetividade humana. Ao considerar a 

teoria Queer como embasamento para a discussão do tema, visa-se demonstrar os deslocamentos – leia-se 

performatividades fluidas – dos corpos, ainda que a heteronormatividade pretenda legitimar-se 

socioculturalmente.  

 

Palavras-chave: Performatividade, heteronormatividade, Muriel Total. 
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Prevenção Combinada em LIBRAS: a produção de um recurso didático para a educação sexual 

 

Felipe Tsuzuki, 

Giovanna Camargo do Carmo 

Francine Nagay Yamassato 

Vinícius Colussi Bastos 

 

A comunidade surda compõe uma minoria linguística e frequentemente não se sente pertencente ao grupo 

ouvinte nos ambientes públicos. No contexto escolar, as pessoas surdas por vezes têm informações 

negligenciadas, mesmo que estas sejam necessárias para um desenvolvimento pleno. As recorrentes 

omissões são consequência da baixa difusão da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) entre as pessoas 

ouvintes e a carência de materiais didáticos que a contemple. Dentre as diversas áreas do conhecimento, a 

sexualidade e a saúde sexual se destacam por possuírem poucos sinais difundidos que abranjam suas 

terminologias, afetividades e subjetividades. Os sinais disponíveis, em sua maioria, são referentes às 

biologias que envolvem o sistema urogenital, não compreendendo as dimensões históricas e sociais da 

sexualidade. Este déficit intensifica a dificuldade de acesso a saúde pela comunidade surda, aumenta suas 

vulnerabilidades, tornando-se uma questão de saúde pública. Nesse contexto, este trabalho teve como 

objetivo a produção e a avaliação de um recurso didático visual que promovesse a saúde sexual e a 

prevenção combinada. Para tanto foi necessário realizar uma análise crítica das diversas tecnologias 

disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST) e HIV/AIDS, seus modos de uso, locais que os disponibilizam e o uso combinado desses instrumentos. 

Para o registro dos vídeos, utilizou-se uma câmera digital semiprofissional (Canon Powershot Sx530 Hs) e  

posteriormente foram editados, unidos e legendados pelo programa VEGAS Pro 15. O processo criativo e a 

iniciativa se deu na disciplina de LIBRAS que é ofertada aos estudantes do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual de Londrina, onde foi proposto a produção de uma videoaula de algum 

conteúdo referente a biologia em LIBRAS. Por meio de pesquisas e da atuação no projeto de extensão 

“Educação para a Sexualidade: Diálogo entre UEL e a Educação Básica”, o autor e as autoras encontraram a 

realidade relatada neste trabalho e voltaram-se ao trabalho em Educação Sexual e Saúde. As dificuldades na 

produção deste material começaram na busca pelo vocabulário necessário e adequado para o vídeo, uma vez 

que as terminologias existentes em LIBRAS não compreendiam todos os significados do assunto abordado, 

ou não eram conhecidas pela própria comunidade surda local. Assim, algumas palavras tiveram que ser 

soletradas pelo alfabeto manual em português antes da apresentação dos sinais. Já os sinais que não existiam 

foram apenas soletrados e contextualizados com seus sentidos explicados. O recurso de legenda possibilita a 

utilização deste material com pessoas ouvintes e que usam da língua portuguesa, podendo ser aplicado em 

salas de aula com estudantes surdos e ouvintes. Diante a necessidade de mais recursos didáticos como este, 

acreditamos que esta ferramenta contribua com o aprendizado crítico de assuntos que proporcionam uma 

saúde sexual, e que sua divulgação nas plataformas visuais disponíveis na internet faz com que tais saberes 

cheguem a mais pessoas da comunidade surda, bem como a mais profissionais da educação e saúde.  
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Privacidade em tempos de internet: comportamento e discursivização de si entre usuários no ambiente 

virtual. 

 

Fausi dos Santos 

Paulo Rennes Marçal Ribeiro 

 

O artigo apresenta as transformações produzidas no comportamento dos usuários da internet com o advento 

do Mundo Virtual, principalmente na exteriorização da privacidade e intimidade em redes sociais. É comum 

entre muitos internautas a discursivização de seus afazeres diários, bem como, a manifestação de seus 

desejos e fantasias pessoais no ambiente virtual, em muitos casos na busca de aceitação e reconhecimento 

por outros usuários. Tal comportamento leva a uma produção subjetiva da personalidade, que se transforma 

em perfil nas redes sociais, fazendo circular múltiplos efeitos de sentido que são produzidos por diferentes 

usuários que comentam, curtem e compartilham tais publicações. Como resultados provisórios se destaca o 

fato de que se torna impossível na atualidade pensar as atividades humanas, sejam elas privadas ou 

profissionais desvinculadas do uso das maquinarias computacionais. Raras vezes na história o corpo foi tão 

exposto como na atualidade pelas redes sociais Ao analisar a interação homem-máquina fica claro que os 

indivíduos cada vez mais incorporam à sua intimidade os serviços e interações oferecidos por uma 

diversidade de plataformas no ciberespaço. As expressões da sexualidade são algumas dessas características 

de mudança de comportamento percebidas. As enunciações produzidas na relação homem-máquina 

determinam nas novas gerações (também chamada de geração Z) modalidades de subjetividade bem 

particulares, no qual, a própria personalidade e a organização cognitiva podem manifestar determinados tipos 

de acontecimentos. Algumas conclusões da pesquisa podem ser elencadas: 1) Por meio de aplicativos, sites 

de relacionamento e redes sociais, uma parcela crescente de pessoas está abdicando das relações na vida real, 

para adentrar o mundo virtual e por meio de avatares ou perfis criados na rede, se relacionar com uma 

diversidade maior de sujeitos. 2) A apresentação de si nos sites de relacionamento, em especial o Tinder, 

Badoo e Happn que foram escolhido como objeto de análise desse artigo, criada por usuários desses serviços 

possibilita a produção e circulação de subjetividades variadas que atendem às necessidades e interesses 

específicos. Por conta disso, a escrita sobre si demanda um determinado tipo de enunciação com seus efeitos 

de sentido específicos. 4) A posição ocupada pelo sujeito é trilhada pela escrita de si, é por essa posição que 

ocupa que faz circular pela prática discursiva o tipo de produção que deseja. 
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Programa Educação Sexual em debate: nas ondas de uma rádio comunitária. 

 

Marcia de Freitas 

Sonia Maria Martins de Melo 

 

Apresentamos fragmentos de uma pesquisa doutoral em andamento que parte do entendimento que 

educamos e somos educados diariamente nas relações que estabelecemos com o outro, inclusive no que 

tange a processos de educação sexual que podem ser repressores ou emancipadores. Essa pesquisa tem como 

objetivo geral contribuir com um processo intencional de educação sexual emancipatória por meio da 

inserção e apresentação semanal na Rádio Comunitária da Pinheira SC, de um programa gravado 

denominado Educação Sexual em debate, que é gerado e realizado ao vivo há 11 anos também 

semanalmente na Rádio UDESC FM 100.1 Florianópolis SC. Tem como objetivos específicos levantar 

sinteticamente a história das rádios comunitárias no Brasil e em Santa Catarina, registrando especificamente 

o processo de construção e implementação da Rádio Comunitária da Pinheira. Também busca desvelar a 

compreensão da comunidade sobre a rádio e investigar os reflexos na comunidade da veiculação da gravação 

do referido programa na grade semanal da Rádio como subsídio para um processo de sensibilização para 

projetos de educação sexual emancipatória, com apoio de etapas teóricas do desenvolvimento da  

pensamento crítico. Buscamos levantar nesse trabalho indicadores da importância de um programa de rádio 

que tem como temática a sensibilização para processos intencionais de educação sexual emancipatória  via 

uma rádio comunitária no assim como ocorreu e ocorre  via Rádio Educativa Universitária onde foi sua 

gênese. Foi realizada uma  busca sistemática para verificar o conhecimento produzido sobre o tema, a partir 

dos descritores que brotaram nessa pesquisa, a saber  educação sexual emancipatória, rádio comunitária, 

educação sexual , pensamento crítico, participação comunitária e educação para cidadania, que apontaram 

uma lacuna de pesquisas nesta abordagem. Como movimento fundamental em uma pesquisa realizamos 

também a busca de cúmplices teóricos que nos auxiliarão a fundamentar essa  pesquisa tendo como 

categorias a priori os descritores já citados. O caminho metodológico da pesquisa, seguindo o eixo 

paradigmático do materialismo dialético, tem definidas metodologias que se adequam à categoria do método 

dialético: definimo-nos pelo estudo de caso, de cunho exploratório, para desvelar nosso objeto de estudo, 

nesse caso a reprodução do Programa Educação Sexual em debate numa Rádio Comunitária e a compreensão 

da comunidade em relação aos temas ali apresentados. Como apoio ao processo de investigação realizaremos 

técnicas de observação participante, de aplicação de questionários e de realização de entrevistas. O material 

coletado nos questionários e nas entrevistas durante o desenvolvimento da pesquisa será analisado pela 

técnica de Análise de Conteúdo com base em Bardin (1988). Até essa etapa da pesquisa pudemos perceber 

que a comunidade da Pinheira, onde a gravação do programa é reprisada, tem acolhido positivamente o 

programa Educação Sexual em debate.  

 

Palavras-chave: educação sexual emancipatória, rádio comunitária, pensamento crítico, participação 
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O artivismo queer-traveco-terrorista de Linn da Quebrada e a fratura exposta da cis e 

heteronormatividade 

 

Matheus Zaffani Borges 

Luiz Henrique Moreira Soares 

 

A produção artística e musical da performer, atriz, bixa travesti e cantora Linn da Quebrada, no Brasil 

contemporâneo, configura-se como uma proposta ético-política de intervenção queer na heteronorma. Ao 

trazer para o palco, e para as letras de suas músicas, um tipo de performance artística de experimentação 

linguística e corporal, a arte de Linn da Quebrada, nas palavras de Júnior e Silva (2018), problematiza sobre 

os tantos corpos transviados que habitam o sul do Equador, por meio de (re)criações irreverentes que 

produzem (des)ensinamentos potentes para (re)pensar a fabricação dos gêneros e das sexualidades. De 

acordo com Colling, Sousa e Sena (2017, pp. 200-201), tal empenho pode ser entendido como artivismo, 

uma “expressão política que problematiza, através das artes, as mais diversas questões sem o corrimão das 

identidades fixas e que privilegia a experiência do corpo em trânsito”. Com base nas postulações dos estudos 

queer, nas figuras de Judith Butler (2003) e Paul Beatriz Preciado (2014), este estudo analisa o artivismo de 

Linn da Quebrada, tendo como objeto a letra das canções “(+ Muito) Talento” e “Bomba Pra Caralho”, 

faixas presentes no álbum Pajubá (2017). Assim, observou-se a maneira como a performance linguístico-

discursiva e corporal de Linn, nas letras das músicas em questão, revela os processos de controle e regulação 

dos corpos (organizados por complexas marcações de gênero, etnia/raça, sexualidade e classe social), 

desloca o olhar da maneira euro-hetero-centrada de enxergar o mundo e as relações sociais-afetivas-sexuais, 

bem como evidencia as fraturas da cis e heteronormatividade (WARNER, 1991). É possível concluir, a partir 

da análise, que a produção de um espaço habitável, empreendida pelo corpo e pela linguagem de Linn, nesse 

sentido, é investida a partir de processos potentes de desconfiguração de imagens e discursos hegemônicos e 

binários, processos traveco-terroristas de gênero (LUSTOSA, 2016), de forma a rever o espaço sócio-

histórico e cultural demarcado para os corpos negros, periféricos e transviados – processos que podem ser 

entendidos, segundo Pelúcio (2012, p. 399), como propostas e esforços queer de “prover outra gramática, 

outras epistemologias, outras referências que não aquelas que aprendemos a ver como verdadeiras”. 
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O meme da internet: o reforço de estereótipos sobre a população LGBTI+ 

 

Guilherme Popolin 

 

Os memes da internet podem funcionar como instrumento de contestação sobre fatos e notícias tendenciosas, 

ou até como uma simples piada carregada de ironia. Ao mesmo tempo em que existem memes produzidos 

para romper os estereótipos – de gênero, político ou social –, existem aqueles que reforçam estereótipos. Este 

trabalho analisa memes da internet de discussão pública (CHAGAS et. al., 2017), coletados em páginas do 

site de rede social Facebook, identificadas como páginas de direita, em postagens que buscam emitir 

opiniões e valores sobre a população LGBTI+. De acordo com os organizadores do livro Direita, volver! 

(2015), existem poucos trabalhos acadêmicos sobre a direita, em comparação com os trabalhos que estudam 

as políticas de esquerda. A apropriação do termo “meme” para definir alguns conteúdos que são replicados 

na internet faz com que o meme seja considerado uma mídia em si mesmo (CHAGAS & TOTH, 2016; 

DAVISON, 2012; KNOBEL & LANKSHEAR, 2007). A reprodução de um padrão de opressão pelos 

memes faz com que ideias conservadoras, tradicionais e preconceituosas continuem a transitar pelo 

imaginário das pessoas que se identificam com esses mecanismos de opressão como forma de defesa de uma 

moral, geralmente calcada em valores tradicionais e religiosos. Essa forma de defesa dos valores tradicionais 

pode levar à reprodução de um discurso de ódio, que carrega também ideias preconceituosas e intolerantes. 

Ideais conservadores levam à reprodução de estereótipos, que são explorados neste trabalho sob as 

perspectivas de Peter Burke (2004) e Stuart Hall (2016). A replicação dos memes analisados neste trabalho 

reforçam estereótipos sobre a população LGBTI+ no Brasil, vista como uma pauta da esquerda. O silogismo 

de estereótipos sobre as pautas da esquerda política e sobre quem as segue fica evidente. O embasamento 

sobre sexo, gênero e identidade fica por conta dos estudos de Judith Butler (2014), Laura Moura de Quadros 

(2015) e Serge Moscovici (2011), este último no plano das representações sociais. Os memes objetos deste 

artigo contribuem para a reprodução de ideias conservadoras e preconceituosas no imaginário das pessoas. 

Seus conteúdos beiram o grotesco e a replicação nas mídias sociais indica uma conexão estabelecida entre os 

atores e um grupo social, que partilham conhecimentos mútuos sobre o fato que gerou os memes. A análise 

neste artigo permitiu compreender o uso do meme como fonte potencial de desinformação, dependendo da 

maneira na qual é utilizado. Ao replicar um meme sem a devida reflexão de seu conteúdo, o indivíduo pode, 

intencionalmente ou não, contribuir para o reforço de estereótipos e de um discurso de ódio sobre a 

população LGBTI+.  
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Sexualidade e Deficiência: mitos e preconceitos no filme colegas 

 

Luiz Fernando Zuin 

Priscila Marconato da Silva 

Andreza Marques de Castro Leão 

 

A educação sexual é um processo contínuo e abarca uma dimensão ampla e complexa que se desenvolve ao 

longo da vida das pessoas em suas interações com elementos sociais, culturais, econômicos, históricos e 

biológicos. Desta maneira podemos dizer  que a sexualidade é algo intrínseco ao ser humano, que vai além 

dos aspectos biológicos e genitais e não se restringe apenas ao ato sexual. Pessoas com deficiências como a 

Síndrome de Down (SD) são comumente infantilizadas e a expressão de sua sexualidade é permeada de 

mitos, tabus e preconceitos. Além disso, geralmente não recebem educação sexual, resultando em falta de 

conhecimento sobre o assunto, vivências afetivas e sexuais limitadas e situações de vulnerabilidade. Desta 

maneira, indagamos: Por que ainda a sexualidade da pessoa com deficiência é cerceada por tabus e 

preconceitos? No intento de responder a esta pergunta, o presente estudo, teve por objetivo analisar e discutir 

as dificuldades expostas no segmento sexual de jovens com SD a partir do filme Colegas do diretor Marcelo 

Galvão, lançado no ano de 2013. O estudo foi realizado por meio do método descritivo, considerando as 

cenas mais marcantes em comparativo com a realidade social. Os dados de análise do filme revelam que é 

preciso, a partir de uma visão realista valorizar os aspectos positivos em detrimento dos preconceitos, dos 

mitos e tabus que abarcam a sexualidade da pessoa com SD. Concluímos que há uma barreira atitudinal que 

colabora para a construção de uma visão preconceituosa e estereotipada sobre as pessoas com deficiência, 

além da negação da sua sexualidade. Contudo, evidencia-se o quanto a sexualidade pode ser vivida de forma 

saudável por parte de pessoas com SD como a de qualquer outra pessoa que não apresenta deficiência. 
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Um corpo-rede: o conceito de rede e a analítica da corporalização na virtualidade 

 

Alexandre Luiz Polizel 

Moises Alves de Oliveira 

 

Neste trabalho queremos apresentar “Como o conceito de rede de Bruno Latour nos auxilia como 

instrumental analítico para pensar a produção de um corpo na virtualidade: um corpo-rede”. A rede social 

tem se hibridizado nos corpos e os corpos se hibridizado nas redes sociais, ambos passam ao movimento de 

constituição um do outro. A ubiquidade tecnológica passa inescapavelmente a ser constituição do eu: genes 

aditivos, agrotóxicos ingeridos-inspirados, hormônios sintéticos, fluoretação da água... Corpos tornam-se 

cyborgueados. Donna Harraway já havia nos trazido tal consideração. Discussões voltadas à materialidade 

dos corpos, que hibridizam tecnologias – Ao tornarem-se composição híbrida, participam de elaborações 

descritivas da (in)existência de fronteiras entre corpos e tecnologias. Nesse cenário, a pergunta que nos 

inquieta é: Como e em que escala essa hibridação compõe uma corporalização na virtualidade? É a essa 

apresentação que objetivamo-nos neste ensaio. Organizamos esta contribuição em três eixos: a) Alianças no 

facebook – instrumentos de associações; b) Verificabilidade – um corpo-amostra; c) Corpo-rede – uma 

composição. Vimos que estes três eixos atravessam-se no que tratamos como um corpo rede à medida que 

associações do Eu faz-se exibir e ser verificado pelo outro em/por meio de fotos, escritas sobre si, 

compartilhamentos, hashtags, reações, comentários, marcações, grupos, páginas... O corpo-rede tem sua 

corporalização na virtualidade a medida que este é consumido e coloca-se a consumir: jogos de associações 

capitalizadas, capilarizadas e hipertextualizadas no espaço das redes sociais.  

 

Palavras-chave: Ator-rede, Corpo, Virtualidade, Bruno Latour. 
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A Educação Sexual escolar e a construção de concepções acerca da sexualidade e do papel do professor 

de Ciências e Biologia como educador sexual 

 

Bruna Larissa Ramalho Diniz 

 

A sexualidade é uma parte constitutiva do indivíduo e inerente ao âmbito escolar, sendo que a maneira como 

é abordada nesse espaço é responsável, em grande parte, pelas concepções que os indivíduos constroem 

sobre a temática.  O presente artigo busca investigar como foi a Educação Sexual escolar de graduandos de 

um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e como a abordagem da temática contribuiu para a 

construção das concepções sobre sexualidade e Educação Sexual, bem como sobre o papel do professor de 

Ciências e Biologia do trato da temática na escola. A amostra de investigação foi constituída por 12 

graduandos, que responderam a questões de uma entrevista semiestruturada. Utilizamos como ferramenta 

analítica a Análise Textual Discursiva (ATD), segundo Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi (2006). Tendo 

em vista a diversidade dos discursos apresentados sobre a Educação Sexual em diferentes momentos da 

formação escolar dos graduandos, acreditamos que a maneira como a temática foi abordada nesse espaço é 

responsável pela visão biologista que os graduandos apresentam, uma vez que eles responsabilizam o 

professor de Ciências e Biologia pela tarefa, além de limitarem a abordagem da temática à anatomia e 

fisiologia dos corpos, à prevenção de ISTs e da gravidez precoce.  A rica experiência vivida durante esta 

pesquisa, sobretudo no decorrer da análise dos dados, constituiu um período muito fértil de aprendizagem, 

pois partilhamos experiências, momentos e conhecimentos vivenciados pelos graduandos em um dos 

momentos mais importantes da construção das concepções sobre Educação Sexual: a formação escolar. 

Esperamos que as reflexões e discussões realizadas ao longo desse artigo contribuam para que uma visão 

completa da sexualidade, que evoca a subjetividade e nos faz vivenciar as bases mais exigentes e 

contraditórias do ser humano, como paixão, amor, sensualidade e sensibilidades, possa chegar às escolas, aos 

alunos e aos professores livre de tabus e preconceitos. 
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A formação do licenciado em Ciências Biológicas e a Educação para a Sexualidade 

 

Matheus Vitor 

Virgínia Iara de Andrade Maístro 

 

A formação docente é um assunto que vem ganhando destaque no meio acadêmico nos últimos anos, sendo 

amplamente discutida entre os pesquisadores da área educacional e pelo poder público, visando a melhoria 

das políticas educacionais do país e o desenvolvimento da educação em todos os seus âmbitos. Ao tratar dos 

assuntos relativos a educação para a sexualidade, percebe-se um certo despreparo por parte dos professores 

quanto ao ensino dessas temáticas em sala de aula. Tal despreparo geralmente está relacionado a sua 

formação acadêmica falha, a tabus naturalizados em si ou a problemas internos relacionados a própria 

vivencia da sua sexualidade, havendo uma tendência na ação docente em reprimir os estímulos dos alunos ou 

não estimular o desenvolvimento de discussões acerca do tema. No que diz respeito a formação do 

licenciado em Ciências biológicas, quanto as temáticas da educação para a sexualidade, percebe-se uma 

valorização dos conteúdos vinculados a própria área da biologia, como as infecções sexualmente 

transmissíveis e aos métodos contraceptivos, em comparação aos demais, como gênero, orientação sexual e a 

maneira como os corpos produzem sua sexualidade. Considerando o exposto, e a necessidade da adequada 

formação de professores de ciências e biologia, para o trabalho com os temas voltados a Educação para a 

Sexualidade nas escolas, o objetivo deste estudo foi identificar a partir de uma revisão bibliográfica na 

legislação referente a formação docente, o amparo legal para a inclusão dos conteúdos e temas relativos a 

Educação para a Sexualidade nos currículos dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas das 

instituições de ensino superior, tanto nos aspectos ligados aos conteúdos científicos, como aqueles referentes 

ao desenvolvimento de habilidades e competências para o trabalho com tais temáticas nas escolas. Com base 

em documentos oficias de ensino, como a resolução CNE/CES 7, de 11 de março de 2002, que define as 

Diretrizes Curriculares da graduação em Ciências Biológicas e a resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 do 

Ministério da Educação, onde são definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior e para a formação continuada dos professores, consideramos que as temáticas da Educação 

para a Sexualidade, devem, portanto, integrar o currículo dos cursos de formação de professores de ciências 

e biologia, afim de proporcionar bases para uma atuação profissional proativa, investigativa e responsável, 

na busca por uma educação de qualidade, democrática, que contemple e reconheça a diversidade presente 

dentro da comunidade escolar e na sociedade  em geral, desmitificando tabus, preconceitos e contribuindo 

para uma educação inclusiva que promova a equidade entre os sujeitos, o respeito, a igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola, a valorização das diferenças, individualidades e a problematização das 

relações de poder construídas historicamente, que regem os modos como os sujeitos vivem e constroem suas 

identidades em sociedade. 

 

Palavras-chave: Educação Sexual. Formação Docente. Educação para a Sexualidade. Legislação 

educacional. 

  



 

 

69 

A Sexualidade do sujeito após o diagnóstico de HIV/AIDS. 

 

Ítalo Fernandes 

Maria Alves de Toledo Bruns 

 

A síndrome da imunodeficiência humana adquirida (SIDA/AIDS) se torna conhecida na década de 80, após 

pesquisas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, nos Estados Unidos) infecção essa, causada 

pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Desde o primeiro diagnóstico, até os dias atuais, a infecção 

vem apresentando uma tendência de crescimento, podendo ser considerado como um rebote da epidemia. No 

Brasil, essa tendência vem ocorrendo nos grupos de adolescentes entre 13 e 19 anos e entre homens e 

mulheres com faixa etária entre 20 e 29 anos, como relatado no Boletim epidemiológico de 2017 do 

Ministério da Saúde. Essa realidade mobilizou-nos a indagar: Como o sujeito com HIV replaneja sua história 

de vida? Como vivencia sua pratica afetivo sexual? Nosso objetivo é compreender os significados e sentidos 

que 10 homens (sexo biológico) com HIV, com idade entre vinte a trinta anos, residentes no estado de São 

Paulo pertencente às classes sociais A, B, C, e D; com grau de escolaridade do fundamental ao superior 

atribui a sua prática afetiva sexual antes e pós o HIV. Para responder essas pertinentes questões a 

metodologia qualitativa fenomenológica foi eleita para conduzir e explicitar esse instigante fenômeno que 

consiste na práxis, afetivo sexual do sujeito com HIV. O acesso  aos colaboradores, ocorrerão pela estratégia 

denominada “redes sociais”, ou seja, “bola de neve” que consiste no contato do pesquisador com um 

colaborador identificado como “a semente”  e  desse colaborador indicar outro e assim sucessivamente até 

atingir o número de 10 colaboradores cujos relatos contemplem detalhes da história de vida afetivo sexual do 

sujeito com HIV. O critério de saturação que consiste nas convergências de detalhes relatado pelos 

colaboradores será considerado. O encontro com o colaborador será mediado pela entrevista dialógica que 

assim se expressa: “Conte para mim sua história de vida pela perspectiva de sua educação sexual a partir de 

sua infância, adolescência, juventude e fase adulta, ou seja, até  o diagnóstico do HIV e pós”. Essa entrevista 

ocorrerá após o colaborador ser convidado e realizar o aceite em participar da pesquisa. Assinará o termo de 

consentimento que será lido e entregue pelo entrevistador no encontro. O local da entrevista será escolhido 

de acordo com a preferência do colaborador. Devendo ser em local seguro e discreto pelo caráter 

confidencial que consiste a historia afetivo sexual do colaborador. Mediante ao agendamento prévio com o 

colaborador, a entrevista será gravada perante autorização assinada por ele. Terá duração de 60 minutos ou 

mais. Após, esses relatos serão transcritos na íntegra e submetidos a várias leituras e releituras com a 

finalidade de identificar unidades de significados em todos os relatos e agrupá-los em categorias: infância; 

adolescência; juventude e fase adulta, ou seja, até o diagnóstico do HIV e pós. Os resultados: Após esse 

momento as unidades de significados serão submetidas à interpretação do fenomenólogo Amatuzzi. 

Observação: esse projeto de pesquisa se encontra em processo de reestruturação para submissão ao Comitê 

de Ética da Universidade. 
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A sexualidade na escola de Ensino Fundamental, dos anos iniciais: elementos da violência cultural 

 

Cintya Cristina Ishino 

Antônio dos Reis Lopes Mello 

 

A violência sofrida por crianças no contexto escolar, em decorrência da concepção de sexualidade de 

adultos, é o problema investigado neste estudo. Buscou-se na teoria de gênero a flexibilização dos conceitos 

para considerar as inter-relações de alunos do ensino fundamental, nos anos iniciais e destes com seus 

professores. São as instituições educacionais que estabelecem o comportamento formal de seus estudantes, e 

assim o fazem supondo neutralidade em relação à concepção de sexualidade, visto que prestam serviço ao 

público. Essa naturalização de comportamentos não favorecem o questionamento de estereótipos 

socioculturais herdados. Esta pesquisa vem sendo desenvolvida por uma revisão bibliográfica, de natureza 

exploratória, fundamentando historicamente uma teoria da sexualidade, apontando possíveis avanços da 

compreensão da sexualidade nas comunidades humanas. A pesquisa de campo, de natureza etnográfica, com 

observação direta e registro de bordo, vem proporcionando coletas de dados, para uma compreensão do 

impacto das concepções da sexualidade de adultos na vivência escolar das crianças. Consta no currículo 

formal da escola de ensino fundamental, dos anos iniciais, o estudo da sexualidade como atividade 

transversal. Observa-se aí a sexualidade, como um dado humano, explicado segundo uma compreensão 

racionalizada, com fins civilizatórios e chega às escolas como tema educativo e mesmo profilático, o que 

justifica intervenções pedagógicas pontuais e temáticas. A história das sociedades ocidentais apresenta 

culturas com regras e doutrinas fundamentadas em tabus, que produziram interdições sexuais. Entendendo a 

sexualidade humana como uma dinâmica busca de prazeres, de suscitações de desejos e de desprazeres, os 

valores reguladores da vivência dos indivíduos, visam a nortear os comportamentos sociais. Mas, a dinâmica 

produzida pelas coerções e reações são geradoras de vicissitudes, patologias psicossomáticas e outras 

perturbações que afetam a vida humana, desde o nascimento. O preconceito, por exemplo, analisado na 

dinâmica psíquica como a repressão do “eu”, retorna à sociedade como violência de um contra o outro. 

Reconhecer mecanismos como este no contexto escolar, implica em perceber como os impulsos que 

permeiam o ego podem ser reativos. A escola pode ser um locus para prevenção da violência. Contudo, a 

origem mais remota da violência no sujeito é anterior à própria dinâmica das interações sociais organizadas, 

percebe-se na teoria de gênero que a expectativa familiar antecipa o processo. 
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Abuso sexual contra crianças e adolescentes: implicações na formação docente 

 

Laísa Cristina Brand 

Andréa Cristina Martelli 

 

O presente trabalho versa analisar a importância da escola no enfrentamento à violência sexual, como 

também da discussão desse fenômeno na formação docente. Acreditamos que a escola, enquanto instituição 

social, além de transmitir conhecimentos científico, também deve assumir sua responsabilidade na proteção 

de crianças e adolescentes, possíveis vítimas de violência, por se caracterizar um ambiente onde esses 

sujeitos passam longo período de suas vidas.  Segundo alguns estudos, em casos de violência seja doméstica, 

física, psicológica ou sexual, a escola se torna o refúgio para a fuga desse fenômeno que ocorre tanto nas 

relações intrafamiliares, como extrafamiliares. Sabemos que a violência sexual está presente nas diferentes 

sociedades e é cometida por pessoas de variadas profissões, classes sociais, etnias, crenças religiosas e 

vinculadas ou não às crianças e aos adolescentes, desta maneira, para compreender esse fenômeno complexo, 

optamos pela pesquisa de abordagem qualitativa e utilizamos como metodologia a História Oral, que como o 

próprio nome diz privilegia a oralidade e, mais do que isso, destaca e concentra sua análise nas narrativas das 

experiências vivenciadas. Nesse contexto, trabalhar com essa metodologia exige um olhar diferenciado do 

pesquisador/pesquisadora, já que envolve emoções, receios, medos, experiências dolorosas e muitas 

lembranças do colaborador/a. Tendo em vista que o tema não é muito comum de ser narrado pelas vítimas, a 

opção por esse caminho só foi possível por conta da colaboração de uma jovem, vítima de abuso sexual 

quando era criança, sua entrevista configurou-se como epicentro da pesquisa. A entrevista passou por esses 

momentos: transcrição, textualização, transcriação e legitimidade pelo colaborador/a. Primeiramente, a 

transcrição é caracterizada por reproduzir fielmente o que foi dito pelo entrevistado/a. Na textualização, as 

falas e as perguntas do entrevistador/a são omitidas e a narrativa do colaborador/a se dará em primeira 

pessoa, na transcriação o entrevistador/a assume o papel de mediador/a entre a história vivenciada e contada 

aos leitores do texto, no sentido de passar as emoções e sensações para a escrita. Após, a narrativa pronta, a 

mesma foi analisada com o referencial teórico pesquisado. Esse entrecruzamento da narrativa com a teoria 

nos apontou que as crianças demonstram alguns sinais que podem ser evidenciados pelo professor ou outro 

profissional da escola, contudo, muitos profissionais da educação não estão preparados para lidar com essa 

temática, devido a falta de formação, muitos não sabem como proceder perante casos de suspeita ou de 

confirmação do abuso sexual.  Também pudemos constatar que a escola, assume importante papel na 

prevenção e no enfrentamento às violências, sobretudo aqui tratando-se de abuso sexual, elaborando projetos 

de intervenção, bem como campanhas educativas, visando levar informações e conhecimentos para toda a 

comunidade escolar. Diante disso, ratificamos a necessidade do trabalho com essa temática nos cursos de 

formação docente, seja inicial ou continuada. 
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Análise da temática Sexualidade nos livros ditáticos do Ensino Fundamental I: o que (não) estamos 

ensinando? 

 

Michely da Silva Bugança 

Leandro Afonso da Silva 

Silmara Sartoreto de Oliveira 

 

No ambiente escolar, existem inúmeros obstáculos que dificultam o ensino de sexualidade. Com a instalação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em 1990, a abordagem da temática sexualidade e questões de 

gênero passaram a ser incorporadas como um tema transversal, em todos os níveis escolares, fato que 

contribuiu para ações educacionais efetivas entre os professores. Atrelado aos PCNs e às Diretrizes 

Curriculares, os livros didáticos fornecidos pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 

se tornam instrumentos importantes que auxiliam os docentes na adequação do conteúdo aos anos escolares 

e, as estratégias a serem utilizadas para o ensino. Entretanto, muitos professores apresentam resistência a 

abordagem sobre a temática, seja por questões políticas, pessoais, culturais, religiosa ou até mesmo por 

ausência de materiais adequados, influenciando diretamente sobre sua ação docente. Frente ao contexto 

supracitado, o presente trabalho objetivou analisar os conteúdos de sexualidade propostos por livros 

didáticos dos anos iniciais do ensino fundamental adotados por um município do interior do Estado do 

Paraná. Para tanto foram selecionadas três coleções de livros didáticos destinados aos anos iniciais (1º ao 5º 

ano) do ensino fundamental. Essas coleções foram disponibilizadas pelo PNLD e selecionadas previamente 

pelos professores residentes nas quatro escolas do município. Os livros do 1º a 5º ano de cada uma das 

coleções foram inicialmente analisados quanto a presença de conteúdo sobre sexualidade, no que se refere à 

corpo humano, família e reprodução, verificando a presença dos seguintes itens: conceitos de sexualidade e 

gênero (verificando a presença de texto, figuras e conceitos utilizados), por conseguinte, a classificação e 

descrição dos conceitos quanto a questões de diversidade, gênero e desenvolvimento/reprodução. Dos livros 

analisados apenas algumas séries continham assuntos correlatos, em sua maioria inseridos em unidades como 

“Eu e meu corpo”, “Nascemos e crescemos”, “Tipos de família”, “Cada pessoa é de um jeito” dentre outros. 

