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Resumo 

 

Este trabalho é um estudo teórico e tem como objetivo central compreender a função da 

psicologia no processo de regulação da sexualidade no ambiente escolar, sobretudo pela 

atuação da Psicologia Escolar. Buscamos entender como a escola contribui para produção, 

reprodução ou a crítica de determinadas expressões da sexualidade. Além disso, buscamos 

demonstrar o modo como esta instituição se coloca no centro das disputas pelas forças 

antagônicas na sociedade. Nesse sentido, procuramos identificar como essas relações e 

questões têm sido elaboradas e processadas pela psicologia brasileira, sobretudo pela atuação 

do Conselho Federal de Psicologia. Dessa forma, tentamos analisar criticamente os aspectos 

ideológicos que atravessam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), norteadores da 

educação formal brasileira no tripé relacional: escola, sexualidade, psicologia. 

 

Palavras-chave: Sexualidade. Escola. Psicologia. Psicologia Escolar. PCNs 

  



 

 

Abstract 

 

This work is a theoretical study and its main objective is to understand the role of psychology 

in the process of regulating sexuality in the school environment, especially by the procedure of 

School Psychology. We seek to know how school contributes to the production, reproduction 

or critique of certain expressions of sexuality. Besides that, we look for to demonstrate the way 

how this institution places itself at the center of disputes by antagonistic forces in society. In 

this sense, we seek to identify how these relations and questions have been elaborated and 

processed by Brazilian psychology, especially by acting of the Federal Counsel of Psychology. 

Thus, we try to critically analyze the ideological aspects that cross National Curricular 

Parameters (NCPs) that guide Brazilian formal education in the relational tripod: school, 

sexuality, psychology. 

 

Keywords: Sexuality. School. Psychology. School Psychology. NCPs. 
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Introdução 

 

Este trabalho é uma análise teórica sobre o papel da Psicologia brasileira na regulação 

da sexualidade. Nossa intenção é resgatar o percurso histórico, político e ideológico da 

educação sexual no Brasil e a sua relação com a escola e a Psicologia. Nesse sentido, a pergunta 

da pesquisa é como essas categorias: educação sexual, escola e Psicologia se relacionam na 

regulação da sexualidade em uma sociedade como a nossa: periférica, dependente, de 

capitalismo tardio e em amplo processo de aprofundamento de crise. É também interesse saber 

de que modo a escola e a Psicologia, por meio da educação sexual, podem auxiliar na 

transformação da realidade e na construção de um outro tipo de sociedade. Uma sociedade na 

qual o prazer seja mais que uma consequência da relação de consumo ordenado pela sociedade 

do capital e a satisfação cumpra mais do que a agenda da economia hierarquizada das 

necessidades individuais e sociais. A possibilidade de uma sociedade em que a sexualidade 

desenvolva-se livremente para além da concepção biologicista, centrada na genitalidade e na 

reprodução não é apenas um flerte com a utopia no horizonte, mas uma possibilidade concreta 

pela ação revolucionária. Esta ação lança um chamado à educação e à Psicologia no processo 

de constituição dessa nova sociedade, para o qual são convocadas a repensarem suas 

vinculações com as instâncias de dominação, desde as mais simples às mais complexas.   

Assim, recorremos a legislação, projetos e programas em torno da normatização e 

regulamentação da educação e de modo específico da educação sexual no Brasil. Pesquisamos 

e analisamos expedientes normativos e reguladores da Psicologia e da conduta do profissional 

de psicologia que se relacionam diretamente com a questão em estudo. Como saber inerente à 

Psicologia, foi uma escolha centralizar na Psicologia Escolar ou Educacional, para 

compreender como os saberes psicológicos se inserem e interagem com a educação e, 

consequentemente, com a educação sexual na regulação da sexualidade.  

O interesse no tema surge da inquietação sobre o modo como as questões vinculadas à 

sexualidade são tratadas nos ambientes públicos e privados, tais como os familiares, escolas e 

até mesmo nos espaços universitários. O que se percebe é que quando o assunto é inserido, ora 

é tratado com um profundo grau de proibição que acaba inibindo as intervenções ou os 

interlocutores, ora as mediações demonstram uma pseudoliberdade representada sob o direito 

à liberdade de expressão que mais estigmatizam identidades e as próprias manifestações da 

sexualidade dos que auxiliam num processo emancipatório. Além disso, precisamos entender 

onde a educação sexual situa-se nesse contexto contraditório e como ela atua enquanto 

promotora da alteração dessa realidade. Ao ingressar no mestrado em Psicologia comecei a me 
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questionar, a partir da teoria freudiana sobre sexualidade, como a Psicologia se insere e suas 

possíveis contribuições nesse cenário em que a educação sexual está sendo implantada e 

desenvolvida. Desse modo, me propus a analisar como as categorias educação sexual e 

Psicologia, atuam na regulação da sexualidade. 

 A transversalidade adotada na legislação brasileira, para a educação sexual, nos parece 

relegar sua importância à uma categoria de segunda ordem na relação das prioridades no 

desenvolvimento integral dos sujeitos. Tratada como um assunto de terceira grandeza, de que 

forma poderia, a educação sexual, contribuir para dar respostas às reivindicações de superação 

dos preconceitos, das desigualdades de gênero, das violências e explorações sexuais que 

reforçam as diferenças como marcadores sociais? Em que medida a Psicologia brasileira atua 

na produção, reprodução ou crítica dessa realidade de discrepâncias e de aprofundamento de 

crises?   

A própria definição de sexualidade utilizada pelos instrumentos reguladores oficiais se 

contrapõe à reduzida importância destinada à educação sexual no Brasil. Concebida como uma 

dimensão fundamental e uma necessidade básica da existência humana, a sexualidade é 

considerada um direito humano básico de acordo com o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC, 2000). A partir desta definição podemos concluir que a sexualidade exerce forte 

influência sobre a vida psíquica, física e social das pessoas. 

Nesse sentido, no primeiro capítulo fizemos uma breve conceituação da sexualidade 

segundo alguns de seus principais críticos o que também nos permitiu distinguir entre sexo e 

sexualidade. Optamos por Sigmund Freud por compreendermos que sua teoria trouxe 

ampliações ao conceito sobre a questão sexual ao afirmar a presença da sexualidade na infância 

não estanque à visão biologicista, ao apresentar e demonstrar uma estrutura do psiquismo e por 

ressaltar a importância da infância no desenvolvimento dos transtornos mentais nas fases 

subsequentes. Também utilizamos a tese desenvolvida por Herbert Marcuse porque além do 

autor apresentar uma crítica à teoria freudiana ele apresenta uma noção de sexualidade que se 

relaciona com repressão e capitalismo. Ao mesmo tempo sua teoria se desenvolve sob a visão 

da liberdade repressiva, da libertação e de Eros numa perspectiva emancipatória. Buscamos 

também elementos conceituais na teoria de Michel Foucault em que sua noção de sexualidade 

se relaciona com poder. 

Essas teorias colaboram com o debate sobre a pertinência de discutir a educação sexual 

e como elas se incorporam na função ou papel da escola e da Psicologia nesse contexto. 

No segundo capítulo abordamos a educação sexual e a legislação pertinente 

historicizando o caminho percorrido na luta e processos pela implantação da educação sexual 
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no Brasil. Para isso, compreendemos que é importante fazer uma breve explicação da 

concepção do termo regulação, da função da escola na regulação da sexualidade e, por fim, 

uma breve exposição da legislação relacionada com a educação sexual no Brasil apresentando 

as principais perspectivas ideológicas que as atravessam e os movimentos em contradição e as 

disputas em torno dessa questão. A documentação foi selecionada a partir de buscas realizadas 

nos sites e nos documentos oficiais utilizados como normas, reguladores e diretrizes da 

educação no Brasil, encontrados sobretudo no site oficial do Ministério da Educação e Cultura. 

Utilizamos como instrumentos norteadores da análise a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), O 

Plano Nacional de Educação (PNE), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Ainda assim, outros documentos foram agregados com o intuito de perceber também a 

trajetória histórica do processo de reivindicação da educação sexual na nossa sociedade. 

No terceiro capítulo abordamos a relação da Psicologia e a regulação da sexualidade no 

contexto da educação sexual. Nesse sentido, recorremos aos sites oficiais do Conselho Federal 

de Psicologia (CFP), da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional 

(ABRAPEE) e da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) em busca de 

expedientes e publicações relacionadas à educação sexual ou às questões vinculadas à 

sexualidade. Dessa forma, nos colocamos a analisar os documentos encontrados para 

compreender os posicionamentos e perspectivas que pautam tais expedientes. A partir dessa 

análise é possível de que modo a Psicologia tem influenciado na regulação da sexualidade e 

seu papel no contexto da educação sexual. 
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Capítulo 1. A sexualidade segundo alguns de seus principais críticos e pertinência 

de discutir educação sexual 

 

Se a sexualidade é uma das dimensões importantes do ser humano que possibilita sua 

manifestação subjetiva, histórica e social (Nunes & Silva, 2006) seria de pressupor que o debate 

público sobre o tema tivesse a mesma relevância. E ainda, que tais abordagens pudessem 

propiciar o desenvolvimento de uma visão mais humanista, reflexiva e crítica sobre as 

manifestações sexuais. 

Entendemos que a sexualidade é tão importante como qualquer outra dimensão 

ontológica do ser humano e que as questões da sexualidade se relacionam intimamente com o 

modo de produzir a vida. Nesse sentido, a sexualidade não deve ser abordada de forma estanque 

somente aos fatores biológicos, mas associada e construída de acordo com as condições 

históricas, sociais, econômicas e culturais (Spitzner, 2005) intrincadas no desenvolvimento de 

uma sociedade. 

De acordo com Spitzer (2005), a posição primitiva de acasalamento possuía uma 

finalidade instintiva e não premeditada. A modificação postural, passando à forma ereta, torna 

o sexo uma ação premeditada, intencional e agradável. Podemos inferir que tal alteração mudou 

não apenas a forma das relações sexuais como a relação com a natureza.  

Em a Ideologia Alemã (Marx e Engels,1987), o primeiro pressuposto da história 

humana é a existência de seres humanos vivos. Ao afirmar que o primeiro fato a constatar é a 

organização corporal, está implícito de que tal organização condiciona a produção dos “seus 

meios de vida (...), indiretamente, sua própria vida material” (Marx & Engels, 1987, p. 27). No 

processo do desenvolvimento histórico, da complexificação das necessidades humanas a 

humanidade se renova diariamente, criam outros indivíduos, procriam. Assim, a procriação tem 

uma base biológica ou natural e uma social, inicialmente, única e limitada: a família. 

Posteriormente, o crescimento populacional e a ampliação das necessidades, torna essa família 

uma relação secundária, geram novas relações sociais (Marx & Engels, 1987). 

O que queremos dizer com isso é que o modo como os homens existem e se relacionam 

com a natureza e com outros de si, não determina apenas a sua existência física, mas própria 

existência e como ela manifesta-se (Marx e Engels, 1987) e que, a produção da vida e sua 

ocorrência, dependem das condições materiais de sua produção material e ou intelectual. 

Portanto, discutir educação sexual corresponde também expor o modo como a sociedade se 

organiza e a forma como essa organização produz a vida. Dessa maneira, importa conhecer a 

realidade e dizer sobre essa realidade de maneira crítica a ultrapassar as contradições postas do 
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nosso tempo e da nossa sociedade.  

Nesse sentido, as teorias sobre a sexualidade relacionam-se diretamente com momentos 

específicos da história e isso implica em afirmar que determinadas concepções do homem e da 

natureza correspondem de forma própria a esses momentos.  

 

1.1. Freud e a Teoria da Sexualidade 

 

A busca por respostas aos transtornos mentais dos adultos levou Sigmund Freud (1856-

1939) a defender sua teoria sobre a existência da sexualidade infantil e as contribuições desse 

neurologista (Nunes & Silva, 2006) foram decisivas para esse reconhecimento. Durante sua 

investigação, Freud desenvolveu e organizou a teoria do inconsciente e da dupla consciência. 

Dedicado a investigar a origem neuroses nos indivíduos adultos Freud passa a analisar o 

comportamento infantil e conclui que é na infância que instala-se o estado patológico manifesto 

nas fases subsequentes.  

As primeiras noções sobre a sexualidade na teoria freudiana partem dos pontos de vista 

da fisiologia e da química e pelas influências de Fliess por volta de 1890 (Freud, 1901/1905). 

Seis anos depois surgem as primeiras manifestações de uma abordagem mais psicológica em 

que aparecem elementos também da cultura como a vergonha e a moral. É a partir disso que 

Freud irá suspeitar de que os fatores causais da histeria estavam localizados na infância. Essa 

questão levou alguns anos para que o próprio Freud pudesse afirmar sua teoria, ora fazendo sua 

defesa, ora se posicionando contra, como acontece em alguns pronunciamentos sobre seu 

ensaio A Sexualidade e a Etiologia das Neuroses. Por um lado, diz que “as crianças são capazes 

de todas a funções sexuais psíquicas e de muitas das somáticas e que é errôneo supor que a vida 

sexual só comece na puberdade” (Freud, 1901/1905, p. 81).  Por outro lado, declara que é 

sempre desastrosa atividade sexual na infância e que tais experiências nesse período estão 

propícias a formação de patologias (Freud, 1901/1905). Embora sejam, em alguma medida, 

contraditórias, para nós se apresenta como um alerta às concepções sobre a sexualidade na 

infância que tomam como referência as experiências adultas. O fato de afirmar a sexualidade 

infantil, isso não significa que a precocidade seja saudável. Também podemos tomar essas 

afirmações como advertência às culturas de violência e agressão contra a infância, em especial, 

as vinculadas à sexualidade, a exemplo de práticas comportamentais que naturalizam a união 

sexual entre adultos e crianças, a mutilação dos genitais, a prática do estupro e da violência de 

gênero. 

A experiência sexual, a partir da concepção adulta, deve ser relegada à maturidade 
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física, psíquica e emocional. Pois para Freud (1901/1905), a sexualidade e a vida sexual é 

importante para todas as realizações humanas. Dessa forma, a teoria da sexualidade infantil é 

também uma contraposição à noção clássica fundamentada sob os impulsos instintivos. Noção 

que concebe a criança como ser assexuado, nas experiências sexuais somente a partir da 

puberdade e de que o objeto e os objetivos são pré-determinados e a finalidade é fixa. Essa 

noção reforça as questões biológicas, a heteronormatividade e exclui as dimensões culturais, 

históricas e sociais. A noção ampliada do conceito de sexualidade de Freud, concebe que: 

 

A criança possui, desde o princípio, o instinto e as atividades sexuais. Ela os 

traz consigo para o mundo, e deles provêm, através de uma evolução rica de 

etapas, a chamada sexualidade normal do adulto. Não são difíceis de observar 

as manifestações da atividade sexual infantil; ao contrário, deixá-las passar 

despercebidas ou incompreendidas é que é preciso considerar-se grave (Freud, 

1970, citado por Nunes & Silva, 2006, p. 46). 

 

A teoria da sexualidade de Freud, reforça a importância e a complexidade do 

desenvolvimento psicossocial da criança. Ao considerar a sexualidade infantil desde o 

nascimento, Freud nos possibilita a pensar a sexualidade não apenas a partir dos referenciais 

adultos e encarar com naturalidade os atos e efeitos sexuais das crianças como ereção, 

masturbação que ele denominou auto-erotismo.  

