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Excerto do artigo: Encarar o desafio da Educação Sexual na escola

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematicos/sexualidade.pdf

Princípios para uma Educação Sexual na Escola

Jimena Furlani1

Esses princípios objetivam “perturbar” aqueles e aquelas que pretendem desenvol-
ver uma Educação Sexual na Escola.  

Longe de terem qualquer pretensão de finitude, são entendimentos que procuram 
mostrar o quanto o trabalho pedagógico e docente estão, rigorosamente, articulados. Essa 
articulação reflete “certa coerência” entre muitos aspectos, entre eles: a representação que 
temos sobre o papel da educação e o que deve conter o currículo escolar, o entendimento 
e significados frente à sexualidade humana, a ideia do que é próprio para infância e para 
juventude, a noção filosófica da existência humana, a concepção de vida em sociedade, a 
compreensão sobre direitos humanos de respeito às diferenças.

A linguagem utilizada é (foi) afirmativa e propositadamente escolhida para demons-
trar: que educar não é um ato neutro; que há uma íntima relação entre o que pensamos e 
nossa prática pedagógica; que toda prática docente é amparada por uma teorização (mes-
mo que não tenhamos consciência dela); que a formação docente (os cursos de formação) 
e a educação continuada deveriam refletir esses pressupostos teóricos e práticos; que o ato 
pedagógico é permeado de decisões, escolhas e, portanto, por disputas de saberes e signifi-
cados... Tudo isso torna a educação uma ação, permanentemente, política.

1 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005). Graduada em Ciências Biológicas pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (1993). 
Professora Efetiva da UDESC (Univ. do Estado de Santa Catarina) desde 1994, no Centro de Educação, no Curso de 
Pedagogia.
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1. A educação sexual deve começar na infância e, portanto, fazer parte do currículo 
escolar – as temáticas discutidas na educação sexual são conhecimentos imprescindíveis 
à formação integral da criança e do/a jovem. O sexo, o gênero, a sexualidade, a raça, a 
etnia, a classe social, a origem, a nacionalidade, a religião, por exemplo, são identidades 
culturais que constituem os sujeitos e determinam sua interação social desde os primeiros 
momentos de sua existência. A sexualidade se manifesta na infância, na adolescência, na 
vida adulta e na terceira idade. 
Esperar para abordar a sexualidade, apenas na adolescência, reflete uma visão pedagógica 
limitada, baseada na crença de que a “iniciação sexual” só é possível a partir da capacidade 
reprodutiva (puberdade). Com isso, a Escola está sempre atrasada: em relação às 
expectativas e as vivências das crianças e jovens, em relação a sua capacidade de mudar 
comportamentos com a informação que oferece.

2. As manifestações da sexualidade não se justificam, apenas, pelo objetivo da “repro-
dução” – a vivência da sexualidade, desde a infância, se justifica pela descoberta corporal, 
vista como um ato de autoconhecimento. Na medida em que descobertas sexuais-afetivas 
ocorrem, aumentamos nossa capacidade de socialização e interação interpessoal. As ma-
nifestações da sexualidade, em crianças, jovens e adultos produzem efeitos. Esses efeitos 
nos permitem compreender os significados culturais dessas práticas e as normas e regras 
da vida em sociedade, construídas discursivamente, na cultura. A descoberta corporal e 
afetiva, individual ou com parceiros/as, permite a obtenção de sensações prazerosas. A 
presença dessas sensações prazerosas é fator importante para que a pessoa alcance um 
estado de gratificação física, psíquica e emocional. A permanência desse estado possibilita 
a realização pessoal pelo estabelecimento de relacionamentos duradouros e felizes. A ma-
ternidade e paternidade são escolhas pessoais e integram o projeto de vida de cada pessoa, 
independente dela ter, ou não, capacidade reprodutiva.

3. A descoberta corporal é expressão da sexualidade. Brincar com os genitais é uma 
etapa desse aprendizado, já na infância – comumente na educação infantil, as crianças 
manipulam seus genitais – o que causa, muitas vezes, embaraço e constrangimento na 
Escola. Este ato faz parte de um processo universal, esperado e benéfico do aprendizado 
infantil da sexualidade. A escola pode educar a criança a aprender noções acerca de 
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intimidade e privacidade pessoal, entendendo o momento e o local apropriado para tais 
manifestações. Há uma grande diferença entre “educar para a negação-proibição” e “educar 
para a positividade-consentimento”. Consentir significa orientar a criança e o jovem para 
que entendam e aprendam o local e o momento adequados para manifestar sua sexualidade.

4. Não deve existir qualquer segregação de gênero nos conhecimentos apresentados a 
meninos e meninas, portanto, a prática pedagógica deve acontecer sempre em coeducação 
– é através da socialização do conhecimento que a Escola pode ser, inquestionavelmente, 
democrática. A convivência mútua e o compartilhamento de experiências subjetivas 
e materiais é um modo de meninos e meninas, rapazes e garotas, homens e mulheres 
superarem as desigualdades de gênero, respeitarem-se mutuamente colocando em xeque 
os pressupostos que legitimam o sexismo, o machismo e a misoginia. Considerar que certos 
assuntos e/ou informações dizem respeito apenas a meninos (ou a meninas) é contribuir 
para um modelo de educação parcial e fragmentado que tende a legitimas as desigualdades 
nas relações de gênero. 