Nessas unidades, foram encontrados muito pouco ou nada relacionado aos conceitos de análise pré-

estabelecidos e, quando encontrados, estão na forma de textos rasos e poucas figuras. Algumas abordagens 

pontuais foram identificadas, como famílias formadas só por mulheres ou só por homens, as diferenças sobre 

gênero e o cuidado paterno. As fases e mudanças no corpo apresentaram conceitos incompletos como 

“crescimento de pelos em determinados lugares”, já a reprodução foi abordada somente nos animais 

(excluindo os humanos). A maioria dos livros apresentaram somente conteúdos referentes a identificação 

corporal dos membros superiores e inferiores, higiene bucal, diversidade étnica e de personalidade dentro das 

unidades avaliadas. Frente a essa ausência de conteúdo se considera importante reiterar a grande dificuldade 

dos professores discutirem esses conceitos, visto que a sexualidade ainda é um tabu dentro do ambiente 

escolar que se restringe em oferecer material didático de qualidade e explicativo que o auxilie na formação 

teórica e prática sobre o tema. 

 

Palavras chave: Educação sexual; anos iniciais do ensino fundamental; PNLD 

  



 

 

73 

Apontamentos e reflexões sobre a importância da corporeidade na formação de professores em 

Educação Sexual 

 

Gabriella Rossetti Ferreira 

Paulo Rennes Marçal Ribeiro 

 

O corpo do ser humano antigamente era marcado por uma visão idealista, onde este era a fonte do pecado. A 

teologia católica pregou que todo homem era fruto do pecado carnal, ou seja, o corpo então era entendido 

como sendo a decadência moral, controlado por paixões e desejos, os quais a alma não consegue controlar. 

Outra visão que marcou a corporeidade humana foi a sua materialização, ocasionada pela lógica 

mercadológica que impõem padrões de corpo perfeito, incuti hábitos no comportamento das pessoas que os 

fazem sempre procurar a beleza física, houve portanto uma banalização do ser e a decorrente perda da 

identidade. Um dos estereótipos mais fortes apresentados nos conteúdos lúdicos para as crianças são as 

diferenças de gênero. Impõe-se a todo o momento quais os comportamentos, cores, brinquedos e atividades 

diárias são aceitas para cada um dos sexos. Neste intento as relações de gênero são marcadas por 

desigualdades, hierarquias e obediências, sendo estas nada mais que relações de poder, possuindo uma 

dinâmica própria, se articulando através de outras formas de dominação e desigualdades sociais, como raça, 

etnia, classe, entre outros legitimadas socialmente, constituindo-se em construções. Na concepção da 

corporeidade e da educação sexual o corpo e o movimento por ele realizado passam a ter um novo 

tratamento, superando a visão dicotômica e mecanicista herdada do paradigma estruturado por Newton e 

Descartes, predominante nos últimos séculos. Atualmente esses assuntos têm sido questionadas tanto pela 

Educação quanto pela Ciência, desencadeando uma crise de paradigmas É necessário que se incluam tais 

tópicos na graduação, e na formação continuada que propiciem a discussão dessas temáticas nas várias 

disciplinas que compõem a grade curricular dos cursos de formação de professores. É necessário uma 

formação profissional que capacite o indivíduo na promoção de discussões sobre sexualidade e corporeidade 

com enfoque mais amplo, abordando os aspectos biopsicossociais a partir de uma contextualização sócio-

histórica, da equidade entre os gêneros, o respeito a diversidade sexual, a diminuição de preconceitos e a 

violência contra as chamadas “minorias” sexuais vão se tornando fato incontestável. Falar de corporeidade a 

partir da educação sexual, é abrir possibilidades para que os alunos tenham novos olhares a respeito do 

contexto histórico, social e cultural do feminino e masculino, e de como os papéis representados por 

mulheres e homens foram construídos na sociedade, na política, na economia e na religião. E que esses 

papéis influenciaram essa construção ao longo dos tempos, ocasionando danos e ou distorções para os dois 

sexos. Vislumbra-se também o respeito pelo ensino laico, de modo que eles venham a realizá-lo sem 

preconceitos, evitando qualquer tipo de exclusão e violência, visando à construção de uma sociedade mais 

justa, digna e igualitária. Outras questões que justificam a necessidade de formação em sexualidade se refere 

à busca da diminuição da gravidez não planejada entre os adolescentes, o risco de contaminação pelas DSTs 

entre os jovens, menos violência na escola, entre outros. 
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Conteúdos de Sexualidade em uma proposta didática para a formação continuada de professores na 

perspectiva da Educação à Distância 

 

Mickely Liuti Dealis 

Karina Rossi da Silva 

Silmara Sartoreto Oliveira 

 

Os conteúdos sobre sexualidade foram implantados no currículo escolar como um tema transversal, devendo 

ser trabalhado de forma interdisciplinar no contexto escolar. A discussão nas escolas acerca desse assunto 

começou por volta de 1930, no entanto, o tema sexualidade só foi efetivado no currículo escolar a partir da 

implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no final da década de 1990, com aulas e projetos na 

educação básica. No entanto, tratar esse tema nas escolas requer formação adequada dos professores, para 

que estejam preparados, porém, muitas vezes a formação inicial não contempla todas as discussões 

necessárias ao preparo dos futuros professores. Neste sentido, propostas de formação continuada tornam-se 

iniciativas de fundamental importância para propiciar o enriquecimento da prática docente na escola. 

Considerando que o ambiente escolar apresenta grande diversidade (social, política e religiosa), são 

necessárias abordagens mais amplas e reflexivas acerca de sexualidade e gênero. Neste sentido, o uso de 

filmes sobre tais assuntos, configura-se como uma estratégia metodológica que visa possibilitar o despertar 

de emoções e tomada de consciência, além de expor uma realidade mais próxima aos alunos. Portanto, este 

trabalho objetivou analisar como uma proposta de intervenção pedagógica sobre sexualidade e gênero, 

utilizando filmes, é abordada em um contexto de formação continuada de professores na perspectiva da 

educação à distância. Foram analisados os planos de aulas de 23 alunos matriculados em um curso de 

formação continuada de professores de Ciências e Biologia, de uma Instituição de Ensino Superior Estadual 

do interior do Paraná. Nos critérios de análise verificou-se se todos realizaram a atividade, se todos 

cumpriram as exigências da atividade (público alvo, objetivos da aula, conceitos trabalhados, momento da 

aula onde o vídeo seria utilizado e uma proposta de situação) e quais abordagens da educação sexual foram 

trabalhadas. A atividade analisada foi a com maior participação dos alunos matriculados, 23 de 25 alunos, 

podendo ser reflexo da praticidade do uso dos filmes e imersão do espectador na realidade do mesmo, 

favorecendo a reflexão do tema abordado. Contudo, apenas 13 das 23 propostas abordavam todas as 

exigências propostas, por outro lado, 14 deles foram condizentes quanto às propostas e objetivos, havendo 

limitações desse critério de análise para atividades onde não cumpriam itens necessários para a mesma. Já 

quanto às divergências de abordagens, 11 optaram a abordagem dos direitos humanos; 3 pela abordagem 

biológico-higienista; 1 pela abordagem dos direitos sexuais; 1 pela abordagem moral-tradicionalista e 6 

optaram por uma mescla entre as abordagens dos direitos humanos e direitos sexuais. Diante dos dados 

obtidos, fica evidente que políticas públicas que incentivem a formação continuada de professores é de 

fundamental importância para a educação sexual, por diversos fatores, entre eles a desmitificação de 

conceitos relacionados à sexualidade e a elaboração prática de propostas de intervenção para os contextos 

educacionais.  

 

Palavras-chave: Sexualidade; Mídias Educacionais; Formação Continuada de Professores de Biologia. 
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Curso de extensão em Educação Sexual Emancipatória: um relato de experiência no curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Yalin Brizola Yared 

Kamila Weber Blasius 

Bryan Goulart da Silva 

 

Refletindo sobre os desafios atuais da realidade brasileira, principalmente no que diz respeito aos 

documentos legais e conteúdos referentes aos docentes de Ciências e Biologia, foi ofertado aos estudantes de 

Licenciatura em Ciências Biológicas de uma universidade comunitária do sul do país um curso de extensão 

em Educação Sexual Emancipatória. Solicitação do curso teve iniciativa do Centro acadêmico à época e, 

portanto, dois membros do mesmo, participaram como monitores do planejamento e desenvolvimento do 

curso, juntamente com a professora ministrante – bióloga, doutora em Educação e especialista na área da 

sexualidade e educação sexual. Os encontros ocorreram em sábados quinzenais, entre agosto e novembro de 

2017/B, totalizando 28h. O curso apresentou abordagens didático-metodológicas pautadas em autores, como 

John Dewey (educação problematizadora), Paulo Freire (educação dialógica e diálogo) e Rui Vieira 

(promoção do pensamento crítico), por meio de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, foram valorizadas as vivências prévias dos/as participantes, tanto de vida pessoal quanto profissional, 

como atividades que alguns já desenvolviam – no PIBID e/ou estágios. Movimento este que visa uma 

verdadeira aprendizagem significativa, bem como a criação de vínculo e aproximação entre os participantes. 

Sobre o conteúdo programático, foram problematizados: o/a professor/a de Ciências e Biologia como 

responsável/autorizado por processos de educação sexual nas escolas; legislações e documentos nacionais e 

internacionais, como por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a Proposta Curricular de 

Santa Catarina (2014) e a Declaração dos Direitos Sexuais (WAS, 2014) compreendida como direitos 

humanos fundamentais e universais; a educação sexual e a diversidade para além da transversalidade, mas 

como princípio formativo; vertentes pedagógicas de educação sexual e suas interfaces com os livros 

didáticos; sistemas reprodutores, métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis; educação 

sexual emancipatória e processo de reeducação sexual; a promoção do pensamento crítico como 

potencializador de processos de educação sexual emancipatórios. Para isso foram utilizadas dramatizações, 

filme, vídeos, debates, questionamentos focado no desenvolvimento do pensamento crítico, e diversas 

dinâmicas retratando situações da realidade, colocando os/as participantes como protagonistas, ativos e parte 

importante dos encontros. Destacamos a importância do uso de metodologias ativas e dialógicas focadas no 

desenvolvimento do pensamento crítico para potencialização da sensibilização, podendo ser um caminho que 

fortaleça a mudança de comportamento dos sujeitos. Logo, promovendo um debate na formação inicial de 

futuros professores/as que vise o respeito às diferenças e a superação e ressignificação de tabus, crenças, 

preconceitos e discriminação. Na avaliação, o curso registrou ultrapassar as expectativas e como ponto a 

melhorar, sugeriram ampliar a carga horária. 

 

Palavras-chaves: Educação Sexual Emancipatória; Formação de professores de Ciências e Biologia; 

Pensamento Crítico; Metodologias ativas em educação sexual. 
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Desafio de educar sexualmente: vivência de professores de uma instituição confessional privada de 

ensino 

 

Eliane Ferreira Pereira Okasawara 

Maria Jaqueline Coelho Pinto 

 

Introdução: no desenvolvimento do fenômeno educativo, a sociedade vai produzindo um tipo de escola 

transformando-a conforme possibilidades e limites, organizando-se e reorganizando-se através dos tempos. 

Contemplar a atualidade da educação sexual institucionalizada, considerando suas características, a vivência 

do professor, seu fazer e formação, preparo e disposição, como toda essa teia se entrelaça, fundamenta este 

trabalho. Objetivo: compreender os significados e sentidos atribuídos por professores as suas vivências e 

prática diária, no tocante a educação sexual no contexto de uma instituição confessional privada de ensino. 

Materiais e Métodos: pesquisa descritiva, transversal, com delineamento qualitativo, na perspectiva 

fenomenológica. Os colaboradores preencheram um questionário sócio demográfico e responderam a uma 

entrevista compreensiva pela questão norteadora: poderia contar-me sobre sua vivência na temática da 

sexualidade, enquanto professor de um colégio confessional? Para análise utilizamos o método 

fenomenológico, que consiste na leitura e releitura, discriminação das unidades de significados, elaboração 

de categorias e identificação das convergências e divergências dos discursos. De posse dos relatos e de suas 

transcrições na íntegra, deu-se início a compreensão e interpretação do fenômeno indagado. Resultados:  até 

o momento de análise, cinco categorias foram destacadas dos relatos: ausência de contemplação da temática 

na formação acadêmica; educação sexual familiar recebida; adolescência e emergência da temática da 

sexualidade; escola confessional: sexualidade permeada por valores; educação sexual na prática docente. 

Conclusão: Cada colaborador/a trouxe seu relato de maneira singular, expressando em palavras os 

sentimentos atribuídos ao significado e sentido para a sua vivência, os relatos estão sendo submetidos à 

análise para compreensão/interpretação em interface com a literatura. 

 

Palavras-chave: Sexualidade; Educação Sexual; Professor; Instituição Confessional. 
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Diálogos sobre educação sexual na perspectiva da educação escolar indígena 

 

Luana Pagano Peres Molina 

 

A educação escolar indígena é uma modalidade educacional que visa corresponder à necessidade da 

comunidade indígena brasileira, a partir de uma legislação que fundamenta os processos que configuraram a 

especificidade dessa escola e de sua população. A escola para os indígenas foram as primeiras iniciativas 

escolares, do período colonial, no Brasil, com características missionárias e de escolarização confessional. 

Porém, foi só no século XX que a educação indígena sai da invisibilidade e conquista políticas, através de 

seus movimentos e organizações, que alteraram a situação de suas escolas, visando o direito ao 

reconhecimento e proteção de seus bens culturais, o que inclui o direito a uma educação escolar própria. Para 

além disso, também na segunda metade do século XX, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), traz 

um novo modo de se pensar os currículos das escolas brasileiras, incluindo temas como a sexualidade de 

uma forma transversal e interdisciplinar. Portanto, esta pesquisa objetiva analisar as percepções e atitudes em 

relação à Educação Sexual entre professores de escolas indígenas, através de um questionário aplicado em 

docentes, de escolas indígenas no Paraná, no intuito de entender como/se ocorre a educação sexual e quais as 

problemáticas enfrentadas dentro do tema da sexualidade nessas escolas. Ao analisar os dados, fica evidente 

a falta de uma educação sexual estabelecida entre professores-alunos e percebe-se também a necessidade de 

refletir e discutir acerca de questões com enfoque em gênero e sexualidade nesse espaço tão especifico, 

considerando a carga cultural desta população.  

 

Palavras-chave: Educação-Sexual; Professores; Educação Indígena; Currículo. Sexualidade. 
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Discussões de Gênero e Sexualidade e a Educação Infantil 

 

Simão Marcos Apocalypse 

Sara Maria Apocalypse 

Maria José Vicentini Jorente 

 

As produções científicas cumprem papel fundamental na efetivação das mais diversas atividades de 

diferentes áreas do conhecimento, pois por meio da mesma saberes são construídos e práticas são 

aprimoradas. Observa-se que profissionais da Educação influem de maneira direta na construção dos 

indivíduos (PLANELLA RIBERA, 2017). Deste modo, a  problemática proposta no presente estudo, 

consiste em questionamentos a respeito de produções científicas que perpassam questões de gênero voltada 

para profissionais da Educação. De acordo com Pereira (2016), concepções de diferenciação de brincadeiras 

de acordo com o sexo biológico, faz com que se perpetue ao longo dos anos a relação poder existente entre 

indivíduos que não correspondem a um padrão heteronormativo e contribuem para manutenção destes 

padrões. O objetivo do presente estudo consiste em aludir as principais teorias contemporâneas referentes 

concepções de gênero e resgatar autores clássicos que já abordaram a temática ao longo da história e a 

necessidade de que a mesma seja constantemente discutida tanto em ambientes universitários quanto por 

profissionais das diferentes áreas do conhecimento. Deste modo, justifica-se pela necessidade de discussões 

que versam as relações de gênero serem abordadas desde a educação infantil. Para a realização do estudo a 

metodologia utilizada é de caráter qualitativo construído mediante a revisão de literatura, para tanto efetuou-

se um levantamento bibliográfico referente às temáticas abordadas. Mediante a revisão de literatura, 

identificou-se que a educação infantil cumpre papel relevante na construção de corpos. Compreende-se a 

necessidade de se discutir gênero desde a  Educação Infantil para além da construção normativa e binária dos 

corpos, pois a mesma perpetua padrões excludentes de gênero e sexualidade, influindo  nas relações 

conflituosas de preconceito postas entre os mais diferente grupos sociais. A teoria Queer compreende uma 

das principais e mais incisivas teorias a tratar da construção dos corpos na contemporaneidade Butler (2014) 

Louro (2001) Planella Ribeira (2017). Pontua-se a impossibilidade de se lidar com aspectos referentes a 

gênero e sexualidade com base em concepções binárias.Problemas relacionados aos padrões de gênero em 

ambientes escolares refletem sobre os indivíduos que estão em processo de formação e construção de si 

mesmos. Identifica-se a real pertinência em se trabalhar questões de gênero desde a infância, mediante a 

noções normativas presente em espaços educacionais. Reforçar diferenças de gênero afeta diretamente 

indivíduos que não correspondem às expectativas postas pela sociedade. A concepção binária dos gêneros de 

acordo com o sexo biológico, educa corpos de maneira higienista e normativa,a fim de que as crianças se 

enquadram em padrões previamente estabelecidos socialmente. Estudos contemporâneos referentes a novas 

formas de educação  pautados em uma vertente humanista possibilitam romper barreiras estabelecidas 

socialmente e contribuem para a construção de uma sociedade mais igualitária. 

 

Palavras-chave: Educação sexual; Diversidade de Gênero; Diversidade sexual. 
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Educação em Sexualidades Crítica: onze falas e onze dúvidas de estudantes analisadas em defesa de 

uma práxis transformadora 

 

Matheus Zaffani Borges 

Mateus Luiz Biancon 

 

Entendendo a realidade segundo seus condicionantes sociais dialéticos, em nossa sociedade desigual e 

injusta, as sexualidades – que configuram um aspecto importante da vida humana, intrínseca à identidade e à 

socialização – são normatizadas e oprimidas pelo machismo e pela LGBTfobia inerentes à lógica do atual 

modelo de civilização, impedindo as pessoas de vivenciarem suas sexualidades de forma livre e de 

alcançarem a humanidade na sua forma mais plena. Nos últimos meses, o fortalecimento da onda 

conservadora moveu reações contra o estudo e ensino das questões de gênero/sexualidades em escolas, 

ameaçando destruir conquistas sociais e censurar a atuação docente. Neste cenário, faz-se necessária uma 

prática revolucionária articulada a uma teoria revolucionária, no sentindo de buscar ações mediatas que 

rompam com a lógica hegemônica e transformem, pela raiz, o modelo de civilização. Ante o exposto, 

defendemos que a educação, em geral, e a educação sexual, em particular, sejam discutidas na formação 

docente e trabalhadas na escola de forma crítica e emancipatória. Ao encontro disso, está a Educação em 

Sexualidades Crítica (ESC), a temática de sexualidades no âmbito da educação da pedagogia histórico-

crítica, que compreende essa realidade e ambiciona tal revolução. O presente artigo é um recorte de uma 

monografia que objetivou compreender a prática social, com enfoque nas questões de sexualidades, a partir 

de estudantes do Ensino Médio de uma escola pública do norte pioneiro do Paraná, e intervir com 

conhecimentos elaborados de ESC junto a elas(es). Neste recorte, o objetivo é analisar 11 afirmações e 11 

dúvidas entre as coletadas das(os) 95 estudantes participantes dessa intervenção, que nos permitem 

problematizar sua prática social ao discutir as lógicas que reproduzem em seu discurso, assim como 

identificar os conhecimentos que necessitam para superar o senso comum e ascenderem à consciência 

filosófica e à emancipação humana. Este estudo qualitativo, para a análise dos dados, utilizou o método do 

materialismo histórico-dialético, que é o movimento do pensamento através da materialidade histórica da 

vida em sociedade. Os resultados revelam que as(os) estudantes reproduzem falas desqualificadas e 

distorcidas, biologicistas e normativas, algumas preconceituosas e violentas, corroborando a lógica 

conservadora e capitalista; carecem de conhecimentos básicos sobre o conceito de humano e sociedade, 

corpo humano, relações afetivas e sexuais seguras e livres. Este estudo importou para reforçar que as ações 

docentes em educação sexual não têm dado conta das necessidades das(os) jovens nem cumprido seu papel, 

ou a temática tem sido silenciada. Destarte, a escola e formação docente precisam socializar conhecimentos 

científicos, artísticos e filosóficos que contemplem as sexualidades nas esferas biopsicossocial, que permitam 

problematizar a prática social e qualificá-la, elevando à criticidade sobre a realidade, à emancipação e à 

busca pela transformação social, em vistas a uma sociedade justa, igualitária, sustentável, diversa e sem 

classes. 

 

Palavras-chave: Educação sexual. Escola pública. Formação e ação docente. Materialismo histórico-

dialético. Pedagogia Histórico-Crítica. 
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Educação Sexual e Formação de Professores: reflexões e práticas 

 

Ana Regina Branco de Miranda 

Ricardo Desidério da Silva 

Samila Bernardi do Vale 

 

O trabalho surge de atuações sobre a Educação Sexual na escola, partindo da necessidade de compreender as 

contradições, possibilidades e limitações da mesma no Ensino Fundamental, juntamente com a formação e 

atuação dos professores nesse campo, um vez que, ainda percebemos a dificuldade dos professores para o 

desenvolvimento de uma Educação Sexual efetiva, sistemática e planejada e que ainda, promova um senso 

de auto responsabilidade e compromisso no aluno. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi abordar a 

Educação Sexual na formação de professores, de forma que pudéssemos investigar a concepção e principais 

dificuldades dos mesmos na área. Iniciamos com levantamento e análise bibliográfica, seguida de pesquisa 

de campo que investigou experiências dos professores sobre o tema, além de suas compreensões e atuações 

na escola, através de um questionário aplicado em 20 professores, sendo 12 de EnsinoFundamental I, 2 de 

Matemática, 2 de Geografia, 1 de Biologia, 2 de História e 1 de Português; de duas escolas, sendo uma da 

Rede Pública Municipal e outra da Rede Privada, ambas da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. 

Como resultados, percebemos que a maioria dos professores entende que a Educação Sexual deve ser dada 

na escola, mas que o trabalho deve ser compartilhado, principalmente dividindo as responsabilidades com os 

pais. Notamos também uma preocupação quanto ao seu ensino nos anos iniciais, uma vez que ficou 

evidenciado que a Educação Sexual deve acontecer a partir dos dez anos. Muitos se consideram com pouca 

ou nenhuma experiência para tal e com o tema não fazendo parte de seu planejamento. Expressam 

dificuldades de relacionar o tema ao conteúdo exigido e falta de formação. Sendo assim, percebemos uma 

necessidade de abordar esse tema na formação inicial e continuada de professores, pois nota-se que, ainda é 

evidente que os professores se sentem despreparados quanto ao tema e suas práticas. Este trabalho, poderia 

assim, contribuir para mudanças de postura quanto as concepções inadequadas, tão fortemente impregnadas 

de preconceitos e estigmas sobre a temática da sexualidade e que ainda são frequentes entre os muros da 

escola.  

 

Palavras-chave: Educação sexual, formação de professores, práticas. 
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Educação Sexual Emancipatória e o Ensino de Ciências: relevância da supervisão escolar na formação 

continuada de professores 

 

Ediane da Silva 

Yalin Brizola Yared 

 

Pesquisa de mestrado em andamento objetiva investigar como o supervisor escolar pode orientar a prática 

pedagógica crítica em educação sexual de professores e professoras que ensinam ciências em uma escola 

pública de um município do Estado de Santa Catarina, por meio da Proposta Curricular de Santa Catarina – 

atualizada em 2014, e de seu Projeto Político Pedagógico – atualizado em 2017. A problemática surge da 

vivência da autora como supervisora escolar e professora de Biologia ao perceber em sua ação empírica o 

medo e a insegurança de outros profissionais, especialmente os que ensinam Ciências, ao trabalhar temáticas 

da sexualidade. Embora a sexualidade seja um tema transversal e multidisciplinar, a cultura escolar ainda 

reproduz o entendimento de que profissionais das Ciências Biológicas são os autorizados na abordagem 

dessa temática – inclusive, encontramos nos PCN o eixo temático “Ser Humano e Saúde” no contexto 

pedagógica das Ciências. Justifica-se, então, pela necessidade de compreender como supervisores escolares 

podem potencializar a prática didático-pedagógica desses profissionais ao desenvolver a temática 

sexualidade nas escolas e o que legislações garantem por direito. De natureza qualitativa, a pesquisa é 

norteada pelo paradigma do materialismo histórico dialético e configura-se fundamentalmente num estudo 

bibliográfico e documental. A análise dos referidos documentos segue os passos da análise de conteúdo 

pautada em Bardin (2014). Para evidenciar nos documentos as contribuições da Educação Sexual 

Emancipatória, os indicadores foram elaborados a partir da Declaração dos Direitos Sexuais – Word 

Association for Sexual Health (WAS, 2014). E para averiguar as contribuições das teorias do pensamento 

crítico, os indicadores foram elaborados a partir da tipologia FA2IA, cunhada pelos autores portugueses 

Tenreiro-Vieira e Vieira (2000) e Vieira e Vieira (2005). As análises e reflexões em andamento apontam que 

a trajetória e as atribuições do cargo de supervisão escolar apresentam possibilidades de ações crítico-

reflexivas em processos de formação continuada de professores/as, bem como de inovação didático-

pedagógica, inclusive em sexualidade. As análises em andamento também registram que os referidos 

documentos apresentam muitos indicadores que apoiam uma abordagem crítica da sexualidade pelos/as 

docentes, inclusive na Educação Infantil – que aponta a preocupação com a formação integral do ser 

humano. Logo, a presente pesquisa apresenta relevância por clarificar suas inferências textuais em 

documentos educacionais que visam a formação de cidadãos críticos, reflexivos e autônomos; inclusive, no 

que diz respeito à promoção de uma educação sexual emancipadora e libertadora de sujeitos.  

 

Palavras-chave: Supervisores Escolares; Formação continuada de Professores que ensinam Ciências; 
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Educação Sexual na escola e suas interfaces com o PIBID: uma experiência com alunos do Ensino 

Fundamenal 

 

Ana Regina Branco de Miranda 

Ricardo Desidério da Silva 

 

A efetivação de um projeto de Educação Sexual na escola, muitas vezes se dá na interface com programas 

governamentais, que possibilitam maior flexibilização de suas atividades junto aos alunos. Logo, a presente 

pesquisa é fruto de um trabalho de Educação Sexual, desenvolvido paralelamente através do PIBID - 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, realizado em uma escola municipal de Ribeirão 

Preto, Estado de São Paulo, e que, tal iniciativa parte, em um primeiro momento, de uma necessidade da 

escola em desenvolver um trabalho de Educação Sexual em seus espaços. Nota-se, entretanto, que abordar as 

questões relacionadas à temática da sexualidade, ainda não é uma tarefa fácil, uma vez que ainda somos 

pertencentes a sua sociedade repleta de tabus, preconceitos e ainda marcados por uma cultura um tanto 

conservadora, que dificultam este processo de ensino e aprendizagem na mediação professor/aluno 

cotidianamente. A Educação Sexual na escola, não se trata de um trabalho fragmentado, mas sim de uma 

atividade contínua, sistemática, planejada e que deve pertencer a toda comunidade escolar, principalmente na 

interação família e escola. Através dessa premissa, desenvolvemos um projeto de Educação Sexual com 

alunos do 5º ano, na escola EMEF. Prof. Dr. Paulo Monte Serrat Filho, na cidade de Ribeirão Preto, Estado 

de São Paulo, no qual foram abordados temas como puberdade, relacionamentos, gravidez, métodos 

contraceptivos e aborto, IST/Aids, e gênero. Cada tema foi composto por aulas expositivas e vivências. Na 

primeira aula falamos sobre as mudanças corporais e emocionais que ocorrem na puberdade, aplicamos a 

dinâmica do espelho, com intuito de cada aluno olhar para si. Na aula seguinte, refletimos sobre 

relacionamentos e utilizamos a dinâmica do coração para que os alunos expressassem seus sentimentos. Na 

aula sobre gravidez na adolescência, utilizamos um vídeo da formação do feto desde a concepção até o 

nascimento. Quando falamos sobre os métodos contraceptivos, levamos alguns deles para que os alunos 

manuseassem. Contudo, este trabalho nos apresenta que a sexualidade ainda é um assunto pouco discutido 

no cotidiano da escola e que a vivência da sexualidade pelo indivíduo não é algo dado, mas construído na 

complexidade das relações humanas. Nessas experiências, percebemos que os alunos colocam a sexualidade 

como algo sujo, perverso, monstruoso, porém sentem necessidade de compartilhar o que aprenderam com 

outros alunos. Nota-se também um distanciamento dos pais em conversar sobre o tema com seus filhos, além 

da dificuldade dos próprios professores em orientar seus alunos sobre a temática. Percebe-se então, a 

necessidade de um trabalho mais efetivo, mas há uma urgência para sua inserção nas formações inicial e 

continuada de professores, contribuindo assim para o desenvolvimento de uma Educação Sexual que 

promova no aluno um senso de auto responsabilidade e compromisso para com a vivência positiva de sua 

própria sexualidade.   
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Educar não é coisa de mulher: um estudo acerca do atual cenário do homem como professor no 

Ensino Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

Washington Lombarde 

Rosilene dos Santos Oliveira 

Neide Maria Michelan Kiouranis 

 

Em pleno século XXI, a Educação Infantil ainda é concebida como um espaço predominantemente feminino, 

de forma que pouco se veem homens professores atuando nesta realidade. Dessa forma, a presente pesquisa 

objetivou investigar a presença da figura masculina como professor no Ensino Infantil e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Para isso, utilizou-se como instrumento de coleta de dados, um questionário online 

composto por 7 questões discursivas de autoria própria. O referido questionário foi destinado a homens 

professores da Educação Infantil e/ou dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os sujeitos de pesquisa 

foram contatados individualmente por meio da rede social e também em um grupo fechado de homens 

pedagogos que atuam na Educação Infantil. Para participar da pesquisa, fez-se necessário o consentimento 

prévio dos docentes em relação às informações apresentadas pelo Termo de Compromisso Livre Esclarecido 

(TCLE). As informações obtidas foram analisadas mediante a Análise de Conteúdo de Bardin. Ao todo, a 

referida pesquisa contou com a participação de 4 professores, dentre os quais: dois com formação acadêmica 

em Pedagogia (um mestre em Educação), e outros dois licenciados em Educação Física. Ao que se refere a 

idade dos participantes, o mais jovem apresentou 23 anos, com atuação profissional de 2 anos, em 

contrapartida, o mais adulto apontou ter 55 anos de idade e 39 anos de carreira na Educação Infantil. Ao 

analisar a motivação dos referidos professores em atuar neste nível de Ensino, verificou-se as seguintes 

justificativas: concurso público; identificação com a profissão e as próprias crianças. Em relação as 

dificuldades enfrentadas por estes docentes no início da profissão, foram relatadas: o estranhamento por 

parte dos pais e, até mesmo, por colegas de trabalho; além de dificuldades financeiras, pedagógicas e sociais. 

Ao serem questionados acerca de alguma situação de rejeição que tenham sofrido por parte dos pais ou 

funcionários, apenas um professor indicou não ter passado por isso, diferentemente dos demais que 

enfrentaram a resistência em serem aceitos nesse ambiente, justamente pelo fato de serem homens. Por fim, 

os referidos professores, ao apontarem os motivos de vermos tão poucos homens atuando na Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, apontaram: a preferência por outros campos de atuação; 

o preconceito; a baixa remuneração e a manutenção de estereótipos de gênero, reforçando a divisão sexual 

do trabalho. Com este estudo pode-se constatar a dificuldade em se encontrarem homens professores nesse 

nível de Ensino, o que é decorrente da resistência imposta pelos papeis de gênero, que ora veem a Educação 

Infantil como coisa de mulher, sendo esta dotada de uma tal afetividade maternal, em contrapartida, apontam 

o homem como alguém que deve ocupar cargos superiores, além de apontar a figura masculina como 

maliciosa. 
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Espaço empresarial e a relação organizacional com suas funcionárias mulheres. 
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Andreza Leão 

Dr Paulo Rennes 

 

O presente resumo do artigo tem como enquadramento teórico Eixo temático T03: Sexualidade, Educação 

Sexual e formação de professores/as. A problematização que apresentamos é uma análise da forma que uma 

escola particular da cidade de Araraquara, interior do Estado de São Paulo lida com a Sexualidade em seu 

sentido amplo de viver os desejos e papéis sociais com suas funcionárias professoras, se elas são 

impulsionadas a trazer a temática em suas práticas. Temos como objetivos, entender as práticas sobre 

sexualidade em contextos empresariais de predominância feminina; Compreender quanto o 

autoconhecimento reflete nas escolhas pessoais e nas ações profissionais dentro de sala e ela, e; Considerar o 

entendimento dessas professoras sobre a necessidade de incluir a Sexualidade como eixo temático 

transversal como indica o PCN. Usamos como método uma abordagem qualitativa a partir de questionários 

semiabertos com apoio bibliográfico para análise crítica, tendo como implicações para investigações futuras 

seria interessante abordar formas de como pode-se promover o autoconhecimento das funcionárias na 

empresa e as melhorias sobre a sexualidade das mesmas, bem como pautar necessidades e formas para as 

professoras trabalharem o eixo de maneira interessante e despreocupada. A pesquisa encontra-se em fase de 

coleta de dados, as primeiras análises nos mostram que as percepções dentro da empresa mudam de acordo 

com a funcionária, no entanto as práticas não são melhores em um contexto de predominância feminina. A 

maioria das mulheres apresentaram dúvidas sobre a forma pessoal de viver e lidar com a Sexualidade em sua 

forma abrangente e apresentam receios de incluir a temática em suas práticas dentro de sala de aula. 