A sexualidade infantil é definida por dois argumentos centrais: “o caráter predominante 

auto-erótico da vida sexual infantil e a fragmentação dos impulsos pelas zonas erógenas” 

(Mezan, 2003 citado em Neves, 2016, p. 58). A primeira manifestação impulsiva sexual não 

desvincula o prazer libidinal da necessidade biológica, a exemplo da sucção do polegar. Essa 

desvinculação ou ruptura ocorre com o processo de auto erotização por meio do desvio objetal: 

do seio para o dedo, por exemplo. Nesse exemplo, a finalidade é a obtenção de prazer e não 

uma necessidade puramente biológica. O corpo se torna meio e fim de satisfação dos impulsos 

sexuais. 

Assim, o conceito de sexualidade teve de ser ampliando de modo a incorporar muitas 

coisas que não se classificavam sob a função reprodutora (Freud, 1920/1922). Obviamente, 

antes de ser aceita no campo científico a teoria freudiana provocou grande repercussão na 

sociedade conservadora contemporânea de Freud. 

Desse modo, lidar com naturalidade em relação a essas manifestações sexuais da 

infância é preservar os indivíduos do desenvolvimento de patologias psíquicas originadas pelo 

modo severo e violento com que, normalmente, os adultos respondem as expressões sexuais 

das crianças. Assim, o próprio Freud afirma que as psiconeuroses aproximam-se das 
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perversidades e “é bem possível, de fato, que a disposição constitucional, além de um grau 

desmedido de recalcamento sexual e de uma intensidade hiperpotente da pulsão sexual” (Freud, 

1901/1905, p. 104). 

De acordo com Marx & Engels (1987), o primeiro ato histórico é a produção dos meios 

necessários para a satisfação das necessidades e da produção da própria vida. Nesse sentido, a 

satisfação das necessidades primeiras, consequentemente, demandam satisfações mais 

elaboradas e instrumentos de satisfação mais complexos. Isso pressupõe uma intencionalidade 

sobre a satisfação das necessidades. Ao retomar a tragédia de Édipo Rei Freud (1920/1922), 

inaugura também um sujeito dotado de vontade e de responsabilidades na relação consigo 

mesmo, com a natureza e com outros homens. Enquanto que para Marx & Engels (1987) o 

processo de satisfação das necessidades seja a mola propulsora do progresso civilizatório e da 

complexificação das relações e do modo de produção, para Freud a satisfação se relaciona com 

o princípio de prazer1 e o princípio de realidade, a qual ele denominou de libido (Freud, 

1920/1922). 

A libido se manifesta de diversas maneiras e está presente desde o nascimento. Freud 

(1920/1922), a partir da descoberta da sexualidade infantil, classificou a libido segundo a fonte, 

as zonas erógenas e os objetos de prazer.  

Essa classificação foi realizada de acordo com as fases de desenvolvimento infantil. A 

fase oral corresponde a zona erógena relacionada com a boca e lábios e o prazer se manifesta 

no ato de levar objetos à boca e as ações que ela pode realizar: comer, mastigar, engolir, sugar. 

A fase anal se relaciona com o prazer de expelir ou reter as fezes e a zona erógena privilegiada 

é o ânus. O objeto de prazer pode ser facilmente substituído por outros elementos externos ao 

corpo: barro, argila, massinha etc. A fase fálica ou genital tem como fontes de prazer os órgãos 

genitais e a satisfação pode ser suprida pela masturbação, toques ou manipulação com objetos. 

Nessa fase são comuns as ereções, o exibicionismo e a curiosidade infantil.  

O modo como adulto lida com essas fases infantis pode acarretar em uma erotização 

(saudável ou patológica) ou a estigmatização de quaisquer das zonas erógenas do corpo, a 

exemplo das carícias afetivas ou das repressões violentas ou agressivas. 

Outra contribuição de Freud é a descoberta do inconsciente. De acordo com o autor, 

esse componente psíquico não é um lugar ou uma coisa, mas uma lógica que emerge de modo 

fragmentado, disfarçado, enigmático que se opõe a consciência (Freud, 1920/1922). Essa 

                                                 
1
 “Tendência que opera a serviço de uma função, cuja missão é libertar inteiramente o aparelho mental de 

excitações, conservar a quantidade de excitação constante nele, ou mantê-la tão baixa quanto possível” (Freud, 

1920/1922, p. 73). 
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descoberta auxiliou na elaboração da estrutura do aparelho mental em três instâncias que 

relacionam-se entre si: id, ego, super-ego. 

O id é a libido plena, sem freios, sem limites, energia bruta em busca de satisfação. O 

ego é a parte consciente, voluntária e racional, poderíamos dizer que é a instância mediadora 

entre o id e o super-ego. Este último é associado às repressões e o recalque direcionados ao ego 

e ao id e se manifestam nas formas dos aspectos culturais e sociais, que por sua vez podem ser 

internalizados elaborados de modo inconsciente.  

No que diz respeito a sexualidade infantil, a teoria freudiana contribui para o seu 

reconhecimento, contudo, ainda hoje ela é negada de modo violento. Nesse sentido, não basta 

reconhecer a existência da sexualidade na infância é preciso compreendê-la dentro da 

amplitude do sujeito complexo que a desenvolve. Além disso, é necessário respeitar esse sujeito 

como um ser sexual, não a partir das concepções ou erotizações do adulto, mas em suas 

capacidades de desenvolvimento e que, nesse processo, ele seja capaz de observar, analisar e 

de transformar a realidade de opressão em uma presença autônoma numa natureza de liberdade. 

A opressão, promovida por uma sociedade como a nossa, origina violências das mais diversas 

ordens. Essas violências vão desde a criminosa negação da sexualidade e do prazer, como a 

própria negação de existência ou de manifestação da vida. E para que a vida se desenvolva em 

sua plenitude humana são necessários os meios para esse desenvolvimento e para libertação da 

servidão e, essa possibilidade, ela é “real no mundo real e através de meios reais” (Marx e 

Engels, 1987, p. 65).  

 

1.2. A Sexualidade em Marcuse e suas relações com o capitalismo 

 

A liberdade ocupou grande parte dos estudos de Hebert Marcuse (1898-1979). Para este 

teórico a libertação se daria por uma revolução cultural por meio da emancipação da 

consciência e da libertação sexual. Intrigado com as questões pós-guerra e com o poder de 

dispersão e aniquilação de qualquer oposição à hegemonia dominante, o autor se põe a pensar 

perspectivas de produção da vida que não fosse pela via da lucratividade sem limites e da 

opressão para manutenção dessa realidade.  

A teoria de Marcuse sobre a sexualidade é, também, uma crítica à sociedade neurótica 

de consumo em plena expansão. Para o autor a sociedade capitalista utiliza tanto dos 

instrumentos midiáticos quanto do aparelhamento político e ideológico para capturar, 

simbolicamente, os desejos, incluindo os sexuais (Marcondes F. 1984 citado em Genaro, 2008). 

Sua teoria é ainda uma crítica tecida à teoria da sexualidade de Freud. Contudo, para Pisani 
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(2006), Marcuse aponta que a teoria sobre a cultura desenvolvida por Freud remete à uma 

imagem de libertação gerada pelo próprio “pessimismo freudiano quanto à possibilidade de 

felicidade e liberdade individuais levariam dialeticamente à negação e a recusa dessa sociedade 

repressiva” (Pisani, 2006, p. 204). Nesse sentido, Marcuse (2015) é uma crítica direta ao 

princípio de realidade metapsicológico freudiano que contrapõe progresso civilizatório e 

liberdade e, consequentemente, ao prazer ou à satisfação natural das necessidades.  

Marcuse (2015), refuta a antagonia perene apresentada e defendida por Freud entre 

satisfação e progresso civilizatório e de que a barbárie ou a desumanização são evitadas pela 

repressão imposta pelo princípio de realidade sobre a libido. Contudo, em Além do Prazer 

(1920/1922), Freud, afirma que os instintos libidinais podem seguir para involução ou para um 

desenvolvimento superior e que as condições materiais reais determinam o seu destino. O autor 

assume essa concepção não como parte de um processo de liberdade ou satisfação completa, 

mas como um processo de adaptação biológica naturalmente necessária. Nesse sentido, a 

repressão se resume a uma economia da satisfação para que os instintos libidinais não cessam 

sua busca pela satisfação completa (Freud, 1920/1922). Assim, se torna um processo perene e 

inconcluso em que o objeto se torna inatingível, necessitando de mais repressão para manter o 

curso do “instinto para a perfeição” não atribuído à todas as classes de humanos. O desvio desse 

caminho, quase inevitável, alguns tipos de neuroses. Portanto, o processo evolutivo ocorre de 

modos diferenciados a determinados seres humanos, segundo suas condições materiais de 

existência. Segundo o autor, “as condições dinâmicas para o seu desenvolvimento estão 

universalmente, mas apenas em raros casos a situação econômica parece favorecer a produção 

desse fenômeno” (Freud, 1920/1922, p. 53).  

Dessa maneira, o progresso civilizatório e cultural da humanidade é marcado pela 

transformação dos objetivos primários do indivíduo ou da desnaturalização da satisfação 

integral das suas necessidades imediatas. A constituição da cultura se dá, portanto, no momento 

em que os impulsos primários ou funções psíquicas inferiores (inconsciente, id) são reprimidas 

ou contidas pela formação do ego e superego. 

  

O princípio de realidade protege o organismo do mundo exterior, no caso do 

organismo humano, trata-se de um mundo histórico. Frente ao ego em 

desenvolvimento, o mundo exterior é em todas as etapas uma organização 

sócio-histórica da realidade, que influi sobre as estruturas mentais, por 

intermédio de agências ou agentes sociais específicos” (Marcuse, 1955, p.40).  
 

Ao estabelecer a sexualidade como pulsão, Freud (1905), fixa uma base biológica da 

sexualidade estabelecendo uma erotização erógena determinada e hierarquizada 
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subalternamente à supremacia da genitalidade e da reprodução. Esta concepção, promove uma 

cisão entre pulsão sexual ou libidinal (Eros) e pulsão de morte (Thanatos) e perpetua a 

dualidade originada entre os clássicos da filosofia: sensações (prazer) e razão 

(moral/repressão). Esta ruptura, mantém a subalternidade dos processos vinculados às 

sensações a uma suposta superioridade da razão. Na atualidade, há uma clara evidência da 

valorização das atividades que demandam um baixo esforço mental e, simultaneamente, 

instaura-se fortes processos de criminalização da ociosidade. Essa tendência indica o “trunfo 

das ideologias anti-intelectuais” (Marcuse, 2015, p. 71).  

A afirmação acima seria uma forte contradição se, esforço mental, se redundasse 

somente nas operações da razão e, se, o ócio estivesse vinculado exclusivamente às atividades 

prazerosas, portanto, às sensações de prazer. De algum modo, ela causa uma certa estranheza, 

e uma inversão da realidade, pois em algumas situações o ócio está relacionado com situações 

de sofrimento, a exemplo da desocupação pela ausência de trabalho. O que queremos dizer é 

que, o esforço mental, tal como sugerido por Freud, está vinculado às operações mentais 

superiores, ou seja, a razão. Apresentado dessa forma, ócio/prazer acaba se transformando em 

um demarcador social. Além disso, atua como divisor de classes separando os que executam 

funções mentais subalternas (id/inconsciente/sensações) das funções mentais superiores 

(ego/consciente/razão).  

O ócio, na nossa sociedade, não se relaciona com o prazer, ao contrário, na maioria das 

vezes, está associado com situações de sofrimento mental, social e econômico. O ócio, ainda 

que na sua dimensão negativa, pode se tornar um instrumento potente na denúncia das 

violências geradas pelas desigualdades, consequências do capitalismo e da servidão que ele ele 

promove. Em síntese, ócio que atua na exposição das discrepâncias sociais, das desigualdades 

é transformado em consequência das ações individuais para esconder o que é um fato da 

estrutura social e, normalmente, é criminalizado. 

Em momentos de crise, como a que se aprofunda no Brasil com o golpe de 2016, 

liberdade e prazer são antagônicos à ordem antidemocrática que tem-se instaurado. A 

organização repressiva já pode ser considerada a mais severa desde 1964, mesmo após a 

tentativa de fortalecimento da democracia com a Constituição Federal em 1988.  

Para Marcuse (2015), a sexualidade está diretamente vinculada ao modo como a 

realidade está organizada e cada vez mais assimilada às relações sociais. A liberdade sexual 

mais se adapta e se integra às demandas do capital e da dominação, do que propriamente com 

a libertação dos tabus e com a satisfação. Nas sociedades com um princípio de desempenho2 

                                                 
2
 Princípio de Desempenho: a forma histórica predominante do princípio de realidade (Marcuse, 2015) 
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específico, como o capitalismo, exigem uma economia da satisfação que emprega a opressão e 

a servidão, na forma de mais-repressão3, como meio contínuo de busca pela liberdade e pelo 

prazer. De acordo com o autor, 

 

O princípio de prazer foi destronado não só porque militava contra o progresso 

na civilização, mas também porque militava contra a civilização cujo progresso 

perpetua a dominação e o trabalho esforçado e penoso. [...] os instintos sexuais 

suportam o embate do princípio de realidade. A gratificação dos instintos 

parciais e a genitalidade não procriadora são, de acordo com o grau de sua 

independência, consideradas tabus como perversões sublimadas ou 

transformadas em subsidiárias da sexualidade procriadora (Marcuse, 2015, p. 

31). 

 

Nas sociedades capitalistas a repressão assume a forma de controle coordenado da 

existência pública e privada, bem como das reações espontâneas e estimuladas não mais 

centrados nos instintos, mas na consciência, que livre, pode reconhecer e expor as variadas 

formas de opressão (Marcuse, 2015). A Psicologia é solicitada a assumir um papel fundamental 

na exposição da repressão ou na perpetuação. A colocar-se a analisar criticamente as relações 

das estruturas dominantes com as funções livres da consciência e com o prazer. 

A dissociação da mente entre razão e sensibilidade, entre consciência e inconsciente 

termina por promover uma discriminação dos processos mentais inferiores (imaginação, 

criação, fantasia, prazer) em detrimento dos processos mentais superiores (razão, pensamento, 

emoção, linguagem). Em geral, a infância utiliza numerosamente essas capacidades na 

percepção, análise e internalização do mundo e são processos importantes para formação da 

subjetividade e para a mediação com a realidade. Essa separação repercute ainda na divisão 

social do trabalho, expressas no cerne da dominação como trabalho espiritual e material (Marx 

& Engels, 1987), distinguindo entre as classes os que criam e os que executam.  

Em vista disso, enquanto capacidade criativa, a fantasia pode ser considerada um 

elemento perigoso e de acordo com Marcuse (2015) ela: 

 

Desempenha uma função das mais decisivas na estrutura metal: liga as 

mais profundas camadas do inconsciente aos mais elevados produtos da 

consciência (arte), o sonho com a realidade; preserva os arquétipos do 

gênero, as perpétuas, mas reprimidas ideias da memória coletiva e 

individual, as imagens tabus da liberdade (Marcuse, 2015, p. 109). 

 

                                                 
3
 Mais-Repressão: as restrições requeridas pela dominação social. Distingue-se repressão (básica): as 

“modificações” dos instintos necessárias à perpetuação da raça humana em civilização. 
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Nesse sentido, a fantasia carrega um potencial de transformação da realidade não apenas 

pela sua capacidade de extinguir a cisão da mente e pela possibilidade de restabelecer a unidade 

entre indivíduo e gênero, mas pela faculdade de restaurar a unidade entre o particular e o 

universal e projetar a superação da dominação. Para Marcuse (2015), a fantasia vincula a 

sexualidade a Eros, pois a sexualidade seria a “única função de um organismo vivo que se 

estende para além do indivíduo e garante a conexão com o indivíduo e garante sua conexão 

com a espécie” (Marcuse, 2015, p. 112). 