5. Meninos e meninas devem/podem ter os mesmos brinquedos – brincar de carrinho 
ou de casinha, assim como de qualquer outro tipo de brinquedo, não será determinante 
da orientação sexual da criança ou jovem. Os brinquedos infantis estão relacionados 
com o aprendizado específico de habilidades, com a socialização e com a imitação de 
atividades humanas adultas. Quando as crianças têm a oportunidade de interagir com os 
mais variados brinquedos, elas adquirem aptidões específicas como: coordenação motora, 
reflexos, visão lateral... Elas exercitam atitudes futuras como: desenvoltura no trânsito, 
controle das emoções, iniciativa, segurança, assertividade, responsabilidade, confiança... 
Elas experimentam papeis adultos: de pai, de mãe, de professora, de professor, de irmão 
mais velho, de irmã mais velha, de tutor, de responsável...

6. A linguagem plural, usada na Educação Sexual, deve contemplar tanto o conhecimento 
científico, quanto o conhecimento popular/cultural – a Escola deve considerar 
igualmente válidos, os saberes populares (do senso comum), e os saberes sistematizados 
pela humanidade ao longo de sua história (o saber científico). Ambos são constituintes 
das experiências dos sujeitos e são expressões da multiplicidade linguística sociocultural 
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humana. Na educação sexual as crianças e jovens aprendem os nomes dos genitais e 
das partes do corpo, numa associação com a nomenclatura ensinada na família. Esse 
entendimento de respeito e de reconhecimento da multiplicidade é um primeiro e simples 
passo para a compreensão da diversidade como algo positivo. Neste sentido, a escola pode 
pensar em utilizar a linguagem sempre no plural, por exemplo, em outras situações: para 
os muitos tipos de famílias, para as muitas formas de amar, para os muitos modos de ser 
mulher e homem, etc.

7. Há muitos modos da sexualidade e do gênero se expressar em cada pessoa, portanto 
não me importo se minhas(meus) alunas(os) forem homossexuais – o afeto e a atração 
erótica entre pessoas do mesmo sexo talvez seja o aspecto da sexualidade mais difícil de ser 
aceito e compreendido, por muitas pessoas, entre elas educadoras/res. A homossexualidade, 
a partir do século XVIII, foi enfaticamente, significada por discursos e instituições voltados 
a legitimar como normais, apenas a heterossexualidade e a reprodução. Hoje, a instituição 
médica (que considerou a homossexualidade doença e desvio sexual no século XVIII) afirma 
ser o sentimento afetivo entre pessoas do mesmo sexo uma possibilidade de expressão legítima 
da sexualidade humana. Superar o sentimento negativo (de preconceito e discriminação) 
e considerar essa sexualidade como positiva é um desafio para educadoras/res... Mas, essa 
tentativa é a primeira atitude daqueles que buscam uma sociedade mais igual, menos violenta, 
que respeita os direitos humanos, que aceita a diferença, que considera a diversidade sexual 
positiva e benéfica.

8. A educação sexual pode discutir valores como respeito, solidariedade, tolerância... E 
assim, questionar preconceitos – sempre que possível, as atividades programadas devem 
levar as crianças e jovens a refletir sobre a importância de se aceitar “o outro”, “o diferente”. 
Essa educação pode ser vista como uma forma da Escola contribuir para a diminuição das 
desigualdades sociais, na busca pela paz, contra as muitas formas de exclusão baseadas 
no sexo (o sexismo e o machismo), no gênero (a misoginia), na raça (o racismo) e na 
sexualidade (a homofobia, a lesbofobia, a transfobia), na origem e classe social (a xenofobia). 
Resgatar valores humanos e considerar a diferença como positiva é contribuir para uma 
sociedade onde as pessoas sejam, efetivamente, mais felizes.
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Após a leitura desses princípios, procurando responder para si mesmo/a: o que me 
dificulta aceitar tal princípio? Quais os limites (as dificuldades) dessas ideias, na Escola, de 
hoje? Que princípio seria mais facilmente aceito e qual encontraria maior resistência? O 
que eu precisaria aprender/discutir para considerá-lo válido? Por que possuo sentimentos 
e aprendizados divergentes de tal enunciado?  Em que medida meus cursos de formação 
não contemplaram tais discussões?

Suas respostas, certamente, apontarão para o passo seguinte: o processo permanente 
de formação (de constituição, de preparação) para o trabalho docente de educação sexual 
na escola. O desafio está posto!

FURLANI, Jimena. Encarar o desafio da Educação Sexual na escola. In: Sexualidade. 
Curitiba: SEED, 2009 – 216p.