Consideramos importante um trabalho com a equipe anterior à prática diária que estimule as mulheres a 

entender-se e conhecer-se e torne o ambiente empresarial justo e aconchegante para as questões relacionadas 

à sexualidade feminina e fortalecer as práticas em aula. 
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Formação Continuada de gestores escolares: parceria entre Secretaria Municipal da Educação e 

Universidade acerca da Educação Sexual 

 

Ana Maura M Castelli Bulzoni 

Aparecido Renan Vicente 

Andreza Marques de Castro Leão 

 

O presente trabalho trata-se de um recorte de uma pesquisa de mestrado cujo objetivo era investigar, com 

base em um projeto de extensão da rede municipal de ensino de uma cidade de médio porte do interior 

paulista, a intervenção dos gestores escolares no que tange a atuação e envolvimento com a temática da 

educação sexual. Com base no diagnóstico realizado em 2012, que identificou a necessidade de uma parceria 

da Universidade com a Secretária de Educação para o desenvolvimento de uma formação dos gestores 

escolares enquanto protagonistas para a implementação da discussão desta temática de maneira oficial pela e 

na escola, surgiu a proposta de uma formação continuada na mesma a qual, posteriormente, ganhou maior 

amplitude e abrangeu outros agentes envolvidos dentro do âmbito escolar, a saber, coordenadores, vice-

diretores, assistentes educacionais pedagógicos, professores e agentes educacionais. Apresentamos parte dos 

resultados destacando a importância da participação dos gestores escolares nas formações continuadas. Para 

a realização desta pesquisa utilizou-se o método qualitativo de cunho analítico e descritivo,  sendo que além 

da coleta de dados que se deu por meio de entrevistas semiestruturadas gravadas com os gestores, foi 

analisado o Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas das quais os mesmos pertenciam. Com base nesta 

investigação, concluímos que a aquisição dos conhecimentos precedentes proporciona aos gestores 

desenvolverem ações no cotidiano escolar acerca desta temática. Além disso, estes profissionais, com base 

na consecução dos conhecimentos na citada temática, apresentam o papel de assessorar os demais agentes 

escolares de maneira a propiciar à comunidade escolar subsídios para enfrentar as dificuldades comuns que 

ocorrem no cenário escolar relacionada ao tema. A parceria Universidade e secretaria municipal de Educação 

foram imprescindíveis, e vale frisar que esta formação contribuiu para atrelar os conhecimentos científicos 

nas áreas da sexualidade e educação sexual, com a demanda de sua abrangência no âmbito escolar, 

auxiliando no desenvolvimento de uma atuação profissional fidúcia e íntegra. 
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Formação de Professores e Educação Sexual na adolescência: interlocuções entre três pesquisas de 

mestrado em Educação 

 

Franciéle Trichez Menin 

Gisele Arendt Pimentel 

Franciele Lorenzi 

 

O presente artigo trata da sistematização de três pesquisas de Mestrado em Educação realizadas com 

adolescentes, professores e análise de documentos no contexto escolar, as mesmas têm como ponto comum a 

relevância da Formação Docente em Educação Sexual. Estas pesquisas apontam para a necessidade de 

discussões que tratem de Educação Sexual, Sexualidade e Adolescência no campo científico em pleno século 

XXI,  reafirmam ainda, a importância de uma continuidade na abordagem da Educação Sexual, que valorize 

a relação e a interação entre professores, alunos, comunidade escolar e, principalmente, a família 

contrapondo-se ao hábito de recorrer às abordagens pontuais e a terceirização da Educação Sexual a 

profissionais externos ao ambiente escolar. Para uma Educação Sexual de qualidade, defendemos que esta, 

deve abranger questões biológicas, psicológicas, históricas, sociais e culturais, levando em consideração a 

participação do adolescente como agente do processo educativo.  O conhecimento é inesgotável e, mediante 

as políticas públicas que regem a educação do nosso país na atualidade, a Educação Sexual se torna um ato 

de resistência. É imprescindível investir na formação de professores, seja inicial ou continuada, a qual é 

fundamental para uma Educação Sexual Emancipatória que contribui para a formação de indivíduos 

responsáveis, capazes de reconhecer sua importância e valorizar as relações familiares, escolares e sociais 

para a consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária.    

 

Palavras-chave: Educação Sexual; Sexualidade; Adolescência; Educação Emancipatória; Formação de 
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Formação de Professores e o trabalho dos conteúdos de Gênero com crianças em idade escolar e pré-

escolar 

 

Patricia Barbosa da Silva 

Etienne Henrique Brasão Martins 

Eliane Rose Maio 

 

O presente trabalho consiste em uma reflexão sobre a necessidade de discussões e encaminhamentos de 

gênero no período pré-escolar e escolar. Dessa forma, buscasse realizar um ensaio para que se possa ampliar 

as possibilidades de análise quanto a temática proposta para estudo. A presente escolha se justifica devido a 

estes serem os momentos da periodização de maior significação e apropriação de estereótipos e preconceitos 

sobre gênero, que exigem por parte do/a pedagogo/a mediações intencionais que visem romper a presente 

realidade de dominação e exploração de gênero-etnia e classe. Para tanto, utilizamos como referência teórica 

e metodológica as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural na qual compreende que o trabalho docente 

deve possuir intencionalidade na promoção do desenvolvimento. Considera-se também que a formação de 

professores/as é uma oportunidade de desmistificar conceitos espontâneos em referência ao tema de gênero e 

sexualidade, possibilitando que os/as mesmos/as interpretem e transmitam a partir de sua prática, a 

concepção de gênero como uma construção social e que precisa ser mediada durante as brincadeiras infantis 

e ensino escolar.  
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Formação Inicial de professores de Ciências e Biologia: contribuições de uma análise documental sob 

a perspectiva teórica do pensamento crítico e da Educação Sexual Emancipatória 

 

Kamila Weber Blasius 

Yalin Brizola Yared 

 

A pesquisa objetiva analisar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Ciências Biológicas 

de uma IES comunitária do sul do Brasil com vistas à compreensão desse aporte legal como subsídio a uma 

formação inicial promotora do pensamento crítico e de uma educação sexual emancipatória. A educação 

sexual consta nos documentos educacionais como temas transversais e multidisciplinares. Porém, a dimensão 

humana da sexualidade também está presente entre os eixos temáticos propostos pelos PCN (1997) à área 

das Ciências Biológicas: “Ser Humano e Saúde” – vinculando estes docentes diretamente à abordagem da 

sexualidade, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. Segundo a Proposta Curricular de Santa 

Catarina (2014) vivenciamos um cotidiano marcado pela Ciência e Tecnologia, com volume expressivo de 

produção científica e que visa uma prática pedagógica para a promoção dos direitos humanos e no respeito 

às diferenças. Contudo, pesquisas anteriores registram que estes docentes apresentam desafios ao trabalhar 

essa temática, pois demonstram medo e insegurança, além de acreditarem que não passam credibilidade aos 

seus estudantes. Ainda, diante do cenário político atual brasileiro, grupos conservadores buscam cercear as 

problematizações sobre sexualidade nos ambientes escolares, reforçando também a “educação bancária”, 

acrítica, fragmentada e descontextualizada da realidade dos/as estudantes. Torna-se, portanto, urgente e 

necessário a formação de docentes críticos, autônomos, racionais, capazes de promover práticas didático-

pedagógicas conectadas à realidade escolar por meio de uma educação plural, respeitosa às diferenças e 

vinculada à construção coletiva na busca da promoção do pensamento crítico juntamente com o 

desenvolvimento de processos de educação sexual intencionais pautados no paradigma emancipatório. 

Destarte, questionamos: o PPC de Licenciatura em Ciências Biológicas, objeto do estudo, apresenta 

indicadores que colaboram como aporte legal para a promoção do pensamento crítico e da educação sexual 

emancipatória como elementos essenciais à formação inicial de futuros professores e professoras de Ciências 

e Biologia? Compreendemos que este pode ser o caminho para promover uma formação para o 

desenvolvimento de uma verdadeira educação democrática, respeitosa, justa, igualitária e que promova os 

direitos sexuais enquanto direitos humanos universais e fundamentais. Logo, configura-se numa pesquisa 

documental, norteada pelo paradigma do materialismo histórico dialético e que utiliza o método dialético 

para análise da realidade. Para análise do referido PPC, será utilizada a técnica de análise de conteúdo 

pautada em Bardin (2014). A elaboração dos indicadores para análise sobre a Educação Sexual 

Emancipatória terá como referência a Declaração dos Direitos Sexuais (WAS, 2014) e a elaboração dos 

indicadores para análise sobre o Pensamento Crítico terá como referência a taxonomia FA2IA e as teorias 

pautada nos autores portugueses Vieira e Vieira (2005). 
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Gênero e sexualidade infantil em cena 

 

Izana Stamm Brol 

Andréa Cristina Martelli 

 

Compreender o desenvolvimento das crianças envolve considerar questões relativas a sexualidade e gênero, 

bem como a forma como elas a vivenciam e como se reconhecem.  Sexualidade e gênero estão presentes em 

todos os espaços de convivência, mas o espaço escolar merece destaque porque esse é um espaço de 

perguntas, respostas e experiências. A abordagem dessas temáticas é possível por meio de livros didáticos, 

de literatura, materiais pedagógicos e narrativas fílmicas. Neste trabalho, problematizamos sexualidade e 

gênero a partir de narrativas fílmicas infantis, apontando discussões que podem ser debatidas a partir deste 

infatil”, escolhemos 11 filmes. Desses, quatro foram selecionados por permitirem problematizar sexualidade 

e gênero em primeiro plano. Em “Zootopia – Essa Cidade é o Bicho” temos a história da coelha Judy Hopps 

que sonha em ser uma policial de sucesso. Como essa é considerada uma profissão perigosa e masculina, ela 

enfrenta o preconceito e a falta de apoio dos pais e dos colegas de trabalho. No decorrer da história ela 

precisa provar suas habilidades para obter respeito e reconhecimento. “Moana – Um Mar de Aventuras” 

narra a história da jovem Moana Waialiki, que para salvar seu povo de uma maldição milenar, embarca em 

uma aventura em alto mar, contrariando a vontade e ordem de seu pai, que a protege e a subestima por ser 

mulher, portanto frágil e incapaz. Em “Os Smurffs e a Vila Perdida” vemos as aflições da única Smurfete da 

vila que era impedida de participar das atividades cotidianas por não possuir nenhuma habilidade específica. 

No final, ela mostra suas habildiades salvando os Smurffs e as Smurffs da vila perdida das maldições de 

Gargamel. Em “Valente” temos a história de Merida, uma jovem princesa, criada com base em princípios e 

costumes conservadores. Por não concordar com as imposições de seus pais, ela os desafia ao não aceitar um 

casamento arranjado. Ela busca ajuda de uma bruxa para convencer seus pais de que é capaz de decidir seu 

destino.As narrativas fílmicas permitem identificar relações de poder e diferenças de gênero no binarismo 

masculino e feminino. Elas deixam em evidência a questão da mulher não almejar costumes, profissões ou 

atividades tidas como masculinas. O trabalho docente sobre essa temática na escola possibilita o 

conhecimento e a compreensão do espaço e dos direitos da mulher na sociedade possibilita questionar alunos 

e alunas sobre como eles/elas veem e compreendem as diferenças e relações de poder entre homens e 

mulheres. Regras, costumes, crenças e o poder de decisão masculino estabelecidas e passadas de geração a 

geração muitas vezes são difíceis de serem modificadas ou colocadas em movimento. A partir dos filmes as 

crianças podem sentir-se confortáveis para expressar desejos, vontades e sonhos quanto a sexualidade, 

deixando em evidência suas concepções e valores. Os filmes possibilitam debates e conversas com alunos e 

alunas e são uma forma de promover reflexões sobre a forma como estes e estas se reconhecem como 

sujeitos. 
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Heteronormatividade nas escolas: reflexões e efeitos produzidos 

 

Nathaly Cristina Fernandes 

 

A escola tornou-se um espaço em que rotineiramente perpetua preconceitos e discriminações que produzem 

efeitos. A possibilidade de padronizar e conservar as características ditas normais da sociedade faz com que 

as diversidades sejam invisibilizadas. A heteronormatividade é encontrada dentro da escola e pode ser 

percebida de maneira sutil, é usada para pautar suas condutas com o corpo docente e discente, alunos que, 

por exemplo, possuem comportamentos que não se encaixam no padrão heteronormativo, como os 

homossexuais, são regulados por estratégias usadas pelos professores e pela direção para repreendê-los ou 

mesmo invisibilizá-los. Esse estudo tem por objetivo refletir sobre os efeitos produzidos pela 

heteronormatividade nas escolas, tendo como método a pesquisa bibliográfica. Os resultados mostraram que 

a heteronormatividade impõe à opressão, o silenciamento da orientação sexual, a submissão, a invisibilidade 

da mulher frente ao homem e que o binarismo entre o feminino e o masculino determina a naturalização da 

sexualidade. Fazendo com que o indivíduo que apresenta um comportamento diferente a esta lógica seja 

compreendido como anormal. Desta forma, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e 

mesmo os heterossexuais que não se enquadram no padrão de sexualidade esperado, são alvos de violência. 

Os educadores se vêem, em geral, sem respaldo institucional para agir de maneira distinta e contraposta ao 

instituído pela escola. Percebe-se a necessidade de criação de políticas públicas voltadas à capacitação de 

profissionais dentro da escola, promovendo a informação e o debate sobre o tema, de forma que as pessoas, 

tanto alunos, quanto profissionais da educação, possam identificar suas potencialidades e estratégias de 

enfrentamento e resistências às violências causadas pela heteronormatividade. Concluímos, portanto, que 

escolas devem encontrar mecanismos para refletir sobre essa temática, problematizando práticas, atitudes, 

valores e normas que investem nas segregações, na naturalização das diferenças, na essencialização e fixação 

de identidades sociais, na (re)produção de hierarquias. 
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Infância e Sexualidade: avanços e contribuições para o pleno desenvolvimento da criança 

 

Graziélli Cristina Basso 

 

A presente pesquisa de abordagem qualitativa e caráter explicativo-bibliográfico. Fundamenta-se 

especialmente em Ariès, Priore, Nunes, Bonfim, entre outros. Objetiva-se compreender a importância da 

infância e da sexualidade para o pleno desenvolvimento da criança ao longo da história. Apresenta-se um 

breve histórico da infância partindo do período medieval apontando as mudanças atribuídas ao conceito de 

infância na sociedade e verificando se no século XXI as crianças possuem melhores condições para 

desenvolverem sua sexualidade. Aborda-se sobre a infância e suas prioridades, destacando alguns fatores 

primordiais para o desenvolvimento infantil. Questiona-se: qual a importância da sexualidade para o pleno 

desenvolvimento infantil? Considera-se que, embora o conceito de infância e a importância dada à esta fase 

tenha se modificado ao longo do tempo, as crianças ainda hoje, não possuem condições plenas para 

desenvolver-se de maneira qualitativa, pois muitos adultos ainda possuem preconceito com a sexualidade 

infantil e acabam por considerar a criança assexuada, deixando de orientá-las adequadamente e contribuírem 

positivamente para sua formação integral, se esquecendo ou desconhecendo que as experiências vivenciadas 

nessa fase marcarão profundamente a vida adulta. Com as mudanças sociais o nosso modelo familiar 

também se modificou, seguindo os “avanços” da sociedade moderna e o sentido atribuído à infância e à 

sexualidade também mudou. No decorrer deste estudo abordamos alguns períodos marcantes, que nos 

ajudaram a identificar as transformações relacionadas à infância.  A infância deve ser compreendida como 

um período primordial, rico e complexo, que fundamentalmente necessita do acompanhamento e orientação 

do adulto. A criança está em fase de formação de valores e de seu próprio eu, portanto, ela necessita de 

atenção, carinho, respeito, mas também, de limites éticos e exemplos positivos e concretos para que possa 

formar sua identidade e ser feliz. 
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Letras de canções e masculinidades: uma perspectiva para trabalhos na Educação Sexual 

 

Luiz Carlos Santos Simon; 

Horácio Vich Toledo Ramos 

Tiago Benante Borges 

 

Analisar as relações entre as masculinidades e a literatura tem como alguns de seus objetivos: contribuir para 

a pluralidade de perspectivas críticas e teóricas nos estudos literários por meio da articulação de conceitos 

provenientes de outras áreas do saber com a leitura das produções literárias; inserir interpretações das 

masculinidades em um plano de diálogo mais consistente com os debates sobre as relações de gênero dentro 

e fora do âmbito dos estudos literários; e também proporcionar a aproximação entre as representações do 

masculino e abordagens de temáticas como amor e sexualidade, através do contato com a literatura. A 

motivação desses objetivos inclui a necessidade de pôr em prática atividades interdisciplinares e o 

reconhecimento da relevância de questões como masculinidades e sexualidades, especialmente no tempo 

presente. A pesquisa sobre as investigações das masculinidades na literatura compreende: a) discussões 

amplas acerca de gênero, como as realizadas por Beauvoir, Butler, Medrado & Lyra, Preciado, Rubin e 

Scott; b) o debate mais específico sobre masculinidades promovido em variadas áreas do conhecimento 

(Psicologia, História, Sociologia, entre outras), conforme empreendido por Badinter, Baubérot, Buchbinder, 

Connell, Figueroa-Perea, Kimmel, Seidler e Welzer-Lang; c) as contribuições de pesquisadores brasileiros 

sobre o assunto no nosso próprio contexto, como fazem Barasch, Cecchetto, Louro, Machado, Miskolci, 

Muller, Nolasco e Trevisan; e d) os estudos que já promovem o exercício da crítica literária a partir da 

focalização das masculinidades, como os realizados por Cortés, Millington, Murphy, Robinson, Shamir, 

Travis e Venkatesh. A proposta aqui apresentada reúne letras de canções de diversos compositores 

brasileiros (entre outros, Sinhô, Cartola, Assis Valente, Lupicínio Rodrigues, Paulo Vanzolini, Dolores 

Duran, Vinicius de Moraes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Gonzaguinha, Toquinho, Paulo 

Cesar Pinheiro, Martinho da Vila, Aldir Blanc, Rita Lee e Marcelo Camelo), algumas brevemente 

comentadas e outras que integram uma lista com títulos sugeridos para o enfoque da educação sexual, sob a 

perspectiva das representações do masculino que elas evidenciam. A expectativa é de que o material exposto 

possa figurar como recursos e estratégias para trabalhos interdisciplinares com educação sexual. 
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O cinema como recurso didático e lúdico: vamos discutir a Educação Sexual em sala de aula! 

 

Jurandir Ferreira de Paiva Júnior 

Maria Cristina Simeoni 

 

Este relato de prática tem o objetivo de apresentar uma análise sobre o uso da reprodução cinematográfica 

para discutir a educação sexual em sala de aula de forma lúdica. A prática foi realizada durante os estudos no 

GPCRILU - Grupo de Pesquisa Criatividade e Ludicidade (CNPq), do Centro de Ciências Humanas e da 

Educação da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Para tanto, escolheu-se para a análise midiática o 

filme “Eu Quero Voltar Sozinho”, produzido pelo diretor e roteirista Daniel Ribeiro. O filme narra a história 

do protagonista Leonardo, um garoto gay e cego que, diante dos conflitos na fase da adolescência, vai em 

busca da autodescoberta para início da juventude e autoafirmação da sua sexualidade. No tocante, a atividade 

diático-pedagógica, com a utilização desse tipo de recurso, evidencia a ludicidade como eixo fundamental 

em prol do desenvolvimento humano cognitivo e disparador do atributo imaginação em benefício da 

aprendizagem. Além do mais, por meio da imaginação e com um aporte pela mediação pedagógica é 

possível construir habilidades discursivas e significativas em relação à abordagem das temáticas de gênero e 

sexualidade em sala de aula. Contudo, foi-se necessário realizar uma análise estruturada antes da exibição 

desse recurso para planejamento, contextualização e fragmantação dos conteúdos a serem discutidos. Por 

fim, essa prática  didático-pedagógica do cinema no contexto escolar ultrapassa a expectativa de 

intretenimento, pois promove um ensino dinâmico, dialógico e reflexivo de conhecimento, com a 

opotunização de um momento prazeroso. 

 

Palavras-chave: Homossexualidade; Deficiência visual; Prática didático-pedagógica; Saberes em educação 
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O masculino na dança: representações, subjetividades e experiências corporais 

 

Vitor Hugo Marani 

 

O presente trabalho problematiza as relações entre dança e gênero a fim de discutir como corpos masculinos 

são experimentados, representados e subjetivados no percurso da formação docente em educação física. 

Nessa perspectiva, toma o corpo como elemento central para o reconhecimento de disputas culturais que 

orientam discursos, subjetividades e práticas na sociedade contemporânea no interior de relações sociais, 

culturais, políticas e econômicas mediadas por mecanismos de poder os quais moldam relações e estruturam 

identidades. O interesse por essa temática deu-se a partir de experiências docentes em disciplinas expressivas 

que integram o currículo da educação física, nas quais era possível visualizar resistências masculinas que, 

comumente, se opunham à realização de atividades voltadas ao campo artístico e sensível da dança. Para 

problematizar o corpo na dança, recorreu-se às orientações da etnografia e seus pressupostos a partir da 

descrição de masculinidades no interior da disciplina “Dança”, ofertada no primeiro semestre do curso de 

licenciatura em Educação Física, da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do 

Araguaia. A ideia de masculinidades – termo posto no plural – acompanha as contribuições de Michael 

Kimmel ao entendê-las como constituintes de amplo universo de significados e condutas fluidas e em 

constante alteração que definem, a partir de elementos históricos e culturais, o que se entende por 

hombridade. Especificamente, a disciplina transitou entre conteúdos histórico-sociais, técnico-instrumentais 

e didático-pedagógicos relacionados à dança, o que fez com que os/as estudantes – a turma era composta por 

homens e mulheres – experimentassem diferentes manifestações dançantes, a exemplo de danças 

contemporâneas, de danças de salão, de danças populares, entre outras. É importante salientar que essas 

danças, no imaginário social, fazem referência ao que integra o universo feminino/masculino, pois, algumas 

estão associadas à graciosidade, à sutileza e à sensibilidade, a exemplo da dança clássica, moderna e 

contemporânea e outras estão associadas à condução, à virilidade e à firmeza, a exemplo dos papeis 

interpretados nas danças de salão e nas danças populares. Embora tais representações perpassem o 

imaginário social, foi possível perceber que os estudantes que integraram a investigação construíam suas 

subjetividades a partir da compreensão da dança como elemento formativo e, a partir desse entendimento, 

durante as experiências corporais, era possível reconhecer a exploração da gestualidade a partir da 

desconstrução da ideia disseminada na sociedade de que homens não dançam. Entretanto, em outros 

momentos era possível visualizar a fragilidade da noção de masculinidade, principalmente, em exposições 

para pessoas que não integravam a disciplina, como em avaliações de coreografias, por exemplo. Apoiado 

nesse ponto de vista, pude reconhecer, ao longo dos encontros da disciplina, que as masculinidades dos 

estudantes expressavam-se a partir de diferentes negociações e desencaixes que ocorriam de acordo com as 

propostas e atividades. 
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O romance e a Educação Sexual: possibilidades e interseccionalidades 

 

Ana Luísa Braga Cabral 

Raí Garcia Mihi Barbalho Viana 

Thiago Watanabe 

 

O diálogo entre o campo literário e a educação sexual abre caminhos para uma interdisciplinaridade que 

permitem futuros trabalhos explorarem novas visões de mundo dentro da leitura de obras literárias. Optar 

pelo trabalho com romances — textos já trabalhados extensivamente, tanto na formação de docentes na área 

de Letras quanto de discentes ao longo da formação acadêmica no ensino básico — permite a inclusão de 

novas propostas didáticas acerca de eixos temáticos da figura masculina como a sexualidade. É por meio 

deste trabalho que se pretende utilizar o arcabouço teórico sobre as masculinidades para analisar de que 

forma prática a construção de figuras masculinas se dá dentro de romances, promovendo o debate das 

questões de gênero e permitindo os estudos literários colocarem em pautas tópicos ligados ao tempo 

presente. Os arcabouços teóricos da masculinidade e da literatura podem ser colocados a partir de autores 

que concernem: a) a pauta de gênero de forma ampliada, como em Butler, Beauvoir, Connell; b) teóricos que 

colocam em primeiro plano a necessidade de observar a figuração das masculinidades e seus desdobramentos 

exemplificados em Badinter, Kimmel, Welzer-Lang; c) produções nacionais acerca das masculinidades e que 

adentram o debate da crítica literária como em Miskolci, Venkatesh, Travis. O corpus de análise para o 

trabalho apresenta um enfoque em três romances brasileiros: Dom Casmurro, de Machado de Assis, 

procurando entender a construção da figura de Bentinho como uma identidade masculina a partir das 

relações estabelecidas com outras personagens. Por sua vez, Sargento Getúlio, romance de João Ubaldo 

Ribeiro, abre possibilidades de trabalhar as relações entre masculinidades e arte, e de discutir novas formas 

de ser homem. Para completar a seleção de obras, escolheu-se O Ateneu, de Raul Pompeia, romance que, em 

decorrência de sua ambientação e de seu elenco composto, majoritariamente, por jovens garotos, permite a 

investigação de temas como o homoerotismo, ao se analisar o amplo espectro de relações que se estabelecem 

entre os personagens, e a participação da instituição escolar na construção dos papéis tradicionais 

desempenhados pelos gêneros. Procura-se também fazer uma listagem de romances da literatura brasileira 

que evidenciem a figura masculina e como esses modelos historicamente perpetuados permeiam a 

atualidade. O intuito é de que as análises e a listagem abram horizontes para o diálogo entre a educação 

sexual e a interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento dentro da sala de aula. 
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Oficinas extra programação escolar como estratégias para a Educação entre pares na construção de 

novos conhecimentos da Educação Sexual 

 

Daniela Biudes dos Santos Ortega 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar a prática pedagógica em educação sexual na forma de oficinas 

desenvolvidas no contra turno escolar dos estudantes dos 6º anos do Ensino Fundamental - Anos finais à 3 ª 

série do Ensino Médio e que teve por finalidade fortalecer a aprendizagem significativa dos assuntos 

relacionados ao tema através de formas lúdicas e dinâmicas. Tendo em vista o número crescente de 

adolescentes que buscavam o serviço de assistência especializada em infectologia do município, firmou-se 

parceria entre os profissionais da educação e da saúde que elaboraram oficinas baseadas no Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas sendo desenvolvidas em escolas polos de forma a contemplar as escolas do município 

analisado. As unidades escolares participantes foram representadas por dois estudantes interlocutores que 

compuseram o Projeto denominado Liga da Saúde e Prevenção tornando-se representantes mediadores, 

assim como o professor responsável, e que, após participarem das capacitações, multiplicavam as 

informações e estudos em suas escolas no formato de educação entre pares. Teatros, estudos de casos, 

músicas, poesias, debates dentre outros foram pensados e desenvolvidos junto aos estudantes estimulando-os 

a elaborarem novas atividades criativas para solucionar os problemas levantados em suas escolas e assim, 

propiciar reflexões dos assuntos abordados quanto às atitudes discriminatórias. Pode-se perceber que houve 

grande interesse dos estudantes em serem capacitados e desenvolver os temas e assuntos em suas escolas, 

quando havia estimulo da equipe gestora e abertura para tal fim. A metodologia problematizadora utilizada 

envolve uma abordagem pedagógica que vai além do caráter informativo, passando pela reflexão, emoção e 

sentimento dos estudantes. Assim, pode-se compreender que as oficinas puderam sanar muitas dúvidas dos 

estudantes que, por vezes em suas vidas sociais, apreendem conceitos errôneos e, nesse sentido, puderam se 

formar e trocar experiencias afins. As junções do apoio de gestores escolares, da saúde e comunidade escolar 

contribuíram para o sucesso desta ação local uma vez que fortaleceu a implementação do projeto nas 

unidades escolares estimulando o desenvolvimento da autonomia juvenil, diminuindo os preconceitos e as 

discriminações existentes em relação aos temas da educação sexual, gênero e prevenção.  
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Produções acadêmicos-científicas que contribuem para uma Educação Sexual Emancipatória 

 

Pâmela Cian da Cruz 

Ricardo Desidério da Silva 

 

A sexualidade, trabalhada inicialmente e proposta como tema transversal pelo PCN (BRASIL, 1997) e que 

hoje, ultrapassa unicamente a vertente transversal, deve ser compreendida como um processo de intervenção 

pedagógica que possibilitará reflexões e problematizará questões ligadas à sexualidade, abarcando a 

possibilidade de repensar posturas, crenças, tabus e valores, conduzindo, assim, discussões diversas que 

contribua para com o fortalecimento de uma vivência positiva da sexualidade. Logo, a temática da 

sexualidade deve ser apresentada como assunto importante e contínuo, que deve ser exposto, esclarecido, 

questionado, socializado e contextualizado social e culturalmente. Porém, mesmo com todo esse cuidado 

metodológico, na prática, a Educação Sexual ainda é rodeada por tabus e preconceitos, dos quais precisam 

ser desmistificados. Entretanto, a temática vem sendo discutida há algum tempo, mas só a partir dos anos 80 

viu-se a necessidade de ser incluída na escola, devido ao aumento da taxa de gravidez precoce e o risco de 

contaminação pelo vírus HIV, já que em casa pouco se falava. Ainda hoje, em muitas salas de aula, essa 

temática ainda é focada apenas no sistema reprodutor e pouco difundida em seus aspectos sociais, políticos, 

culturais. Em contrapartida, existem avanços significativos que contribuem de forma positiva para os alunos, 

visando uma Educação Sexual emancipatória e responsável, que possibilite ao aluno ser um sujeito ativo 

frente a sua própria sexualidade. Pensando nisso, buscou-se analisar a partir de uma pesquisa do Estado da 

Arte as produções acadêmicos-científicas em 36 (trinta e seis) Dissertações de Mestrado na área da Educação 

Sexual. Para tanto, a escolha se deu no Mestrado em Educação Sexual da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Campus de Araraquara-SP, primeiro Programa de Pós-graduação 

Stricto Sensu em Educação Sexual no Brasil. Os resultados obtidos evidenciaram uma preocupação de como 

vem sendo efetivada nas escolas a Educação Sexual. De modo geral, o que se percebeu é que a sexualidade 

ainda é velada, dotada de tabus e preconceitos. Desse modo, muitos educadores e gestores não compreendem 

ainda o real sentido de se educar para a sexualidade, deixando-a em segundo plano. Nesse sentido, é preciso 

um processo de desconstrução desses valores estereotipados, dos quais muitos estão intrínsecos nos 

professores e passam despercebidos, sendo estas ações muitas vezes naturalizadas por eles em seu cotidiano. 

Entretanto, nota-se que, sem reflexão continuarão reforçando estas atitudes. Destarte, os projetos aplicados 

(mostrados nas Dissertações), mostram-se como potentes ferramentas para a aplicabilidade da temática e 

desenvolvimento da mesma, considerando também, que ao trabalhá-los, despertou o interesse de alguns 

envolvidos da instituição, o que os levou por algum momento a refletir sobre. Os progressos ocorridos em 

sala de aula, bem como a repercussão construída, que poderão servir de base para o aprimoramento de novos 

estudos e pesquisas no campo da Educação Sexual. 
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Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual: interfaces com as tecnologias 

Etapa XI e XII 

 

Patrícia de Oliveira e Silva Pereira Mendes 

Mariana Romão Galdino 

 

Resumo: O Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual: interfaces com as 

tecnologias Etapa XI e XII é um programa com recursos do Edital PAEX 02/2017 com três ações que serão 

desenvolvidas bianualmente. Ação 1: Educação Sexual em Debate: nas ondas da rádio UDESC;  Ação 2: 

Curso “A Educação Sexual começa na infância” desenvolvido com docentes, gestores, estudantes e membros 

da comunidade escolar por meio do ambiente virtual de aprendizagem moodle;  Ação 3: XI Colóquio de 

Grupos de Pesquisa Formação de Educadores e Educação Sexual. Neste ano de 2018 a Ação 1: Educação 

Sexual em Debate: nas ondas da rádio UDESC, trouxe convidados representantes de diversas áreas da 

educação, direitos humanos, movimentos feministas e ONGS, que discorreram sobre seus trabalhos de 

pesquisa e experiências práticas voltadas para ações educativas em ambientes formais e não formais de 

educação.  Até o momento, foram mais de 20 entrevistas realizadas, veiculadas ao vivo na rádio UDESC e 

reprisadas na Rádio UDESC e em uma Rádio Comunitária em um Município vizinho a Cidade de 

Florianópolis; a Ação 2: Curso “A Educação Sexual começa na infância”, ministrado por uma docente 

Doutora na área da Educação e Sexualidade aliando o uso das Tecnologias de informação e Comunicação, 

está sendo desenvolvido no ambiente virtual de aprendizagem moodle e  conta com 96 cursistas dialogando e 

aprofundando estudos no campo da educação sexual na infância. Neste ano, em comemoração aos 11 anos da 

ação desenvolvida na Rádio UDESC, será realizada a Ação 3: o XI Colóquio de Formação de Educadores: 

Diálogos sobre Sexualidade e Educação Sexual com vistas à Emancipação: 11 anos do Programa Educação 

Sexual nas Ondas da Rádio UDESC. Esta ação, que ocorrerá nos dias 22 a 24 de outubro, foi planejada 

contando com a participação em mesas redondas, palestras e conferências de pesquisadores e pesquisadoras, 

educadoras/es no geral, que corroboraram com o Grupo de Pesquisa Formação de Educadores e Educação 

Sexual - EDUSEX CNPq/UDESC, concedendo entrevistas e partilhando suas experiências na luta por uma 

educação sexual com vistas à emancipação. Este evento se destina a todos/as que envolvidos/as com a 

educação compreendem a importância do diálogo acerca da educação sexual pautada em um paradigma 

emancipatório.  Salienta-se que todas essas ações neste Programa de Extensão se desenvolvem voltadas para 

a sensibilização de toda a comunidade, escolar ou não, objetivando uma Educação Sexual Emancipatória, 

promovendo uma interação significativa entre os membros da universidade, comunidades escolares e 

profissionais da área, na busca de minimizar estigmas e desigualdades sociais, por meio da ampliação do 

repertório social, cultural e político da população e do enriquecendo do conhecimento fazendo uso das 

mídias e tecnologias disponibilizadas pelo Grupo de Pesquisa EDUSEX. Destaca-se também a extensão 

universitária como recurso frente às ações de efetivação de uma Educação Sexual pautada nos Direitos 

Sexuais como Direitos Humanos Universais. 
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Projeto ECA na escola: uma proposta de Educação Sexual 

 

Jurandir Ferreira de Paiva Júnior 

Célia Regina Rossi 

 

Este artigo, de natureza teórica, versou sobre o planejamento e a implementação de uma proposta de 

educação sexual para adolescentes, pelo Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude 

(NEDDIJ), da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus de Jacarezinho. O Projeto ECA 

na Escola trata-se de uma extensão universitária desenvolvida pelo NEDDIJ anualmente, em parceria com 

estudantes da graduação para interação com estudantes da  educação básica da rede pública de ensino do 

município de Jacarezinho/PR. Diante dos resultados das edições anteriore deste projeto, percebeu-se a 

necessidade de olhares para educação sexual formal. Dessa feita, objetivou-se elaborar uma proposta de 

ensino para discutir, debater e compreender a educação sexual com adolescentes do Ensino Médio. 