Ora, se fantasia e sexualidade carregam tais potenciais, seria correto afirmar que, 

ambas, possuem os germes de um processo revolucionário para constituição de uma sociedade 

em que a satisfação não seja ordenada pela distribuição opressiva da escassez. Essa nova 

sociedade reivindica um novo modo de produzir a vida que a torne livre da escravidão e da 

opressão. É nessa sociedade, que o patrimônio histórico cultural da humanidade pode ser 

empregado para o pleno exercício da felicidade, da liberdade e do prazer. Contudo, essa 

perspectiva passa pela “gratificação universal das necessidades humanas básicas e a liberdade 

contra a culpa e o medo” (Marcuse, 2015, p. 117).  

De modo que, o progresso civilizatório é a prova de que o estágio atual da humanidade 

e o nível de desenvolvimento são capazes de extinguir a luta pela existência e utilizá-los para 

o prolongamento da vida e das faculdades humanas. 

O capitalismo produz e reproduz a ilusão de que a liberdade está na luta pela existência: 

mais trabalho alienado, mais dinheiro e mais coisas que podem ser trocadas por ele. O dinheiro 

é trocado não somente pelas coisas produzidas pelas pessoas, como também por pessoas. Nesse 

sentido, não falamos apenas da aquisição de relações entre os sujeitos, a exemplo do sexo pago, 

falamos de pessoas concretas, reais que se tornam propriedade de outras.  

Em uma sociedade que segue a lógica do mercado e da produtividade alienada, a 

autorrealização individual acaba se tornando instrumento de mais-repressão e de manutenção 

dos valores desse status quo de poder. Nesse sentido, a satisfação e o reconhecimento individual 

se manifesta no sucesso de suas relações empreendidas e a sexualidade positiva é aquela que 

segue as condições específicas sancionadas (Marcuse, 2015). 

Essas relações entre sexualidade e poder são complexas e a reprodução incessante da 

escravização capitalista assume formas que acompanham essa complexidade e distanciam os 

valores culturais e as condições reais de existência da base que as originam. Nesse sentido, a 

ausência de uma percepção dessa realidade e de suas complexidades, de análise crítica dos 

fundamentos dessa base, a partir de condições materiais e de homens reais, a luta concreta, é 

transformada numa luta moral e espiritual, incapaz por si mesma de alterar a realidade.   
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1.3. Uma forma de pensar a sexualidade a partir de Michel Foucault 

 

Para Michel Foucault (1926-1984), os meios e os instrumentos de dominação e controle 

não seriam eficazes sem a livre cooperação e a solidariedade de parte dos dominados 

(proletariado), e que, tanto a psiquiatria e a psicanálise tradicionais, como agentes de controle 

e dominação, sobretudo através dos enunciados científicos. 

A validade do discurso da ciência se torna verdade absoluta e passa a incorporar e a 

objetivar a caracterizar padrões de normalidade aceitos socialmente. Para Foucault, as relações 

sociais estão estruturadas sobre discursos válidos de cada época e, isso não é nenhum sinônimo 

de racionalidade. De acordo com Marx e Engels, as “ideias da classe dominante são, em cada 

época, as ideias dominantes; isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade e, 

ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante” (Marx & Engels, 1987, p. 72). 

Nesse sentido, a difusão e a complexidade da capilarização do poder não é exercida 

pelas forças materiais representativas (como as carceragens, os manicômios, as polícias), mas 

por uma vasta e profusa produção de ideias. As estruturas materiais e discursivas da dominação 

invadem as instituições sociais, políticas e econômicas que controlam, vigiam, reformam e 

punem os sujeitos a partir de uma rede complexa de administração e economia de poder que 

atravessa as prisões, os hospícios, as escolas e as próprias manifestações da sexualidade. Para 

o autor, as expressões do poder se dividem em:  o soberano, o disciplinar e o biopoder (uma 

espécie de economia biopolítica das populações). 

O poder soberano tem como base o direito sobre a vida e a morte, sobre a vida dos filhos 

e escravos pertencentes ao pai da família romana, isto é, um poder patriarcal localizado em uma 

sociedade marcada “pela extorsão de produtos, bens, de serviços, de trabalho e de sangue 

imposta aos súditos” (Foucault, 2014, p. 146).  Não se trata de um poder somente sobre as 

coisas, sobre o tempo ou sobre os corpos, trata-se de uma apropriação da vida com a finalidade 

de suprimí-la. Ele assume a função de “incitação, de reforço, de controle, de vigilância e de 

organização das forças” (Foucault, 2014, p. 146).  

Sobre o corpo o poder exerce a força disciplinar, de modo a adestrar e expandir suas 

capacidades físicas. O corpo é concebido como uma máquina e seus membros engrenagens, 

que, se bem ajustadas, o levam a um funcionamento pleno. A majoração da utilidade e de sua 

docilidade é resultado de um sistema complexo de controle da economia do poder eficaz 

“assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas anátamo-política do 

corpo humano” (Foucault, 2014, p. 150). 

O poder disciplinar, segundo Foucault (2014), não se trata de um poder institucional ou 
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do Estado, mas de técnicas de poder que atravessam inclusive essas esferas institucionais e 

estatais. Este poder atua sobre o corpo e tomará a punição e a vigilância como principais 

mecanismos de adestramento e docilização dos sujeitos para adequá-los às normas 

institucionais. É por meio das tecnologias disciplinares que emergirá o sujeito útil dócil, não 

apenas como seu corpo domesticado, mas também sua mente. Nessa categoria, não interessa 

apenas a dominação sobre o corpo, mas também da mente. Investe-se na produção específicas 

de subjetividades úteis para produção de mais poder. Segundo Foucault, o poder disciplinar é 

um poder que: 

  

Em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem 

dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra 

as forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num 

todo. [...] adestra as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para 

uma multiplicidade de elementos individuais – pequenas células separadas, 

autonomias orgânicas, identidades e continuidades genéticas, segmentos 

combinatórios. A disciplina “fabrica indivíduos; ela é a técnica específica de 

um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como 

instrumentos de seu exercício. [...] O sucesso do poder disciplinar se deve sem 

dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção 

normalizadora e sua combinação, num procedimento que lhe é específico, o 

exame (Foucault, 1987, p. 195). 

  

Dessa forma, para Foucault, o modo de dominação capitalista não utiliza apenas da 

explicitação do poder, da força e da violência para dominar. Portanto, dominação exercida por 

essa forma social específica de economia, também é exercida de modo discreto, sutil, 

imperceptível. Sob esse ponto de vista, a disciplina se torna uma forma histórica de poder que 

sujeita e potencializa as habilidades individuais segundo os interesses da dominação. 

De acordo com Foucault (2008), a partir do século XVIII o poder passa a exercer um 

forte controle sobre a regulação populacional. As intervenções não controlam apenas o corpo, 

mas exercem sobre ele controles regulares de processos biológicos relacionados à reprodução, 

mortalidade, saúde e longevidade, no intuito de padronizar e universalizar as variantes 

relacionadas à expectativa de vida. O que Foucault denominou de biopoder é uma das 

associações mais fortes do capitalismo, por sua forma de regular a vida por meio de técnicas 

políticas que atravessam todas as dimensões sociais, inclusive a da sexualidade. 

  

(...) essa série de fenômenos que me parece bastante importante, a saber, o 

conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui 

suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, 

numa estratégia política, numa estratégia geral de poder. Em outras palavras, 

como a sociedade, as sociedades ocidentais modernas, a partir do século XVIII, 

voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de que o ser humano 
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constitui uma espécie humana. É em linhas gerais o que chamo, o que chamei, 

para lhe dar um nome, de biopoder. (Foucault, 2008, p. 3) 

 

O poder apresentado por Foucault se desenvolve a partir de uma trama microfísica, 

biopolítica e se torna o modo pelo qual o poder é constituído e manipulado discursivamente. É 

nesse contexto que se desenrola as relações sociais que se definem a partir de uma relação de 

poder que não age diretamente ou imediatamente sobre o indivíduo, mas sobre si mesma na 

produção de mais poder ou no realinhamento das forças produtivas. Nesse sentido o autor 

afirma que: 

  

É preciso não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e 

homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de 

uma classe sobre as outras; mas ter bem presente que o poder não é algo que se 

possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles 

que não o possuem. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou 

melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou 

ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou 

um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos 

não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer 

sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros 

de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa 

por eles (Foucault, 2004, p. 193). 

  

A organização dos corpos e a divisão espacial e geográfica passam a considerar a 

relação dos indivíduos com o meio em que vivem, como controle da existência, não apenas das 

condições materiais, mas da própria criação de novos indivíduos humanos. Aqui, é preciso 

entender que não se trata somente da preservação da vida, mas de determinadas formas de 

existir que perpetuem a relação entre poder e capitalismo. Nesse sentido, o trabalho e a 

sexualidade passam a ter uma relação intrinsecamente dependentes.  

De um lado o dispositivo da sexualidade “funciona de acordo com técnicas móveis, 

polimorfas e conjunturais de poder” (Foucault, 1988, p. 100). Nesse sentido, Foucault adverte 

que: 

  

A sexualidade se constituiu como domínio a conhecer, foi a partir de relações 

de poder que a instituíram como objeto possível; e em troca, se o poder pôde 

tomá-la como alvo, foi porque se tornou possível investir sobre ela através de 

técnicas de saber e de procedimentos discursivos. Entre técnicas de saber e 

estratégias de poder, nenhuma exterioridade; mesmo que cada uma tenha seu 

papel específico e que se articulem entre si a partir de suas diferenças. [...] Não 

procurar quem tem o poder na ordem da sexualidade (os homens, os adultos, os 

pais, os médicos) e quem é privado de poder (as mulheres, os adolescentes, as 

crianças, os doentes...); nem quem tem o direito de saber, ou é mantido à força 

na ignorância. (Foucault, 1988, p. 93). 
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 É nesse sentido que a sexualidade assume uma centralidade nos instrumentos de 

regulação e controle populacional, atuando igualmente sobre o corpo e sobre a subjetividade 

por meio da padronização de normas e condutas sexuais e construção de gêneros. 

Por outro lado, o trabalho volta a ser central aqui, “o poder sobre os indivíduos, e 

enquanto existir esse poder deve existir a propriedade privada” (Marx & Engels, 1987, p. 78). 

Assim, o trabalho alienado reforça a concorrência individual e promove a internalização de 

individualidade e perde-se a noção de classe, de universalidade, de coletividade. Contudo, uma 

organização da dominação não mira apenas as grandes massas como forma de perpetuar-se e 

controlar a vida social, descobriu-se que esse controle passa pelo indivíduo. 

A sexualidade passa a ser alvo de disputa não apenas comportamental, mas também 

política e sobre uma rede de saberes e poderes, age mutuamente sobre o corpo individual e 

social, por meio do que denominamos sexo.  

Em sua obra História da Sexualidade, Foucault nos sugere que um mecanismo potente 

e fácil de exercer o poder sobre os indivíduos é o controle sobre seu corpo, sobretudo a 

sexualidade. Nesse sentido, Foucault apresenta três questões sobre a sexualidade: 

 

a)   Da origem das práticas discursivas e dos saberes, desde os conhecimentos sobre 

a reprodução aos padrões comportamentais; 

b)   Da regulamentação das práticas sexuais por meio dos regramentos e 

normatizações das instituições estruturadas: pedagógicas, médicas, religiosas e 

judiciárias; 

c)   Da maneira como os indivíduos transformam em valores suas condutas, 

sentimentos, sensações, prazeres enquanto sujeitos da sexualidade. 

 

É sobre a segunda questão que nosso trabalho interage com a teoria foucaultiana, o 

modo como a regulação da sexualidade vem se processando na implantação da educação sexual 

e os “múltiplos objetivos visados, os inúmeros meios postos em ação nas políticas sexuais 

concernentes aos dois sexos, às diferentes idades e às classes sociais” (Foucault, 1988, p. 114). 

Nesse sentido, entre as relações de saber e poder, Foucault define a sexualidade como: 

 

...o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade subterrânea 

que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da superfície em que a 

estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, 

a formação dos conhecimentos, o esforço dos controles e das resistências, 

encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e 

poder (Foucault, 1988, p. 116-7). 
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Portanto, “organizaram-se controles pedagógicos e tratamentos médicos; em torno das 

mínimas fantasias (...) que trouxeram à baila o vocabulário enfático da abominação” (Foucault, 

1988, p. 43). Essa normatização discursiva cria subjetividades que precisam ser avaliadas a 

partir do caráter de validade da normalidade. Por outro lado, os comportamentos desviantes 

passam a ser patologizados, a exemplo do exibicionismo, do fetichismo, das histerias 

femininas, das manifestações da sexualidade infantil e se tornam características aberrantes. 

Ao conceituar a sexualidade a discursividade conceitual passa a produzir consequências 

nos corpos, nos comportamentos, nas relações sexuais, sobre as quais passarão a exercer 

grandes influências: o dispositivo político. Segundo Foucault, sua atuação não possui um 

funcionamento simétrico e, portanto, não universal. Para o autor, esse dispositivo indica um 

recorte de classe sobre a sexualidade, que passa a ser regulada de modo hegemônico a partir 

das normas e padrões burgueses. As interdições às formas contra-hegemônicas passam, como 

já foi dito, por um processo de patologização ou criminalização (Foucault, 1988).  

A qualificação do discurso gera tipos de sexualidades: úteis, inúteis, conservadoras, 

pervertidas, normatizadoras, que estão em consonância ou não com as ordens discursivas que 

caracterizam e segregam o normal do anormal, o natural do desvirtuado, o sadio e o patológico.  

Assim, a performance discursiva cria, para além dos tipos de sexualidade, 

personalidades e identidades, primeiro pela referência dos vínculos imediatos e, 

subsequentemente, pela ordem do discurso e de sua geração de verdades. Dessa forma, para 

Foucault o dispositivo da sexualidade cria os sujeitos tomando por base a manipulação dos 

instintos reguladores do desejo, 

  

...A condição de possibilidade do poder, em todo caso, o ponto de vista que 

permite tornar seu exercício inteligível até em seus efeitos mais “periféricos” e, 

também, enseja empregar seus mecanismos como chave de inteligibilidades do 

campo social, não deve ser procurada na existência primeira de um ponto 

central [...] é o suporte móvel das correlações de força que, [...] que veicula e 

produz (...) discursos sobre espécies e subespécies de homossexualidade, 

inversão, pederastia e “hermafroditismo psíquico”, permitiu um avanço bem 

marcado dos controles sociais (Foucault, 1988, p. 102-112) 

  

O termo sexualidade foi utilizado, desde o século XIX, para expressar toda uma 

produção do comportamento sexual. Para Foucault, o poder utiliza da mediação entre 

discursividade ou enunciados discursivos e padrões comportamentais para determinação da 

realidade. Essas determinações incidem diretamente sobre as questões biológicas, políticas, 

sociais e científicas sobre o sexo e a sexualidade e constituem os sujeitos e suas subjetividades 

a partir das representações da ideologia dominante. O autor chama a atenção para o fato de que 
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a sexualidade tem sido utilizada como instrumento de controle tanto individual quanto de 

massas, sem que isso signifique desenvolvimento erótico. Ele afirma que, 

 

O uso da palavra foi estabelecido em relação a outros fenômenos: o 

desenvolvimento de campos de conhecimentos diversos (que cobriram tantos 

os mecanismos biológicos da reprodução como as variantes individuais ou 

sociais do comportamento). A instauração de um conjunto de regras e de 

normas, em parte tradicionais e em parte novas, e que se apoiam em instituições 

religiosas, judiciárias, pedagógicas e médicas, como também as mudanças no 

modo pelo qual os indivíduos são levados a dar sentido e valor à sua conduta... 