Embasada na abordagem do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), obteve-se como eixos temáticos os 

direitos fundamentais, sobretudo, o direito à vida e à saúde. Assim, justificou-se a educação integral na 

garantia de uma educação sexual científica e crítica. Nesse viés, problematizou-se a falta de discutir os 

assuntos da sexualidade nos espaços escolares. A metodologia constou-se do método dedutivo e vistas para a 

observação participante, com planejamento de atividades brincantes como recurso de aprenzagem, propondo 

a ação dialógica e reflexiva sobre os assuntos de gênero e sexualidade. Com esta proposta, o Projeto ECA na 

Escola possibilitará um intercâmbio entre estudantes da graduação em Direito e Pedagogia e estudantes do 

Ensino Médio. A intenção é defender a educação sexual formal com a articulação do ECA no âmbito da 

escola. Ao findar, concluiu-se que todo o trabalho acerca da sexualidade e, sobretudo, pela atenção nos 

atendimentos às diversidades sexuais e de gêneros na escola, essa proposta de educação sexual pode 

despertar novos olhares no cotidiano escolar. 

 

Palavras-chave: Didática da educação sexual; Lei 8.069/1990; Atributos criativos e lúdicos. 
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Refletindo sobre a formação de professores e professoras: processos didático-pedagógicos  para  a 

construção de uma Educação Sexual Emancipatória para a compreensão dos Direitos Humanos. 

 

Mônica Wendhausen 

Sônia Maria Martins de Melo 

 

Relato de experiência sobre atividades de formação com a intervenção das pesquisadoras, na disciplina 

Educação, gênero e sexualidade na 4ª fase de um curso de Pedagogia numa IES pública catarinense. 

Consistiu no planejamento e execução de uma mesa redonda com profissionais de escolas públicas 

municipais, Conselho Tutelar e professoras  da disciplina da instituição formadora anfitriã do encontro e teve 

como objetivo de oportunizar um espaço crítico-reflexivo aprofundando um regime de cooperação já 

existente entre  educadoras de  um grupo de pesquisa da IES, que atua há mais de 30 anos com a temática 

educação sexual emancipatória, via  pesquisa, extensão e ensino(graduação e pós-graduação, aí incluída a 

disciplina do curso de Pedagogia) e profissionais de órgãos públicos que atendem diretamente  casos de 

violência sexual e doméstica contra crianças e adolescentes. A atividade ora apresentada  é um recorte 

reflexivo sobre estratégias didático-pedagógicas utilizadas na disciplina  em questão que buscou  trazer para 

uma sala de aula de um curso de formação regular de profissionais da educação situações verídicas e 

demonstrar, via análise coletiva dos procedimentos vivenciados, alguns  limites e possibilidades da 

aproximação entre a teoria prescrita nos currículos de formação e a prática vivenciada na realidade  escolar 

em  casos de violência. Via esse processo didático-pedagógico foi possível sensibilizar os-as professores/as 

em formação numa perspectiva de estimulá-los ao resgate do pensamento crítico sobre a temática, que se 

apoia no desafio constante de um  exercício consciente de autoconhecimento e suas interfaces com o 

contexto onde vivemos. Essa sensibilização pode ajudá-los a tomar decisões mais assertivas no cotidiano 

escolar numa perspectiva emancipatória, centrada numa abordagem de  educação voltada a garantia dos 

direitos humanos no que se refere à casos concretos de violência sexual e doméstica.  

 

Palavras-chave: Formação de professores e professoras. Educação Sexual Emancipatória. Violência Sexual 

e Doméstica. Direitos Humanos. 

 

  



 

 

101 

Relato de um estagiário na Educação Infantil: hostilidade por estereótipos de gênero 

 

Clara Hanke Ercoles 

Etienne Henrique Brasão Martins 

Eliane Rose Maio 

 

Ao adentrarmos em instituições de educação infantil de Maringá, pouco podemos encontrar de homens 

pedagogos, como também nenhum cuidador masculino, por limitação decidida pelo próprio município. 

Assim, é muito raro haver homens ocupando esses espaços na educação, podendo acontecer reações que vão 

de estranhamento à hostilidade quando abalado o estereótipo de que os cuidados e educação das crianças 

pequenas devem ser femininos. Neste trabalho pretendemos relatar como foi a experiência de um estagiário 

da Universidade Estadual de Maringá, estudante do curso de pedagogia, um dos autores deste trabalho, 

visando apresentar o contexto de hostilidade e vigilância em seu período de estágio em centro municipal de 

educação infantil (CMEI), externalizando práticas preconceituosas dentro deste espaço e conivência da 

professora de estágio. O estagiário narra que por ser homem em um ambiente predominantemente feminino 

passou a ser vigiado e reprimido em questões de contato físico e emocional com as crianças do CMEI. A 

partir deste fato, discutiremos sobre o homem na educação infantil articulando com produções acadêmicas 

que discorrem sobre o assunto, denunciando e refletindo sobre esta problemática. 

 

Palavras-chave: Relato de experiência; Educação Infantil; Pedagogos homens; Estágio supervisionado. 
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Representações de gênero: o professor na Educação Infantil? 

 

Jurandir Ferreira de Paiva Júnior 

Célia Regina Rossi 

 

Ao refletir sobre as representações de gênero e de homens atuando nos espaços escolares, questionou-se: há 

a presença masculina nas salas de aula da educação infantil? Quantos homens têm no curso de Pedagogia de 

uma cidade do interior do Paraná? Qual a visão da comunidade escolar sobre os papeis sociais de gênero e 

do professor na educação escolar das crianças? Para responder essa questão, o trabalho objetiva compreender 

as representações de gêneros na escola, na sociedade, e principalmente problematizá-las, na formação inicial 

e no trabalho docente em educação infantil. Justificou-se o debate pela relação de igualdade de gênero e 

equidade no cenário contemporâneo. Para tanto, foi-se realizada uma investigação nos centros de educação 

infantil pública municipal e no curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior privado numa 

cidade do interior do Estado do Paraná. Dessa feita, a metodologia contou-se com a pesquisa de campo do 

tipo exploratória. Assim, o principal resultado desse trabalho foi a compreensão crítica a respeito da 

representatividade dos papéis sociais e de gênero, bem como, da presença masculina no trabalho docente da 

Educação Infantil. 

 

Palavras-chave: Educação infantil; Formação de professoras/es; Sexualidades e educação sexual. 
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Sexualidade e Educação Sexual de adolescentes com deficiência intelectual: um curso interventivo 

para professores 

 

Luiz Fernando Zuin 

Andreza Marques de Castro Leão. 

 

A sexualidade ainda é um tema polêmico que desperta dificuldades àqueles que cotidianamente se defrontam 

com essa questão, como os professores por exemplo. Quando são professores de jovens com deficiência 

intelectual, o desafio é ainda maior, estudos afirmam que o resultado da relação sexualidade/deficiência 

intelectual pode não ser positivo, devido à soma de dificuldades enfrentadas pelos professores e famílias e 

que muitos desvios de personalidade e comportamentos considerados inapropriados que estas pessoas 

exibem, são resultados da educação ou falta de educação sexual. Este trabalho tem como objetivo principal, 

investigar o que pensam professores de adolescentes com deficiência intelectual sobre a sexualidade e 

educação sexual de adolescentes com deficiência intelectual, com vistas a elaborar e implementar um curso 

de intervenção. Primeiramente foram feitas entrevistas semiestruturadas pré-intervenção com 10 professores 

de uma escola especial por meio de um questionário elaborado pelo autor, para coletar as informações 

necessárias para intervenção posterior. Será então oferecido um curso intitulado “Sexualidade e Deficiência 

Intelectual”, com seis encontros que acontecerão uma vez por semana com duração de duas horas cada 

encontro. Após as intervenções, será feita uma nova entrevista com os professores para verificar se 

houveram contribuições pós-intervenção. A análise qualitativa dos resultados será feita com base nos dados 

obtidos nas entrevistas pré-intervenção e pós-intervenção. Por meio da intervenção e desenvolvimento da 

pesquisa espera-se com resultado que os professores participantes da pesquisa reconheçam a importância da 

sexualidade na vida das pessoas com deficiência intelectual, bem como uma atenção e respeito por seus 

interesses e necessidade efetivo-sexuais. Para que possamos compreender a sexualidade das pessoas com 

deficiências, precisamos primeiramente nos libertar de preconceitos e compreender os sujeitos com 

deficiência intelectual com potencialidades, capazes de se desenvolverem como pessoas e de desfrutarem de 

sua sexualidade de maneira segura, saudável e prazerosa. 

 

Palavras-chave: Sexualidade, Educação Sexual, Deficiência Intelectual, Formação de Professores. 
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Sexualidade, educação sexual no ensino médio e formação de professores: produções e investigações 

atuais 

 

Juliana Marques Castilho de Matos 

Rinaldo Correr 

 

Neste trabalho buscou-se investigar, por meio da revisão da literatura recente as temáticas que estão sendo 

estudadas em relação à sexualidade, educação sexual no ensino médio e formação de professores. Assim, o 

objetivo deste estudo é explorar e descrever como a sexualidade está sendo abordada pelos professores do 

ensino médio, com ênfase nos trabalhos analisados por pesquisadores em artigos científicos publicados nos 

últimos dois anos. A estratégia metodológica utilizada foi à busca sistemática na base de dados Scielo, com a 

utilização das palavras-chave: sexualidade, educação sexual, ensino médio e formação de professores. 

Observou-se a predominância de estudos que abordam o debate público atual sobre a educação sexual, 

referentes à inclusão dos conteúdos que envolvem a questão de gênero e sexualidade no Plano Nacional de 

Educação. Estes estudos têm como temática convergente a reflexão acerca das consequências de movimentos 

ligados ao conservadorismo religioso. Nesse universo, em que questões políticas e ideológicas atravessam 

questões pedagógicas, afloram às disputas sobre política sexual no espaço escolar. Assim, as discussões 

indicam a necessidade de ênfase na complexidade do desafio atual: como desenvolver ações pluralistas para 

a sexualidade na educação de jovens e adolescentes? Nesse processo analítico e reflexivo, figura como pauta 

emergente a inclusão ou não de conteúdos relacionados a gênero e à sexualidade no Plano Nacional de 

Educação. No centro das polarizações, estão sendo impostas, de acordo com os estudos observados, questões 

referentes à ameaça de eliminação de diretrizes, já existentes, nos planos estaduais e municipais, que versam 

sobre de gênero, identidade de gênero e orientação sexual.  Nessas temáticas as discussões apontam para a 

construção de um pânico moral, a partir de uma narrativa acusatória da ideologia de gênero. Observa-se que, 

as práticas em educação sexual, se apóiam em fundamentos reducionistas, vinculadas apenas à sexualidade 

enquanto caráter preventivo de infecções sexualmente transmissíveis – ISTs. Os trabalhos destacam, a falta 

de coerência entre a maioria das ações realizadas no âmbito escolar, como aquelas propostas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, em relação à transversalidade do tema. Conclui-se, por meio deste breve 

levantamento de literatura, a necessidade de discussões e pesquisas sobre o impacto desse momento político 

atual nas concepções e ações dos professores, especificamente em relação à educação sexual e no ambiente 

escolar de adolescentes do ensino médio. Nessa perspectiva, a ação investigada nessa seara deverá desvelar 

os processos políticos que sustentam os processos educacionais. A ação docente necessita de horizontes 

balizados por reflexões científicas que levem a superação de práticas discriminatórias. 

 

Palavras-chave: Sexualidade, Educação Sexual, Ensino Médio, Formação de Professores. 
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Tópicos sobre Sexualidade na Formação Continuada de professores de Biologia: (des)construindo 

conceitos 

 

Leandro Afonso da Silva 

Michely da Silva Bugança, 

Silmara Sartoreto de Oliveira 

 

Muitos obstáculos dificultam a abordagem sobre o tema sexualidade nas escolas, destacando-se a ausência 

de cursos de formação dos professores o que culminou na criação de componentes curriculares para esta 

formação em cursos do ensino superior, graduação e pós-graduação. Este trabalho objetivou analisar os 

principais conceitos sobre o tema sexualidade elencados para o trabalho escolar na educação básica, por 

professores em um curso de formação continuada. Foram analisadas 52 atividades produzidas por alunos de 

um curso de especialização na disciplina “Tópicos Especiais para Ensino de Educação Sexual para Educação 

Básica”, organizada com atividades práticas utilizando 4 vídeos acerca das temáticas: 1. Ideais sociais de 

mulher e a sexualização infantil, 2. Terapias de reversão sexual e repercussões (“cura gay”), 3. Abordagem 

legislativa sobre questões de gênero na escola e 4. “Ideologia de gênero” e questões de gênero nas escolas. A 

partir dos vídeos, os alunos deveriam elaborar uma intervenção em educação para as sexualidades e gêneros, 

contendo: a) público alvo, b) objetivos, c) conceitos trabalhados, d) contextos dos vídeos e e) situação 

problema. Das 52 produções analisadas, 19 alunos utilizaram o vídeo 1, 17 o vídeo 2, 3 o vídeo 3, 7 o vídeo 

4 e 6 professores utilizaram outros vídeos. Acerca da temática 1 foram elencados conceitos de erotização 

infantil, estereótipos de feminilidade, masculinidade e estéticos, e a mediação da mídia. Acerca de gênero, 

diversidade e igualdade, conceituando preconceito e violência. Também foram elencados princípios 

individuais, representatividade feminina e o sexo biológico (mudanças da adolescência). Sobre a temática 2, 

os conceitos foram legislações, decisões judiciais e suas implicações, homossexualidade e outras 

sexualidades (distinguindo-as de IST’s e psicopatias). Conceitos de orientação sexual egodistônica, relações 

homoafetivas, padrões sociais de gêneros e sexualidades, incluindo machismo e preconceito, valorizando o 

respeito, valores, espiritualidade, profissionalismo e empatia. Os conceitos de normalidade e anormalidade, 

comunicação familiar e os impactos do tratamento psicológico destas terapias também foram mencionados. 

Sobre a temática 3 foram citados conceitos de gênero e identidade, cultura, conduta, família, religião, política 

e questões acerca do machismo. Sobre a temática 4 foram elencados conceitos acerca de comportamentos 

socialmente impostos e as reais, e diferentes formas de expressão, conceitos e preconceitos, o gênero sob a 

ótica do que é “normal” e “anormal”, a essência do indivíduo e o papel da família e cultura. Os alunos que 

optaram por outros vídeos declararam a necessidade de trabalhar os conceitos de sexualidade (formas e 

preconceitos), sexo biológico, gênero e papeis de gênero, respeito a diversidade e a influência da mídia na 

construção de (pré)conceitos, e pedofilia. A partir dos conceitos elencados pelos estudantes de pós-

graduação foi possível identificar a importância do uso de vídeos (e mídias em geral) na elaboração de 

propostas didáticas sobre o tema sexualidade e da capacitação de professores que atuam no ensino básico, 

promovendo espaços reflexivos sobre a temática. 

 

Palavras-chave: Sexualidade; Formação Continuada de Professores; Ensino de Biologia. 
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Um olhar sobre a sexualidade infantil: a concepção de diretoras escolares do Ensino Fundamental I – 

Anos Iniciais 

 

Camila Campos Vizzotto Alduino 

Márcia Cristina Argenti Perez 

 

A sexualidade infantil sempre foi, ao longo da história humana, um tema polêmico e traz à tona fragilidades 

afetivas, emocionais e comportamentais, tanto de professores, dirigentes e funcionários, quanto da própria 

instituição escolar. Diante observações cotidianas em ambientes escolares, a dificuldade em abordar o tema 

da sexualidade se mostra presente e confuso para os profissionais que ali atuam. Assim, essa investigação 

objetiva investigar a concepção de diretoras escolares sobre a sexualidade infantil. Para isso, foram 

realizadas entrevistas individuais, semi-estruturadas com as diretoras (totalizando cinco) da Rede Municipal 

de Educação do Ensino Fundamental I – Anos Iniciais de uma pequena cidade do interior paulista. Todas as 

diretoras eram do sexo feminino e a faixa etária se encontrava entre 31 e 62 anos. Após as entrevistas, na 

busca de sistematizar os resultados, utilizou-se como metodologia a análise de conteúdo, criando três 

categorias: 1) Concepção de Sexualidade Infantil; 2) Conduta em situações envolvendo a Sexualidade 

Infantil; 3) Educação Sexual. A primeira categoria identificou três subcategorias e, em uma destas, a 

concepção está assentada nos aspectos biológicos e maturacionais, agregando-se ainda a ideia de que as 

crianças são assexuadas e inocentes. Outra subcategoria concebe a sexualidade como construída a partir do 

ambiente em que o sujeito está inserido, relacionando com a classe social, violência sexual e a influência 

midiática. A última subcategoria compreende a sexualidade como influência do meio externo e biológico 

conjuntamente. Contudo, pelo discurso da entrevista, é possível observar que a frase não representa a 

concepção a cerca desse tema. Há também um relato explicitando que não há situações envolvendo a 

sexualidade no ambiente escolar. Na segunda categoria, todas as cinco diretoras conduzem as situações 

envolvendo a sexualidade abordando as crianças, sejam de maneira punitiva ou orientadora. A família e os 

serviços especializados, tal como psicóloga e psiquiatra, também são abordagens realizadas pelas dirigentes 

escolares. Interessante observar que não há contradições entre as concepções relatadas e a conduta das 

diretoras; ou seja, a concepção – mesmo que distorcida ou equivocada – é condizente com as condutas 

adotadas na escola. A última categoria analisada foi sobre a Educação Sexual, em que, quatro entre as cinco 

diretoras entrevistadas, apresentaram ressalvas, principalmente quanto à família e a religião das mesmas. 

Com isso, pôde-se perceber que as respostas são variadas e falar sobre esse tema causa certo desconforto e 

inibição. Demonstram também que tal assunto não é prioridade no cotidiano escolar. De fato, falar de 

educação sexual perpassa por uma mudança de ideologia, valores e crenças.  E a escola como instituição 

responsável pela formação do indivíduo para o convívio em sociedade deve refletir e (re)conhecer as 

dimensões que a sexualidade infantil perpassa. Esse trabalho poderá possibilitar tal reflexão, uma vez que o 

tema se encontra imbuído de muitos “tabus” e camuflagem, tanto na escola quanto na família. 

 

Palavras-chave: sexualidade infantil, concepção de diretoras escolares. 
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Um recorte da Campanha “Faça Bonito 2018”: o papel do educador no enfrentamento à violência 

sexual infanto-juvenil. 

 

Andreza Marques de Castro Leão 

Lorena Christina de Anchieta Garcia Pola 

Ronielisson Loiola de Jesus Tavares 

 

Atualmente as ocorrências de violência sexual infanto-junevil têm preocupado não apenas os pais, mas 

também a comunidade escolar e a sociedade de um modo geral.  Constantemente a mídia noticia casos de 

violência sexual, demonstrando que essa prática contra crianças e adolescentes é uma realidade que não 

podemos nos abster.  O professor é um profissional que devidamente capacitado pode auxiliar no diagnóstico 

e prevenção. Ao perceber a violação de direitos, os professores devem agir de forma discreta, sem provocar 

alardes e momentos de pânico. Entretanto, percebe-se que a maioria dos professores não apresentam 

conhecimento de como diagnosticar os casos de violência manifestados pelos seus alunos, bem como tratá-

los de forma correta. Pensando nisto e tendo como base a Campanha Faça bonito 2018, a prefeitura 

municipal de Bauru, cidade localizada no interior do estado de São Paulo, disponibilizou a comunidade uma 

série de eventos voltados ao tema, no intuito de sensibilizar e informar a população.  Este trabalho tem como 

objetivo descrever a atividade direcionada aos professores atuantes do município e também alunos de cursos 

de pedagogia interessados. O evento com duração de três horas foi realizado no dia 22 de maio de 2018, no 

teatro municipal de Bauru e teve como palestrantes dois pesquisadores da área. Os mesmos visaram mostrar 

aos participantes como ocorre à ação e o perfil de quem pratica a violência, evidenciando as formas de 

aproximação no intuito de conquistar a confiança da vítima e da família. Nota-se que os principais 

violentadores não são pessoas estranhas às crianças, como afirma o senso comum, mas indivíduos que fazem 

parte do seu ciclo de amizade e, principalmente, do seu seio familiar. A ação desenvolvida apresentou 

esclarecimentos teóricos sobre o assunto bem como a demonstração de atividades práticas.  Por meio de 

slides, materiais pedagógicos, livros direcionados ao público infantil e bonecos pedagógicos, foram 

apresentados conceitos anatômicos fisiológicos do organismo humano, de auxílio na coleta de informações 

bem como evidenciar de forma científica a diferença entre os conceitos de sexo e sexualidade, a principal 

diferença anatômico-fisiológica entre os aparelhos reprodutores humanos e ênfase aos caminhos e recursos 

que são empregados pelos abusadores sexuais nas ações em relação às crianças, jovens e adolescentes. 

Enfatiza-se que este evento teve grande colaboração da Prefeitura Municipal de Bauru e os resultados 

obtidos foram satisfatórios, pois houve grande interesse e participação por parte da platéia. Perguntas foram 

feitas a partir dos temas explanados, o que evidenciou dúvidas por parte dos mesmos. Os participantes 

presentes solicitaram que novas atividades fossem desenvolvidas, pois lacunas ainda se fazem presentes, 

tanto em seus aspectos de conteúdo quanto no aspecto metodológico. Foi solicitado também que recursos 

fossem obtidos junto aos órgãos educacionais municipal, estadual e particular, tanto na facilitação de novos 

encontros, quanto na disponibilização de recursos financeiros para a aquisição de materiais envolvidos com o 

tema abordado. 

 

Palavras-chave: Violência sexual. Formação de professores. 
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Uma análise de artigos sobre Sexualidade na Educação Infantil 

 

Wellington Soares de Lima 

Camila Aparecida Aquino 

Lourdes Aparecida Della Justina 

 

Embora estejamos presenciando momentos de conservadorismo e de ideais contrários a discussão de 

sexualidade dentro do âmbito educacional, Furlani (2009) enfatiza que a sexualidade, está presente na 

construção do ser social desde a sua tenra idade, não estando diretamente ligado ao biológico e ao ato sexual, 

mas compreendendo a amplitude abarcada pela temática, a qual consiste em todas as relações existentes 

entre o nosso corpo e o social. Foucault (2017) nos relembra ainda que a escola indiretamente provoca um 

disciplinamento de corpos no qual somos induzidos as formas de nos expressar, relacionar, agir, enfim, a 

seguir padrões pré-estabelecidos socialmente.  A educação infantil é o primeiro contato da criança no 

ambiente escolar e fonte de experiências com as mais diversas singularidades, sendo um dos momentos 

essenciais na construção de um indivíduo constituinte do processo educacional.  Com o objetivo de 

investigar como a sexualidade tem sido pesquisada no âmbito da educação infantil, o presente artigo realiza 

uma análise dos artigos A1 e A2 na área de educação sobre os respectivos temas. Assim, a pesquisa é 

considerada de cunho qualitativo a partir  da análise de conteúdo (BARDIN, 2016). Obtivemos uma amostra 

de 07 artigos, os quais foram analisados em sua íntegra, procurando em especial estabelecer os objetivos 

centrais e as principais considerações das pesquisas. Observamos, portanto, enfoques voltados a diversidade 

e o respeito as diferenças, aspectos referentes à formação de professores dessa área, bem como enaltece a 

importância da valorização da igualdade de gênero. Diante do observado, embora as discussões sobre 

diversidade e igualdade foram apresentadas, remendamos que são necessários maiores estudos sobre 

estratégias e metodologias que possibilitem o trabalho da sexualidade ainda na educação infantil, em 

enfoques sobre o cuidado com o corpo, prevenção de violências e até mesmo em relação a formação inicial e 

continuada para docentes.  

 

Palavras-chave: Formação de Professores; Educação Sexual; Diversidade; Gênero 
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Abusos sexuais contra as escravas e a objetificação da “mulata”: a importância da Educação Sexual 

como ferramenta de transformação social. 

 

Elton Vinicius Lima dos Santos Santos 

Débora Raquel da Costa Milani 

 

Considerando a problemática envolvida no caso da “Globeleza”, neste trabalho, pretende-se pesquisar qual a 

possível relação existente entre as escravas negras que eram abusadas sexualmente pelos senhores de 

engenho e a objetificação atual da mulher negra. Uma referência história nesta questão é a obra clássica de 

Gilberto Freyre: Casa Grande e Senzala. Nesta obra o autor apresenta um panorama das relações entre os 

“donos” dos escravos e os escravos, que no sistema escravocrata eram considerados como suas propriedades. 

O tema proposto para essa pesquisa apresenta relevância social pelo fato da sociedade brasileira ter 

naturalizado em muitas situações, e de uma forma preconceituosa, uma visão estereotipada a respeito da 

sexualidade da mulher negra. Desta forma esta pesquisa buscará compreender como se desenvolveram os 

processos sociais que estabeleceram um lugar determinado para as mulheres negras na sociedade, lugar de 

subserviência, sobretudo no que diz respeito a objetificação de seu corpo. A proposta é contribuir para a 

discussão do tema e apresentar a Educação Sexual como ferramenta concreta para a transformação das 

opressões sociais  ligadas à sexualidade, visando uma quebra de estigmas estabelecidos na sociedade 

brasileira. Em relação a metodologia que será utilizada na pesquisa, a sua abordagem será a da pesquisa 

qualitativa. Compreendendo que o método qualitativo busca explicar o porquê das coisas.  Assim, nessa 

pesquisa se buscará compreender o porquê e como se desenvolveu uma cultura opressora no que diz respeito 

à sexualidade da mulher negra. Em relação aos resultados e conclusões, informamos que a pesquisa ainda 

está em fase de desenvolvimento. 
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AIDS e Orientação Sexual 

 

Aline Priscila Oliveira Costa; 

Priscila Sanches Salviano de Oliveira 

 

Introdução: a orientação sexual de uma pessoa indica por quais gêneros ela sente-se atraída, seja física, 

romântica e/ou emocionalmente, podendo essa orientação ser: assexual, bissexual, heterossexual ou 

homossexual. O princípio da contaminação com o Vírus de Imunodeficiência Humana (HIV) e de Síndrome 

de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) despertou medo e intensificou preconceitos preexistentes em nossa 

sociedade patriarcal e no mundo. As primeiras vítimas foram os homossexuais, posteriormente, com a 

propagação da AIDS, prostitutas, usuários de drogas, moradores de rua ou qualquer pessoa que adotasse 

comportamento inadequado para os modelos da sociedade passaram a serem apontados como portadores em 

potenciais, estigma que prevalece atualmente, ainda que apresentado sob formas de discriminação mais sutis. 

No Supremo Tribunal Federal está em discussão a restrição de doação de sangue a homens que mantiveram 

relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses, na Ação Direito de Inconstitucionalidade (ADI) 

5543. Objetivo: mostrar a relação entre a AIDS e a homossexualidade, sua atuação e sua contribuição na luta 

pelo fim do preconceito, mostrando como pode melhorar a vida dos portadores do vírus. Além do mais, tem 

o propósito de enaltecer as consequências que a discriminação e o preconceito geram para a saúde pública e 

para o ser humano, no contexto da AIDS. Método: pesquisa bibliográfica, consistente na utilização de 

métodos dedutivo e indutivo. Dedutivo porque se utilizará de doutrinas e artigos científicos para aprofundar 

o tema. Indutivo porque se utiliza de conhecimento empírico para deduzir e adequar o material ao tema e 

objetivos propostos. Resultados: quando o vírus da Aids surgiu, no início dos anos 80, foi considerada como 

uma “peste gay” que estava matando homossexuais, porém, hoje se sabe que o vírus HIV não é uma 

exclusividade da comunidade gay. Em menos de 40 anos, cerca de 35 milhões de pessoas morreram em 

decorrência de complicações da AIDS, entre eles homens e mulheres heterossexuais. É muito claro para 

médicos e especialistas em saúde sexual que qualquer pessoa pode contrair o vírus da Aids, 

independentemente de qualquer fator, isto se completa pela quantidade de número de idosos com HIV no 

Brasil que cresceu 103% na última década e a previsão da OMS é que em 2030, 70% das pessoas nessa faixa 

etária terão vírus se nada for feito. Conclusão: É fato que o que é considerado, ainda hoje, na restrição da 

doação de sangue por homossexual é o estabelecimento de grupos de riscos, o que denota uma forma de 

discriminação e não conduta de risco, isto é, não é pelo fato do sexo praticado que impossibilita a doação, 

mas o simples fato de sua orientação sexual diversa daquilo que é imposto em nossa sociedade. 
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Por uma Educação para vida: Meio Ambiente, Sexualidade e interfaces à luz do pensamento 

paulofreireano sob o aporte dos Direitos Humanos 

 

Aline Diniz Warken 

 

Meio Ambiente e Sexualidade são considerados temas transversais pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997) e na dissertação de mestrado desta pesquisadora foi realizado um “Estudo exploratório 

sobre Meio Ambiente, Sexualidade e suas interfaces à luz do pensamento paulofreireano” (2018) onde 

exaltou-se a relação de interconexão entre Meio Ambiente e seres humanos, na valorização da Sexualidade 

como inerente ao Ser, e sob uma perspectiva de totalidade das temáticas como dimensões, bem como das 

suas relações. Com o objetivo de contribuir com a ampliação dos fundamentos teóricos de Meio Ambiente, 

Sexualidade e suas interfaces, foi realizado uma análise de conteúdo de 7 obras de Paulo Freire, do período 

de 1967 a 2000, e movimentos de convergências destas obras com os 2 documentos de expressão dos direitos 

ambientais e sexuais: a Carta da Terra – CT (BRASIL, 2000) e a Declaração dos Direitos Sexuais - DDS 

(WAS, 2014). Também foram produzidos diálogos entre Paulo Freire e outros cúmplices teóricos para um 

aprofundamento dos conhecimentos sobre as mudanças de paradigmas ao longo do tempo e, assim, entender 

as relações diversas estabelecidas entre seres humanos, sempre sexuados, e Planeta Terra. Ainda, ao fim da 

análise de cada obra paulofreireana, foram indicados quais itens dos documentos da CT e da DDS eram 

compreendidos pelo pensamento paulofreireano, assim brotaram das convergências 6 indicadores de 

categorias: respeito, cuidado, democracia, sustentabilidade, equidade e Educação para a Vida. Observou-se 

que as obras e documentos têm como princípios comuns: autonomia, igualdade, liberdade, qualidade de vida, 

educação e ações de luta pelos direitos de Ser e viver em uma comunidade justa e de paz. Pôde-se 

compreender que o fundamento que unifica as dimensões ambientais e sexuais por meio do pensamento 

paulofreireano são as relações e seus processos dialéticos: Eu, Outro(s), Mundo. As interfaces entre Meio 

Ambiente e Sexualidade foram evidenciadas via direitos ambientais e sexuais, entendidos como direitos 

humanos. A interligação dos temas demonstra ser um dos caminhos, indicados por Paulo Freire, para uma 

educação amorosa, emancipadora e cidadã, assim o teórico instiga a pensar nas possibilidades de uma 

Educação sob as bases de uma formação do Ser integral. Deste modo, a pesquisadora cunhou uma Educação 

pautada pela, para e com a Vida: Educação Ambiental-Sexual para Emancipação do Ser. Esta abarca os 

princípios de totalidade de Meio Ambiente e inteireza do ser humano, bem como suas múltiplas inter-

relações. Propõe-se o uso dos documentos CT e DDS dialogados por meio do pensamento paulofreireano 

como caminho de sensibilização para a necessidade de consciência crítica ao cuidado consigo, com o(s) 

outro(s) e com o Meio Ambiente por meio da luta necessária aos direitos humanos. Indica-se a urgência do 

diálogo intencional sobre Meio Ambiente, Sexualidade e interfaces para todos os níveis educacionais, mas 

principalmente para a formação de profissionais da Educação, entendendo esta como um dos caminhos para 

efetivas transformações da Educação (como um todo) ao pensar a formação do Ser integral sob as bases de 

luta pelos direitos humanos. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente e Sexualidade; Pensamento paulofreireano; Direitos humanos; Direitos 
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Procedimento de alteração de dados dos transexuais sob a visão da corte interamericana de Direitos 

Humanos 

 

Douglas Santos Mezacasa 

 

O presente trabalho é fruto do desenvolvimento da dissertação de mestrado em Ciências Jurídicas, pela linha 

de pesquisa denominada “Instrumentos de efetivação dos direitos da personalidade”, pelo Centro 

Universitário de Maringá (UniCesumar), que ainda se encontra em fase de desenvolvimento. A pesquisa 

buscou analisar a Opinião Consultiva (OC) nº24/2017 emitida pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos a fim de compreender como tal parecer estruturou-se como meio para efetivação dos direitos 

humanos de pessoas transexuais na contemporaneidade, configurando-se como objetivo geral da 

investigação. Especificamente, a investigação atentou-se à verificação do avanço do direito a igualdade aos 

transexuais, e, ao reconhecimento da OC nº24/2014 como fator de inclusão social do grupo de minorias e 

efetivação os direitos da personalidade, em especial ao nome. De cunho qualitativo e de caráter documental, 

a pesquisa foi inspirada na Análise de Conteúdo, criada pela autora Laurence Bardin, o que originou, ao fim, 

a criação de categorias que estruturaram os resultados. A emissão da OC nº24/2017 baseou-se em razão do 

requerimento protocolado pelo Estado da Costa Rica, em 18 de Maio de 2016 junto a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos no intuito de requerer à ela um parecer acerca da aplicabilidade do 

artigo 54 do Código Civil Costarriquenho. Na ocasião, o governo da Costa Rica quis saber se este artigo 54, 

que estipulava que o procedimento de mudança de nome e sexo nos documentos oficiais das pessoas 

transexuais se dariam, apenas, sob a égide de sentença judicial, valendo-se de laudos e atestados médicos, 

estavam em compatibilidade com os artigos 1.1, 11.2, 18 e 24 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. Ademais, consta no requerimento a dúvida acerca do modo pelo qual o Estado realizava os 

procedimentos de alteração de dados era passível de gerar discriminação e preconceito. Ao emitir a OC 

n24/2017, a Corte opinou que a mudança de nome, a adaptação da imagem, bem como a retificação do sexo 

ou gênero no Registro de Nascimento e nos documentos de identidade oficiais, de acordo com a identidade 

de gênero percebida pelo cidadão, constitui direitos protegidos pelo artigo 18 (direito do nome), artigo 3º 

(direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), artigo 7.1 (direito à liberdade), artigo 11.2 (direito à 

privacidade) da Convenção Americana de Direitos Humanos.  
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Quem educa os educadores: reflexões sobre a BNCC e a formação dos professores da FAED/UDESC 

numa perspectiva de Educação Sexual Emancipatória expressa pela DDSDH 

 

Mellany Viaro Gobbi de Mattos 

Sonia Maria Martins de Melo 

 

Este artigo refere-se a reflexões sobre um excerto do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, realizado 

numa perspectiva exploratória de análise documental seguida de análise  de conteúdo que buscou contribuir 

com a solidificação do campo teórico da Educação Sexual Emancipatória na formação de professores-as. 