(Foucault, 1984, p. 9) 

  

1.4. A pertinência sobre a discussão da educação sexual 

 

Conceitualizar a sexualidade não é uma tarefa fácil. Nesse sentido, as teorias 

apresentadas por Freud, Marcuse e Foucault são importantes para uma tentativa de 

compreender a sexualidade a partir da educação sexual. Desse modo, sua teoria da sexualidade, 

além de promover esse alargamento conceitual sobre a sexualidade, se tornou grande 

influenciadora nos trabalhos que surgiram posteriormente. Um trecho, proferido por Freud, na 

XX Conferência de Viena, demonstra que, para ele mesmo, a dificuldade não foi menor: 

 

[...] falando sério, não é fácil delimitar aquilo que abrange o conceito de 

"sexual". Talvez a única definição acertada fosse „tudo o que se relaciona com 

a distinção entre os dois sexos‟. [...] se tomarem o fato do ato sexual como 

ponto central, talvez definisse como sexual tudo aquilo que, com vistas a obter 

prazer, diz respeito ao corpo e, em especial, aos órgãos sexuais de uma pessoa 

do sexo oposto, e que, em última instância, visa à união dos genitais e à 

realização do ato sexual. [...] se, por outro lado, tomarem a função de 

reprodução como núcleo da sexualidade, correm o risco de excluir toda uma 

série de coisas que não visam à reprodução, mas certamente são sexuais, como 

a masturbação, e até mesmo o beijo (Freud, 2006, p. 309). 

  

Um dos principais argumentos de Marcuse contra a teoria freudiana é de que não é mais 

necessário o controle repressivo da sociedade civilizada, como no passado, no qual se exigia 

uma arregimentação repressiva das pulsões. Na atualidade, vencido o período de escassez, a 

repressão se torna mais-repressão: 

  

(…) as instituições históricas específicas do princípio de realidade e os 

interesses específicos da dominação introduzem controles adicionais acima dos 

indispensáveis a toda associação humana civilizada. Esses controles adicionais 

surgem de instituições específicas da dominação, e nós o chamamos de mais-

repressão (Marcuse, 1955, p. 44). 

 

A repressão na sociedade atual é uma forma específica de manutenção do princípio de 
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rendimento, orientado para o ganho e a concorrência entre os indivíduos, num processo 

ininterrupto de expansão cada vez mais produzindo situações e comportamentos que afastam 

os indivíduos de sua humanidade. 

Nesse sentido, as aptidões intelectuais e materiais em nossa atualidade são muito 

maiores do que em um passado pregresso, o que significa que o alcance da dominação se 

aprimorou e se tornou sua capacidade infinitamente maior. Em virtude de sua organização, o 

trabalho funciona como um poder independente do indivíduo, ao qual ele deve se submeter, se 

preferir a vida. A generalização do trabalho e das restrições impostas à libido, como: “o tempo 

de trabalho, que ocupa a maior parte da vida do indivíduo, é um tempo penoso, visto que o 

trabalho alienado significa ausência de gratificação, negação do princípio de prazer” (Marcuse, 

2015, p.35). Sob o domínio do princípio de rendimento, o corpo e a mente são instrumentos do 

trabalho árduo, dilação do prazer, coação e constrangimento. 

Para Marcuse, “a mudança radical que deve transformar a sociedade atual deve atingir 

primeiramente a dimensão biológica” (Marcuse, 1969, p.29). A continuidade do progresso deve 

romper-se, fazendo surgir novas necessidades nos homens. Uma vez satisfeita as necessidades 

básicas, surgirão novas necessidades pulsionais, reações do corpo e do espírito diferentes, as 

quais precederam um processo revolucionário. Surgirá, então, a predisposição vital dos homens 

se libertarem dos confortos narcotizantes e da produtividade esmagadora de humanos. Com 

isso, a revolução não é apenas uma possibilidade necessária, é antes de tudo um pressuposto 

histórico, que tem seu fundamento na base biológica.  Ainda que se fosse uma mera 

especulação, o processo de produção é real e é nele que se constitui a base objetiva de uma 

sociedade livre, considerando todo o desenvolvimento material e intelectual que encontramos 

e que torna possível a liberdade da humanidade. O progresso técnico, o avanço da ciência, toda 

a intelectualidade disponível é o pressuposto concreto da liberdade, contudo, é necessária a 

alteração da finalidade e a direção dos objetivos visando a efetivação da libertação (Marcuse, 

1969, p. 32). 

Nesse sentido, a superação da sociedade repressiva pode ser pensada na perspectiva de 

Eros livre que tem o potencial de superar a tensão da irreconciliação entre o princípio de prazer 

e o princípio de realidade; entre sexualidade e civilização contida na teoria freudiana. Esse 

potencial é o “poder unificador e gratificador de Eros” (Marcuse, 2015, p. 33), escravizado, 

oprimido e subalternizado nesse modelo de sociedade capitalista que, além de adoecida, 

empobrece e debilita os indivíduos e suas relações. 

Segundo Prado Jr. (1990), Marcuse anuncia o fim da sociedade do trabalho alienado e, 

concomitantemente, tornará obsoleta as instituições do princípio de rendimento, tal qual 
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ocorrerá às organizações repressivas das pulsões no indivíduo, tornando ou reerotização da vida 

social. É certo que o progresso técnico e intelectual atingido pela humanidade possibilita o fim 

da competição entre indivíduos, bem como o trabalho penoso e a exploração. O progresso 

civilizatório deveria abolir da humanidade a luta pela existência e sua consequente servidão à 

sociedade repressiva. O fim da abolição da economia da necessidade abre a possibilidade para 

a prática política que altera as dimensões habituais dos sentidos. A reerotização das sensações: 

ver, ouvir, sentir e compreender o fenômeno da existência e de sua finalidade, iniciaria uma 

sensibilidade diferente. Eros emergiria contra a repressão, liberando as exigências e aspirações 

dos potenciais humanos e daí surgiria o novo indivíduo e o novo princípio de realidade voltado 

para as pulsões de vida e não de morte. 

Nesse sentido, como a Educação Sexual poderia contribuir para a alteração da realidade 

promovendo os processos de desalienação, de extinção das violências sexuais e de gênero na 

busca de uma nova ordem social e na constituição de mentalidades centradas na solidariedade, 

responsabilidade social e comunitária? 

É inevitável que para qualquer tipo de consciência é necessária a identificação do tipo 

de sociedade na qual existimos. Porém, para uma consciência revolucionária é indispensável 

que além do reconhecimento à que tipo de organização repressiva das relações sociais, os 

interesses da dominação na perpetuação do poder e labutar contra esse poder. Mas alterar a 

realidade depende de um esforço individual e coletivo, de caráter crítico, livre da ideologia 

dominante e, sobretudo, prevalecendo o sentimento e postura de preservação tanto da própria 

humanidade, quanto da alheia; um ato revolucionário.  

A organização repressiva impõe a necessidade da negação do prazer e de pesadas 

restrições à vida sexual. Dessa forma, mantém a oposição “entre cultura e sexualidade” 

(Marcuse, 2015, p. 33), entre trabalho alienado e prazer, entre indivíduo e sociedade. A 

liberdade de Eros ameaça a reprodução da repressão, consequentemente, ameaça a organização 

do modo de produção capitalista. Nesse sentido, essa organização empenha todos os esforços 

para manutenção de sua estrutura e emprega diversas formas de violência e criminalização em 

distintas instâncias do ser social, inclusive na subjetiva caracterizada pelos adoecimentos de 

ordem psíquica.  

A Educação Sexual voltada para os interesses comuns pode contribuir para a 

desalienação do trabalho e para superação das perspectivas da satisfação das necessidades 

individuais na medida e que orienta para uma perspectiva dos interesses comuns. A Educação 

Sexual não possui esse potencial isolado, mas como forte aliada do processo revolucionário se 

colocada nas fileiras de frente na luta contra o patriarcado, contra a propriedade privada, contra 
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o trabalho alienado, contra o capitalismo. 

Nossa pesquisa indica que as primeiras tentativas de implantação da Educação sexual 

ocorreram nas primeiras décadas do século XX. Inicialmente, sob a perspectiva higienista, não 

apenas do ponto de vista da prática médica, psicológica e pedagógica, mas também pela a 

utilização de uma “linguagem tradicional depreciativa, estereotipada, estigmatizada, 

frequentemente de baixo nível; e de outro a linguagem técnica, “científica”, descritiva e fria” 

(Nunes, 1959, p. 5).   

Contudo, a sexualidade passa a ocupar o espaço institucional e pedagógico muito 

recentemente. A inserção de temas sobre a sexualidade nos currículos escolares delineou muito 

claramente dois grupos. De um lado os conservadores que utilizam da bandeira da 

“responsabilidade”, de outro os liberais que defendem não somente a necessidade, mas a 

urgência em tratar o assunto com seriedade. 

A organização pedagógica de assuntos que cercam a sexualidade nos coloca frente a 

frente com o relativismo histórico da construção da sexualidade. Assim como ela permite 

enxergar como a sexualidade é importante no processo das relações sociais, ela também 

desnuda a violência estrutural utilizada na sua repressão ou enquadramento hegemônico. 

Desconstruir o modo imaturo, violento, destrutivo como a sexualidade ocupa os espaços é uma 

tarefa de esforço gigantesco. A escola, aparelhada pelo Estado, se mantém em grande medida 

nos limites técnicos, demográficos, biológico, profissional e político e, de algum modo, menos 

comprometida moralmente. Ainda assim, são instituições em disputa pelas classes existentes 

em nossa sociedade (Nunes, 1959). Nesse sentido, a estrutura de dominação se reorganiza 

sempre que se sente ameaçada e: 

 

Desenvolvem um esforço sistemático e quotidiano para reproduzir as estruturas 

e papéis tradicionais através da família, da linguagem, das noções básicas 

culturais, da escola, do trabalho, da religião... Em tudo isso já existe 

sistematizado um papel sexual modelar, paradigmático, ao qual devem ser 

adaptar os “homens” e “mulheres” novos nascidos (Nunes, 1959, p.7). 

 

 

Para Werebe (1970), apesar de alguns avanços e inserções curriculares, na década de 

1970 houve retrocesso na educação sexual, e, em decorrência da forte censura e do sentimento 

puritanista, o programa foi retirado das grades curriculares. No Brasil, naquele período, 

obrigou-se alguns profissionais a se aventuram na clandestinidade e a censura limitou a 

produção de livros, jornais, revistas etc., uma vez que todo e qualquer material necessitava de 

prévia autorização do Ministério da Justiça. 
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Esse moralismo intervencionista não tardou em endurecer as condições e o regramento 

sobre a moral, enrijecendo a repressão contra o debate público sobre as questões da sexualidade, 

sobretudo, em cima dos projetos de educação sexual. Além disso, os comportamentos 

femininos passaram a ser controlados e criminalizados a partir da perspectiva da moral 

dominante patriarcal. Um exemplo desse endurecimento foi a reintrodução e enquadramento 

criminal do aborto, em 1974. A lei do aborto aparecia mais rígida do que sua antecessora de 

1830 do Código Criminal do Império. Longe de ter essa proibição como uma defesa da vida, a 

lei significava a criminalização da “conduta feminina”. Assim, dizia o art. 128 do Código Penal 

“provocar aborto em si mesma para ocultar a própria desonra” (Werebe, 1970, p. 22). 

Após outras tentativas frustradas, a proposta democrático-liberal dos Parâmetros 

Básicos Nacionais4 (PCN) que, além de outros temas polêmicos, apresentam a sexualidade na 

perspectiva da transversalidade. Essa inserção, ao nosso ver pequena para a complexidade que 

o tema carrega, é um avanço para os defensores da Educação Sexual e para as reivindicações 

dos movimentos que lutam por uma educação de qualidade e com potencial de formação 

integral dos indivíduos. Em alguma medida, foi um atendimento às demandas dos movimentos 

sociais por educação pública de qualidade, laica, não sexista, não racista e gratuita.  Assim, a 

inserção de temas polêmicos, mas determinantes na formação educacional, cumprem uma 

exigência popular, pois:  

  

A execução pedagógica destes temas, é que estes devem ser os principais 

articuladores da vida, do pensamento e do trabalho com os interesses da maioria 

da população, o que deriva de uma maior consciência política do papel social 

da escola na sociedade, tarefa que estamos ensaiando a bastante, com avanços 

e retrocessos, mas que ainda não se constitui numa postura pedagógica geral, 

ao menos em nosso país (Nunes & Silva, 2006, p.63). 

  

Nesse sentido, apesar da ampla disponibilidade de produções científicas na abordagem 

da sexualidade e da educação sexual, existe uma demanda crescente quanto a necessidade de 

dar continuidade a esse debate. Dessa maneira, compreendemos que essa discussão não deve 

se confinar nos limites das relações privadas, ao contrário ela deve ocupar cada vez mais os 

espaços públicos. Contudo, não deve ser realizada de modo aventureiro, indiscriminado, 

inconsequente e desorganizado. Sendo assim, a escola é um dos espaços públicos em que o 

                                                 
4
 Os Parâmetros Nacionais Curriculares são documentos que sintetizam as propostas de reforma curricular para o 

Ensino Médio que pautam nas constatações sobre as mudanças no conhecimento e seus desdobramentos, no que 

se refere à produção e às relações sociais de modo geral em que o alvo da educação é a aquisição de conhecimentos 

básicos para o desenvolvimento de pesquisa, da aprendizagem, criação, formulação e articulação de informações 

gerais (Brasil, 2000, p. 5). 
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conhecimento pode ser socializado de modo ordenado, intencional, laico e plural.  

A Psicologia, integrada ao ambiente escolar, seja pela a atuação direta do psicólogo ou 

por outras formas de intervenção no processo educativo, pode aprofundar o conhecimento dos 

processos psicossociais perpetradores das violências decorrentes da ausência de uma Educação 

Sexual libertadora ou da superexploração da sexualidade na manutenção da dominação. Nesse 

sentido, é preciso se afastar das práticas centradas na patologização dos comportamentos 

desviantes da ordem instalada. De um modo geral, os fracassos de contenção das formas de 

rebeldia ou de revolta em oposição à ordem dominante ou na tratativa do desinteresse nas 

metodologias pedagógicas encontram apenas as vias da patologização e da criminalização.  

As intervenções psicológicas ou pedagógicas que partem de teorias diversas e práticas 

distintas, aplicadas, muitas vezes, sem nenhuma revisão crítica e acabam não encontrando outra 

via senão a da medicalização ou do encarceramento, sobretudo se utilizadas nas camadas mais 

populares ou menos favorecidas da sociedade.  

Dessa maneira, discutir a educação sexual continua sendo pertinente e se apresenta um 

campo vasto de abordagem. Sendo assim, outras temáticas como gênero, sexo, violência, corpo, 

direitos reprodutivos, diversidade sexual, étnica e racial, saúde mental, entre outros., não se 

dissociam do deveria ser uma disciplina específica e não um “tema transversal”5, dada a sua 

amplitude e complexidade. A transversalidade é aquilo que atravessa, que aparece de modo 

oblíquo. Logo, percebemos que, apesar da necessidade e da relevância desse tema, ele aparece 

como assunto secundário no itinerário pedagógico e, quando é abordado, é dentro de outras 

disciplinas. 