Estudo este que, a partir de excertos dos documentos selecionados, a saber: a Declaração dos Direitos 

Sexuais como Direitos Humanos – DDSDH, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e o Projeto 

Político Pedagógico do Curso de Pedagogia – PPP do Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED, 

da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC buscou compreender se há possibilidades de 

subsidiar a formação inicial e continuada das/os professoras/es na perspectiva de contribuírem com 

processos de  Educação Sexual Emancipatória no desenvolvimento de projetos intencionais referentes a esta 

abordagem em seus espaços de trabalho A problemática da pesquisa se fundamentou em analisar se as/os 

professoras/es possuem aporte legal e formação acadêmica  para desenvolverem essas propostas intencionais 

no cotidiano escolar. A questão norteadora se pautou em compreender inicialmente quais seriam os 

indicadores de uma proposta nessa abordagem, a partir da DDSDH como expressão pedagógica de uma 

abordagem emancipatória de educação sexual. Na sequência buscou-se desvelar se esses indicadores, 

cotejados pela análise de conteúdo aos textos da BNCC e do PPP do curso apontariam para possibilidades 

normativas de práticas pedagógicas emancipatórias de educação sexual nos espaços educativos formais. Ao 

final da pesquisa os resultados encontrados apontam para uma fundamentação teórico-prática consistente 

com bases emancipatórias  no PPP do curso , que normatiza a formação de profissionais da educação, bem 

como apontou espaços no texto da  BNCC, que podem sustentar e dar aporte legal para o desenvolvimento 

de propostas de educação sexual emancipatória no cotidiano escolar . 

 

Palavras-chave: Educação Sexual Emancipatória, Declaração dos Direitos Sexuais como Direitos Humanos, 

Base Nacional Curricular Comum, Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia 
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Questões de gênero: o que pensam os estudantes de Direito e Psicologia sobre a racionalidade e a 

emoção de homens e mulheres 

 

Sonia Maria Ferreira Koehler 

Larissa Campos Rezende 

Alessandra Maria Cardoso da Silva 

 

O tema desta pesquisa diz respeito à percepção do masculino e do feminino por estudantes dos cursos de 

Psicologia e Direito de uma universidade localizada no interior do Estado de São Paulo. O estudo teve por 

objetivo principal verificar se as percepções sobre o masculino e feminino revelam preconceitos e/ou 

violência de gênero. A história nos mostra que, ao longo do tempo, a sociedade passou a determinar papeis 

sociais construídos e arraigados em estereótipos de gênero. A mulher passou a ocupar a esfera doméstica e 

carregar consigo estereótipos voltados à emoção e atividades do lar, cuidar dos filhos, educá-los, cuidar do 

marido, cozinhar e arrumar, enquanto os homens passaram a ocupar a esfera pública, provedores do lar, 

portadores de força, poder e racionalidade. O estudo configura-se como survey, corte transversal, pois busca 

detectar as características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas. Participaram da pesquisa 

alunos quintanistas dos cursos de Direito (107) e Psicologia (59), matriculados no ano de 2017. Entre as 

sessenta e uma questões fechadas propostas pelo questionário tipo escala Likert, três foram selecionadas para 

o recorte deste estudo. Na questão 08, “Eu penso que os homens são mais racionais que as mulheres”, cerca 

de 34,5% dos estudantes do curso de Psicologia e 26,2% dos graduandos do curso de Direito, concordam 

plenamente, concordam ou assinalaram como indecisos, fator que caracteriza porcentagem relevante de 

participantes que atribuem a racionalidade aos homens. Na questão 17: “Eu penso que as mulheres são mais 

emotivas que os homens”, aproximadamente 52,5% dentre os estudantes de Psicologia e cerca de 60,4% dos 

estudantes de Direito concordaram e/ou concordaram plenamente, o que indica o pensamento de que as 

mulheres carregam em si uma “fragilidade” emocional. Na questão 13: “Eu penso que existem 

atividades/ocupações mais adequadas de mulheres e atividades/ocupações mais adequadas para os homens” 

os dados mostram que os estereótipos de gênero ainda estão presentes na percepção dos jovens estudantes, 

pois cerca de 42% dos participantes do curso de Direito e 23,7% dos graduandos do curso de Psicologia 

concordaram plenamente e/ou concordaram com a afirmativa. Os dados apontam para uma parcela 

significativa dos participantes com crenças sobre sentimentos e comportamentos que parecem ressaltar 

diferenças entre os sexos e podem indicar a reprodução das desigualdades ao determinar o que a sociedade 

espera sobre como homens e mulheres devem se comportar. Isto é, podemos perceber que parte dos 

participantes ainda tem internalizado modelos que determinam o tratamento desigual entre os gêneros 

masculino e feminino e sugere que ainda não conseguiram compreender que os estereótipos de gênero não 

permitem que os indivíduos se expressem e sejam livres em sua individualidade. Mediante a análise dos 

dados podemos aferir que a compreensão de igualdade entre gêneros é um tema a ser discutido dentro das 

universidades. As respostas reproduzem visões estereotipadas e em dissonância com a proposta da 

Associação Mundial pela Saúde Sexual e com a Declaração Universal dos Direitos no sentido de prevenir a 

reprodução da violência de gênero. 

 

Palavras-chave: Direitos e gênero; Direitos entre homens e mulheres; Estereótipo de gênero; Observatório 

de Violências nas Escolas. 
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Só me resta ser puta? Enfrentamentos da heternormatividade em um programa de aprendizagem no 

trabalho 

 

Ana Paula Leivar Brancaleoni 

Jacqueline Figueiredo 

Isadora Bettarello 

 

O ingresso no mercado de trabalho, para adolescentes a partir de 14 anos, só é permitido através da condição 

de aprendiz. O “Manual da Aprendizagem”, documento que apresenta parâmetros exigidos para a 

contratação de um aprendiz, prevê que o adolescente deva exercer atividades que sejam condizentes ao seu 

processo de desenvolvimento. A adolescência, pela configuração social hegemônica, apresenta-se como um 

período de difíceis vivências e conflitos, o que se acentua para aqueles que rompem com os padrões 

instituídos, como a heteronormatividade, por exemplo. Tem-se por objetivo analisar o processo de inserção 

de uma adolescente transexual em um programa de aprendizagem para o trabalho, de um município do 

interior de São Paulo. Adotou-se uma abordagem qualitativa de cunho cartográfico, em que uma das 

pesquisadoras acompanhou o processo analisado, realizando também intervenções, conforme prevê essa 

perspectiva. A jovem acompanhada, contava com 16 anos. Identificava-se com o gênero feminino, 

apresentando algumas modificações corporais que denotavam publicamente sua identificação destoante com 

aquela prevista para o seu genital de nascimento. Era moradora de uma comunidade de baixa renda e sua 

família se encontra em situação de miséria, não possuindo qualquer resguardo socioassistencial, o que 

justificava o seu acolhimento e integração ao Programa. Fora encaminhada pelo conselho tutelar, a partir de 

uma denúncia de maus tratos e trabalho infantil. Contudo, constata-se que sua ruptura com a 

heternormatividade ocasionava tensionamentos na estrutura e dinâmica do Programa, impingindo à 

adolescente a reposição da condição de exclusão já vivenciada em outros espaços. Foi contratada e enviada 

para um setor reservado a Proteção Social Básica do município. Cerca de 45 dias após sua chegada, a gestora 

solicitou que a mesma fosse “desligada” do programa pois apresentava “comportamento inadequado”.  O 

comportamento julgado inadequado referia-se justamente à sua expressão e identidade de gênero. 

Esbarravam-se também em questões práticas, que traduziam à adolescente que aquele espaço não a 

reconhecia. Com o tempo a adolescente passou a ter o seu nome social incluído no cotidiano de trabalho. 

Contudo, tal medida não foi suficiente para manter sua vinculação ao mesmo, visto que o ambiente como um 

todo, reproduzia práticas heteronormativas e excludentes. Constata-se que a instituição também não foi 

capaz de oferecer os aportes necessários de proteção psicossocial à jovem e que sem os mesmos, a sua 

finalidade não pôde ser garantida. Foi possível identificar que a adolescente já fazia o uso independente de 

hormônios, além de uso problemático de substância psicoativas, passando também a buscar formas de 

sobrevivência financeira e social no mercado do sexo.  Trata-se de um contexto complexo que envolve a 

necessidade da capacitação das equipes e empregadores para que não reproduzam preconceitos e violências. 

Destacam-se também a negligência dos poderes públicos e inadequação das instituições de atendimento. 

Frente a essas ausência cristalizam-se os abandonos e rupturas, assim como se solidifica a exclusão. 
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Um recorte da Campanha “Faça Bonito 2018”: a prática dos órgãos de repressão frente ao combate do 

abuso sexual infanto-juvenil. 

 

Lorena Christina de Anchieta Garcia Pola 

Daniel dos Santos Pola 

Lourdes Madalena Gazarini Conde Feitosa 

 

No dia 18 de maio comemora-se o dia “D” da campanha de combate ao abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes. Pensando na importância do tema, a prefeitura municipal da cidade de Bauru, cidade 

localizada do interior de São Paulo, em parceria com a O.A.B. (ordem dos advogados do Brasil) oportunizou 

à comunidade uma serie de eventos relativos ao tema, dentre esses eventos ofereceu aos profissionais 

atuantes nas instancias de repressão e combate ao abuso sexual infantil; as policias militar, civil e federal; 

agendes do CREAS; Conselho Tutelar; e também para estudantes do curso de Direito uma ação educativa e 

reflexiva através de uma mesa redonda formada por delegados da policia civil e federal, um representante do 

Conselho Tutelar, uma representante do CREAS e o promotor da vara da infância e juventude da cidade. O 

encontro ocorreu no dia 21 de Maio de 2018 no teatro da O.A.B. do município no período noturno, com 

grande público presente. Percebeu-se a necessidade desta ação, pois por atuarem em diferentes instancias no 

que se diz respeito ao tema, cada órgão acabava agindo de uma forma isolada, conforme acreditava ser 

correto. Durante o desenrolar das explanações evidenciou-se que as partes convidadas interagiram muito 

bem e que as informações foram complementadas umas com as outras. Os delegados deixaram bem 

explicitado quais são as ações cabíveis as policias militar, civil e federal e como devem agir em conjunto. Já 

a promotoria veio enriquecer explicando de forma bem assertiva como deve ser as ações junto as famílias em 

caso de suspeita e/ou confirmação do abuso sexual em crianças ou adolescentes. Enquanto a atividade era 

realizada pode-se notar através das perguntas da platéia que há certa divergência entre a atuação correta dos 

órgãos competentes e a atuação prática no cotidiano das delegacias, talvez por falta de informações e/ou 

formação dos policias que estão frente a frente com a comunidade, além de muito preconceito envolvendo 

inversões de valores e a culpabilidade da vítima do abuso ou violência. Essa falha foi reconhecida pelos 

órgãos ali representados, admitindo-se que há a necessidade de pessoas preparadas para a atuação direta com 

esse tipo de crime. Como ponto positivo principal pode-se destacar a explanação da alteração da lei nº 

13.431/2017 (lei do depoimento sem dano ou depoimento especial) que evita a revitimização da criança ou 

adolescente vitima ou testemunha de violência. Por fim, conclui-se que ações deste tipo deveriam ser mais 

freqüentes, pois há necessidade de parcerias entre essas instituições para um bom atendimento ao cidadão e a 

efetiva repressão e combate ao abuso sexual infanto- juvenil, agindo assim como unidades parceiras e não 

somente restritas as suas obrigações funcionais e/ou de ação, formando uma efetiva rede de proteção às 

crianças e adolescentes.  
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A construção de identidades de gênero a partir do brincar 

 

Nathaly Cristina Fernandes 

 

Objetivou-se de modo geral com este estudo compreender a construção de identidades de gênero, sob a 

influencia das brincadeiras infantis. Tendo como objetivos específicos: compreender a relação existente entre 

brincadeiras infantis e gênero e estudar a construção de masculinidades e feminilidades a partir do brincar. 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, e teve como resultado que durante as brincadeiras infantis as crianças 

expressam formas de agir que transgridem e quebram essa lógica do pensamento binário 

(masculino/feminino) e revelam a insensatez dessa associação arbitrária e rígida, as crianças se apropriam da 

cultura, que é marcada por construções desiguais em relação aos sexos, existindo a estereotipação do brincar, 

chegamos ao entendimento através desse estudo de que as brincadeiras são importantes na infância, mas que 

meninos e meninas são estimulados a se separarem nas atividades lúdicas, reforçando e provocando 

incompatibilidade entre o universo feminino e o masculino. 

 

Palavras-chave: Identidade de gênero; Brincar; Infância.  
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A dupla penetração e a Sexualidade: um estudo por meio de uma comunidade virtual de 

comportamento sexual liberal. 

 

Nathalí Lombardi Becker Souza 

Vagner Sérgio Custódio 

Juliana Vaz Pimentel 

 

Esse trabalho tem como objetivo diagnosticar visões sobre a sexualidade e as visões e opiniões sobre a dupla 

penetração que acontece no meio liberal. Para isso utilizou-se um fórum de um importante website de 

comportamento sexual liberal que possui 16.589 perfis cadastrados sendo 13.640 casais, 2.276 homens e 673 

mulheres onde os membros espontaneamente discutiram essa questão. Foram ao todo 158 postagens que 

foram classificadas conforme a ocorrência e analisadas e comentadas qualitativamente chegando - se a 

conclusão de que segundo as participações da comunidade liberal a maioria  dos participantes sentem prazer 

ao realizar essa pratica de dupla penetração e alguns querem começar a realizar porém sentem medo. Todos 

estão dispostos a praticarem e desenvolverem essa pratica. 
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“A masculinidade em questão: ser homem te define?” - A linguagem audiovisual como ferramenta de 

questionamentos à masculinidade heteronormativa 

 

João Victor Gomes de Oliveira 

 

Este trabalho relata o processo de desenvolvimento de um documentário que busca contestar os padrões 

dominantes de masculinidade em nossa sociedade. Além disso, trata dos desdobramentos desse audiovisual 

para a ampliação dos debates relacionados a essa temática. Produzido por estudantes do curso de Relações 

Públicas da Universidade Estadual de Londrina (UEL) durante o ano letivo de 2017, o documentário intitula-

se “A masculinidade em questão: ser homem te define?” e parte do princípio de que o gênero é uma 

categoria extremamente complexa, resultante de uma construção ativa dos indivíduos, ainda que socialmente 

condicionada. Entende-se essa categoria, portanto, como um elemento central da vida dos sujeitos e das 

relações que estabelecem, sendo fundamental para a análise das desigualdades entre homens e mulheres e, 

ainda, entre os próprios homens e as próprias mulheres. Os padrões de gênero vigentes em nossa sociedade 

são binários, determinando que a masculinidade está relacionada à virilidade, à força, à liderança e ao poder; 

a feminilidade, por sua vez, é definida como a ausência completa de tudo aquilo que é masculino. Esses são 

padrões heteronormativos, pressionando os homens, ainda, a serem autossuficientes, usarem a agressão para 

resolver conflitos, demonstrarem controle sobre suas emoções, serem heterossexuais, sexualmente ativos e 

propensos a correrem riscos. É possível, contudo, desafiá-los e propor condutas mais positivas para os 

homens, incentivando comportamentos menos restritos e a igualdade entre homens e mulheres. A produção 

do documentário se deu com base nessas considerações. Apresentando cinco entrevistas em profundidade, 

sendo três delas com homens, então estudantes universitários, e duas com mulheres (uma psicóloga social e 

uma cientista social), buscou-se examinar de que maneira aqueles que se identificam com o gênero 

masculino são afetados pelos padrões mencionados. A diversidade foi um critério determinante para a 

escolha dos estudantes entrevistados, dentre os quais um é transexual e os outros dois cis gênero, sendo um 

heterossexual e o outro homossexual. As entrevistas foram realizadas seguindo alguns temas pré-

determinados, como expressão de sentimentos, igualdade de gênero e preconceitos, sobre os quais os 

participantes podiam se expressar livremente. Uma vez finalizado, o documentário foi compartilhado no 

YouTube e exibido duas vezes em Londrina, seguido de uma discussão sobre os temas apresentados. Além 

disso, tem sido utilizado para a pesquisa de conclusão de curso de um de seus realizadores, que está 

trabalhando em conjunto com a direção de um colégio estadual de Londrina para debater essas questões com 

os estudantes, contribuindo para a disseminação do tema abordado. 
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A pessoa trans na Universidade: o que pensam os colaboradores de uma Instituição de Ensino 

Superior 

 

Tatiane Siqueira Modesto Gonçalves 

Sonia Maria Ferreira Koehler 

Jéssica de Sousa Villela 

 

O presente trabalho aborda o tema da transexualidade no Ensino Superior, sobre as diferentes formas de 

compreensão de colaboradores de uma instituição privada no interior do estado de São Paulo. Trata-se do 

recorte de uma pesquisa inédita realizada pelo Observatório de Violências na Escola, que busca compreender 

a percepção de colaboradores de uma Instituição de Ensino Superior Privada sobre a pessoa transexual. 

Pessoas transexuais, geralmente, começam a sofrer desde a infância, por apresentarem comportamentos 

divergentes do padrão do gênero designado ao nascimento, e a própria família, em geral, é responsável pela 

perpetuação da violência, tanto física quanto psicológica. Na maioria das vezes, nas escolas, discentes e 

docentes, por desconhecimento do sofrimento e do fenômeno, também não respeitam sua maneira de 

expressão das pessoas trans, favorecendo a evasão escolar. Com o abandono da escola, poucas destas pessoas 

conseguem chegar a estudar em Instituições de Ensino Superior, portanto o presente artigo objetiva: 

Compreender a percepção de colaboradores de uma Instituição de Ensino Superior Privada sobre a 

transexualidade; Levantar o tipo de atitude de aceitação ou discriminação; Verificar se gostariam de ter mais 

informações sobre o fenômeno. O instrumento foi construído à partir da leitura de artigos científicos, 

adaptado de pesquisas sobre transfobia e dividido em quatro partes: Caracterização do Participante, 

Compreensão do fenômeno, Percepção da Transexualidade e Sentimentos e ações. Até o presente momento, 

participaram deste estudo 60 colaboradores. Para alcançar os objetivos propostos para esse artigo foi feito 

um recorte de três questões do instrumento para análise. Resultado: A primeira questão é referente a 

compreensão do fenômeno e consta na 2ª parte do instrumento: “Quando pensa em transexualidade, pensa na 

situação como algo” natural, compreensível, perturbador, ameaçador, não natural, incompreensível, 

indiferente, inofensivo, estranho, comum, aceitável, inaceitável, pecado, raro, ou outro com a opção do 

participante assinalar até 3 alternativas. Separamos também duas questões da 3ª parte, organizada em escala 

Likert, na qual o participante indica o seu grau de concordância, selecionando uma das opções 

correspondentes: “Pessoas transexuais devem esconder a sua situação para não serem discriminadas” e “A 

temática da transexualidade deve ser abordada mais amplamente nos meios de comunicação para que mais 

pessoas estejam informadas sobre esta realidade”. Conclusão: A análise proporcionou dados que sugerem a 

necessidade de discussões acadêmicas que possibilitam repensar sobre a importância da educação sexual em 

todos os níveis de ensino.  Acreditamos que os dados refletem que há ainda muita desinformação que, por 

sua vez, pode promover preconceitos e violações de direitos. Discutir e refletir sobre a sexualidade humana 

nas instituições de ensino promove outra compreensão sobre o fenômeno, considerando também as questões 

de violência de gênero e de homofobia, por exemplo. 
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A potência da figuração drag para subversão das políticas identitárias 

 

Gustavo Barrionuevo 

Roberta Stubs Parpinelli 

 

Devido a um movimento de valorização da performance drag na atualidade, nos perguntamos: como a 

proposição de uma figuração drag nos auxilia na problematização e subversão das políticas identitárias? 

Propor uma figuração drag implica pensar em uma nova figura de subjetividade pós-identitária, obrigando-

nos a questionar o essencialismo do sujeito contido dentro da lógica da identidade. O conceito de figurações 

vem da teórica feminista Dona Haraway (2013) e trata-se da proposição de novas figuras de subjetividade 

pautada na concepção de um sujeito mais plural e aberto ao devir. Pensar em figurações provoca um 

movimento de migração para fora de territórios subjetivos padronizados, renunciando o que é dito como 

normal, aceitável e sadio. Segundo Rosi Braidotti (2002, p.9-10) “a renúncia a isto tudo seria uma posição 

mais confortável, em favor de uma visão descentralizada e multi-dimensionada do sujeito como entidade 

dinâmica e mutante, situada em um contexto, em transformação constante”. A figura de sujeito dinâmico e 

mutante que Haraway (2013) e Braidotti (2002) tratam são, respectivamente, as noções de figuração 

ciborgues e figuração nômades. Ambas nos ajudam a pensar na figuração drag – que se faz nômade pela 

capacidade de se movimentar de um território subjetivo “masculino” para um território subjetivo “feminino”, 

e vice-versa. E que se faz ciborgue pois esse movimento entre os territórios subjetivos de gênero só é 

possível pelo acoplamento e manipulação tecnológica que a drag faz em seu corpo – com peruca, 

maquiagem, salto alto, roupas, cílios etc.  Ao criar uma linha de fuga deste território demarcado pelos 

gêneros masculino e/ou feminino, a figuração drag lança-se em um não-lugar identitário. Enquanto não-

lugar, podemos pensar que a figuração drag se vincularia a possíveis e /im/possíveis figurações queer. 

Figurações que se reformulam à medida que são capturadas, que falam sobre sujeitos híbridos e pós-

identitários, que se compõem por movimentos de singularização, recorrendo menos a modelos normativos-

pré-existentes. A figuração drag funciona, nesse sentido, como uma linha de fuga que auxilia o sujeito a não 

se deixar capturar pela regulação biopolítica, que tende a fazer com que nossos corpos sejam agenciados a se 

fixar em identidades prontas, fechadas, restritas, sexuais e de gêneros totalizantes (PERES, 2014). As 

políticas identitárias essencialistas auxiliam esse agenciamento, tomando normas sociais como dadas e 

buscando uma assimilação conformista – além de acabar tornando-se cúmplice de discriminações e 

desigualdades que essa política tende a reforçar e não confrontar (MISKOLCI, 2010). Notamos que uma 

subjetividade queer, nômade, ciborgue e, agora, drag não são contempladas por uma política identitária que 

preza a fixação e a territorialização definitiva da subjetividade. Percebemos a urgência, então, de se pensar 

em políticas identitárias não essencialistas, que deem conta de discutir e entender sob bases éticas, estéticas e 

políticas as demandas de sujeitos que não se encaixam e não buscam se enquadrar em normas e padrões.  
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A Questão de Gênero na escolha profissional entre gerações: um estudo de caso 

 

Thatiana Rodrigues Alves Gomes 

Cláudia Prioste 

Renata Berlófa 

 

Partindo da ideia de que o ser humano vive em relação dialética com o mundo, ou seja, se desenvolve 

gradualmente e naturalmente através da observação e reflexão sobre si mesmo e sobre o sistema que o 

circunda (político, histórico, cultural, social, etc), a identidade vocacional, pode e deve ser considerada 

produto dos vários fatores externos determinantes e influenciadores desta construção, como a questão de 

gênero, quando esta é considerada como: diferenças socialmente construídas dos papéis a serem 

desenvolvidos pelo “masculino” e pelo “feminino”. O presente trabalho propôs-se a estudar a perspectiva 

sobre a influência da questão de gênero na escolha profissional através da experiência de sujeitos de uma 

mesma família, objetivando ainda, o esclarecimento da perspectiva desses, sobre a questão de gênero nos 

diferentes contextos históricos e sociais dos quais cada geração participou. Através, portanto, de uma 

pesquisa do tipo exploratório e levantamento com caráter de estudo de caso (utilização de uma pequena 

amostra população), realizada a partir do instrumento da entrevista, respeitando os aspectos éticos de uma 

pesquisa com seres humanos, possibilitou-se uma análise qualitativa das informações, ou seja, definição de 

termos, ordenação dados, e interlocução entre relatos e a bibliografia, para composição da discussão dos 

resultados e as considerações finais da pesquisa. Na discussão foram relatados variados aspectos encontrados 

na fala dos sujeitos que comprovam a crença destes de que o gênero nas profissões vem representado como 

uma questão de poder do homem sobre a mulher, mesmo que com o tempo isso venha a mudar, o que 

chamaram de “independência feminina”, ainda sim, concordam e citam próprio exemplo, de que mais do que 

uma influência histórica (geração), depende da construção das particularidades cada indivíduo, vendo-o 

como um todo expresso nas suas condições sociais e de vida, que fizeram-no criar muitas vezes uma 

realidade própria alicerçada no “machismo” e no “preconceito”. Conclui-se que as concepções pré-

estabelecidas pela sociedade e cultura vigentes de uma época no qual o sujeito está inserido pode ser uma das 

fontes de características e ideias correspondentes aos sexos feminino e masculino, porém cada sujeito 

apropria-se de sua maneira, dessa forma é importante, então, uma conscientização de que ao ser feito uma 

escolha, busque-se considerar todos os aspectos envolvidos a ela, o que fortifica a necessidade do processo 

bem feito de uma Orientação Vocacional Profissional, por exemplo. 
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Aborto por causa de estupro: um estudo por meio de uma comunidade virtual de comportamento 

sexual liberal 

 

Luana Cristina Salla 

Vagner Sérgio Custódio 

Maria Fernanda Sanchez Maturana 

 

Esse trabalho tem como objetivo diagnosticar visões sobre aborto por causa de estupro. Para isso utilizou-se 

um fórum de um importante website de comportamento sexual liberal que possui 16.589 perfis cadastrados 

sendo 13.640 casais, 2.276 homens e 673 mulheres onde os membros espontaneamente discutiram essa 

questão. Foram ao todo 140 postagens que foram classificadas conforme a ocorrência e analisadas e 

comentadas qualitativamente chegando - se a conclusão de que segundo as participações a comunidade 

liberal a maioria deles aceitam o aborto por causa de estupro.  
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Análise de relatos de violência contra travestis e transexuais mulheres a partir de uma perspectiva 

analítico-comportamental 

 

Maria Beatriz Carvalho Devides 

Alex Eduardo Gallo 

 

A sexualidade têm sido assunto de tensão no mundo ocidental, grupos LGBTTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais, Travestis e Intersexuais) estão buscando garantia de direitos sociais e criação de políticas 

públicas para combater a violência. Dentro desta população, travestis e transexuais, são as mais expostas às 

situações de violência e vulnerabilidade. O presente trabalho visou identificar as contingências mantenedoras 

da violência contra travestis e transexuais mulheres com enfoque da Análise do Comportamento. 

Participaram do estudo 4 pessoas nascidas com o sexo masculino, sendo que 3 se consideraram transexuais 

mulheres e 1 travesti, com idade superior a 18 anos, do interior do Paraná. Foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas, gravadas e transcritas logo após. As transcrições das entrevistas foram categorizadas de forma 

não-apriorística e correlacionadas com a teoria da Análise do Comportamento. As participantes relataram 

sobre suas vidas socias, sobre o processo de se compreender como travesti ou transexual e sobre situações de 

violências sofridas. A partir dos relatos foram identificadas seis categorias: Estímulo aversivo; Possíveis 

reforçadores Sociais; Eventos privados; Comportamento Simbólico; Paradigma das Relações Conflitantes; e 

Agências de Controle. Foi constatado que por terem passado por diversas situações de violências, 

desenvolveram repertório comportamental de fuga, esquiva e subprodutos emocionais como medo, 

ansiedade, estresse, baixa autoestima e depressão. Identificou-se que certas práticas culturais como a falta de 

contato com diferentes vivências de gênero, falta de educação sexual, a disseminação de padrões 

heteronormativos baseados em educação religiosa rígida, a falta de leis que garantam segurança para esta 

população, são fatores contribuem para a estigmatização, isolamento e vulnerabilidade da população trans. 

Este trabalho ampliou a discussão da Análise do Comportamento e violência de gênero, porém não esgotou a 

necessidade de desenvolver mais conhecimentos científicos para darem suporte a futuras intervenções na 

área. 
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Apaixonar-se na adolescência: vivencias de uma adolescente travesti 
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Jacqueline Figueiredo 

 

A adolescência é uma fase de diversas mudanças, biológicas, sociais e psicológicas, mediadas pela cultura e 

pelos processos sociais estabelecidos com as pessoas que se encontram nessa fase.  Frenquentemente, em 

nossa configuração social, as primeiras relações amorosas também se dão neste período, havendo diversas 

descobertas e novas experiências, que geram um profusão de sentimentos. Os conflitos enfrentados na 

adolescência se acentuam ainda mais para as pessoas que rompem com os padrões heteronormativos. Para 

alguns e algumas adolescentes, a situação é ainda mais crítica, na medida em que lhes faltam os aportes 

psicossociais necessários para o seu processo de desenvolvimento. Esse é o caso daqueles e daquelas vítimas 

de violência e que vivenciam processos de institucionalização. Questionam, assim, as vivências afetivas para 

adolescentes nessas condições. Tem-se por objetivo analisar as relações afetivas estabelecidas por uma 

adolescente trans de um município no interior de São Paulo, enfatizando a questão das relações amorosas e 

suas percepções acerca de sua sexualidade e identidade de gênero. Adotou-se uma abordagem qualitativa, na 

modalidade de estudo de caso. Os dados foram coletados por observações e entrevista, em questão residia em 

uma instituição de acolhimento a jovens que enfrentam problemas com o uso de drogas, sendo assistida por 

equipe multidisciplinar. Destaca-se a intensa vivência de abandono e violência tanto por parte da família, 

quanto por parte do Estado. Constata-se um intenso conflito enfrentado, pela adolescente, na vivência de sua 

sexualidade e na relação estabelecida com sua identidade de gênero. Identifica-se como travesti e reconhece 

o seu desejo orientado para homens. Contudo, questiona fortemente a possibilidade de garotos 

verdadeiramente se interessarem por travestis. Assim, percebe sua identidade de gênero como fatores que 

dificultam, ou até impedem, a vivência de relações afetivas/sexuais conforme ela almeja. Isso resulta em uma 

dificuldade de aceitação de sua orientação sexual e identidade de gênero que, frequentemente, desemboca em 

ações auto e heteroagressivas. A agressividade, por vezes, acaba sendo o caminho de expressão de suas 

dores, suas inconformidades com o vivido e dificuldades nas relações consigo e com o outro. O sofrimento 

tornou-se ainda mais proeminente quando ela se percebeu apaixonada por um garoto acolhido pela mesma 

instituição. A condição de travesti impediria, em sua compreensão, a correspondência de uma paixão. Em 

suas percepções acerca de si e de suas possibilidades no mundo, percebe-se também a reprodução dos 

padrões heteronormativos instituídos, em que aqueles que rompem são apartados para a condição de abjeto. 

Do ponto de vista dos recursos de assistência social, dos quais teve acesso, destacam-se também os limites 

desses aparatos na promoção de condições efetivas para o desenvolvimento dessa adolescentes, reproduzindo 

condições de exclusão já enfrentadas em seu contexto familiar.  
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Corpo, gênero e modernidade: a autoidentidade como elemento da reflexividade 

 

Vitor Hugo Marani 

Douglas Santos Mezacasa 

 

O objetivo central do texto é de discutir as relações entre corpo e gênero na modernidade a partir do conceito 

de autoidentidade como elemento da reflexividade. Para tanto, a construção teórica dar-se-á sob viés 

sociológico a partir das dimensões da autoidentidade e do corpo na modernidade por meio das contribuições 

do teórico inglês Anthony Giddens. O diálogo com tal autor deu-se por conta de seus escritos envolvendo as 

transformações da intimidade, da compreensão do gênero e da sexualidade a partir de um novo tempo social 

denominado por ele de modernidade reflexiva, marcada por papéis sociais destituídos da tradição e, cada vez 

mais, amparados em novos estilos de vida e narrativas biográficas. Nesses novos cenários culturais, 

decorrentes da modernidade, questões que envolvem a compreensão do que é ser homem e o que é ser 

mulher não estão associadas fundamentalmente com o sexo do corpo nato, o que implica em pensar em 

categorias que não são facilmente classificáveis.  Tem-se o gênero e a sexualidade como constructos sociais 

ligados ao corpo humano, sujeitos às forças sociais que o moldam. Surge desse pressuposto, a possibilidade 

dos indivíduos escolherem entre construir e reconstruir seus corpos como bem desejarem – por meio de 

exercícios, dietas, piercings, adotando um estilo pessoal, submetendo-se a cirurgias plásticas e operações de 

mudança de sexo, desde que suas narrativas biográficas sejam construídas de maneira coerente com o estilo 

de vida adotado. Para explicar as transformações na modernidade que direcionam as experiências 

tradicionais rumo às pós-tradicionais (reflexivas), Antony Giddens elege três elementos que elucidam essa 

transição: o rompimento com as velhas formas de “comunidade”, demarcado no fim do século XIX e com 

aspectos conservadores, o que desencadeou a “desinstitucionalização” da vida privada e “demasiada 

institucionalização” da vida pública; a maneira como as instituições modernas assumem as áreas da vida 

social, despojando-as do conteúdo significativo inerentes a ela em sua essência; e as práticas sociais 

cotidianas, relacionadas ao lugar, ao parentesco, à amizade e às relações sexuais que, em situações modernas, 

tornam-se ativamente ressurgentes. Tais características difundem-se e contribuem para o alargamento das 

experiências humanas que se instituem a partir de novas dinâmicas sociais, produzidas em meio a uma série 

de transformações que afeta a vida social cotidiana devido ao dinamismo e interferência nos hábitos e 

costumes tradicionais, o que sugere, como projeto sociais, novas oportunidades de intimidade e auto-

expressão da autoidentidade. Os contornos da autoidentidade estão demarcados pelo corpo e possibilitam aos 

indivíduos o aprendizado para que sejam agentes competentes. Essa competência é a capacidade de exercer 

um monitoramento contínuo e bem-sucedido de suas vidas – sua gestualidade e suas expressões em meio às 

interações sociais. A partir das mudanças da modernidade, tem-se o eu que se constrói reflexivamente e 

caracteriza-se pela “pluralização de mundos da vida”, o que representa a descentralização das questões 

ligadas ao gênero e à sexualidade. 
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Das ocupações secundaristas à ocupação universitária: os espaços de educação formal e não formal 

das travestis e mulheres e homens transexuais, por meio da produção do Programa de Web Rádio “É 

Babado, Kyrida!” 