De acordo com o Ministério de Educação e Cultura (MEC, 2000), a justificativa para a 

utilização da transversalidade para o debate da Educação Sexual é que a sexualidade se vincula 

direta ou indiretamente a todas as áreas do conhecimento. No entanto, o ensino, ainda que tenha 

como eixo diretivo pedagógico a sistematização, a simplicidade e a assertividade, na prática 

mormente o que se percebe são práticas voluntaristas, abordagens irresponsáveis e atuações 

niveladas por baixo. Tal realidade é consequência de condições que vão desde o desinteresse 

institucional em formar profissionais para o debate específico, centralismo religioso e 

conservador na elaboração dos programas e projetos educacionais, à ausência de disciplina 

específica nos currículos dos cursos de graduação. 

A sistematização da proposta para a Orientação Sexual se divide em dois eixos básicos: 

por meio dos conteúdos transversalizados dentro da programação; e de modo a acudir a 

                                                 
5
 Como é tratada e referenciada a educação sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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“necessária demanda” de forma extra-programação. 

Vinculam-se às dificuldades para implantação da educação sexual é o fato de que a 

discussão parece apontar para um confronto direto de valores morais e religiosos estabelecidos 

no Brasil. Além disso, o método expositivo, muitas vezes, dificulta a participação do aluno e 

não parte do interesse real dos jovens. As orientações têm um forte apelo médico para a 

prevenção da gravidez precoce e as questões de saúde sexual no que diz respeito à disseminação 

de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Em contraposição, a questão sobre o controle 

de natalidade recebe pouco tratamento (Werebe, 1970, p. 26). Assim, o enfoque médico se 

limita à perspectiva da saúde, do trabalho, da puberdade, dos desvios da normalidade e da 

medicamentalização. 

Essa postura frente à educação sexual demonstra uma rigidez no tratamento de proteção 

da maternidade, sem que isso signifique de fato a existência e acesso a políticas públicas de 

prevenção, educação e proteção da ou para a maternidade. O que observamos é um forte 

desfavorecimento do planejamento familiar, inclusive de métodos contraceptivos que se 

adequam à saúde e à escolha da mulher. Nesse sentido, os métodos contraceptivos são 

implantados e ordenados de acordo com as concepções religiosas, políticas e ideológicas da 

dominação, que estabelece uma determinada forma de “conexão entre a estrutura social e 

política e a produção” (Marx & Engels, 1987, p. 35). Esta conexão tanto determina as condições 

materiais de existência, quanto a espiritual (normas, regras, leis etc.). 

Assim, percebemos que a educação sexual está longe de alcançar aqueles lugares da 

emancipação humana, pois tratar da sexualidade na escola requer um alicerce forte amparado 

pela ciência e pelo próprio processo civilizatório livre da opressão, da repressão e da servidão. 

Uma educação sexual voltada para emancipação ou para o livre jogo dos instintos deve 

partir da premissa de que a sexualidade é formada por uma dimensão biológica e uma dimensão 

ontológica. Deve ter em curso a abordagem crítica dos sentidos e significados correntes que 

acolha o pressuposto de que a sexualidade não é algo dado, pronto ou estanque e que sua 

produção requer a análise crítica de sua história, de suas manifestações e de suas vivências. É 

importante ter claro que devemos ir além de uma abordagem reducionista, formal, curricular, 

limitada às noções médicas e de higiene, que prescinda de uma constituição verdadeiramente 

erótica, a que possibilite o desenvolvimento e das experiências potencializadas afetivamente. 

Logo, os que pretendem uma educação focada no pleno desenvolvimento civilizatório 

amparado no desenvolvimento das potencialidades humanas devem se afastar dos apelos de 

controle e dominação. Que a dinâmica pedagógica considere a correlação de sentidos e 

vivências, que seu núcleo basilar seja o interesse no desenvolvimento das capacidades humanas 
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voltadas não apenas para o suprimento das necessidades básicas, mas para a humanização, a 

solidariedade, para a emancipação, para a libertação da dominação e para a felicidade, ou seja, 

para uma existência plena. 

A educação que se pretende emancipada compreende que, no capitalismo, trabalho e 

capacidade criativa não estão em convergência, pois a dominação não autoriza a natural 

necessidade humana do gozo (prazer) no trabalho, na vida social e, também na escola. 
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Capítulo 2. Escola, Educação Sexual e Legislação: 

 

Desde a instituição da República no Brasil, a educação se tornou parte dos instrumentos 

de viabilização de nação independente. O processo de formação da identidade brasileira e do 

projeto de nação não se deu apartado das questões da miscigenação, do racismo. As forças 

político-discursivas daquele período investiram maciçamente na educação como possibilidade 

de solucionar os problemas político-econômicos atravessados pelo Brasil e o “perigo da 

degenerescência” (Oliveira, 2012, p. 507), que precisava ser equacionado. Nesse processo “a 

hiperestesia sexual aparece como uma de suas marcas mais profundas” (Oliveira, 2012, p. 507). 

A estimulação sexual foi utilizada como estratégia de miscigenação e de melhoramento da raça, 

focando na criação de uma identidade própria.  

Assim, as primeiras décadas da república são investidas de um grande projeto 

programático em torno da constituição da nação brasileira, que toma como meio central o 

melhoramento genético e moral da população, que, de acordo com Clóvis Moura (1994), era 

constituída por mais de 52% de negros. Ainda de acordo com esse autor, colocou-se em curso 

grandes projeto de modernização, sem, contudo, viabilizar uma mudança social. Para ele, o que 

ocorre é uma modernização do escravismo, que resulta numa sociedade capitalista tardia e 

dependente.  

 

Não podemos negar que o trabalho escravo foi substituído pelo trabalho livre. 

Mas as estratégias de cominação antecipadamente estabelecidas fizeram com 

que o antigo escravo não entrasse sequer como força secundária na dinâmica 

desse processo, ficando como borra sem função expressiva. O Brasil arcaico 

preservou os seus instrumentos de dominação, prestígio e exploração e o 

moderno foi absorvido pelas forças dinâmicas do imperialismo que também 

antecederam à Abolição na sua estratégia de dominação (Clóvis Moura, 1994, 

p. 103). 

 

O processo civilizatório da nação-Brasil, utilizou da catequese e da evangelização como 

forma de sujeição e controle, lesou e inferiorizou os povos indígenas e excluiu por completo os 

povos negros. O sistema classificatório fenotípico bloqueou socialmente os não-brancos e sobre 

o projeto de ordem e progresso não somente a escravidão, como o modo como se deu o processo 

de alforria, impediu, por séculos, as oportunidades em pé de igualdade para a população que 

não constituía o produto branco no Brasil (Clóvis Moura, 1994). 

Além da condição escrava, da situação econômica, as diferenças de linguagens era um 

obstáculo à organização social e política dos povos negros. Essa situação dá origem a um código 

de linguagem amplo e abrangente, uma língua comum possibilitou inclusive os processos de 
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resistência. De acordo com Clóvis Mouras (1994), entre a escravidão e o trabalho livre, o negro 

não possuía meios de se integrar economicamente e isso o colocava numa desarticulação social, 

psicológica e cultural. Esses aspectos, ao longo da história da sociedade brasileira, construíram 

uma forte carga estigmatizante sobre o povo negro, atribuindo-lhes características agressivas, 

violentas e de incivilidade. Características que tanto discriminam, quanto criminalizam, além 

de promoverem comportamentos predominantes de subalternidade, ambiguidade e ansiedade, 

na descendência da qual fazemos parte. 

 

2.1. Escola 

 

Desde a Grécia antiga a escola ou a educação formal, tem sido a instituição responsável 

pelo o ensino e a aprendizagem. Uma das instâncias por onde a educação reproduz e é 

produzida. Um espaço de múltiplos relacionamentos, no qual se agregam ou aperfeiçoam 

conhecimentos e habilidades cognitivas e atitudinais. É nela que se formatam as condições 

necessárias para uma série de processos socializadores. Não podemos perder de vista que a 

educação é um processo constante e que ocorre em diversos espaços, diferentes situações e em 

determinadas condições históricas, econômicas e sociais. A escola é um dos espaços onde 

ocorre a sistematização do ensino, dos objetivos pedagógicos e das diretrizes pactuadas pelos 

diferentes níveis governamentais. 

A ascensão familiar e da escola provocam uma diminuição drástica dos processos de 

socialização comunal como as festas e os jogos. Além disso, no século XVI a “escola toma o 

lugar do aprendizado como meio de educação” (Nunes & Silva, 2006, p. 25). Esse nos parece 

um deslocamento importante da educação ou do aprendizado como função específica da escola. 

Enquanto a família assumia cada vez mais o espaço do disciplinamento moral e espiritual. 

Desse deslocamento podemos inferir que o pensamento moralista e espiritualista, que 

norteia a educação sexual e que ainda é preponderante sobre a sexualidade, limitou-a com 

exclusividade às funções da família, por um longo período. Essa tem sido uma das questões 

centrais da discussão atual sobre a educação sexual: a quem cabe ensinar ou discutir os 

conhecimentos sobre a sexualidade? Família? Escola? Igreja? Enfim, um confronto sobre o 

poder de dizer sobre a sexualidade. 

No Brasil, a constituição social traz ainda, de forma muito presente, os aspectos de uma 

sociedade escravocrata. Nesse contexto, as relações sociais e o comportamento sexual é 

marcado por um forte sentimento de subalternidade do que se convencionou chamar de grupos 

minoritários, predominante da rigidez do patriarcado, da heteronormatividade e das normas e 
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padrões reguladores da dominação branca (Clóvis Moura, 1994). 

Ao pensar qualquer questão estruturante da sociedade brasileira é preciso não perder de 

vista esta forma peculiar da sua formação social baseada no escravismo tardio. Desse modo, 

analisar educação, escola e sua constituição é analisar esse percurso não desvinculado da 

estrutura social. Ao mesmo tempo em que, pensar a escola é pensar na história de sua 

constituição e no modo como a socialização do conhecimento da história da humanidade. Não 

é possível dissociar a instituição escola da estrutura que a instituiu. 

Por séculos a educação esteve restrita às classes dominantes. Contudo, transformações 

econômicas, sociais e políticas impuseram sensíveis modificações no status quo, exigindo que 

a educação fosse conveniente a um número maior de indivíduos das massas. A inserção 

progressiva da educação no conjunto das massas nem sempre foi um processo pacífico e, em 

alguns momentos, as reivindicações se tornaram um processo violento, até que a educação 

passasse a ser reconhecida como um direito do proletariado.  

Ademais, refletir sobre uma educação em que seja possível uma identidade entre os 

interesses individuais e os interesses coletivos é decisivo na superação do capitalismo. No que 

se refere à educação, além das desigualdades que se aprofundam entre as classes sociais, as 

mudanças sobre a educação e a instituição escolar, passam pela preparação para o exercício e 

reprodução do poder dominante. 

A partir do século XIX, e adentrando o século XX, a relação entre escola e trabalho 

assume a centralidade das perspectivas escolares e de suas teorias pedagógicas, desde o 

protagonismo de Dewey e a sua pedagogia do “fazer e aprender” (learning by doing) nos EUA 

à “escola-unitária” de Gramsci, que se desenvolve a partir de sua análise da crise escolar 

italiana, presente em sua obra “Cadernos do Cárcere”. Sem deixar de mencionar a proposta 

russa de 1917 da “escola politécnica”, união da instrução-trabalho, sob o protagonismo de Lênin 

e Kupriskja. Desta forma: 

 

... desde 1823 começaram a ser criados institutos de mecânica para instruir 

operários nos princípios científicos da matemática e das manufaturas. A 

sucessiva legislação sobre as fábricas incluirá frequentes disposições em torno 

da necessidade da instrução das crianças antes da sua entrada na fábrica (...) 

Através de graves sofrimentos das crianças, esmagadas quer pelos 

intermináveis horários de trabalho, quer pelo acréscimo de horas para a escola, 

abriram-se os caminhos da moderna instrução elementar e profissional 

(Manacorda, 1992, p. 288, grifo nosso). 

 

Observamos que a ideia de liberdade substituiu a mão do suplício religioso e da 

imposição do Império não apenas sobre a educação, mas atravessou toda sociedade. Contudo, 
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em que pesa o exato valor dessa liberdade, ofertada pelo capitalismo e sua perspectiva 

democrático-liberal? A obrigatoriedade de uma educação que amplie as possibilidades de 

competição para melhores resultados? Um desempenho que nos faça melhor na eliminação do 

outro? Um caminho obrigatório aos que, livremente, se colocam à disposição da “função 

civilizadora do capital”? 

Na Idade média, a necessidade de compreender a criança e educar sua “natureza má” 

sob o moralismo católico romano faz eclodir uma educação sob a bandeira “humanista”. 

Segundo Nunes e Silva (2006), Gerson, um dos pioneiros na observação do comportamento 

sexual infantil, produziu um dos primeiros estudos sobre a infância. A educação passou a ser 

talhada pela confissão, sob os estigmas da culpa, e como correição o castigo, ou seja, é firmada 

uma moralidade religiosa da corporeidade e da sexualidade, sobretudo a infantil. Portanto, a 

formação centrou-se na preocupação com as boas maneiras e a educação social, fundadas 

fortemente sobre a temática da disciplina. 

A liberdade infantil para transitar no mundo adulto começava a ser contrastada com a 

rigidez em diversas instâncias e características sociais: vestimentas, jogos, festas e a educação. 

Aquela visão predominante da ambiguidade sobre a infância vai dando lugar à concepção de 

criança-sujeito, à uma cultura sexual que antagoniza segredo e exibição, bem como os limites 

e classificação entre infância e adolescência. 

Segundo Nunes e Silva (2006), os princípios cristãos se inserem na educação de modo 

a hierarquizar as relações entre didática, organização e cultura, entre leitura e escrita. O germe 

da segregação de gênero é fortalecido e a reivindicação pela universalização não alcança a todos 

da mesma maneira. Além das mudanças introduzidas pelo advento da Reforma Protestante, a 

emergência de uma reforma pedagógica, provocada pela obra Emílio de Rousseau, retomará a 

educação dos sentidos, da valorização do jogo, do trabalho manual, que se tornarão princípios 

norteadores das práticas pedagógicas.  

Segundo Nunes e Silva (2006), a escola moderna surge com o processo de 

industrialização. Para Manacorda (1992), a pedagogia moderna estará envolvida com o 

problema da instrução da massa operária, “o problema das relações instrução-trabalho” ou da 

“instrução técnico-profissional”. Ainda segundo o autor, por duas vias seguirá a pedagogia 

moderna: uma da observação e da imitação, outra dos conhecimentos profissionais. Dessas duas 

vertentes emergiram as “sermocinales reales”, ou seja, “de coisas, de ciências naturais: em 

suma escolas científicas, técnicas e profissionais” (Manacorda, 1992, p. 272). 

Nunes e Silva (2006) referem-se a uma emancipação da escola, o que não significa o 

mesmo para aqueles que por ela passam ou necessitam. Sua pressuposição está estritamente 
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relacionada à uma demanda, inicialmente, da burguesia. A priori, significa a extensão da 

infância burguesa, enquanto que para a infância operária não restava alternativa a não ser a 

precocidade da inserção no mundo do trabalho. 

Dentre as instituições ocupadas em inserir ou preparar o indivíduo para a sociedade ou 

para as suas relações sociais, destacamos a família e a escola. A família, como afirmam Marx 

e Engels (1987), é a primeira e, inicialmente, a única relação social do novo ser que chega ao 

mundo. Contudo, apesar de ser a primeira relação imediata, com a ampliação das relações 

sociais a família se torna um elemento secundário na socialização individual. A escola assume 

então e, provavelmente, a maior e mais importante instância socializadora do indivíduo. Nunes 

e Silva (2006) relatam que entre os séculos XV e XVIII o processo de escolarização deveu-se 

sobretudo a questões de ordem econômica e social, que também modifica a concepção de 

infância. 

De acordo com Dias, a escola é um sistema aberto que: 

 

… tem por objetivo proporcionar educação. A rigor o sistema escolar cuida de 

um aspecto especial da educação, a que se poderia chamar escolarização. A 

educação proporcionada pela escola assume um caráter intencional e 

sistemático, que dá especial relevo ao desenvolvimento intelectual, sem, 

contudo, descuidar de outros aspectos, tais como o físico, o emocional, o moral, 

o social. (J. A. Dias citado por Patto, 1997, p. 16) 

 

  Tomar a concepção de ensino a partir da instituição escolar acaba sendo um privilégio 

para a análise da relação entre o sistema educacional e a sociedade, e se torna uma questão de 

escolha (Patto, 1997). Nessa perspectiva, Patto questiona como essa abordagem tem sido 

decisiva nas formulações quanto ao papel social da educação ou da função sócio-política da 

instituição escolar. A autora interroga como tem-se lançado mão deste instrumento analítico 

para avaliar as situações específicas em que a educação se insere, bem como as relações 

possíveis entre o sistema escolar e o meio social. 

Para Saviani (2009), existe uma luta por uma escola não marginalizadora da classe 

trabalhadora. Isso significa um engajamento articulado em favor de um ensino balizado pela 

qualidade, mediante as possibilidades das condições históricas atuais. Uma teoria crítica 

educacional, segundo o autor, é conferir-lhe substância concreta a tal ponto que ela sirva aos 

interesses da classe trabalhadora e não aos da classe dominante (Saviani, 2009). 

As forças interagem e disputam no ambiente escolar, fazem parte de um processo 

próprio da dialética entre indivíduo, sociedade e realidade. A escola, por sua vez, está dentro 

desse contexto sócio-cultural e comporta em si mesma todas as contradições que perpassam a 
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sociedade. Ainda que esteja condicionada pela realidade social, não está paralisada nesse 

processo e é também um condicionante da realidade. É próprio da consciência crítica, aponta 

Saviani, saber-se condicionada, determinada objetivamente, materialmente, ao mesmo tempo 

como princípio determinante (Saviani, 2009). 

É nesse contexto que a escola de todos se torna condição para a transformação formal e 

gradual da criança de hoje no adulto de amanhã, de súditos em cidadãos, um processo que não 

somente enquadra ou produz, mas acaba “redimindo os homens de seu duplo pecado histórico: 

a ignorância, miséria moral, e a opressão, miséria política” (Zanotti, 1972 citado por Saviani, 

2009, p.5). 

Contudo, nos parece que quando a educação ou escola passa a atender aos interesses 

populares “ (…) novos mecanismos de recomposição de hegemonia são acionados: os meios 

de comunicação de massa e as tecnologias de ensino” (Saviani, 2009, p. 61) passam a construir 

a ideia de educação permanente, educação informal e até mesmo de destruição da escola. 

O processo educativo formal, por um longo período, serviu apenas à manutenção de 

uma realidade específica, determinando, segundo uma ordem de desempenho, a sorte de cada 

um, segundo seu lugar na construção social da vida: aqueles que pensam e aqueles que 

executam. Cabe aqui ressaltar que concepções que apresentam indícios de desconstrução do 

modelo dominante ou propostas de tentativa de reconciliação entre satisfação e prazer se tornam 

alvos de ações reacionárias da classe dominante.  

É o que percebemos na atualidade brasileira, depois de um breve período de ampliação 

dos direitos humanos, nossa sociedade e as classes mais desvalidas são violentadas por uma 

forte investida na retirada de direitos básicos existenciais. A concepção da dominação política, 

econômica e religiosa que se expande socialmente é de que os trabalhadores que possuem 

apenas a sua força de trabalho para manter sua existência, não necessitam mais do que uma 

“breve instrução”. A ignorância tem sido utilizada, por longo período, para manutenção da 

realidade de dominação.  

Nesse sentido, nossa sociedade, fundada sobre as bases da colonização, da exploração 

e da colonização é necessário reconhecer que a educação não se desenvolve alheia a esta 

estrutura social, tão pouco de forma neutra e objetiva, ainda que sobre as melhores das 

intenções. Dessa forma, manter a ordem da produção ou a reprodução da ordem se torna o 

cativeiro da nossa atualidade e, segundo Marcuse (2015), o cativeiro não subsiste sem a 

imposição de “mais repressão” sobre o trabalho, sobre a educação, sobre a sexualidade. 

Compreender o papel da educação no capitalismo é essencial para entender as 

contradições dessa decadente sociedade capitalista e da sua função na modificação da ordem 
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social, ou seja, no processo revolucionário. E assim, reconhecer que a escola é ao mesmo tempo 

instituição da estrutura de poder e instrumento em disputa onde as forças da cultura e da contra-

cultura, da dominação e servidão, conservação e progresso/inovação, da subordinação e 

libertação, estão em constante atrito. 

Não se trata de questionar aqui apenas a respeito das práticas pedagógicas ou de suas 

ideias, mas de saber quais manifestações e contradições estão presentes nesse embate de forças 

entre dominantes e dominados, e como a sexualidade se relaciona nesse jogo de poder. Esta 

correlação de forças coloca a mulher, a criança e o trabalhador na espinha dorsal do processo 

educativo, ora excluindo, ora determinando, ora fomentando condições. 

Os diferentes aspectos do sexo foram divididos no pensamento, na palavra, na intenção, 

nas vontades involuntárias e nos fatos reais do sexo para conformar uma ciência da sexualidade 

(Condren 1989 citado por Federici 2017, p. 80). 

Saber ler e escrever, atos requeridos para atuações simplificadas no trabalho ou em 

processos severos de dominação, não são suficientes para formar indivíduos emancipados. 

Contudo, os processos formativos não decorrem somente das iniciativas da escolarização. No 

entanto, o trabalhador com uma formação basilar, ainda que não saiba os benefícios do domínio 

da leitura e da escrita, deve se apropriar do conhecimento sobre seu próprio interesse e o de sua 

nação, o da classe dominante e o que pode esperar dela. Deve se apropriar, com maestria, de 

conhecimento suficiente para lutar contra os interesses da classe dominante que pretende abolir 

ou modificar a legislação que extingue seus direitos (Marx & Engels, 2016).  

A discussão sobre a educação sexual não se inicia no nosso século. Segundo Foucault 

(1988), desde 1776 iniciativas como as de Basedow e Saltzmann são exemplos de como a 

sexualidade se faz um assunto de importância no contexto da formação. Suas experiências 

exprimem tentativas de instruir crianças e adolescentes a dominar o assunto sobre o sexo. Sob 

as pedagogias de Basedow e Saltzmann os alunos aprendiam toda a fisiologia do sexo. Contudo, 

a instrução era direcionada para que crianças e jovens jamais fossem protagonistas dos atos 

sexuais e, sob constante vigilância, o domínio dos instintos, dos desejos era o principal viés 

pedagógico, pois dominavam a ordem discursiva sob os aspectos fisiológicos reprodutivos, 

meticulosamente organizados sob uma intensa imposição punitivista. 

A constante vigilância sobre crianças, jovens e mulheres é decorrência da cultura 

machista, da interferência religiosa e dos aspectos ideológicos que atravessam os processos 

educativos e a estrutura educacional. No asseveramento de processos autoritários, os religiosos 

são requeridos a propor projetos de instrução moral e religiosa. Esses que pouco sabem dizer 

sobre as obscuridades do céu e muito menos sobre as relações políticas e sociais da terra.  
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Ora, a educação e a escola não devem servir somente para socialização do conhecimento 

acumulado socialmente. Dentre suas funções está o compromisso de romper com o trabalho 

alienado e formar para o trabalho produtivo e dar continuidade ao aprimoramento das forças 

produtivas, liberando a humanidade da labuta árdua e penosa. 

Nesses termos, a educação tem servido, sobremaneira, aos interesses do enriquecimento 

das grandes economias ou dos grandes grupos econômicos e um avanço avassalador da 

individualização do trabalho. A exemplo do home-office, da uberização do trabalho, da 

terceirização, bem como a entrega de grandes estatais do sistema produtivo à grupos 

estrangeiros, impõe atividades de trabalho que demandam uma educação rasa e simples tanto 

quanto requerem essas atividades. As expectativas que surgem dessa forma de organização e 

formação das forças produtivas não podem ser grandiosas e não passam de débeis sentimentos 

de crescimento e colocam em colapso a legislação sobre escolar.  

Em uma sociedade de classes como a nossa, não basta manter as desigualdades é preciso 

aprofundá-las para perpetuar a ordem da dominação. Romper com esse processo histórico 

requer condições materiais e intelectuais próprias de um processo revolucionário. 

Uma escola voltada para emancipação e para o desenvolvimento das potencialidades 

individuais, sua pedagogia deve ser articulada com os interesses da comunidade escolar6. Esta 

escola não será indiferente às contradições e a correlação de forças que existem em seu interior, 

tal como na composição da sociedade. Sua proposta pedagógica deve pautar a estimulação das 

atividades e a iniciativa dos alunos, sem abrir mão da iniciativa do professor. Primará pelo 

diálogo e pela socialização da cultura socialmente acumulada, respeitando a capacidade e os 

interesses individuais, visando o desenvolvimento das potencialidades livres do princípio de 

desempenho. 

Logo, os que pretendem uma educação focada no pleno desenvolvimento civilizatório 

amparado no desenvolvimento das potencialidades humanas devem se afastar e se opor aos 

apelos do controle e da dominação. Nessa direção, que a dinâmica pedagógica considere a 

correlação de sentidos e vivências, que seu núcleo basilar seja o interesse no desenvolvimento 

das capacidades humanas humanizantes voltadas não apenas para o suprimento das 

necessidades básicas, mas para a vida de forma solidária, com comprometimento e 

responsabilidade social, primando pela elevação do espírito comunitário. 

 

                                                 
6
 Alunos, pais e familiares, profissionais da educação: coordenadores, administrativos, educadores, psicólogos 

educacionais. 
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2.2. Educação Sexual no Brasil 

 

O interesse pela educação sexual não é um tema novo na história da humanidade e ele 

se relaciona com a concepção de infância, sobre a qual não nos deteremos neste trabalho. Nunes 

e Silva (2006) dão o exemplo de Gerson, que centrou seus estudos na preocupação com a 

sexualidade na infância, mas a partir da culpa. Frank Wedeking empenhou esforços em 

compreender os dramas e as tragédias envolvidas na adolescência enquanto aspectos do 

desenvolvimento humano. Sua peça O despertar da Primavera, em 1891, abordou o universo, 

a adolescência na relação com as questões das transformações ocorridas na puberdade, as 

indagações e curiosidades sobre sexualidade. 

Uma das histórias da obra de Wedeking envolvia o drama entre a senhora Bergmann e 

sua filha de 14 anos, ansiosa por respostas sobre a origem dos bebês. Ao ser questionada, a 

família se esquiva de tal responsabilidade. No processo de solucionar sua ansiedade e 

curiosidade a jovem engravida. Não suportando o peso da cobrança social a mãe planeja um 

aborto, o qual termina malsucedido e, consequentemente, com a morte daquela garota (Werebe, 

1977).  

O exemplo dessa peça, escrita a mais de um século, persiste atual e nos impõe algumas 

reflexões necessárias tais como: a curiosidade e ansiedade própria das crianças e dos 

adolescentes sobre sexualidade; o diálogo ou ideias sobre sexualidade disseminadas pela 

família; o direito reprodutivo dos adolescentes; o direito da mulher sobre o seu corpo; o 

deslocamento ou o trânsito da sexualidade entre a família/escola ou privado/público. 

Se adotamos a concepção freudiana de que os indivíduos, desde o nascimento, são seres 

sexuados, dotados de desejos, então podemos deduzir que não há uma data ideal para o início 

de uma “educação sexual”. Desse modo, a educação sobre sexualidade é dividida pelos espaços 

por onde este indivíduo transita, desde o processo de socialização imediata, iniciada na família, 

às extensões socializadoras: escola, religião, trabalho. Sendo assim, sistematizada ou não, a 

sexualidade está no centro ou à margem da educação individual. 

O que vem se consolidando como Orientação Sexual ou Educação Sexual integra o 

percurso educativo geral dos indivíduos. Como tal, se constitui e se solidifica à partir das 

relações sociais às quais o sujeito está inserido. Tais relações são dependentes das condições 

materiais concretas para construção do conhecimento. Dessa maneira, o processo não ocorre de 

modo igual para todos os indivíduos e a diversidade é, hoje, um dos principais gargalos 

impostos não apenas à questões da Educação Sexual, mas para os programas e profissionais 

que atuam na política pública de educação.  
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Historicamente, o luteranismo e a inserção do cristianismo na educação provocaram 

grandes alterações nos sistemas educacionais no ocidente. Por um lado, forçou a capilarização 

da educação e com isso alcançou também as camadas populares, por meio popularização das 

escrituras sagradas. Por outro lado, o cristianismo impôs uma determinada moralidade que 

separou o mundo dos adultos das coisas de criança (Viotto 2016).  

De acordo com Figueiró (2006, p.143 citada pr Farias & Vasconcelos, 2015), a 

sexualidade passou a ser distinguida do sexo a partir do XIX. Este último seria a instância mais 

biológica e a primeira uma dimensão mais ontológica do ser humano. Porém, entendemos que 

o sexo, por ser uma manifestação da sexualidade, está vinculado às ideias dominantes sobre 

sexualidade. 

A dimensão ontológica da sexualidade se desenvolve de acordo com a evolução e o 

aprimoramento das forças produtivas e o próprio modo de produzir a vida. Portanto, ainda que 

ancorada na estrutura biológica, suas manifestações estão sempre numa condição dialética com 

o princípio de realidade. Nesse sentido, Marx e Engels (1987) afirmam que: 

 

… a produção dos meios que permitam a satisfação dessas necessidades, a 

produção da própria vida material, (...) [é sic] uma condição fundamental de 

toda a história, que ainda hoje, como há milhares de anos, deve ser cumprido 

todos os dias e todas as horas, simplesmente para manter os homens vivos 

(Marx & Engels, 1987, p. 38). 

 

Tendo em vista que a ciência já pode criar outros seres humanos sem a existência de 

relação sexual, o sexo se apresenta como uma das possibilidades de manifestação da 

sexualidade. Contudo, a sexualidade ainda é considerada uma dimensão vinculada apenas ao 

ato sexual, que, por sua vez, é disseminado e defendido apenas como um ato restrito à função 

biológica voltado para a reprodução. Ainda assim, tanto a sexualidade quanto o ato sexual são 

dimensões da estrutura humana: biológica e ontológica. Desse modo, ambos são afetados pelas 

relações sociais, como também afetam a direção de suas transformações. Pelo simples fato de 

que, 

 

...a produção da vida, tanto da própria, no trabalho, como da alheia, na 

procriação, aparece agora como dupla relação: de um lado, como relação 

natural, de outro como relação social – social no sentido de que se entende por 

isso a cooperação de vários indivíduos, quaisquer que sejam as condições, o 

modo e a finalidade (Marx & Engels, 1987, p. 42). 

 

Isso não supõe uma superioridade da sexualidade em relação a outras dimensões do ser 
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humano ou do ser social, como supõe os neofreudianos. Contudo, ainda em seu sentido 

biológico, distintamente dos demais animais, o ato sexual é dotado de “vontade” ou “escolha”. 