 

Reginaldo Moreira 

Linaê Mello 

 

As ocupações estudantis dos secundaristas de 2016, revelaram uma nova forma potente e inovadora no 

campo das resistências. Contrárias aos embates diretos, as ações se deram nos entremeios, por dentro das 

escolas, de uma maneira orgânica, que impactou toda sociedade, pelas novas formas de organização social 

desse movimento, apontando possíveis caminhos, diante das duras ameaças à democracia brasileira. Diversas 

oficinas foram ofertadas por pessoas e profissionais que se solidarizaram à causa. Numa delas, participei da 

Oficina de Lambe, numa escola em que um estudante tinha acabado de sofrer homofobia. Umas das 

coordenadoras dessa ocupação era uma pessoa transgênero, no início do seu processo de transição. Uma 

bandeira do arco-íris foi por mim pintada e esses cartazes não chegaram a ser colados nas paredes. Meses 

depois, iniciamos a produção do programa de web rádio, denominado “É Babado, Kyrida!”, junto ao coletivo 

trans da cidade de Londrina/PR, com o  objetivo de revelar pontos de vista das transexuais e travestis, sobre 

os mais diversos assuntos,  revelando seus modos de ver, pensar e agir, e compreendendo o rádio como 

forma de educação não formal, no intuito de diminuir e/ou deslocar os estigmas impostos, disseminados pela 

mídia hegemônica. A realização deste programa de rádio tem o intuito de potencializar novas narrativas 

contra hegemônicas, desta vez produzidas por elas mesmas, que possam interferir na construção de uma 

nova imagem das transexuais e travestis, interferindo no imaginário social. Uma das pessoas protagonistas 

do processo em rádio é a mesma que em 2016 coordenava a ocupação secundarista. A pulsão dos corpos 

vibráteis fez com que rizomaticamente nos reencontrássemos nesse novo projeto. Numa de nossas conversas 

descobrimos que aquela bandeira do arco-íris, por mim pintada em 2016, havia sido presenteada a ela, pela 

escola, e que hora decora o quarto da ativista. Não por acaso, a pesquisa utiliza-se a proposta metodológica 

da Cartografia Sentimental, de Sueli Rolnik, que se inspira na fonte cartográfica de Deleuze e Guattari, para 

dar conta das transversalidades e afetações produtoras de conexões e novos sentidos. O Projeto de Extensão 

“Plataformas Digitais: a produção comunitária de novas narrativas alternativas ao discurso hegemônico, 

como dispositivo de produção de novos sentidos”, em curso na Universidade Estadual de Londrina (UEL), o 

qual abarca essa nova produção midiática, é uma iniciativa para que pessoas transgêneros e travestis possam 

transitar e ocupar também os espaços acadêmicos, despertando produções científicas da ordem da inclusão 

social, interferindo no conteúdo das aulas e colaborando com diversas pesquisas sobre esse universo, além de 

estimular a retomada dos estudos na educação formal.  
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Deficiência Física e Sexualidade: um estudo por meio de uma comunidade virtual de comportamento 

sexual liberal 

 

Maria Fernanda Sanchez Maturana 

Vagner Sérgio Custódio  

Francisco Barbosa Nascimento Filho 

 

Esse trabalho tem como objetivo diagnosticar visões sobre a sexualidade de pessoas com deficiência e sua 

possível inclusão e adesão ao comportamento sexual liberal. Para isso utilizou-se um fórum de um 

importante website de comportamento sexual liberal que possui 16.589 perfis cadastrados sendo 13.640 

casais, 2.276 homens e 673 mulheres onde os membros espontaneamente discutiram essa questão. Foram ao 

todo 22 postagens que foram classificadas conforme a ocorrência e analisadas e comentadas qualitativamente 

chegando - se a conclusão de que segundo as participações a comunidade liberal aceita as pessoas com 

deficiência física principalmente em situações de swing e ménage masculino e feminino. 
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Gênero e Diversidades no Ensino Médio: embasamentos curriculares para o ensino de Artes e de 

Sociologia 

 

Angela Maria de Sousa Lima 

Angélica Lyra de Araújo 

Marina Sousa Lima 

 

O texto mostra que apesar das supressões dos conteúdos de sexualidade e gênero na Lei nº13.005/14 e, no 

caso do Paraná, na Lei nº18492/15, assim como dos retrocessos com a Lei nº13.415/17, alguns professores 

desconhecem nos documentos curriculares referenciais, respaldos legais para trabalhar com tais conteúdos. 

Estas bases encontram-se fundamentalmente na CF/1988 e na Lei nº9.394/1996. No caso da Educação 

Básica, além dos PCNs/1998 de Orientação Sexual e da Resol.CNE nº04/2010, exigindo o trabalho com as 

diversidades nas escolas, tem-se a Resol.CNE nº01/2012 que estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos. Quando se trata especificamente do Ensino Médio, percebe-se que há 

embasamentos curriculares para a inserção das representações e dos saberes dos diferentes sujeitos 

socioculturais, tanto nos pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais (2012) quanto das OCNs/2008 

de Sociologia e de Artes. Ainda com foco nessas disciplinas, no caso do Paraná, persistem as concepções 

histórico-críticas nas Diretrizes Curriculares Estaduais (2008), embasando práticas pedagógicas mais 

inclusivas. A partir de 2015, no contexto dos ataques advindos de movimentos neoconservadores que tentam 

suprimir o direito social de ensinar dos professores, esse debate ganhou novo fôlego com a publicação da 

Resolução CNE/CP nº02/2015 que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e 

continuada. Diante dessa conjuntura, após valer-se da análise documental como procedimento metodológico, 

o texto se propõe a teorizar sociologicamente e sob o ponto de vista das Artes Visuais, a relevância da 

inserção dos conteúdos de sexualidade, gênero e diversidades, com foco na redução das desigualdades. No 

que tange às reflexões sobre gênero, o debate fundamentar-se-á em J.Butler, J.Scott e G.Louro. 

Complementarão as discussões, as dissertações de Mestrado em C.Sociais/UEL que refletiram tais 

problematizações no Ensino Médio: Feminismos e antifeminismos na política brasileira: “Ideologia de 

gênero” no PNE/2014; As interseccionalidades entre gênero, raça/etnia, classe e geração nos livros didáticos 

de Sociologia; Nome Social como política pública nas IEES/PR: coalizões, permanências e persistências; 

Gênero nos currículos e nas percepções dos estudantes do Ensino Médio: uma caracterização sociológica. 

Entre outras questões, defende-se que ensinar no Ensino Médio conteúdos sobre gênero, sexualidade e 

diversidades, nas suas múltiplas dimensões, é um direito dos professores, assim como aprendê-los, sob uma 

vertente crítica e focada na redução das diversas formas de exclusão e de desigualdades, é um direito das 

juventudes. Nesse contexto de ataques aos direitos humanos e trabalhistas dos professores e das juventudes, 

faz-se relevante relembrar os pressupostos de documentos educacionais referenciais, conquistados com a 

participação política desses sujeitos, mostrando que estes podem embasar tanto o trabalho pedagógico 

cotidiano quanto a defesa daqueles que estão sendo atualmente atacados nos seus direitos de ensinar e de 

aprender, especialmente nas disciplinas de Artes Visuais e de Sociologia nas escolas públicas de Ensino 

Médio do Paraná. 
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Gênero, Sexualidade e Depressão: uma perspectiva do comportamentalismo radical 

 

Renan de Lima 

Larissa Inácio Céu 

Fabiano Koich Miguel 

 

A presente pesquisa tem como objetivo central comparar e relacionar o nível de depressão entre gênero e 

orientação sexual, aventando-se a hipótese de que mulheres não heterossexuais apresentam níveis mais 

elevados de depressão em comparação aos homens heterossexuais. Desse objetivo decorreu outro, 

identificação de possíveis contingências envolvidas nesse processo. Participaram da pesquisa 31 pessoas, 

com idade maior de 18 anos. Os participaram foram agrupados por gênero e orientação sexual, resultando em 

quatro grupos: Mulheres não heterossexuais, Homens não heterossexuais, Mulheres heterossexuais e 

Homens heterossexuais. Foi utilizado um questionário contendo oito perguntas sobre possíveis violências 

sofridas por conta de sua sexualidade e gênero. Também foi utilizado a Escala Beck de depressão, um 

inventário que mensura sintomas de depressão. Os resultados indicaram que 65% dos participantes já 

sofreram violências por conta de sua sexualidade e 54% por conta do seu gênero, sendo este todas mulheres. 

Em relação à depressão, indivíduos não heterossexuais apresentaram sintomas mais elevados em comparação 

ao grupo heterossexual (t=0,82) e mulheres apresentaram sintomas marginalmente mais elevados em 

comparação aos homens (t=0,57). Mulheres não heterossexuais apresentaram escores significativamente 

mais elevados em comparação com homens heterossexuais (t=1,97). Diante disso, a hipótese inicial foi 

confirmada. A contingência mais óbvia envolvida é a contingência coercitiva que opera, nesse caso, na 

violência. O contexto de violência é excessivamente aversivo e se encontra intimamente ligado à ocorrência 

de depressão. Quando ocorre sem a possibilidade de fuga/ esquiva, a mulher e o não heterossexual pode 

aprender que não há nada que possa fazer para modificar o contexto aversivo em que está inserido, e passa a 

se comportar em função dessa regra, emitindo comportamentos de isolamento e tristeza, comportamentos 

que compõe a classe que denominamos de depressão. As agências de controle utilizam essas contingências 

para controlar o comportamento dos indivíduos. A religião estabelece contingências verbais punitivas de que 

a não heterossexualidade é pecado e que a mulher deve ser submissa ao seu marido; O governo pune ao não 

aprovar leis destinadas à população não heterossexual, como criminalização da homofobia ou casamento 

civil igualitário; Educação ensina que meninas devem ser “comportadas”. Tudo isso é feito com a intenção 

de reduzir tendências de se comportar de certa maneira. Podemos concluir que mulheres não heterossexuais 

apresentam riscos maiores de apresentar sintomas de depressão em comparação com homens heterossexuais. 

É preciso realizar mais pesquisas nessa área. A Psicologia tem sido omissa nos debates sobre a presença da 

educação sexual nas escolas, mas a partir do comportamentalismo radical é possível alcançar a mudança 

social, portanto, não pode se isentar desse assunto. Assim, podemos mudar práticas culturais que subjugam 

mulheres e indivíduos não heterossexuais a partir da educação sexual e do ensino da diversidade nas escolas, 

abandonando práticas punitivas e vinculando o planejamento ao reforço positivo imediato.  
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Gênero, Sexualidade e Educação Social: percepções estabelecidas no Projeto Renascer do município 

de Ivaiporã – Paraná 

 

Cássia Cristina Furlan 

Marcos Antonio Nogueira 

 

A presente pesquisa está inserida no âmbito da Educação Social e pretende desenvolver discussões relativas 

às questões de Gênero e Sexualidade, refletindo sobre os modos como tais questões se inserem 

especificamente no Projeto Renascer, desenvolvido na cidade de Ivaiporã - Paraná. O Projeto Renascer se 

enquadra no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), ligado ao Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e vinculado à perspectiva da Educação Social, tendo como premissa o trabalho 

com a garantia dos direitos de meninas e meninos que se encontram em situações de vulnerabilidade e/ou 

direitos violados. Este trabalho objetiva investigar a percepção das crianças participantes do Projeto 

Renascer sobre as questões de gênero e sexualidade, por meio de vivências em oficinas que propiciam a 

contação de histórias problematizadoras de tais temas. Neste estudo de cunho qualitativo, os caminhos 

metodológicos perpassaram observações participantes e atividades com grupo focal. Para a análise dos 

dados, fundamentamo-nos na análise de conteúdo (BARDIN, 1979). Abordamos dois livros: “Menina não 

entra”, de Telma Guimarães Castro Andrade (2006), que problematiza o discurso dos meninos sobre as 

meninas não poderem jogar futebol, e o “Livro da família”, de Todd Parr (2003), que expõe sobre diferentes 

configurações familiares, em uma linguagem lúdica e divertida, refletindo sobre a impossibilidade de um 

enquadramento numa única perspectiva de existência familiar. A partir das intervenções podemos observar 

que as crianças reproduzem muitos aspectos normativos relacionados aos espaços permitidos para o brincar 

de meninas e meninos. A violência é um fator presente na vida das crianças que frequentam o projeto, nas 

diferentes configurações familiares em que se inserem. As experiências com as crianças da instituição nos 

levaram a algumas considerações. Estas questões que perpassam a vida das crianças não são, muitas vezes, 

debatidas no projeto e/ou mesmo em outras instituições frequentadas pelas crianças. Nesse sentido, ao 

problematizar a importância e a atuação da Educação Social na busca pela garantia de direitos e a 

potencialização da formação humana, as instituições que advogam nessa causa – como é o caso do Projeto 

Renascer – estão imbuídas da função de problematizar e questionar contextos que reproduzem desigualdades 

e preconceitos. Assim, discutir gênero e sexualidade no âmbito do Projeto Renascer constitui uma estratégia 

importante de efetivamente buscar a consolidação dos objetivos resguardando o desenvolvimento pleno de 

crianças e adolescentes. A educação social, como um campo de debates acerca dos direitos, sobretudo de 

populações que sofrem com a falta deles, precisa também pensar tais questões, promovendo a inserção das 

minorias sociais e a promoção da cidadania como um direito fundamental. 
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Heteronormatividade e cotidiano escolar: reproduções em uma escola de classe média alta do interior 

de São Paulo 

 

Marina Tedeschi Cano 

Ana Paula Leivar Brancaleoni 

 

O debate sobre gênero e sexualidade vem ganhando cada vez mais relevância, frente, inclusive, às pautas dos 

movimentos sociais. No Brasil, questões como os altos índices de violência contra mulheres, transexuais e 

homossexuais, além das desigualdades de gênero demandam tanto uma profunda discussão acadêmica 

quanto a reorganização das práticas e a problematização de concepções hegemônicas, para que os sujeitos 

possam ser agentes de transformação no sentido da promoção do respeito às diversidades. Vivemos em uma 

sociedade heteronormativa e aqueles que rompem com os padrões estabelecidos são alvos de preconceito e 

discriminação. Compreende-se a escola como instituição formadora de opinião, produtora e reprodutora de 

valores, sendo ela também um espaço em que essas questões devem ser desenvolvidas e trabalhadas, na 

medida em que seu cotidiano frequentemente são reproduzidas desigualdades e processos de exclusão. 

Assim, é de grande importância olhar para o cotidiano da escola, compreender as práticas e valores que o 

norteiam, de forma a favorecer a promoção de um ambiente de maior respeito à diversidade. O presente 

trabalho tem como objetivo analisar a reprodução de práticas heteronormativas entre alunos e alunas, 

professores e professoras do Ensino Fundamental I, em uma escola que atende a estudantes de classe média 

alta, em uma cidade do interior do estado de São Paulo. Utilizou-se para realização do estudo uma 

abordagem qualitativa de cunho etnográfico, tendo como principal instrumento de coleta de dados a 

observação participante. Foram observados, ao longo do ano letivo de 2016, o espaço de parque no qual os 

alunos e alunas compartilham no intervalo das aulas, as salas de aula e os encontros de um grupo de estudos 

oferecido aos professores e professoras sobre a temática gênero e sexualidade. A partir da análise dos dados 

coletados constatou-se que alunos e alunas reproduzem preconceitos que têm por mote a sexualidade e o 

gênero que não são problematizados pelos educadores. Identificam-se, no cotidiano, usos de termos como 

“bichinha”, “gay”, sempre de forma pejorativa, demarcado aquilo que seria normal/esperado: a 

cisheterossexualidade. Reproduzem-se diferenciações e estereotipias de gênero como, por exemplo, a 

separação de brincadeiras de meninos e meninas que se posicionam os primeiros como forte, lutadores e 

aventureiros e as últimas como sensíveis e delicadas. Destaca-se que os professores e professoras apresentam 

condutas e posicionamentos que dificultam a discussão de temas relacionados à sexualidade, seja na relação 

com os estudantes, ou entre pares. Ressalta-se ainda o desconforto manifesto nos espaços possíveis de 

formação profissional, para a atuação qualificada com a temática no cotidiano escolar. Trata-se, portanto, de 

uma questão que assumem como espinhosa e se eximem, sempre que possível, de problematizações. Esse 

posicionamento docente colabora na reprodução da heteronormatividade das relações estabelecidas entre 

os/as estudantes, desfavorecendo a desconstrução de normas e padrão sociais estabelecidos.    
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Hoje eu quero voltar sozinho: quebrando estigmas na Sexualidade da pessoa com deficiência por meio 

da Educação Sexual 

 

Elton Vinicius Lima dos Santos Santos 

Vagner Sérgio Custódio 

 

Este artigo tem como objetivo analisar uma cena do filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014), de Daniel 

Ribeiro, que narra a história do adolescente cego, Leonardo que se apaixona por Gabriel, aluno recém-

chegado à sala de aula. Com base na análise da cena destacam-se duas temáticas: a quebra de estigma em 

relação à sexualidade de pessoas com deficiência visual e a quebra de estigma em relação à 

homossexualidade. A metodologia utilizada para esta análise é a Análise de Conteúdo, segundo a 

modalidade denominada temática. Os objetivos são apresentar como os deficientes visuais sofrem estigmas, 

em relação à sexualidade; além de destacar a necessidade de uma mudança no comportamento 

heteronormativo opressor, que vige na sociedade, apresentando a educação sexual como ferramenta 

importante para uma transformação social. 
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Homens heteros ou bissexuais que fazem inversão, massagem prostática, fio - terra e beijo – grego: um 

estudo por meio de uma comunidade virtual de comportamento sexual liberal. 

 

Patrícia Damiana de Oliveira Pereira Soares 

Vagner Sérgio Custódio 

Maria Fernanda Sanchez Maturana. 

 

Esse trabalho tem como objetivo diagnosticar visões sobre a sexualidade dos homens heterossexuais ou 

bissexuais com relação ao comportamento sexual liberal e as práticas do prazer anal masculino, a qual o 

indivíduo heterossexual ou bissexual permite ser penetrado ou acariciado no ânus. Para isso utilizou-se um 

fórum de um importante website de comportamento sexual liberal que possui 16.589 perfis cadastrados 

sendo 13.640 casais, 2.276 homens e 673 mulheres onde os membros espontaneamente discutiram essa 

questão. Foram ao todo 68 postagens que foram classificadas conforme a ocorrência, analisadas e 

comentadas qualitativamente chegando - se a conclusão de que segundo as participações, a comunidade 

liberal indica maior preferência ou melhor aceitação aos homens que não impõem restrições com relação às 

práticas sexuais anais, ou seja, àqueles que são adeptos às performances que estimulem o prazer anal 

masculino. 
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Homofobia: O preconceito e a violação de direitos de pessoas LGBTI+s no contexto universitário 

 

Victor Hugo Brandão Meireles 

Norma da Luz Ferrarini 

 

A urgência em se discutir e contextualizar questões sociais sobre a Diversidade Sexual e de gênero se torna 

importante quando muitos indivíduos reivindicam suas novas formas de “ser”.  Esses indivíduos não podem 

ser “representados” por categorias universais, partindo da ideia de que os modelos tradicionais normativos 

existem como reguladores da sexualidade dos indivíduos. O objetivo geral deste trabalho está em identificar 

expressões da homofobia em um espaço universitário público e suas implicações nas produções de 

subjetividades dos estudantes gays articulado com o conceito de sofrimento ético-político. Não há muitos 

estudos sobre a homofobia no contexto universitário, mas no espaço escolar a homofobia pode ser 

demonstrada a partir dos valores e crenças que influenciam jovens. Os autores Marretto, Filho e Bessa 

definem a escola como função fundamental em inserir sujeitos nos mais variados universos de valores 

culturais construídos por meio de ideologias, normas e regras e considerados como o bem comum da 

sociedade. Nessa perspectiva, podemos atrelar essas ideias com o contexto universitário, visto que também 

são instituições que propagam valores e culturas locais perpassadas pelos sujeitos que nelas estão inseridas. 

E isso só reforça a importância de se discutir a homofobia no contexto universitário. O preconceito contra a 

diversidade sexual tem gerado tipos específicos de violências, tais como violação de direitos e de exclusão. 

A homofobia aparece em discursos e ações, em situações de preconceito, discriminação e violência contra 

homossexuais ou em expressões de gênero (gostos, comportamentos etc.) que não se enquadram nos 

modelos hegemônicos impostos pela sociedade redundando em exclusão. Bader Sawaia emprega o conceito 

‘sofrimento ético-político’ como categoria de análise da dialética exclusão-inclusão. De acordo com Sawaia, 

a exclusão é um processo complexo, multifacetado, sutil e dialético, que pode se configurar nas dimensões 

políticas, subjetivas e materiais, cuja dinâmica poderá excluir para poder incluir, e incluir para excluir, 

implicando a ilusão da inclusão, a inclusão perversa e a exclusão social com violação de direitos, condição 

da ordem social desigual. O aporte epistemológico qualitativo da Teoria da Subjetividade e o método 

construtivo-interpretativo proposto por Fernando González Rey, aqui adotado, compreende a pesquisa como 

ação prática, teórica e dialógica e subjetividade como expressão de sentidos e configurações subjetivas 

produzidos diante de situações vividas. Como resultados espera-se fomentar o debate sobre discursos e 

práticas relacionadas à homofobia incentivando posicionamentos que possibilitem a discussão de novas 

estratégias no combate à homofobia e uma análise das implicações homofóbicas nas configurações 

subjetivas dos estudantes gays universitários, para assim contribuir por uma posição ético-política que de 

fato promova uma inclusão não perversa. 
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Homossexualidade vista como doença: um estudo por meio de uma comunidade virtual de 

comportamento sexual liberal. 

 

Vagner Sérgio Custódio 

Lidiane Simão 

Fabio Violin 

 

Resumo: Esse trabalho tem como objetivo diagnosticar visões sobre a opinião dos usuários de uma 

comunidade virtual de comportamento sexual liberal acerca de a homossexualidade ser tratada como doença, 

buscando identificar situações de preconceito e estigmas em um grupo que também é estigmatizado. Para 

isso utilizou-se um fórum de um importante website de comportamento sexual liberal que possui 16.589 

perfis cadastrados sendo 13.640 casais, 2.276 homens e 673 mulheres onde os membros espontaneamente 

discutiram essa questão. Foram ao todo 37 postagens classificadas conforme a ocorrência e analisadas e 

comentadas qualitativamente chegando - se a conclusão de que a comunidade liberal, no geral, não identifica 

homossexualidade como sendo uma doença. 
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Igualdade de Gênero como objetivo de aprendizagem no currículo da cidade de São Paulo 

 

Vinicius Tavano 

Andreza Marques de Castro Leão 

 

O presente trabalho consiste na análise de exemplares do mais recente Currículo da Cidade da rede 

municipal de ensino da cidade de São Paulo, na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias - História e 

Geografia (SÃO PAULO, 2017) para o Ensino Fundamental. Baseando-se no método da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2009), a pesquisa objetiva verificar em quais contextos o documento apresenta orientações acerca 

de abordagens relacionadas à temática de gênero para os educandos daquela rede de ensino. O Currículo da 

Cidade é produto de uma construção coletiva envolvendo técnicos da Secretaria Municipal de Educação da 

cidade de São Paulo e docentes da rede e por meio de reuniões setoriais e Grupos de Trabalho e Pesquisa que 

trabalharam na elaboração de um documento objetivando o atendimento às diversidades existentes naquela 

rede de ensino. O documento pretende apresentar uma proposta e emancipatória de currículo e com essa 

intenção incorporou os dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pactuados na Agenda 

2030 pelos países-membros das Nações Unidas. O objetivo cinco da Agenda denomina-se Igualdade de 

Gênero e tem por missão a abordagem de temas que propõem alcançar a igualdade de gênero e empoderar as 

mulheres e meninas (UNESCO, 2016). Ressaltamos que a proposta apresenta uma perspectiva inovadora de 

educação, uma vez que traz à tona a necessidade de abordar as relações de gênero na escola, no entanto 

nossa análise identificou alguns vícios nos documentos, como a utilização do masculino como linguagem 

universal, excluindo ou ignorando o universo feminino, (TOSCANO, 2000). No que se refere à ODS 

Igualdade de Gênero verificamos que ela está associada a temáticas não relacionadas diretamente às 

habilidades que trabalhariam as relações de gênero de forma reflexiva. Utilizamos como exemplo a 

habilidade EF02H03 – Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras vivenciados pelas 

crianças nas diferentes épocas e lugares, presente no caderno de História como objetivo de aprendizagem 

para o Segundo Ano do Ensino Fundamental, verificamos a ausência de uma relação direta entre essa 

habilidade e as relações de gênero do cotidiano escolar e fora dele, esse exercício reflexivo deveria ser 

proposto e aprofundado pelos(as) profissional(is) de educação que abordassem a temática e, conforme Louro 

(1997), diversos fatores contribuem para que os(as) profissionais da educação não se sintam confortáveis 

para a abordagem da questão, dentre eles destacamos os aspectos culturais, uma vez que em geral a 

constituição dos(as) profissionais de educação, enquanto sujeitos históricos se deu em um ambiente machista 

e patriarcal, além da deficiência na formação de parte desses profissionais para a abordagem das temáticas 

das relações em gênero. Em linhas gerais, observamos que ao interpelar de forma superficial e subjetiva o 

objetivo Igualdade de Gênero, o Currículo da Cidade na área das Ciências Humanas, contribui para uma 

abordagem escolar que privilegia conceitos técnico- pedagógicos, desfavorecendo as abordagens político-

reflexiva, contradizendo os conceitos orientadores presentes nos mesmos, da Educação Integral, Equidade e 

Educação Inclusiva. 
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Masculinidades: uma análise do “ogro” em um filme publicitário da campanha Linha MEN de O 

Boticário 

 

Guilherme Gomes dos Santos 

Ricardo Desidério da Silva 

 

O ser humano, do sexo macho (marca biológica) não nasce homem, mas é construído socialmente como tal. 

Entretanto, muitos ainda defendem uma essência masculina, um padrão de ser homem desde o seu 

nascimento. Padrão este que é apresentado/determinado pela sociedade como única alternativa de 

masculinidade. No entanto, as possibilidades são múltiplas, mesmo havendo uma busca constante pelo seu 

“ideal” configurado por um sistema complexo de relações sociais, denominado Patriarcado, que cobra um 

preço alto desses seres humanos do sexo macho e que podem não se enquadrar a esse perfil. Além disso, esse 

sistema visa à manutenção das desigualdades de poder e relações de dominação para com a mulher e de 

disputa e dominação com outros homens. A Educação Sexual que poderia promover reflexões críticas, de 

forma organizada e com base científica, para uma vivência mais saudável da sexualidade e das relações de 

gênero, desde a infância, seja na família e/ou na escola, sofre inúmeras repressões. Assim, a Educação 

Sexual fica a mercê de outras instituições, reproduzindo, por vezes, as relações do sistema vigente, mesmo 

que involuntariamente. A publicidade é uma dessas instituições, buscando na cultura as representações para 

atingir simbolicamente o consumidor. Assim, este trabalho tem como objetivo descrever e analisar 

criticamente o filme “Para você que existe no ogro” da campanha Linha MEN de O Boticário, referente à sua 

linha de produtos destinada ao sexo masculino, promovendo assim discussões relacionadas às 

masculinidades. Caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa descritiva, tipo documental e os dados foram 

analisados pela a Análise Conteúdo na modalidade Temática. Quatro eixos temáticos foram estabelecidos: 1) 

Masculinidades e Consumo: que foi possível analisar as estratégias simbólicas para estimular o consumo 

com base em fragilidades e transições das masculinidades; 2) Masculinidades em imagens: notam-se 

imagens que são organizadas pela diversidade do homem cisgênero e heterossexual, expondo elementos que 

privilegiam o “ogro”, “ideal” de masculinidade patriarcal; 3) Masculinidades e áudio: característico por um 

jogo de palavras e melodia, como um hino da masculinidade; e 4) Elementos pró-masculinidades: foi 

possível notar elementos que mesmo em um contexto publicitário visando o consumo, proporcionam 

possibilidades de reflexão sobre as diversas masculinidades. Contudo, nota-se que um filme publicitário, 

mesmo de curta duração, possuiu inúmeros elementos, que permitem diversas análises que não se esgotam 

em um só estudo, mas que proporcionam reflexões sobre como estão sendo percebidas e reproduzidas as 

masculinidades, um efetivo exercício para com a Educação Sexual, demandando ainda, mais estudos nesse 

campo temático. 
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Narrativas e travestilidades: biotécnica como resistência e/ou reiteração da norma? 

 

Alexandre Luiz Polizel 

Moises Alves de Oliveira 

 

Este manuscrito emerge das discusividades produzidas em uma investigação maior, intitulada Histórias, 

violências e desalojares: a trajetória de LGBTs nos espaços de ensino. Nesse, temos por objetivo levantar 

considerações acerca das biotécnicas presentes nas narrativas produzidas por uma travesti referente ao seu 

percurso formativo. As narrativas foram produzidas lançando mão da perspectiva heteroautobiográfica, em 

diálogo com uma estudante travesti da Universidade Estadual de Maringá, licenciada no curso de artes 

cênicas. Para analise destes relatos de si, foi empregada analise discursiva, inspirada em teorizações 

Foucaultianas. Evidenciou-se que as biotécnicas mostravam-se um mote de negociação para com o corpo da 

pessoa trans, bem como sua tração e requerimento de estatuto de importância para com a 

(hereto)normatividade vigente. Esta biotécnica emerge como uma têkne, uma produção de modos de 

existência e de olhar para as vidas, utilizando de instrumentais do campo disciplinar da Biologia. Tal 

utilização biotecn(olog)ica, que faz-se presente na constituição de si, via narrativa, sob nossa leitura tem por 

efeito três fios condutores que conduzem este texto, sendo: a) A biotécnica como resistência, a medida que 

permite a invenção de outros possíveis; b) A biotécnica como reiteração da norma vigente; e c) A biotécnica 

como ironização da biotécnica.  
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O beijo na boca no swing: existem limites para o comportamento liberal? 

 

Daniele Cristina Basso 

Vagner Sérgio Custódio 

Rosimeire Silva 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar se os casais praticantes de swing aprovam ou não o beijo na 

boca no momento da troca de casais ou num “ménage a tróis” sendo que essa pratica pode remeter a uma 

situação afetiva que pode desestabilizar a relação e gerar ciúmes. Para isso utilizou-se um fórum de um 

importante website de comportamento sexual liberal que possui 16.589 perfis cadastrados sendo 13.640 

casais, 2.276 homens e 673 mulheres onde os membros espontaneamente discutiram essa questão. Foram ao 

todo 361 postagens que foram classificadas conforme a ocorrência e analisadas e comentadas 

qualitativamente chegando-se a conclusão de que segundo as participações a comunidade liberal, em geral, é 

favorável e adepta do beijo na boca nessas relações. 
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O poder (in)visível da agressão contra a mulher 

 

Roberta Seixas 

Carolina Xavier Esteves 

Denise Maria Margonari 

 

O Brasil alcança a posição de 5º país mais violento do mundo contra as mulheres, ao debruçarmos sobre esse 

tema observamos que a causa pode residir no exercício do poder simbólico (BOURDIEU, 2005). Nessa 

perspectiva, a mulher é vista como objeto ou símbolo cuja atribuição é manter o capital simbólico que se 

concentra em benefício das forças de dominação, a fim de conservar o patriarcado. Portanto, percebemos 

essa violência como resultante das relações de gênero assentadas em categorizações, possibilitando 

compreender não apenas a posição das mulheres como subordinadas, mas, também, construir uma 

proposição de análise a respeito da relação “dominação” e “poder” a partir da teoria de Pierre Bourdieu. No 

entanto, ainda que a violência seja uma prática constante na vida das mulheres é importante ressaltar que não 

existem estatísticas sistemáticas que apontam a real grandeza desse fenômeno. Para iniciar essa pesquisa 

optamos por investigar essa naturalização da violência contra a mulher atrelada ao capital simbólico e as 

relações de poder entre homens e mulheres a partir de um questionário estruturado aplicado a adolescentes 

de 14 a 18 anos de uma cidade do interior de São Paulo sobre os tipos de violência contra a mulher. A 

cidade, objeto de estudo, possui apenas uma escola de ensino fundamental II e médio onde ocorre a 

concentração dos adolescentes, e para facilitar o trabalho aplicamos, na referida escola, o questionário a 328 

alunos. Devido a naturalização os alunos não possuíam competência para responder as perguntas, sendo 

necessário um esclarecimento prévio, embasado nos tipos de violência contra a mulher, descrita na Lei Maria 

da Penha 11.340/06. Utilizamos para o diagnóstico dos resultados a análise estatística descritiva, ou seja, 

introduzimos técnicas que permitiram organizar, resumir e apresentar esses dados (BARBETTA, 2006). Os 

resultados foram alarmantes, em relação a agressão física, 315 alunos, aproximadamente 96,03% 

presenciaram essa violência; 300 alunos, 91,46%, indicaram sim sobre a agressão psicológica; 274 alunos, 

83,53% acusaram ter testemunhado a agressão patrimonial; em relação a agressão sexual tivemos 83 alunos, 

25,30%, alegando a exposição a este tipo de violência e, finalmente, 324 alunos, 98,78%, já assistiram a 

agressão moral. O questionário também contemplava as vítimas, e nessa categoria tivemos: mães com 

95,12%, irmãs com 96,95%, tias com 76,82%, primas com 39,02%, vizinhas com 35,06%, desconhecidas 

com 68,29% e finalmente, as próprias alunas com 52,43%. Diante dos resultados podemos observar que a 

exposição a violência contra a mulher é consideravelmente alta, sendo as mães e irmãs o maior alvo dessa 

violência, o que corrobora a ideia de que, para a mulher, o lar é um local suscetível a violência e não um 

local seguro. Ao mensurar os dados, a pesquisa seguirá para uma segunda etapa, com um questionário 

qualitativo aplicado as salas com maiores índices de violência, para tentar definir o habitus presente nessa 

população, que acaba perpetuando estereótipos e culminando nesses índices altíssimos de violência contra a 

mulher. 
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Praticantes de inversão: preteridos ou preferidos? Estudo realizado em uma comunidade virtual de 

comportamento sexual liberal. 
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Karina Barros Maria Costelini 

 

O presente artigo circula por temas pertencentes as práticas de CSL (comportamentos sexuais liberais), mais 

precisamente a Inversão com penetração anal em casais swingers. Procuramos compreender a opinião de 

alguns membros de uma comunidade virtual de CSL (com 16.589 perfis cadastrados, sendo 13.640 casais, 

2.276 homens e 673 mulheres), onde estes foram inquiridos através de um fórum. Sendo que através dela 

obtemos dados significativos com relação aos estigmas e preconceitos demonstrados pelos usuários. 