Aqui também reside um sentido ontológico da sexualidade, pois não permanece fechada à esfera 

biológica, uma vez que carrega em si a potência de modificação do sujeito, afastando-os de suas 

barreiras naturais. Logo, a capacidade de produzir fatos de modo qualitativo é um complexo de 

determinações sociais. 

Nesse sentido, a escola é um dos principais instrumentos socializadores do indivíduo, 

ao mesmo tempo em que ela está em relação dialética com todas as outras instituições sociais. 

É na escola que o indivíduo será preparado para relações mais complexas, dentre elas as 

relações de trabalho. É também no espaço escolar que o conhecimento é permutado de modo 

formalizado, sistematizado e registrado no âmbito das disciplinas. É dentro dessa estrutura atual 

que se possibilita a “compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a 

realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, 

comunicação e negociação de significados e registro sistemático de resultados” (Brasil, 2000, 

p. 76). 

Na atualidade, a educação lida com uma gama de materiais didáticos e normativos que 

abordam a relação entre educação e sexualidade. Como todo assunto polêmico, os discursos 

sobre a sexualidade são permeados de sérias divergências sobre sua: 

 

… natureza, identidade e limitações do que seja propriamente a educação 

sexual; divergência que estão presentes no campo das ciências da educação e 

das iniciativas institucionais de entendimentos e de conceituações sobre esta 

questão ou tema, mas não deixamos de entender que por esta expressão quer-

se representar o conjunto de processos simbólico-significativos e 

comportamentais, psico-subjetivos e socioinstitucionais de representação e 

vivências das identidades e potencialidades sexuais” (Nunes & Silva, 2006, p. 

13). 

 

A normatização da sexualidade ou de uma educação movida pelo princípio de 

desempenho serve como medida de controle, exercício de poder ou influência sobre os 

indivíduos. A mente, o corpo e o comportamento passam a ser objetos fáceis de manipulação 

de acordo com os interesses dominantes ou hegemônicos. 

As questões sobre a sexualidade passaram a ocupar o espaço institucional e pedagógico 

muito recentemente. A inserção de temas sobre a sexualidade nos currículos escolares delineou 

muito claramente dois grupos. De um lado os conservadores que utilizam da bandeira da 

“responsabilidade”, de outro os liberais que defendem não somente a necessidade, mas a 

urgência em tratar o assunto com seriedade. 
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A organização pedagógica de assuntos que cercam a sexualidade nos coloca frente a 

frente com o relativismo histórico da construção da sexualidade. Assim como ela permite 

enxergar como a sexualidade é importante no processo das relações sociais, ela também 

desnuda a violência estrutural utilizada na sua repressão ou enquadramento hegemônico. 

Desconstruir o modo imaturo, violento, destrutivo como a sexualidade ocupa os espaços é uma 

tarefa de esforço gigantesco. A escola, aparelhada pelo Estado, se mantém em grande medida 

nos limites técnicos, demográficos, biológico, profissional e político e, de algum modo, menos 

comprometida moralmente. 

De acordo com Nunes (1959) um dos primeiros problemas que se coloca para a 

educação sexual é a linguagem. Pois, de um lado temos uma “linguagem tradicional 

depreciativa, estereotipada, estigmatizada, frequentemente de baixo nível; e de outro a 

linguagem técnica, “científica”, descritiva e fria” (p. 5). 

Foucault em sua obra História da Sexualidade, não nos apresenta apenas a dinâmica da 

sexualidade e poder, ele demonstra uma arqueologia do silêncio. A relação entre sexualidade e 

poder já havia sido abordada por Reich, o qual defende que essa relação é historicamente 

construída e que atende aos interesses vigentes. Isso deixa claro os mecanismos discursivos da 

“normalidade” ao mesmo tempo que faz emergir as condições sedutoras do consumismo 

hedonista. 

Para Nunes (1959), “a escola é o espaço também da crítica sobre a sexualidade 

estabelecida e o laboratório das novas significações e vivências” (p. 6). Não podemos perder de 

vista que o espaço escolar é também o espaço das contradições e das oposições sociais e, como 

tal, também funciona como “supraestrutura enquadradoras das classes dominantes” (idem, p. 

7) e dessa forma, 

 

... desenvolvem um esforço sistemático e quotidiano para reproduzir as 

estruturas e papéis tradicionais através da família, da linguagem, das noções 

básicas culturais, da escola, do trabalho, da religião... Em tudo isso já existe 

sistematizado um papel sexual modelar, paradigmático, ao qual devem ser 

adaptar os “homens” e “mulheres” novos nascidos (idem, p.7) 

 

Apesar de ser uma velha discussão, a educação sexual no Brasil passa a ser fortemente 

requisitada a partir de 1960, por movimentos ditos feministas e populares. Para Werebe (1970), 

alguns avanços foram possíveis, contudo, na década de 1970, a forte censura e o sentimento 

puritanista, proibiu o tema nos espaços públicos. Essa conduta comportamental da sociedade, 

obrigou alguns profissionais a se aventuram na clandestinidade e limitou pesquisas, produções 

literárias e científicas, vez que eram barrados pelo Ministério da Justiça. 
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O moralismo intervencionista endureceu as condições, o regramento moral, a legislação 

de um modo geral que afetou a Educação Sexual. Um exemplo desse endurecimento foi a re-

introdução e enquadramento criminal do aborto, em 1974. A lei do aborto aparecia mais rígida 

do que sua antecessora de 1830 do Código Criminal do Império. Longe de ter essa proibição 

como uma defesa da vida, a lei significava a criminalização da “conduta feminina”. Assim, 

dizia o art. 128 do Código Penal “provocar aborto em si mesma para ocultar a própria desonra” 

(Werebe, 1970, p. 22). 

A educação sexual vem perseguindo há bastante tempo fazer parte da formação integral 

dos indivíduos, compreendendo que a Educação Sexual se insere nas dimensões ética, política 

e estética, contribuindo para uma postura crítica frente para sua percepção da realidade. 

É no processo de consolidação do Estado democrático que surge a proposta dos 

Parâmetros Básicos Nacionais (PCNs). Este documento é resultado da mudança ocorrida no 

Ensino Médio ao final dos anos de 1990 e início dos anos 2000. O novo perfil do currículo 

centralizou na aquisição de “competências básicas para inserção de nossos jovens na vida 

adulta” (Brasil, 2000, p. 4), estruturado nas concepções de contextualização, 

compartimentalização, interdisciplinaridade, raciocínio e capacidade de aprender. Essa 

estrutura buscava enfrentar e dar respostas às altas defasagens dos índices de escolarização, no 

apogeu do desenvolvimentismo, em relação à países desenvolvidos. Uma de suas funções era a 

de atender “as mudanças no conhecimento e seus desdobramentos, no que se refere à produção 

e às relações sociais de modo geral” (Brasil, 2000, p. 5), sobretudo, para desenvolver 

especialistas capazes de lidar com informatização das máquinas e dos processos de produção. 

A proposta de educação representada pelos PCNs é focada na formação geral opondo-

se à específica, centrada nas capacidades de pesquisa, busca, seleção e análise de informações 

e nas capacidades de aprender, criar e formular (Brasil, 2000). 

De acordo com Brasil (2000), a alteração do ensino médio se deu por dois fatores: o 

primeiro devida às mudanças estruturais provocadas pela revolução do conhecimento, que 

reestruturaram a organização do trabalho e as relações sociais; e a expansão da rede pública que 

deve apresentar resultados de acordo com as exigências da sociedade. 

A Educação Sexual, é apresentada na perspectiva da transversalidade, e como tal se 

relaciona com a pluralidade e a diversidade tanto de saberes, quanto de organização desses 

saberes.     

Assim, 

 
(...) a execução pedagógica destes temas, é que estes devem ser os principais articuladores 

da vida, do pensamento e do trabalho com os interesses da maioria da população, o que 
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deriva de uma maior consciência política do papel social da escola na sociedade, tarefa 

que estamos ensaiando há bastante tempo, com avanços e retrocessos, mas que ainda não 

se constitui numa postura pedagógica geral, ao menos em nosso país (Nunes & Silva, 

2006, p.63). 

 

A transversalidade é aquilo que atravessa, aparece de modo oblíquo. Logo, percebemos 

que, apesar da necessidade e da importância desses temas, eles aparecem como assuntos 

secundários. 

A justificativa da transversalidade para o tema da Orientação Sexual ou da Educação 

Sexual é que a sexualidade se vincula direta ou indiretamente a todas as áreas do conhecimento. 

No entanto, o que entendemos é que a Educação Sexual é colocada em segundo plano, não 

apenas pelo alto grau conservador da nossa sociedade, mas também pelo grande potencial que 

a sexualidade possui de atender às necessidades de prazer. Logo, a liberdade sexual ou o livre 

prazer poderia ser perigoso para manter a ordem das relações de produção, e, 

consequentemente, o trabalho alienado. 

Segundo Brasil (2000), o programa de Educação Sexual abandona a moralidade 

industrial taylorista, contudo se a abandona de fato é para substituí-la pela moralidade toyotista. 

Em vista de que a sexualidade é colocada no mesmo patamar das coisas que se pode ter, sentir, 

fazer ou adquirir enquanto diversão ou entretenimento, não limitados a espaços e tempos entre 

as relações do modo de produção capitalista, mas integrada a elas. 

A sistematização do trabalho de Orientação Sexual se divide em dois eixos básicos: por 

meio dos conteúdos transversalizados dentro da programação; e de modo a acudir a “necessária 

demanda” de forma extra-programação. 

Além disso, a discussão aponta para um confronto direto de valores que os sujeitos 

trazem de suas origens. O método expositivo dificulta a participação do aluno e não parte do 

interesse real dos jovens. As orientações têm um forte apelo médico para a prevenção da 

gravidez precoce e as questões de saúde sexual no que diz respeito à disseminação de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Em contraposição, a questão sobre o controle de 

natalidade recebe pouco tratamento (Werebe, 1970). Assim, o enfoque médico se limita à 

perspectiva da saúde, do trabalho, da puberdade, dos desvios da normalidade e da 

medicamentalização.  

Essa postura frente à educação sexual demonstra uma rigidez no tratamento de proteção 

da maternidade, sem que isso signifique de fato a existência e acesso à políticas públicas de 

prevenção, educação e proteção da e para a maternidade, enquanto o que observamos é um forte 

desfavorecimento do planejamento familiar, inclusive de métodos contraceptivos que se 
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adequam à funcionalidade do organismo e à escolha da mulher, ordenados “segundo as opções 

políticas e ideológicas”. 

Assim, percebemos que a educação sexual está longe de alcançar aqueles lugares da 

emancipação humana, pois tratar da sexualidade na escola requer um alicerce forte amparado 

pela ciência e pelo próprio processo civilizatório livre das determinações do princípio de 

desempenho. 

Uma educação sexual voltada para emancipação ou para o livre jogo dos instintos deve 

partir da premissa de que a sexualidade é formada por uma dimensão biológica e uma dimensão 

ontológica. Deve ter em curso a abordagem crítica dos sentidos e significados correntes que 

acolha o pressuposto de que a sexualidade não é algo dado, pronto ou estanque e que sua 

produção requer a análise crítica de sua história, de suas manifestações e de suas vivências. É 

importante ter claro que devemos ir além de uma abordagem reducionista, formal, curricular, 

limitada às noções médicas e de higiene, que prescinda de uma constituição verdadeiramente 

erótica, a que possibilite o desenvolvimento e das experiências potencializadas afetivamente. 

 

2.3. Percurso, Legislação e Atualidade da Educação Sexual no Brasil 

 

Este estudo apontou que a educação sexual, a partir dos anos 80, vem sendo abordada 

sobre a denominação da orientação sexual, na perspectiva da diversidade sexual e da chamada 

ideologia de gênero. De acordo com os PCNs (1997, p. 34), a Orientação Sexual, enquanto ação 

de intervenção pedagógica, visa “transmitir informações, mas também problematizar questões 

relativas às questões de gênero e sexualidade, com atitudes, crenças, valores e tabus, nas 

dimensões sociológica, psicológica e fisiológica”. De acordo com Sayão (2006), o termo: 

 

Orientação Sexual (baseado em orientação do tipo pedagógica, como, por 

exemplo, orientação vocacional ou de estudos) diferencia-se da Educação 

Sexual, na medida em que esta diz respeito ao conjunto de valores transmitidos 

pela família e ambiente social nas questões relativas à sexualidade (Sayão, 2006 

citada em Andrade & Monteiro, 2013, p. 5). 

 

De acordo com a UNESCO (2013, p. 3), a educação sexual deve atuar, no contexto 

escolar, para produção e manutenção de atitudes conscientes em relação a saúde sexual e 

reprodutiva. O objetivo da educação sexual é fomentar informações e conhecimentos 

necessários para que as escolhas dos jovens colaborem para o retardamento do início da 

atividade sexual, com a redução de parceiros, para atividades sexuais com proteção, redução da 

gravidez precoce e a proteção contra DSTs. Na concepção da UNESCO (2013), a desempenha 
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um papel fundamental na formação de um comportamento sexual responsável. 

Nas orientações técnicas sobre educação em sexualidade da UNESCO (2013) 

observamos uma distinção quanto à utilização dos termos: “educação sexual” e “orientação 

sexual”. O documento chama a atenção para o atual estágio das políticas públicas brasileiras 

quanto aos “temas: educação em sexualidade, gênero e diversidade sexual” (UNESCO, 2013, 

p. 6). Enquanto conceito, a educação em sexualidade é “entendida como toda e qualquer 

experiência de socialização vivida pelo indivíduo ao longo de seu ciclo vital, que lhe permita 

posicionar-se na esfera social da sexualidade” (UNESCO, 2013, p. 7). Apesar de considerar as 

diversas instituições que participam da formação sexual individual como: família, igreja, 

trabalho, mídia, a escola recebe uma atenção especial, pois é onde o indivíduo recebe o 

conhecimento socialmente e historicamente acumulado. É na escola que a temática será 

apresentada de modo sistematizado, organizado e reunido de acordo com os diversos 

posicionamentos científicos sobre o tema. A UNESCO (2013) afirma que: 

 

Apesar das grandes transformações sociais e comportamentais no campo da 

sexualidade e das relações de gênero observadas nas últimas décadas, a maioria 

das iniciativas escolares de educação em sexualidade, ainda hoje, concentra‐
se no discurso biologizante e científico do corpo, silenciando sobre questões 

importantes como o prazer, o desejo e a diversidade sexual. (UNESCO, 2013, 

p. 7). 