Obtivemos 49 respostas válidas, de perfis diferentes, excluindo réplicas e tréplicas. Verificamos que das 

respostas obtidas, a maioria eram de perfis de casais (onde maioritariamente o homem do casal respondia), 

que diziam não concordar que o homem que faz inversão é o perfil preferido nas buscas por parceiros para 

comportamento sexual liberal. Muitos perfis não souberam interpretar e responder adequadamente à questão 

e ainda manifestaram-se preconceituosos com relação à pratica sexual em questão. 
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Produções acadêmicas em bissexualidade: contribuições da Psicologia como campo de saber e poder 

 

Fernanda Gracielle Aguiar Zonta 

Claudio Leão de Almeida Junior 

Danielle Jardim Barreto 

 

O crescente aumento das discussões e problemáticas acerca das sexualidades tem revelado a necessidade da 

academia em produzir e renovar pesquisas sobre o tema, contudo, quando o foco é a bissexualidade, há uma 

escassez ainda maior de produções e conhecimentos na e para a Psicologia, sendo invisível até mesmo para 

os militantes de comunidades gays, trans e lésbicas. Isto posto, objetivamos apresentar como estão sendo 

produzidos conhecimentos sobre a bissexualidade nas bases on line de artigos científicos em e para a 

Psicologia e consequentemente problematizar a causa limitada das produções científicas a respeito da 

bissexualidade.  Este estudo foi realizado a partir de revisão bibliográfica e foi utilizado o método estado da 

arte, ou também chamado de estado do conhecimento, visto que esse método permite a sistematização dos 

dados encontrados, bem como auxilia no agrupamento e organização para análise dos dados levantados pelas 

fontes de pesquisa. Para a realização desta pesquisa foi delimitada a busca por apenas artigos científicos 

publicados em periódicos nacionais, sendo esses selecionados nos seguintes portais: CAPES, biblioteca 

virtual de saúde (BVS) e Scielo. Para a seleção dos artigos foram usadas as seguintes palavras-chave: 

“bissexualidade e psicologia”, “bissexualidade”, “bissexual e psicologia” e “bissexual”. A soma de todos os 

resultados das pesquisas nos três portais correspondeu a 384 artigos, contudo, na filtragem feita 

posteriormente, apenas 76 corresponderam as exigências da pesquisa, que seria conter, no mínimo, entre as 

palavras-chave, título ou resumo menção a bissexualidade ou bissexual. A maior parte dos achados foram 

referentes a temáticas e revistas correspondentes a medicina e a enfermagem, tratando de assuntos 

biológicos, como a vulnerabilidade a doenças, IST e AIDS. Os artigos encontrados que eram da Psicologia 

tinham como principal foco a visão teórica da psicanálise e a discussão da bissexualidade psíquica. É 

necessário que se tenha análises mais profundas sobre os discursos encontrados, problematizando e 

formando teias de conhecimento a fim de constituir novas perspectivas para futuros estudos. Fomentar a 

pergunta do por que a invisibilidade bissexual dentro de universos das Psicologias, tão vastos e possíveis de 

corporeidades, sentimentos, desejos e identificações é estimular uma nova produção de saberes e uma quebra 

dos paradigmas de legitimação apenas do padrão heterossexual reprodutivo. Os modos de vida são 

atravessados por intersecções de gênero, raça, etnia, orientação, idade. Todas se atravessam e, assim, se 

fazem presentes de diferentes formas e atingem cada um de acordo com suas especificidades. Objetivando 

abranger diversas conjunturas de vidas como futura pesquisa, se pretende trazer em questão esses 

marcadores sociais que estão presentes nos artigos acadêmicos pesquisados na investigação anterior. 
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Re(ve)lações universitárias: pistas e suspeitas sobre as sexualidades e as LGBTTIfobias em ambiente 

acadêmico. 

 

Claudio Leão de Almeida Junior 
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Danielle Jardim Barreto 

 

Considerando o alto índice de ataques às pessoas LGBTTI e o fim do incentivo de políticas educacionais 

para prevenção das violências de gênero, objetivou-se fazer um levantamento do público LGBTTI no espaço 

acadêmico. Este trabalho é um recorte do projeto de pesquisa intitulada LGBTTIfobia e re(ve)lações 

universitária: construindo um instrumento de pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos, protocolo número 74185517.4.0000.0109 e financiada pelo CNPQ. Os dados e a análise 

aqui realizada se referem a uma pergunta do instrumento piloto, que nos informa sobre a orientação sexual 

da amostra (671) participante da pesquisa, que em sua maioria são jovens com idade média de 20 a 23 anos 

(65,43%), do sexo biológico feminino (56,78%), da raça branca (66,62%), que moram com a família 

(72,28%), com renda mensal de três a quatro salários mínimos (40,83%). A avaliação dos resultados obtidos 

foi feitos por meio de cálculos de porcentagem. Desta forma, buscou-se analisar estes dados através do 

método crítico e genealógico de Foucault. Em relação à orientação sexual, 90,76% da amostra se declararam 

estar heterossexuais e somente 8,50% assinalaram-se estar lésbica (1,94%), bissexual (3,13%) e homossexual 

(3,43%). Diante disso, podemos refletir sobre o fato de sermos e estarmos numa sociedade heteronormativa, 

no qual a ordem sexual é baseada na herossexualidade e nos moldes hierárquicos, de padrão familiar e 

reprodutivo (MISKOLCI, 2012). Os territórios de subjetivação em que transitamos, compostos através de 

matrizes institucionais, nos apontam caminhos e nos direcionam a vidas possíveis, funcionando como lógicas 

que regulam a vida humana (BAREMBLITT, 1992). Estar LGBTTI é ir contra a maré hegemônica, e 

significa borrar os gêneros e as sexualidades inteligíveis, neste sentido, conforme afirma Butler (2003, p. 38) 

“[...] aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, 

gênero, prática sexual e desejo”. As vidas que não estão dentro daquilo que é tido como “normal” estão 

suscetíveis a sofrer com preconceitos e discriminações, tendo que recorrer aos armários no qual é uma 

presença formadora até mesmo para as pessoas não LGBTTI (SEDGWICK, 2007) para escapar de violências 

e estigmas. A pesquisa revela a predominância da heterossexualidade declarada nos ambientes universitários, 

nos levando a pensar sobre o grande investimento significativo das matrizes institucionais como a família, 

educação, religião, saúde e etc. em volta de uma sexualidade. Estes dados expressivos nos instigam em 

refletir sobre a possibilidade de uso dos armários, visto que muito preferem fugir da margem. A pesquisa nos 

mostra que é necessário criar espaços de visibilidade e fala nos espaços universitários. Os dados da pesquisa 

serão analisados em categorias singulares, a fim de problematizarmos através de pesquisas futuras, mais 

profundamente esse minoria (sobre)vivente em nosso cotidiano estudantil. 
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Representação Social, homofobia e homossexualidade: um estudo correlacional dos anos 2006 e 2016 
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Jéssica de Sousa Villela 

 

Este estudo trata-se de um recorte de uma pesquisa longitudinal, realizada ao longo dos anos de 2006 até 

2016 intitulada: “A Representação Social da Homofobia: análise de uma década de estudos sobre o 

preconceito em uma população”, caracterizada como uma pesquisa de levantamento, anual, com abordagem 

de transeuntes nas ruas de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, o que possibilita o conhecimento 

direto da realidade, na medida em que as próprias pessoas informam acerca de suas crenças e opiniões. 

Caracteriza-se também como uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa e qualitativa, qual contou 

com a participação de três mil trezentas e sessenta pessoas (3.360), com idades entre 16 e 92 anos.  Para este 

trabalho, apresentaremos a análise da amostra de seiscentos e vinte e três participantes (623) correspondentes 

aos anos de 2006 e 2016 objetivando 1) comparar os dados sobre a compreensão dos termos homofobia e 

homossexualidade entre a população e 2) analisar o processo de mudanças na difusão dos termos homofobia 

e homossexualidade. O instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado dividido em duas partes. 

A primeira corresponde à caracterização do participante com os seguintes dados: sexo; idade; profissão; cor 

e religião. A segunda, conta com questões abertas e fechadas, nas quais os participantes respondem se sabem 

ou não o significado dos termos homofobia e homossexualidade e qual sua opinião sobre os termos. Foram 

analisadas duas questões fechadas (Sim/Não): “Você sabe o que é homofobia?” e; “Você sabe o que é 

homossexualidade?”. Resultado: Sobre o conceito “homofobia”, 25,16% dos participantes de 2006 afirmam 

ter conhecimento sobre o termo, enquanto 74,67% dos participantes de 2016, responderam sim, a questão, o 

que indica uma diferença significativa entre o ano inicial e final desse estudo. No que se refere ao termo 

“homossexualidade”, no ano de 2006, 96,64% relatam ter conhecimento sobre o termo, enquanto no ano de 

2016, 94,31% afirmam saber o significado. A predominância de emissões “sim” para o termo da 

‘homossexualidade’ além da mídia cada vez mais demonstrar a diferença de gêneros, pode estar relacionado 

à existência do saber popular conhecido em diversas sociedades e culturas. No que se refere à diferença 

sobre o conhecimento do termo ‘homofobia’ podemos citar fatores como reportagens, vídeos no youtube, 

novelas, campanhas publicitárias e até mesmo no meio musical, que nos últimos anos tem divulgado maior 

atenção e visibilidade à população LGBT+. O crescente reconhecimento do termo ‘homofobia’ pode também 

se relacionar a divulgação de preconceitos e violências fatais contra a população de homossexuais. 

Conclusão: A análise desses dados proporcionou uma breve compreensão das representações sociais da 

homofobia e da homossexualidade e suas transformações ao longo dos anos dessa pesquisa, mas ainda 

indicam a necessidade de implementação de políticas públicas e incorporação nos currículos de Educação em 

Sexualidade tanto no Ensino Básico como no Ensino Superior onde são ministrados cursos para formação de 

professores, no sentido de implementar práticas formativas que se embasem nos preceitos dos Direitos 

Humanos. 
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Transexualidade: o desejo da adequação do corpo ao gênero 
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A transexualidade é um conflito de identidade, em que o gênero difere daquele designado biologicamente. 

Pessoas transexuais, independente do desejo da adequação do sexo e do corpo, vivenciam sofrimentos 

ocasionados por vários aspectos; sejam sociais e/ou psicológicos. Compreender a relação de desejo dos 

indivíduos transexuais com a adequação seus corpos frente as circunstâncias adversas deste processo 

transexualizador. Trata-se de um estudo descritivo, em que participaram cinco pessoas adultas, selecionadas 

através da rede de contatos pessoais dos pesquisadores, estas foram contatadas e convidadas a participarem 

voluntariamente do estudo. Foram utilizados para a coleta de dados: Entrevista semi-estruturada, que 

procurou compreender junto aos participantes, sobre a percepção do início dos desejos de adequação do 

corpo ao gênero, bem como, toda a vivência do processo transexualizador. Todas as entrevistas foram 

gravadas e transcritas na íntegra e os dados foram compreendidos/analisados de forma qualitativa. No 

primeiro momento em que perceberam que o sexo biológico não era compatível com a identidade de gênero, 

os sujeitos vivenciaram, tristeza, medo, insegurança e angústia, sentimentos relacionados à falta de 

conhecimento da sua condição e de sua dinâmica de funcionamento. Nota-se que as maiores dificuldades 

enfrentadas no processo transexualizador são: a dificuldade em encontrar um tratamento assistido por 

profissionais especialistas no processo de hormonização, o preconceito da sociedade em relação a esse novo 

corpo, a importância de uma rede de apoio adequada e a compreensão dos familiares. Em todos os relatos, 

foi possível identificar que, independente do desejo de adequação de sexo e do corpo, todos vivenciaram 

sofrimentos impactantes diante da problemática da transexualidade. O sofrimento psíquico gerado a partir da 

discrepância entre o sexo biológico e o gênero não são os únicos problemas enfrentados por esses indivíduos. 

O desamparo, a vulnerabilidade, o tabu sobre o assunto e a falta de apoio da família e do estado, são 

importantes aspectos a serem relevados. A persistente busca pela identidade social e o desejo em adequar-se 

à identidade de gênero, os mantém resilientes aos obstáculos inerentes de todo processo transexualizador. 

Conclui-se que o processo transexualizador não se limita a cirurgia de redesignação sexual, é necessário 

considerar que, de acordo com essa população, ainda há muito a fazer, pois trata-se de uma construção 

identitária cotidiana.  

 

Palavras-chave: Transexualidade; Identidade de Gênero; Procedimentos de Adequação do Sexo. 
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Transfobia na escola: um relato de experiência 

 

Felipe dos Santos Machado Pereira 

Giovanna Camargo do Carmo 

Virgínia Iara de Andrade Maistro 

 

A intolerância à transexualidade está presente em todas as esferas sociais, incluindo a escola. Esta sendo 

espaço de desenvolvimentos e aprendizagens, envolve experiências, padrões relacionais, aspectos culturais, 

cognitivos, afetivos, sociais e históricos, os quais estão inseridos nas interações e relações pessoais. Todavia, 

é permeado de segregações de todo gênero, excluindo os que são “diferentes” e a sexualidade tratada como 

alheia a ela. Este trabalho objetiva expor a metodologia intervencionista em uma sala de aula do ensino 

fundamental diante de um caso de transfobia. Este termo é empregado para nomear o ódio, preconceito e 

discriminação sofrida por pessoas transgênero, sendo estes entendidos como indivíduos que não se 

identificam com o gênero que lhes foi denominado ao nascerem. Violências são cometidas diariamente 

contra pessoas transexuais, desde olhares de estranhamento, reprovação, e até violência verbal e física. 

Mesmo que o ambiente escolar seja flexível e que possibilite explorar diversos assuntos, os estereótipos de 

gêneros podem surgir a partir das experiências dos próprios estudantes, a observação, sensibilidade e 

interferência do docente são fundamentais na intervenção pedagógica. Diante do caso de transfobia, pensou-

se em fazer dinâmicas que sensibilizassem os estudantes para este fato em especial. Na primeira abordagem, 

foram alocados em um espaço fora da sala de aula e dispostos em arco na tentativa de quebrar os padrões e 

paradigmas que esta traz. Foi esclarecido que realizariam a dinâmica da bexiga, onde cada um receberia uma 

bexiga de borracha e um pedaço de barbante, que deveriam enchê-la e amarrá-la no tornozelo. Isto feito 

solicitou-se que deveriam caminhar pelo espaço e após alguns minutos, aquele que permanecesse com a 

bexiga intacta venceria o jogo. Sem outra instrução começaram a estourar as bexigas dos colegas de maneira 

agressiva e invasiva. Após alguns minutos foi solicitado que parassem. Neste momento, o professor entrou 

com a ação reflexiva sob as atitudes demonstradas por eles: agressividade e falta de companheirismo e 

respeito pelos outros, perguntando-lhes em que momento foi sugerido que deveriam estourar as bexigas dos 

colegas? Os jovens ficaram acanhados diante das próprias atitudes e o professor recomendou que refletissem 

sobre respeito que se deve ter por todas as pessoas, sejam elas como forem, como se apresentam ou a que 

gênero pertençam. Posteriormente, foi pedido que escrevessem anonimamente questões sobre temáticas 

envolvendo sexualidade, questões de gênero e saúde as quais tivessem interesse ou dúvidas, e que seriam 

respondidas. Ao final observou-se um clima de satisfação entre os jovens por terem suas indagações 

respondidas e por terem refletido sobre atitudes negativas diante de determinadas situações. Compreendemos 

que, intervenções didáticas como estas abordadas em espaços escolares são fundamentais para a discussão de 

questões de gênero e de outras temáticas voltadas a educação sexual, e o que difere é a ação pedagógica do 

educador frente aos desafios cotidianos. 
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Transfobia: preconceito existente dentro da comunidade LGBT+ 

 

Nathália Hernandes Turke 

Caroline Pianta de Paula 

Angélica Florenzano Penha 

Virgínia Iara de Andrade Maistro 

 

Vivemos em uma sociedade marcada por um contexto histórico, social, cultural e político enraigado de 

preconceitos e intolerâncias para com pessoas LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, e qualquer 

outra pessoa que não seja coberta pelas iniciais), havendo segregação dos papeis de homens e de mulheres, 

denominando a heterossexualidade uma regra social. Nota-se um sistema heterocisnormativo (pessoas devem 

se identificar como heterossexuais; homens ou mulheres cis), o qual, inúmeras vezes, transforma-se dentro 

do movimento LGBT+, em uma matriz homocisnormativa (pessoas podem se identificar como 

homossexuais desde que sejam cisgêneros e sigam os padrões sociais normativos), reforçando o binário 

heterossexual/homossexual, e segregando a comunidade LGBT+, visto que bissexuais, transexuais, e muitos 

outrxs, não se encaixam neste perfil. Diante disto, buscou-se, inicialmente, investigar se realmente há 

preconceito dentro da comunidade LGBT+. Para isto, foi aplicado um questionário online para participantes 

de três grupos LGBT+ no facebook, em que 87 pessoas responderam. A primeira parte do questionário teve 

como objetivo conhecer características dx participante – sexo, gênero e orientação sexual –, e a segunda 

parte foi composta por quatro perguntas de cunho pessoal, cada qual voltada para um dos possíveis alvos de 

rejeição dentro da comunidade (gays “afeminados”, lésbicas “masculinas”, bissexuais e transexuais). Neste 

recorte, objetivou-se analisar as respostas para a quarta questão do questionário: “Em um debate em uma 

comunidade no facebook, alguns gays não aceitaram a entrada de travestis, por afirmarem que as mesmas 

mancham, denigrem a imagem dos homossexuais, enfatizando que as travestis são bizarras, medonhas e que, 

para ser gay, não precisa virar mulher. Qual a sua opinião sobre o ocorrido?”. Quatro pessoas concordaram 

diretamente com a afirmação, sendo todos homens, cisgêneros e homossexuais. Apesar do resultado, mais da 

metade dxs participantes atestou que transexuais e travestis sofrem a maior taxa de preconceito por parte da 

sociedade em geral, bem como dentro da própria comunidade LGBT+. Os resultados encontrados 

reverberam o sistema homocisnormativo, no qual travestis e transexuais sofrem de outro tipo de preconceito, 

a transfobia. Quem sabe, se as pessoas passarem a buscar mais informações a respeito de identidade de 

gênero e orientação sexual, seja possível a subtração de crenças e valores intolerantes dirigidos às pessoas 

LGBT+.  
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Violências entre pares/casais jovens e adolescentes no Brasil: um estudo transcultural 

 

Vera Márcia Marques Santos 

Lara Cristina Barbosa da Silva de Almeida 

Kátia Alexandre 

 

A pesquisa apresentada tem sua origem em projeto de parceria com Portugal objetivando mapear a 

incidência de agressões e bullying entre pares, namorados/ficantes jovens e adolescentes. Considerando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, lançamos mão do Programa de Extensão do Laboratório 

Educação e Sexualidade - LabEduSex, ao qual fazemos parte, para desenvolver nosso trabalho de campo 

com a realização de oficinas online (e-oficinas) como etapa de sensibilização, por ocasião da coleta de dados. 

Realizamos duas E-Oficinas, uma no final de 2016 e outra no início de 2017, totalizando 586 inscritos de 

diferentes estados no Brasil. Inicialmente, aplicamos um questionário diagnóstico (QD), onde tínhamos 

questões que serviram de parâmetros para medir o conhecimento e sensibilidade dos(as) participantes sobre 

as temáticas: Bullying, Violência Doméstica e Violência Sexual, que seriam abordadas na e-oficina. Nas 

duas etapas as inscrições foram por adesão de interesse. Como recurso pedagógico e metodológico 

percebemos que a e-oficina pode fazer parte do planejamento de distintas atividades acadêmicas, neste caso, 

utilizada como etapa de sensibilização e espaço de coleta de dados da pesquisa que ora encerramos. Para a 

coleta de dados, que ocorreu nas e-oficinas, organizamos um questionário semi-estruturado que intitulamos: 

Questionário Agressão e Bullying entre Pares (QABP), e encaminhado inicialmente para alguns 

colaboradores e parceiros do LabEduSex, para validação. A validação do mesmo em sua pré-testagem nos 

permitiu perceber alguns problemas nas questões que acabariam por comprometer a sua compreensão. Ao 

iniciar a análise dos dados nos deparamos com as primeiras impressões das discussões sobre ‘Agressão entre 

Casais/Pares’, realizadas nos fóruns da e-Oficina, que nos convidam a pensar, entre outros aspectos, em 

como homens e mulheres se constroem em nossa sociedade, remetendo ao debate de gênero, sem 

desconsiderar a interseccionalidade em uma sociedade onde heterossexualidade e o machismo branco 

predominam como valores orientadores, contribuindo para as construções de gênero. Contudo, a categoria 

gênero, mais do que descrever o que é ser homem e mulher, problematiza os sentidos dados às funções 

sociais que assumem, aos lugares que ocupam, aos seus modos de ser e estar no mundo, pois estes sentidos 

estariam ancorados na forma como cada sociedade percebe e significa as diferenças sexuais. As constatações 

que emergem da coleta dos dados vêm ao encontro do que presumíamos no início da pesquisa, ou seja, o 

processo de naturalização e banalização da prática do bullying na escola, tratado “apenas” como mais uma 

violência no cotidiano das relações sociais e fruto do momento atual, e como o comportamento das/os jovens 

no que refere à violência sexual, estão relacionados à cultura da “naturalização” e “banalização” da violência 

na sociedade. Portanto, a violência entre pares tende a ser naturalizada entre os/as adolescentes e jovens que 

a reproduzem, pois entendem suas manifestações, tais como ciúmes, como demonstrações de amor do/a 

parceiro/a agressor/a. 

 

Palavras-chave: Violência sexual. Violências entre pares. Estudo transcultural. 
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As strongwomen e a quebra do mito da fragilidade inata 

 

Patrícia Lessa 

 

Em nossa pesquisa nos propomos a pensar o papel das Strongwomen na Belle Époque. Nossos objetivos 

foram relacionar as artes corporais com as primeiras tecnologias desportivas e entender a inserção delas nas 

atividades de força. As musculadoras inventavam algumas formas de exibir sua arte e conquistar o respeito 

entre o fim do século XIX e início do XX, mesma época em que vigorou a tese da incapacidade inata. O 

culto ao físico foi possível graças às tecnologias em ascensão na modernidade. Na mesma época em que a 

teoria da incapacidade inata (GOULD, 1999) afirmava a incapacidade física das mulheres as strongwomen 

ganharam visibilidade. O período caracterizado por investimentos artísticos e tecnológicos teve no corpo um 

locus de experimentações estéticas. Nesse mesmo período, algumas mulheres exibiam seus corpos fortes, 

citamos: Minerva, Athleta, Madame Montagna, Vulcana, Mademoiselle Aini, Miss Herta, Madame Stark, 

Elvira Sansoni (CHAPMAN; VERTINSKY, 2010). Nas obras de Fernando de Azevedo analisadas por 

Goellner e Fraga (2003), não há referência alguma a essas mulheres ainda que, muito possivelmente, ele 

tivesse conhecimento delas. O corpo estava se complicando, se despindo e hipertrofiando (LESSA, 2012). 

Um dos casais mais conhecidos da Belle Époque foi Vulcana e Atlas que, provavelmente, treinavam juntos. 

Kate Roberts, nasceu no País de Gale, em 1883, usava o nome artístico de Vulcana. Registra-se que ela foi a 

primeira mulher a realizar o “Tombo of Hercules”, no qual ela se posicionava no chão em um backbend, uma 

plataforma colocada sobre seu corpo por onde caminhavam cavalos e homens. Kattie ou Katie Brumbach 

ficou conhecida como Sandwina. Ela nasceu em Viena, no ano de 1884, era filha de artistas de circo, desde 

criança praticava exercícios de força juntamente com três de suas irmãs que, como ela, também faziam 

exibições públicas demonstrando sua arte. Nesse sentido, é possível pensar o quanto é inquietante a forma 

física e os desafios do corpo destas mulheres. As características viris atribuídas aos seus corpos permitem 

não apenas questionar a legitimidade e a feminilidade de sua beleza. Elas subverteram com seus corpos a 

fragilidade das identidades fixas que tentam estabelecer as fronteiras da feminilidade normal e desviante, 

seus corpos quebrava a ordem dos discursos binários e fraturaram a tese da incapacidade inata. 
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Medidas paliativas contra o feminicídio: o autoconhecimento corporal e a autodefesa para mulheres. 

 

Lucas Périco  

Ricardo Desidério da Silva 

 

A violência contra mulher tem raízes históricas na humanidade e mesmo com os avanços nos aspectos legais 

e socioculturais, ainda persiste e é comumente noticiado em grandes mídias. Neste contexto, medidas 

paliativas são necessárias para a prevenção de situações extremas, como o feminicídio. E pode-se dizer que 

valores e conceitos atribuídos pela sociedade, que formam as identidades de gênero, são elementos 

influenciadores da percepção de nossos próprios corpos, possibilitando com que mulheres se sintam mais 

fracas fisicamente e incapazes de tornar seus corpos dispositivos de bem-estar e defesa. O objetivo deste 

trabalho é analisar a efetividade de um curso de autodefesa com ênfase no público feminino, ministrado na 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal (UNESP) entre 2017 e 2018, no intuito de 

proporcionar uma reflexão mais aprofundada sobre o autoconhecimento corporal como ferramenta de 

proteção física e moral. Mesmo com mais de 50 alunas, foram analisados 09 questionários de alunas entre 

18-35 anos do gênero feminino (cis) sobre os resultados do curso, pelo fato de somente essas terem se 

disponibilizado para participar da pesquisa e as respostas (todas discursivas) foram categorizadas através de 

similaridade da abordagem. Através desta análise, foi possível identificar que as participantes não possuíam 

autoconhecimento corporal, nem tiveram contato com técnicas de autodefesa, antes do início do curso, e que 

após todo ciclo de aulas, conseguiram compreender suas possibilidades corpóreas, terem maior 

autoconfiança e, principalmente, se sentiram mais seguras em relação às questões de violência e gênero. 

Também, nos questionários foi levantado que esse público contemplado pelo curso acredita nesse tipo de 

ação como positiva para o combate ao feminicídio de maneira paliativa. Diante do exposto é necessário 

incentivar ações desta espécie dentro da universidade pública, uma vez que atreladas à outros tipos de 

formações de conscientização e emponderamento feminino, potencializam as condições de segurança da 

mulher dentro e fora do contexto universitário, além de proporcionar o autoconhecimento como uma 

ferramenta de manutenção do próprio corpo. E a vulnerabilidade do público feminino deve ser pautada como 

um assunto fundamental e crítico para o mecanismo das relações interpessoais, tão presentes no âmbito 

acadêmico, permitindo com que as mulheres estejam asseguradas em diversos aspectos. 
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Mulher na sociedade capitalista e patriarcal: desigualdades de classe e gênero 

 

Patrícia Barbosa da Silva 

Clara Hanke Ercoles 

Eliane Rose Maio 

 

Este trabalho consiste em um ensaio que objetiva refletir sobre as duplas e triplas desigualdades que 

mulheres sofrem em uma sociedade capitalista e patriarcal, sendo essas de classe, gênero e étnica. As 

desigualdades mencionadas são consideradas formas de exploração e dominação que incluem as 

desigualdades étnicas. Os presentes temas serão trabalhados a partir da psicologia Histórico-Cultural e 

feminismo marxista. A partir desta teoria, propõe-se à superação dessa sociedade, por meio de uma luta 

conjunta classe-gênero-etnia, na qual um fator gerador de consciência consiste na educação crítica que 

explicite as presentes desigualdades sociais. Abarcaremos a discussão sobre a origem da educação pública no 

Brasil, a desigualdade de classe, a desigualdade de gênero, um histórico a partir da sociedade matriarcal à 

patriarcal e a educação para a emancipação frente à sociedade patriarcal.  
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O corpo transgênero: marginalização fora da norma 

 

Clara Hanke Ercoles  

Suelen Soares Barcelo de Miranda 

Eliane Rose Maio 

 

Transgeneridade é o termo que categoriza identidades de pessoas que não se identificam parcial ou 

totalmente com o sexo biológico designado no nascimento, desafiando a norma binária construída pela 

sociedade por meio de seus corpos. Seus corpos não são contemplados nas estruturas sociais, como a escola, 

família, igreja, como referência padrão. Assim, além de invisibilizados, são expulsos da sociedade e 

hostilizados, corroborando em sua marginalização, como as prostituições noturnas, nos noticiários de 

assassinatos, na ridicularização humorística, entre outros. Tendo como referência esse contexto de 

invisibilidade e rejeição de pessoas trans, o trabalho tem por objetivo discutir sobre seus corpos e 

compreender como que a sociedade os invalidam na sociedade. Pretendemos argumentar por meio das 

produções acadêmicas, valorizando as que tenham autorias de pessoas trans. A partir de tais leituras, 

compreendemos que a sociedade é cisheteronormativa, perpetua por meio das instituições essas normas, o 

que resulta em um ciclo de invalidação da identidade trans e, consequentemente, rejeição e exclusão. 
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Pornografia, Mídia e Educação: o desejo e o consumo dos artefatos culturais para homens gays 

 

Samilo Takara 

 

Este texto problematiza a relação entre mídia e educação enviesada pela análise da pornografia como um 

sistema de dimensão simbólica que inscreve, organiza e sistematiza modos de relacionamento com os 

corpos, o erotismo e as possibilidades da homossexualidade na contemporaneidade. Esta afirmação parte do 

pressuposto que a lógica midiática e seus sistemas de consumo geram e disponibilizam para diferentes 

grupos, sujeitos e percepções uma dimensão da sexualidade que é baseada em uma lógica de desejo e 

consumo. Desse modo, a questão que aflige esta discussão é: de que modo o sexo entre homens apresentado 

pela pornografia gay constitui pedagogias culturais que incidem e regulam os corpos de homens 

homossexuais com base em um sistema desejo-consumo? No intuito de contribuir com esta discussão, o 

objetivo geral deste estudo é investigar as pedagogias culturais que inscrevem as dinâmicas de desejo que 

produzem um consumo dos corpos na pornografia gay. Para tal objetivo, é necessário que se estabeleçam os 

seguintes objetivos específicos: apresentar a relação contemporânea entre homossexualidade, pornografia e 

cultura; problematizar as dimensões pedagógicas desse artefato cultural na comunidade de homens gays e 

discutir as relações de significação que produzem corpos, discursos e práticas embasadas por estas 

pedagogias culturais. A sustentação teórico-política desta problematização dá-se por meio dos Estudos 

Culturais, dos estudos queer e das problematizações oferecidas pelas teorizações foucaultianas. Este estudo é 

de abordagem qualitativa, de característica exploratória e tem por interesse circunscrever a relação entre 

consumo e desejo organizada pela indústria pornográfica que estabelece padrões e dissemina lógicas de 

consumo por meio dos discursos presentes nestes artefatos culturais. Assim, o artigo inscreve-se no eixo 

temático de Corpo, erotismo e sexualidade para registrar como esse sistema estabelece padrões que geram 

formas de interpretação dos corpos, produções de consumo e uma forma de erotismo capturada por uma 

prática de consumo dos corpos e das imagens pornográficas contemporâneas. São considerações que 

elencamos neste estudo: a fragilização do sensível e uma estética localizada pelas dinâmicas de consumo, a 

valorização de uma plasticidade contemporânea que oferece padrões específicos de corpos para o consumo e 

uma lógica da sexualidade gay como algo a ser consumido em um sistema machista, heterocentrado, branco 

e sustentado por uma lógica de mercantilização das práticas sexuais. 
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Turismo Sexual: aspectos subjetivos sobre agenciamento do corpo 

 

Juliana Maria Vaz Pimentel 

Vagner Sérgio Custódio 

João Bloch de Farias 

 

O presente texto visa discutir sobre os aspectos subjetivos que permeiam o agenciamento do corpo entre 

garotas de programa e turistas no município de Rosana (SP).  Devido à presença dos rios Paraná e 

Paranapanema e das belas paisagens naturais, o município de Rosana atraí durante os meses de março a 

outubro, período em que a pesca encontra-se aberta, uma expressiva rotatividade de turistas. Durante a alta 

temporada da pesca, os turistas se adentram a cidade mediante o discurso de que foram atraídos pelo turismo 

de pesca, porém a verdadeira dinâmica motivacional que explica o aumento do fluxo de turistas durante a 

abertura da pesca, também  atrela-se ao turismo sexual, que é travestido sob o turismo de pesca. Dessa 

forma, o turismo sexual articula uma rede que envolve vários circuitos da economia, entre elas, objeto de 

nossa discussão, encontra-se a relação econômico-afetiva que envolve os agentes fomentadores do turismo 

sexual: garotas de programa e turistas. Nessa acepção, ao nos referirmos às garotas de programa, também 

devemos dar visibilidade ao turista, para que dessa maneira possamos estabelecer uma lógica mais 

contundente que nos propicie maior percepção dos aspectos peculiares que compõem a coexistência garota 

de programa-turista. No caso desta pesquisa, os dados foram levantados a partir de entrevistas realizadas 

com turistas e, sobretudo, com garotas de programa. Os resultados obtidos demonstram que as prestações de 

serviços realizadas pelas garotas de programa aos turistas, estão além de uma relação meramente 

mercadológica ou social. Nesse sentido, diante de um extenso trabalho de campo, pudemos verificar que o 

agenciamento do corpo está imbuído de uma gama de aspectos subjetivos desde o momento em que se é 

travado o diálogo entre garotas de programa e turista até a consolidação efetiva da prestação do serviço. Esse 

fato, nos atenta para a necessidade de analisar o turismo sexual a partir de um caráter multifacetado, não se 

restringindo somente a discussão socioeconômica desse comércio sexual, pois os locais onde ocorre o 

agenciamento do corpo em Rosana estão dotados de códigos de linguagem e permeados por um conjunto de 

convenções que ganham sentido socialmente e que se fazem perceptíveis, mormente, para os sujeitos que 

deles se apropriam para a mesma finalidade: o comércio sexual ou como denominamos nesse trabalho - 

turismo sexual. 
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Educação Sexual como Promoção de Saúde: vivências e contribuições da Psicologia 

 

Suelen Soares Barcelo de Miranda 

 

O presente relato apresenta uma intervenção em Educação Sexual a partir do estágio curricular do curso de 

Psicologia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) na ênfase de Promoção e Prevenção em Saúde na 

perspectiva da Psicologia Social. O estágio foi realizado na Associação Solidariedade Sempre, uma 

instituição da área central de Londrina que disponibiliza diversas atividades para crianças e adolescentes no 

período alternativo à escola. A proposta da presente intervenção se deu no início de 2017 a partir da 

demanda da própria coordenadora da associação, que havia notado nos jovens a necessidade e interesse em 

se abordar a sexualidade. A proposta se baseou nas diretrizes do Ministério da Educação (MEC) sobre 

orientação sexual e visou a prevenção e a promoção da saúde integral conforme os princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Como método, foram utilizados diversos recursos educativos como exposição de 

temas, dinâmicas grupais, debates, atividades de produção criativa, conversas e apresentação de filmes 

relativos aos tópicos citados. O trabalho aconteceu em dois grupos divididos de acordo com a idade, o 

primeiro contando educandos de 10 a 14 anos e o segundo conta com educandos de 14 a 16 anos. A 

efetividade da intervenção foi avaliada por questionários respondidos pelos educandos no início e fim da 

intervenção, e também por meio de conversas, a fim de verificar o entendimento sobre os temas. Atualmente 

vivemos uma intensa produção novas representações, experimentações e narrativas que se enfrentam com o 

discurso normativo de sexualidade, processo visibilizado pelas teorias queer e feminista. A UEL vem se 

mostrando resistente a essas novas produções, especialmente o curso de Psicologia, que não conta com 

disciplinas ou projetos reservados aos estudos de sexualidade. No entanto, às convocações da psicologia a 

intervir nessas áreas não cessam, cada vez mais essas questões atravessam o curso e profissão. Esse fato 

confere uma descontinuidade da formação com a atuação profissional que se mostrou como maior 

dificuldade no processo de produção desse estágio. Nesse sentido, a intervenção convocou as estagiárias num 

processo intenso de aprendizagem sobre o tema, se lançando num papel duplo de educadoras e educandas. 

Além disso, as intersecções das instituições formais nesse trabalho evidenciam a necessidade de se abordar a 

integralidade e intersetorialidade que tange ao tema da saúde sexual, procurando trazer a importância da 

continuidade entre as instituições públicas na efetividade de programas em educação sexual e a importância 

da aproximação da produção de conhecimento na universidade com as demandas sociais.  
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Movimento Escola sem Partido e a falácia da “Ideologia de gênero”: o  avanço do conservadorismo e 

algumas implicações para a educação em direitos humanos 

 

Meire Ellen Moreno 

Talita Soares Leite 

 

Pelo menos desde o processo político do Plano Nacional de Educação 2014, o debate sobre as políticas 

educacionais, em especial sobre as questões de gênero e sexualidade, tem ganhado centralidade no cenário 

político brasileiro. No campo de disputas, o “Movimento Escola sem Partido”, entre outros grupos, alcançou 

notoriedade no processo político do PNE 2014. Acusam educadoras e educadores de doutrinação ideológica 

e afirmam existir, nas instituições de ensino brasileiras – da educação infantil à pós-graduação –, uma 

suposta “ideologia de gênero”. Avançam na tentativa de impor o “Programa Escola sem Partido” através de 

projetos que tramitam nas casas legislativas dos municípios, estados e união, espalhando a prática do 

denuncismo e o medo entre educadoras/es. Retratores da “ideologia de gênero” nas políticas educacionais, 

sustentam seus argumentos pela distorção das teorias/estudos de gênero, baseados na defesa do binarismo, na 

fixidez dos papéis sociais, numa abordagem ahistórica e acultural com implicações relevantes quando o que 

está em jogo é a concepção de direitos e definição de políticas específicas para minorias. Neste sentido, o 

objetivo desse trabalho é, por meio de revisão bibliográfica, contextualizar o cenário político atual de avanço 

do conservadorismo e suas recentes implicações no campo das políticas educacionais com perspectiva de 

gênero e diversidade sexual;  problematizar, teoricamente, o papel fundamental da educação em direitos 

humanos, principalmente as questões de gênero e diversidade sexual, como estratégia de luta contra 

múltiplas formas de desigualdades e no combate à LGBTIfobia nas instituições de ensino; através de análise 

documental, destacar a relevância da inserção da educação em direitos humanos com perspectiva de gênero 

nos documentos oficiais orientadores de políticas educacionais, além de compreender quais as principais 

noções de justiça e direitos presentes nesses documentos e que legitimam a prática da educação em direitos 

humanos, em especial, a educação sexual nas instituições de ensino brasileiras. Para a nossa análise, os 

documentos selecionados são: a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos e as Orientações Técnicas 

de Educação em Sexualidade para o Cenário Brasileiro: tópicos e objetivos de aprendizagem, ambos da 

UNESCO; o Plano Nacional de Educação 2014; o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; e o Programa Brasil sem Homofobia. Consideramos 

que esse trabalho pode colaborar para o entendimetno do cenário de disputas em torno da eduação sexual, 

sobre quais os principais retrocessos recentes em termos de políticas educacionais com perspectiva de gênero 

e diversidade sexual e disseminar saberes que legitimam as práticas docentes de combate às diversas formas 

de desigualdades de gênero e orientação sexual e a LGBTIfobia nas instituiçoes de ensino. 
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Políticas públicas em São Paulo: lazer e turismo social como forma de inserção social das travestis em 

situação de rua 

 

Flávio Daiji Kishigami 

Edmur Antonio Stoppa 

 

No grupo LGBTI, mesmo entre as pessoas transgêneras, as travestis são as que mais sofrem com a exclusão 

e estigmatização social, que se inicia no ambiente familiar, quando são expulsas de casa muito jovens e 

acabam sendo acolhidas pelas ruas, geralmente na representação de uma cafetina, e têm como única opção de 

sobrevivência a prostituição de rua e em consequência desse contexto não há acesso à educação formal, 

lazer, saúde e sociabilização fora do contexto da prostituição travesti. A construção do novo corpo se dá de 

forma violenta, através de hormônios e aplicação de silicone industrial de forma clandestina e o custo dessa 

transformação também inclui roupas e apliques de cabelo geram uma dívida que as colocam em situação de 

trabalho análoga à escravidão. Não há dados oficiais que mostram essa situação vulnerável: A ONG 

internacional Transgender Europe (TGEu) afirma que o Brasil é o país onde mais se mata travestis e 

transexuais; em seis anos – entre janeiro de 2008 e abril de 2013 – foram 486 mortes, quatro vezes mais que 

o México, o segundo colocado. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) a 

expectativa de vida de uma travesti é de 35 anos, enquanto a média do país é de 74,5 anos e na tentativa de 

diminuir esse abismo social, na gestão do prefeito Fernando Haddad (2013-2016) foram criadas 3 políticas 

públicas: o Transcidadania, os Centros de Cidadania LGBTI e o Centro de Acolhida Especial (CAE) 

Florescer, objeto de estudo desta pesquisa. Criada em março de 2016, pela Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), a CAE Florescer atende a população travesti em situação 

de rua, oferecendo 30 leitos e proporcionando 3 refeições diárias e realiza em seu espaço atividades de lazer 

e cultura com o objetivo de inserir/reinserir socialmente esse grupo vulnerável, além mediar o acesso aos 

espaços de lazer e turismo da cidade de São Paulo, promovendo excursões a cinemas e museus, por exemplo. 

A presente pesquisa tem como objetivo discutir a ressignificação das travestis por meio das ações da CAE 

Florescer, modificando a lógica perversa do turismo sexual que as objetifica, enquanto as práticas do lazer e 

turismo as tornam sujeitos dessas práticas. A metodologia utilizada é do tipo qualitativa, empregando 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo realizada de setembro/2017 até abril/2018, utilizando-se da 

técnica de observação participante e coleta de depoimentos por meio de entrevista por roteiro em 

profundidade. Enquanto resultado preliminar observou-se os principais aspectos negativos: excesso de 

exposição, reprodução e reforço de estereótipos e segregação, além do contato com voluntários sem nenhum 

preparo para lidar com pessoas em situação vulnerável, em especial na questão da drogadição. Enquanto 

aspectos positivos constatados: acesso aos espaços, autoestima construída, abertura de horizontes com 

possibilidade de novas relações sociais e uma outra forma de se pensar os corpos e os gênero no lazer e no 

turismo. A partir desta experiência surge a possibilidade de pensar o lazer e o turismo como espaços não 

formais de educação, como um instrumento de inserção e ressignificação social. 
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Relato de pratica- Educação Básica em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST): orientações para 

adolescentes participantes de um projeto social, na Vila Portuguêsa, em Londrina - PR. 

 

Marcela Yasmin Ferreira dos Santos 

Marina Martines da Costa 

Lígia Carla Faccin-Galhardi 

 

Atualmente, as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) acometem muitos jovens entre 14 e 24 anos e 

são a principal causa de doença aguda, infertilidade, invalidez e morte, além de gerar consequências 

psicológicas. Estão associadas ao uso de drogas, higiene inadequada e relações sexuais desprotegidas. Essas 

enfermidades são subdiagnosticadas, representando elevado custo socioeconômico em países em 

desenvolvimento. A negligência com vacinas, incidência epidemiológica das ISTs e aumento de gravidez 

precoce, na região do Centro Social Urbano (CSU) de Londrina, em adolescentes, estimulou uma atividade 

educacional sobre o tema. O tema foi escolhido após as visitas à unidade básica de saúde (UBS) do CSU e 

entrevista com a coordenadora e uma informante chave, que relataram a dificuldade de acesso dos 

adolescentes às informações sobre o tema e falta de adesão terapêutica e às ações de promoção à saúde, 

como vacinação contra HPV. A intervenção foi realizada no projeto social Viva Vida, que atende 

adolescentes de 14 à 17 anos, abordando informações gerais, sinais e sintomas, transmissão e prevenção das 

principais ISTs. Os tópicos foram apresentados separadamente, em estações, para grupos de no máximo 5 

alunos, concluindo a apresentação respondendo dúvidas levantadas pelos próprios adolescentes. Os tópicos 

foram abordados de forma didática através de jogos, conversas interativas, demonstrações sobre o uso 

correto de preservativos e imagens, além da visualização de lâmina em microscópio e uma placa de cultura 

de Candida sp. A atividade teve 100% de participação dos adolescentes que interagiram e questionaram todo 

o tempo sobre os temas abordados. Observamos a necessidade de mais intervenções desse caráter, garantindo 

mais informações sobre educação sexual para os adolescentes, visando a diminuição dos casos de ISTs entre 

este grupo. Destaca-se a importância das práticas de integração ensino-comunidade e da troca de 

experiências e conhecimentos adquiridos. 
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Uma análise conceitual sobre o caderno do projeto escola sem homofobia e suas implicações 

 

Maria Luiza Abreu de Jesus 

Vanessa Chagas de Almeida 

Silmara Sartoreto de Oliveira 

 

O Projeto Escola Sem Homofobia (Financiado pelo MEC) constitui de um caderno e um kit de ferramentas 

educacionais que propõem ações voltadas ao âmbito escolar no que se refere à conteúdos disciplinares e 

situações que possam ser vivenciadas neste contexto e em interações cotidianas. Em 2011, quando o material 

estava pronto para ser impresso e distribuído, setores conservadores da sociedade e do Congresso Nacional 

iniciaram um movimento contrário a sua distribuição, e denominaram o material como um “kit gay”, 

responsável por "estimular o homossexualismo e a promiscuidade no ambiente escolar”. Neste sentido, o 

governo, cedendo à pressão, vetou e engavetou o projeto. Visto como um avanço necessário para consolidar 

os direitos políticos, sociais e legais do movimento LGBTI, este material (proposto em 2009) volta a ser alvo 

de discussões políticas, sociais e religiosas, de forma depreciativa, leiga e carregada de discussões de cunho 

preconceituoso e excludente. Diante do atual contexto político e social do Brasil, este trabalho objetivou 

analisar como o Caderno do Projeto Escola Sem Homofobia fora elaborado e organizado para sua 

distribuição no âmbito escolar. O trabalho buscou primeiramente, analisar os requisitos legais que 

embasaram a elaboração deste material e sua distribuição nas escolas e posteriormente, fazer uma análise 

sobre o conteúdo deste Caderno. Alguns itens foram considerados para a análise deste material, tais como: 

Conceitos de Sexualidade; Atividades práticas sugeridas; Público alvo; Formas de Divulgação; Conteúdo em 

interface com o Currículo. Os dados obtidos, foram elencados e categorizados. No que se refere aos preceitos 

legais, há uma Resolução/CD/FNDE Nº 16 DE 8 DE ABRIL DE 2009, que estabelece diretrizes para 

realização de cursos de formação continuada de professores a fim de produzir materiais didático-

pedagógicos promovendo a educação acerca da diversidade sexual, combatendo o preconceito e a homofobia 

no âmbito escolar. Já o caderno em si aborda uma ampla discussão do conceito de gênero, diversidade sexual 

e de homofobia, levando ao esclarecimento de dúvidas do senso comum, além de desconstruir conceitos 

equivocados a respeito de identidade de gênero e orientação sexual, demonstrando a importância de falar do 

assunto como forma de enfrentar o preconceito e a discriminação contra a mulher e as/os LGBTIs. Assim, 

conclui-se que o caderno pertencente ao kit do projeto Escola Sem Homofobia procura contribuir para a 

desconstrução de imagens estereotipadas sobre a comunidade LGBTI, além da formação de uma cidadania 

que inclua de fato os seus direitos, promovendo a convivência e o respeito em relação às diferenças, sendo, 

portanto, uma ferramenta de extrema importância para a abordagem do tema no contexto escolar, devendo 

urgentemente ser revisto seu veto de distribuição. A implementação do Projeto Escola Sem Homofobia, 

implicaria na promoção de ambientes políticos e sociais favoráveis à garantia dos direitos humanos 

fundamentais e respeitabilidade das orientações sexuais e identidades de gênero dentro das escolas 

brasileiras. 
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A influência jesuítica na concepção de sexualidade infantil nos primeiros séculos do Brasil Colônia 

 

João Alexandre Minali 

 

Tratando-se de estudos preliminares, os quais são parte de uma pesquisa sobre as interpretações docentes 

acerca de manifestações da sexualidade infantil, este estudo busca investigar a influência jesuítica na 

concepção da sexualidade infantil por meio do processo de aculturação de crianças indígenas e negras. 

Destarte, este trabalho pautou-se em um estudo bibliográfico exploratório de obras que abordam a criação do 

conceito de infância na Europa, a história da infância brasileira, repressão sexual no Brasil e a educação 

jesuítica no período colonial. Procurou-se, por meio desse estudo, demonstrar a influência dos jesuítas na 

concepção de sexualidade infantil no Brasil com vistas à um projeto de civilização baseado nos moldes 

europeus incutindo em crianças negras e indígenas a noção do sexo como pecado apregoada pela doutrina 

cristã. Entendeu-se, por meio desta pesquisa, que, já ao final do período medieval na Europa, começou a se 

delinear um conceito de infância que, em muito, iria influenciar a construção do significado de infância no 

Brasil. A concepção das crianças como seres desprotegidos e, portanto, perigosamente influenciáveis pelas 

vicissitudes e vilanias do mundo adulto, alardeou a necessidade da sua privação do contato com esse mundo 

e a sua educação com base nos princípios estabelecidos pelos educadores cristãos da época (ARIÈS, 2015). 

Notadamente, passou a ser dada uma atenção especial à relação da infância com assuntos e práticas de cunho 

sexual e os educadores dedicavam seus esforços para desenvolver estratégias de modo a prevenir o contato 

das crianças com tais assuntos e práticas (ARIÉS, 2015). Essa mesma concepção de infância chegou às terras 

brasileiras, em meados do século XVI, por meio dos sacerdotes da Companhia de Jesus (DEL PRIORE, 

1991). Os jesuítas que aqui aportaram com a Companhia de Jesus, liderada por Manuel da Nóbrega, no ano 

de 1549, demonstraram intenso desapreço pela nudez indígena e grande espanto com seus hábitos sexuais 

(CAGLIOTTO, 2014). Esses homens, ao observarem os costumes dos indígenas, decidiram que os mesmos e 

a terra deveriam sofrer modificações de forma a se adaptarem aos modos da metrópole DEL PRIORE, 1991). 

Por meio da catequese, os jesuítas foram incutindo nos pequenos curumins a noção de feio, sujo e 

pecaminoso no tocante a tudo que se referia a cultura sexual indígena (CAGLIOTTO, 2014). Também as 

crianças negras das fazendas da Companhia de Jesus foram obrigadas a frequentarem as suas escolas e a se 

submeterem ao mesmo processo de aculturação que as crianças indígenas, gerado pela visão cristã de mundo 

e organizado com base num método pedagógico que preconizava uma visão repressiva de modelagem da 

moral cotidiana do comportamento social (FERREIRA Jr., BITTAR, 1999). Destarte, essa influência cristã 

no processo de disseminação da noção de pecado no Brasil aponta para a necessidade de discussões sobre os 

elementos subjacentes à atuação de educadores diante de situações envolvendo manifestações da sexualidade 

infantil no contexto escolar. 
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Apontamentos da história das atitudes sexuais na antiguidade 

 

Solange Aparecida de Souza Monteiro 

Paulo Rennes Marçal Ribeiro 

Frida Pascio Monteiro 

 

Este trabalho é de natureza teórica, a partir de uma revisão da literatura, e tem por objetivo realizar um 

estudo sobre as atitudes e comportamentos sexuais na Antiguidade. Buscamos apresentar e discutir alguns 

aspectos relacionados às práticas sexuais e às concepções de erotismo então existentes. Estabelecemos como 

recorte para este estudo as civilizações hebraica, grega e romana, por terem deixado as influências mais 

marcantes para a sociedade ocidental atual. Conhecer o erotismo vivo nessas culturas antigas e como se 

processavam as práticas sexuais nos faz refletir sobre a construção histórica das atitudes e dos 

comportamentos sexuais. E é justamente o conhecimento dessa construção histórica que irá contribuir para a 

desconstrução de preconceitos e valores enraizados há gerações. O estudo dessa história nos leva à  

compreensão da dinâmica das representações entre corpo e sociedade que impõe ao corpo a sua estrutura de 

comportamento e os limites de sua liberdade. A sexualidade é um conhecimento essencial da vida humana. A 

história da sexualidade se faz necessária enquanto elemento eliciador da compreensão da concepção que se 

tem sobre sexualidade nos dias atuais. 
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Gênero como agencia: movimentos neofundamentalistas nos entornos das educações para as 

sexualidades 

 

Alexandre Luiz Polizel 

Moises Alves de Oliveira 

 

Resumo: Este ensaio tem por objetivo apresentar considerações acerca de “Como o gênero é evocado como 

agencia de movimentos neofundamentalistas nos entornos das educações para as sexualidades”. Evidencia-

se, em meados de 2014 a popularização de movimentos sociais neofundamentalistas no Brasil – do evocar 

agires fundamentalistas afim de gerar créditos (votos, representatividade política, número de fiéis, entre 

outros) – no que toca os entornos das pautas educacionais via evocação dos “Estudos de gêneros” como algo 

monstruoso, “ideológico, doutrinador, alienador”. Neste sentido, tais movimentos proliferam-se em 

denominações: “Pró-vida, Pró-família”, “Pais pela família”, “Cristãos contra a Ideologia de gênero”, 

“Movimento escola sem partido”, entre outros... Estes consistem em atores sociais, colocados a agir 

coletivamente na guerrilha para com os “Gêneros” e “Educações para as sexualidades”. É neste cenário que 

este manuscrito emerge, organizado em três eixos: a) Movimentos neofundamentalistas contemporâneos, em 

que apresentamos as articulações discursivas e (auto)identificações pelos grupos que colocam-se contrários 

aos Estudos de gêneros e sexualidades; b) Gênero como agencia, a produção genealógica das 

“Negatividades” para com os estudos de gêneros e sexualidades; e c) Educações para as sexualidades em 

tração e, a Pedagogia proposta pelos movimentos anti-gênero. 
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Implicações históricas a respeito da Educação Sexual: considerações para uma Educação 

Emancipatória 

 

Suelen Soares Barcelo de Miranda 

 

Disserta-se no presente trabalho respeito da Educação sexual por uma perspectiva de educação 

emancipatória, contrastando assim os vieses biológicos e higienistas postos historicamente ao falar de 

Educação Sexual. Para tanto, adentra-se na concepção social de Sexualidade, considerando tratar-se de parte 

intrínseca da vida humana, havendo a necessidade de trabalhar este assunto para a superação de adversidades 

instauradas dentro e fora do ambiente escolar. Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender aspectos 

da Educação Sexual no contexto escolar, observando os contornos históricos apresentados por este modelo 

de educação. A metodologia empregada voltou-se para uma pesquisa com caráter de revisão bibliográfica. 

Entre as possíveis implicações, destaca-se que que historicamente a Educação Sexual tem sido alvo de 

constantes discussões, acompanhadas de diferentes discursos, com isto, tem-se em constância, avanços e 

retrocessos perante a temática, o que reflete diretamente na prática educacional. Como considerações almeja-

se refletir a respeito dos pormenores que circundam a Educação sexual, gerando benefícios a longo prazo 

aos/às envolvidos/as, no que tange as temáticas sexuais. 
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As diretrizes e a metodologia do projeto Papo Jovem para trabalhar a Educação Sexual em sala de 

aula. 

 

Rita Cássia Pereira Bueno 

Paulo Rennes Marçal Ribeiro 

 

A educação sexual em sala de aula requer profissionais capacitados para abordar de forma plena e sensata 

temas considerados polêmicos pela sociedade, e para tal, é importante estar respaldado na literatura 

especializada e em trabalhos já desenvolvidos que sirvam de subsídio teórico-pedagógico para que a 

abordagem não seja desenvolvida a partir do senso comum. Neste trabalho, então, vamos apresentar e 

descrever um projeto de educação sexual para adolescentes desenvolvido em uma escola privada do interior 

paulista, intitulado Papo Jovem. Seu objetivo é  trabalhar saúde, prevenção e empoderamento sexual dos 

alunos adolescentes do colégio, consta na grade curricular e é desenvolvido no Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio.  A coordenação é de uma professora de Biologia, Mestra e Especialista em Educação Sexual. 

Desde 2011, ano em que foi implantado no colégio, o Papo Jovem vem conquistando espaço na comunidade 

escolar e criando suas próprias metodologias de trabalho. O projeto é estruturado em eixos temáticos, 

distribuídos e divididos em temas de diálogo por meses e anos de cada ciclo de ensino. Por exemplo, no 

Sexto Ano do Ensino Fundamental II, no mês de Fevereiro, temos o Eixo Autoestima.  Sobre cada eixo são 

aplicadas diversas atividades que envolvem dinâmicas de grupo, vídeos, bate-papo, textos, uso de bonecos, 

jogos, músicas, dentre outros. O quadro organizacional do Projeto possibilita que o aluno que frequentar todo 

o Ensino Fundamental II e Ensino Médi no colégio, terá contato com as dimensões sociocultural, biológica e 

psicológica da sexualidade humana, tendo condições de poder replicar o conhecimento adquirido.   
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Educação Sexual Somática (Sexological Bodywork) como ponte entre a terapia corporal e a Sexologia 

Clínica. 

 

Yuri Kotke Cunha 

Manuela Flaig 

 

A sexologia clínica, surgida como método a partir do trabalho pioneiro de Masters & Johnson, é utilizada 

como o método principal para o tratamento de disfunções e inadequações sexuais. O Manual Prático de 

tratamento clínico das disfunções sexuais, (CAVALCANTI. 2012.) é uma das referências contemporâneas 

para abordar assuntos relativos à saúde sexual. Mas essa abordagem encontra reflexos da visão clínica e 

medicalizada do corpo (HANNA, 1973. STROZZI-HECKLER, 2014), na qual o corpo não passa de uma 

soma de partes que podem ser estudadas como objeto. Com a introdução da abordagem holística nas ciências 

da saúde (MEDEIROS, 2015), a perspectiva mecânica clássica encontra lacunas para lidar com as sensações 

e estados subjetivos do corpo (STROZZI-HECKLER, 2014). Dessa forma, mostram-se necessários a busca 

de outras técnicas para lidar com a sexualidade de forma ampla.  Através da revisão bibliográfica, nós 

organizamos o material disponível relacionado às técnicas da Educação Sexual Somática, batizada 

originalmente de Sexological Bodywork, metodologia criada por Joseph Kramer, PhD. em 2003, para 

descrever como os procedimentos executados a partir desse modelo podem ajudar a preencher a lacuna que 

existe entre a sexologia clássica e o ambiente holístico que busca uma saúde integral do ser humano hoje em 

dia. Com a análise dos dados disponíveis, tanto teóricos quando de estudos de caso, percebemos que as 

ferramentas de foco sensorial, respiração, movimento consciente, som e uso consciente da corporeidade pode 

ser de grande benefício na integração das práticas clínicas da sexologia com uma educação sexual que 

busque uma autonomia maior dos sujeitos sobre o seu prazer, seus limites e sua liberdade. 
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Implicações na sexualidade de indivíduos com Síndrome de Turner e Síndrome de Klinefelter no 

Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina 

 

Ingrid Cavanha Gabriel 

Renata Grossi 

 

O Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina (SAG-UEL), atende 

indivíduos que buscam a realização do exame do cariótipo, ou para esclarecimentos sobre possíveis doenças 

genéticas. As síndromes frequentemente diagnosticadas no SAG-UEL são: Síndrome de Down, Síndrome de 

Turner, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Edwards, Síndrome de Patau e Síndrome de X-Frágil. Muitas 

ocasionam implicações para a sexualidade do indivíduo, tais como: infertilidade, atraso e/ou o não 

desenvolvimento de características sexuais secundárias (testículos, desenvolvimento de mamas) e 

dimorfismo do aparelho reprodutor. Há a possibilidade de que esses indivíduos tenham descendentes com 

alguma alteração genética. Essas questões trazem alguns desdobramentos sociais e psicológicos para a 

pessoa e seus familiares, como preconceito, discriminação, dificuldades com a autoestima e repertório social, 

levando a marginalização e ao isolamento. Com este trabalho, pretende-se apresentar o levantamento de 

dados sobre os aspectos biológicos e psicossociais envolvidos no desenvolvimento da sexualidade de 

pacientes com Síndrome de Turner e Síndrome de Klinefelter, acompanhados em 2017-2018. As 

informações foram obtidas nos relatos das entrevistas e atendimentos do apoio psicológico realizados com os 

pacientes. Há 2 casos com Síndrome de Turner, tal alteração só acomete mulheres e no exame de cariótipo 

apresentam apenas 1 cromossomo X (45, X0). E 1 indivíduo com Síndrome de Klinefelter, essa síndrome 

ocorre apenas em homens sendo determinada geneticamente pela presença dupla de um ou mais X 

adicionais, sendo o mais comum 47, XXY. Resultados: Pensando nos desdobramentos dessas Síndromes 

quanto a sexualidade, pode-se pensar em aspectos biopsicossociais que afetam diretamente a vida dessas 

pessoas. Nas mulheres com Síndrome de Turner, os aspectos biológicos encontrados foram: não 

desenvolvimento de caracteres sexuais secundários; estreitamento do canal vaginal causando muitas vezes 

desconforto e dor nas relações sexuais; problemas hormonais e infertilidade. Sobre os aspectos psicossociais 

temos: preconceito; infertilidade gerando em alguns casos a não aceitação ou sentimento de culpa; 

autoestima prejudicada; estigmatização; isolamento. Sobre a Síndrome de Klinefelter, nos aspectos 

biológicos foi observado o baixo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários; a alta estatura e 

braços longos; a ginecomastia que pode ter um risco aumentado de câncer, também o engajamento em 

tratamentos hormonais. Quanto aos aspectos psicossociais observou-se os efeitos do preconceito; bullying; 

distúrbios de comportamentos e aprendizagem. Conclusão: Pode-se considerar que os assuntos relacionadas 

à sexualidade das pessoas com alguma alteração genética ainda não são estudadas por muitas áreas do 

conhecimento. O papel do psicólogo nesse contexto é de extrema importância, pois esses indivíduos 

apresentam sofrimento relacionado às questões biopsicossociais. Mostra-se a necessidade de estudos nessa 

área, também a ampliação de pesquisas em outras alterações genéticas. 
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Percepções e Vivências de mulheres homossexuais acima dos 45 anos, em cidades do interior de São 

Paulo. 

 

Carolina Xavier Esteves 

Roberta Seixas 

Paulo Rennes Marçal Ribeiro 

 

Este estudo faz parte de uma investigação mais ampla, onde nela contemplamos verificar as nuances do 

envelhecimento na condição homossexual feminina, tais como: corpo, mente, saúde física e sexual, 

envelhecimento, mitos, erotismo, preconceitos e vivências. A precariedade de estudos acerca destas 

temáticas revelam a necessidade de um enfoque mais amplo e longitudinal que possam mensurar e denotar 

dados mais precisos acerca das vivências do processo de envelhecimento homossexual feminino. Deste 

modo, o objetivo deste estudo visa revelar qualitativamente as percepções de 12 mulheres homossexuais, 

com idades compreendidas entre 45 e 63 anos, moradoras de cidades do noroeste do interior do Estado de 

São Paulo, e através de análises discursivas, procurarmos compreender o porquê, da enorme invisibilidade 

descritiva homossexual nos estudos sobre envelhecimento feminino. As entrevistadas foram abordadas via 

comunidades LGBTQIA, na rede social Facebook, que, depois de esclarecidas quanto às condições do 

estudo e feitas as propostas de participação, foram agendados os encontros presenciais (de escolha das 

mesmas), para assinatura dos termos de consentimento e posterior entrevista. Para estruturar as entrevistas, 

fazemo-nos valer, de uma semi-estrutura que nos permitisse abordar pontos chave para a investigação, tais 

como: dados demográficos, trajetórias, cotidianos, perspectivas, medos, mitos, desejos e dado ser um ano 

eleitoral, posicionamentos que consideravam importantes para futuramente escolherem seus candidatos. Os 

resultados denotam, que as questões se resumem aos seus próprios corpos envelhecidos, que já não são 

considerados pela sociedade (patriarcal, machista, sexista e misógina) como corpos sexuais, reprodutivos e 

atraentes para o sexo, sendo também, pela maioria delas, não considerado como tal; a homossexualidade e as 

representações de sexualidade, segundo grande parte das entrevistadas, sequer são tidas em conta ao 

envelhecerem, logo estudar uma mulher que dá prazer a outra não é algo interessante aos olhos da sociedade; 

além dos declives físicos, próprios da menopausa e do envelhecimento, a maior parte das entrevistadas 

revelou entender que a sua invisibilidade social  se deve em grande parte por dois fatores: o primeiro, em não 

se exporem ao preconceito e o segundo por não haver uma erotização, um interesse, um desejo pelo corpo 

feminino envelhecido e carregado de marcas da vida. Com relação à questões políticas, a maioria preferiu 

referenciar questões de senso comum, como segurança, saúde, educação, fim da corrupção e apenas duas 

disseram se importar com a posição de suas futuras escolhas, exigindo que não fossem homofóbicos e que 

viessem a combater com firmeza a violência contra a mulher. Faz-se urgente e necessária uma maior atenção 

a este público, carenciado de respeito e de dignidade, onde essas mulheres possam se sentir devidamente 

esclarecidas, cuidadas e empoderadas, a educação sexual pode ajudar a combater os estigmas da sexualidade 

e do envelhecimento, mas ainda assim é necessária uma ampla política social que contemple este público e 

promova uma melhor qualidade de vida.  
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Transgeneridade como diagnóstico psiquiátrico em manuais médicos: avanços e desafios 

 

Erick Leonardo Naiverth Antonechen 

Lara Dayeh Bocato 

Marcos Liboni 

 

Os conceitos de normalidade e patológico em psiquiatria são controversos. Quando a apresentação clínica é 

exuberante, a restrição desses limites é clara. Todavia, a maioria dos casos trata de assuntos fronteiriços, em 

que o comportamento e a forma de sentir não encontram demarcações definidas. Por não ser possível 

determinar o que é normal e patológico, os conceitos passaram a ser agrupados em manuais médicos. 

Criados em 1893 e 1952, respectivamente, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID) e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) 

tentam sistematizar critérios clínicos através de diretrizes. O assunto sobre trangeneridade foi introduzido no 

DSM-III (1980) pela designação Transexualismo e no DSM-IV (1994) como Desordem da identidade de 

gênero – termo também encontrado no CID-10 (1992). Já em 2013 há uma atualização no DSM-5 que 

publica um capítulo denominado Disforia de gênero, definida como um espectro de vivência incongruente 

entre o gênero biológico ao nascimento e o gênero expresso, logo permanece como patologia passível de 

diagnóstico. Mais recentemente, em 2018, o CID-11 retira a transexualidade do capítulo de Desordens 

mentais e comportamentais e a inclui como Condições relacionadas à saúde sexual, simbolizando uma 

mudança no caráter patológico da condição, amparada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em vista 

disso surge a pergunta: como o conceito de transgeneridade se modificou ao longo do tempo? Através de 

revisão de literatura há em vigência atualmente dois manuais médicos divergentes que sistematizam o 

conceito de transgeneridade. Pelo DSM-5, a Disforia de gênero é considerada um diagnóstico. Já no CID-11, 

a denominação Incongruência de gênero está entre as Condições relacionadas à saúde sexual, ou seja, uma 

variante comportamental. Se pelo manual americano (DSM) existe, para adultos, a exigência de 

preenchimento de 2 dos 6 critérios apresentados e, em crianças, 6 dos 8 critérios, no CID-11 esta 

classificação impõe 2 de 4 critérios e 3 dos 3 critérios para adultos e crianças, respectivamente. No quesito 

“duração”, estabelece-se a necessidade de 6 meses de vivência no DSM-5 (independentemente da idade), 

enquanto no manual europeu o termo é vago: “vários meses” para adultos, e 2 anos para crianças. Apesar de 

não ser o escopo deste trabalho, é recorrente crianças com menos de 5 anos apresentarem discurso 

compatível com o da transgeneridade (de 1% a 2%), uma vez que a identificação com papéis de gênero 

inicia-se entre os 2 e 4 anos. Assim, e para além do exposto, fica evidente que crianças transgêneras e 

pessoas que não se encaixam dentro dessas normas por algum motivo tornam-se invisíveis. É inegável que o 

diagnóstico diferencial com outras patologias psiquiátricas e a maior incidência de comorbidades nesta 

população exigem atenção, além da importância para a cobertura de planos de saúde e registro de 

procedimentos médicos para adequação biológica. Contudo, urge que se tenha a dimensão dessa vivência 

para o oferecimento de ajuda adequada, sem estigmatização e nem privação dos direitos civis. 
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