 

Os documentos, aqui analisados, sobre a educação sexual no Brasil, demonstram o 

esforço de alguns setores progressistas em avançar na perspectiva de uma discussão ampla e 

aprofundada sobre as questões da educação sexual. Contudo, o conservadorismo exerce forte 

influência no direcionamento dos rumos da Educação Sexual e na sua regulação. A perspectiva 

biologicista da reprodução, o foco na prevenção de DST’s e na gravidez precoce, no recorte de 

gênero, a preponderância dos assuntos sobre a homossexualidade no recorte de gênero são 

dominantes no parco avanço. Os assuntos que envolvem o universo dos gêneros, do prazer, do 

erótico, da prostituição, da pornografia e as interferências sócio-políticas exercidas sobre essas 

questões continuam excluídas ou marginalizadas, quando muito tratadas de maneira simplista 

e reducionista. Nos PCNs é apresentada a perspectiva que o Ministério da Educação adotou 

sobre a educação sexual, e nos documentos ela é tratada como um tema, sobre o qual,  

 

Busca-se considerar a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde, que se 

expressa no ser humano, do nascimento até a morte. Relaciona-se com o direito 

ao prazer e ao exercício da sexualidade com responsabilidade. Engloba as 

relações de gênero, o respeito a si mesmo e ao outro e à diversidade de crenças, 

valores e expressões culturais existentes numa sociedade democrática e 
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pluralista. Inclui a importância da prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis (incluindo a aids) e da gravidez indesejada na adolescência, entre 

outras questões polêmicas. Pretende contribuir para a superação de tabus e 

preconceitos ainda no contexto sociocultural brasileiro. (BRASIL, MEC, 1998, 

citado por UNESCO, 2013, p. 8, nota de rodapé) 

 

Esse conceito, utilizado pela UNESCO (2013) e adotado pelo Ministério da Educação 

e Cultura (MEC), no Brasil, para as Diretrizes Nacionais de Educação e os PCNs, há 

predominância na prevenção à violência e à garantia de direitos às diversidades sexuais e à 

promoção dos Direitos Humanos voltados para comunidade LGBT. Esse conceito é ratificado 

pelo do Programa Brasil Sem Homofobia7, embora de extrema importância, reduziu à 

sexualidade às questões da diversidade sexual. 

No documento da UNESCO (2013), em diversas passagens o termo “orientação sexual” 

não é utilizado como significado educação sexual. É empregado para designar opção sexual do 

indivíduo ante a diversidade sexual, ao nosso ver, um marcador de diferença. Um exemplo é a 

passagem no documento do Programa Gênero e Diversidade na Escola (GDE): “a concepção 

do programa entende que discriminações de gênero, orientação sexual e raça/etnia devem ser 

tratadas de forma conjunta dado que gênero, raça/etnia e sexualidade estão intimamente 

imbricados” (UNESCO, 2013, p. 10, grifo nosso). Ou ainda, quando descreve os tópicos e 

objetivos, no item IV, quanto a estimulação para o desenvolvimento do sentimento de 

responsabilidade, respeito, “aceitação e empatia independente do seu estado de saúde ou 

orientação sexual” (UNESCO, 2013, p. 13, grifo nosso). Também no item 1.1 - onde define as 

responsabilidades da Família - Nível IV (15-18), ao afirmar que “as atribuições familiares 

podem mudar quando um membro revela uma doença grave (como as DST), gravidez, uma 

orientação sexual diferente da heterossexualidade…” (UNESCO, 2013, p. 21). 

A Educação Sexual abordada no Projeto de Lei nº 1.035 de 1968, proposto pela então 

deputada J. Steinbruch, distingue sexualidade, homossexualidade e sexo. Porém, este último, 

em algumas passagens, é considerado como sendo a própria sexualidade. Logo na justificativa, 

a autora, afirma que o sexo aparece como uma “função biológica” como qualquer outra função 

e das mais importantes funções humanas, dadas as suas implicações sociais. Nesse sentido, o 

projeto de lei afirma que o sexo precisa ser apropriado enquanto conhecimento para que possa 

ser controlado. E segue ratificando que o controle dos impulsos deve ser natural, ou ao 

contrário, favorece o desenvolvimento da “homossexualidade e de traumas irreparáveis, frente 

                                                 
7
 O Programa Brasil sem Homofobia, proposto pelo Governo Federal, através do Ministério da Educação, 

apresenta um conjunto de ações destinadas à promoção do respeito à diversidade sexual e ao combate a várias 

formas de violação dos direitos humanos de LGBTs. 
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a esse problema importante na vida humana” (Brasil, 1968, p. 5). A sexualidade é colocada 

como uma questão da vida humana, “um problema importante”, no qual está inserido o sexo e 

a homossexualidade. Nesse sentido, a educação sexual é abordada a partir de uma concepção 

ampla que articula: sexo, homossexualidade, desenvolvimento infantil e outras categorias. 

A autora cita países como a Grã Bretanha, Suécia, Finlândia, Austrália que, desde 1940, 

tratam a educação sexual de forma natural e é altamente difundida tanto nas escolas, quanto nos 

meios de comunicação. 

Entre as defesas que justificam a necessidade da educação sexual nas escolas, no Projeto 

de Lei nº 1.035, de 1968, está a satisfação à curiosidade infantil e a instrução sobre sexualidade 

desde a segunda infância para evitar distorções. A necessidade de instruir sobre os fenômenos 

físicos da pré-puberdade é justificada pela minimização ou eliminação dos choques decorrentes 

das “perniciosas consequências da formação física e moral”8. O projeto menciona ainda, a 

necessidade de incluir a educação sexual para a promoção da igualdade entre os sexos, vez que 

a atividade sexual é uma das “mais altas funções do organismo” (Brasil, Projeto de Lei nº 1.035, 

p. 6):  

 

É a que procria, a que garante a descendência e deve ser sempre um ato 

responsável e manifestação máxima de amor - estamos preparando meninas 

para a elevada função da maternidade e menino - o que jamais foi feito - para a 

importante missão da paternidade. Infelizmente, como consequência de um erro 

trágico que ensina menino, ao adolescente e reitera ao homem que sexo é algo 

totalmente desvinculado do amor, todo elemento masculino aprende, desde a 

mais tenra idade, a dissociá-los, praticando-os separadamente, numa bifurcação 

anti-natural em que homens e mulheres se desconhecem e quase nunca 

conseguem um ajustamento completo. (Brasil, Projeto de Lei nº 1.035, p. 6)  

 

Embora o Projeto de Lei 1.035 de 1968, se possa ser considerado conservador nos dias 

atuais, na década de 1960 foi considerado um projeto ousado, enquanto proposta sistemática 

para a educação sexual nas escolas. Seu indeferimento e arquivamento, não inviabilizou apenas 

a implementação nas redes educacionais, como prejudicou os avanços rumo a superação da 

sexualidade como tabu e da aceitação da educação sexual como conhecimento que auxilia na 

formação global do indivíduo.  

A LDB de 1961 não trouxe nenhuma regulação sobre a educação sexual. É em 1996, 

com a nova LDB, em meio ao processo de democratização do Brasil, pela luta dos movimentos 

sociais que se garantiu que o tema sobre a sexualidade integrasse o Plano Nacional de Educação 

(PNE). É no art. 2, na terceira diretriz, que as categorias “educação sexual” e “orientação 

                                                 
8
 Projeto de Lei nº 1035 de 1968. 
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sexual” são contempladas. Desde então, o termo vem sendo utilizado ora como proposta de 

“superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, 

regional, de gênero e de orientação sexual” (Brasil, 2012, p.1), ora como educação sexual de 

modo mais abrangente e amplo.  

É na Constituição Federal de 1988, que categorias sociais como educação, habitação, 

saúde passam a ser concebidas como direito. E, como observado por Tiballi (2013), o 

neoliberalismo empreendido no Brasil, forçou a transformação da concepção dos direitos 

naturais em direitos fundamentais. E, não nos parece um equívoco, afirmar que é sobre essa 

alteração conceitual sobre o direito que os documentos regulatórios das políticas públicas no 

Brasil, vêm sendo construídos. A ausência do devido cuidado em esclarecer a distinção entre a 

conceituação dos termos, reduz à constituição de uma determinada confusão e um pânico social 

em torno da educação sexual. Esse é um aspecto importante no que diz respeito ao avanço da 

educação sexual no Brasil, vez que, a não apropriação conceitual pode estar promovendo um 

terrorismo de massa que associa educação sexual de forma restritivo, associando-a de modo 

exclusivo ao homossexualismo. 

Dentro da perspectiva da psicanálise freudiana, o conceito sobre sexualidade utilizado 

nos Três ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905) é bastante amplo: inicia-se com o 

reconhecimento da existência dos impulsos sexuais ainda na infância, pela inclusão da teoria e 

da sedução traumática, pela descoberta da fantasia às consequências do recalque na vida adulta. 

A concepção proposta por Marcuse (2015), reconhece o determinismo biológico, mas 

o associa aos condicionamentos sócio-histórico-social, se tornando o grande diferencial dessa 

teoria. A inevitável subordinação dos impulsos libidinais à hierarquia do princípio de 

desempenho, específico do modo de produção capitalista, promove a deserotização das funções 

primárias da sexualidade: a satisfação. Tal afirmação leva à conclusão de que o modo de 

produção exerce determinações profundas nos modos de formação e manifestações da 

sexualidade. Portanto, tais manifestações, são carregadas também de aspectos políticos.  

Dimensões da sexualidade como o prazer e contracepção têm sido menosprezadas no 

processo de regulação em detrimento da orientação sexual, enquanto concepção vinculada às 

questões da homossexualidade. Em torno da qual se formou grande confusão sob as alegações 

de preservação da família, da ordem e da moral. Tal confusão promove o ocultamento de outras 

discussões de extrema importância como o planejamento familiar, os direitos reprodutivos, o 

respeito e o direito ao reconhecimento da sexualidade infantil. É, sobretudo, um ocultamento 

da relação prazer-direito-modo de produção. 

O primeiro grande marco regulatório no âmbito do governo federal foi a publicação, em 
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1997, do PCNs, sobretudo pela inclusão da perspectiva de gênero no âmbito educacional 

(UNESCO, 2013). O segundo marco ocorreu em 2003 com o lançamento do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas (PSE), uma ação integrada entre o Ministério da Saúde, Ministério da 

Educação, UNESCO, UNICEF e UNFRA. Logo em seguida, foram lançados os Programas: 

Brasil Sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e 

de Promoção da Cidadania Homossexual (PBSH – 2004) e o Gênero e Diversidade na Escola 

(GDE –2006). 

O primeiro ato governamental no sentido de regular a sexualidade nas escolas se deu 

em 1928 com a publicação no Diário do Congresso Nacional da regulação das funções dos 

médicos inspetores (Nascimento e Chiaradia, 2017). Nesse documento, se estabeleceu que a 

função dos médicos inspetores era “divulgar e fazer cumprir no meio escolar princípios de 

higiene e educação sexual e anti-alcóolica e estender até as famílias os benefícios da educação 

higiênica” (Diário do Congresso Nacional, 1928, citado por Nascimento e Chiaradia, 2017, p. 

103). Contudo, as autoras ressaltam que essa atuação teve pouca duração pelo afastamento dos 

profissionais médicos da educação.  

De acordo com o art. 214 da C.F., o PNE é revisado a cada 10 anos para averiguação e 

ajustamento das discrepâncias entre os níveis federativos da república, as diferenças regionais 

e as distorções econômicas. Ou seja, o primeiro PNE vigorou entre 2001 e 2010 e deveria ter 

sido revisado em 2010. 

A inclusão dos termos “gênero” e “orientação sexual”, fez com que alguns segmentos 

sociais e alguns políticos vinculados à bancada religiosa, conservadores se colocassem contra 

o debate público sobre essas categorias, o que postergou a revisão do PNE e de suas diretrizes. 

A discussão central sobre a sexualidade foi o entendimento conservadores e moralista de que o 

debate deve estar limitado à esfera privada. Por conta disso, a revisão do PNE ocorreu apenas 

em 2014 e, em consequência das forças dominantes, o tema sobre sexualidade e as categorias 

de gênero foram excluídas.  

O texto final, aprovado pela Lei nº 13.005 de 25/05/2014, centraliza nas questões de 

“superação das desigualdades educacionais”, de “promoção da cidadania” e da “erradicação de 

‘todas as formas de discriminação’” (Brasil, 2014, p. 1). Contudo, não há qualquer menção 

sobre os programas para a Educação Sexual, sobre as questões de gênero, para o debate sobre 

o racismo e as discriminações por raça, sexo, orientação sexual ou etnia. 

Os avanços alcançados entre 2002 e 2014 e a proximidade com a disputa eleitoral fez 

emergir uma severa onda conservadora reacionária contra os direitos sociais conquistados. O 

acirramento terminou com a deposição da presidenta Dilma Rousseff e com grandes ameaças 
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aos direitos democráticos garantidos na C.F de 1988. 

Nesse sentido, é perceptível o poder de alcance do PNE no sentido do seu potencial de 

capilarização para as regiões mais remotas do país. Assim, a escola e seus instrumentos 

reguladores se torna o centro das disputas e dos conflitos políticos. Dentre os conflitos políticos, 

têm-se adotado os fundamentos da “ideologia de gênero” e da “sexualidade”, como 

perversidades ideológicas dos setores de esquerda para atacar e excluir a pauta da educação 

sexual, adotando a perspectiva da “orientação sexual” como estimulação ao homossexualismo. 

De um lado, os conservadores argumentam que esta discussão no âmbito público fragiliza e 

ameaça à ordem e a instituição familiar. Do outro lado, progressistas vinculados aos 

movimentos sociais a reivindicam-na como instrumento contra as violências e desigualdades 

de gênero, de apropriação da sexualidade não como tabu e de emancipação e liberdade feminina 

no exercício da sua sexualidade.  

O PNE, ao viabilizar a construção dos PCNs, na perspectiva da transversalidade, 

imprime a necessidade de ultrapassar os conceitos meramente biológicos exercidos sobre a 

sexualidade até 1996. A inserção do conceito de integral e totalidade passam a fazer parte das 

abordagens que, pretendem conhecer um corpo que funciona não por um conjunto de peças de 

modo fragmentado e desconectado.  

As forças conservadoras se voltarão contra aquilo que elas denominaram de “ideologia 

de gênero”, alegando ameaça para estabilidade da família, da moral e da ordem. Além disso, 

as fragilidades da formação específica e o não reconhecimento das crianças como sujeitos de 

direitos engrossaram o caldo da disputa política pela escola. E, de acordo com Brandão e Lopes 

(2018), “a escola representa um espaço relevante na formação de indivíduos, fomentando 

modos de socialização que tendem a reproduzir atitudes discriminatórias e relações de poder 

em favor da heterossexualidade como norma social” (p. 105). 

A tensão em torno da ideologia de gênero, tornou-se acirrada e passou a movimentar 

setores políticos e religiosos. A implantação do Programa Brasil sem Homofobia em 2004 

passou a gerar um grande número de matérias e notícias na indústria cultural. Essas articulações 

do aparato midiático, aparelhado ao poder estatal, usam de intenções nebulosas, rasas e até 

cômicas e mentirosas não apenas para denegrir o projeto o Programa Brasil sem Homofobia, 

mas também das categorias gênero e orientação sexual do PNE, como uma afronta à religião 

cristã e ao homem de bem. De modo que, de 2011 a 2013, a estimulação de uma grande 

comoção nacional contra a educação sexual nas escolas tornou a discussão sobre o tema em 

uma grande polêmica. Tanto que, começaram a utilizar o termo ideologia de gênero e 

orientação sexual para afirmarem que o projeto tornaria compulsória a distribuição do “Kit anti-
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homofobia”, denominado de forma preconceituosa como “kit gay”9.  

Em 2004 essas forças ganham um aliado e grande defensor da ordem e da moral em 

defesa da família patriarcal e heteronormativa, o então deputado carioca Jair Messias 

Bolsonaro. Este político, adota o discurso da moralidade e do pecado sobre as questões da 

sexualidade tratada em ambientes públicos e se torna o representante dos inimigos das 

comunidades LGBTs e dos defensores dos Direitos Humanos. Desde então, uma narrativa 

discursiva foi construída e passou a ser denominada de ideologia de gênero. O deputado se 

posicionou de forma intransigente e como representante da oposição contra o Programa Brasil 

sem Homofobia, sobretudo nas escolas, e juntamente com a bancada religiosa, passou a formar 

um discurso negativo sobre a ideologia de gênero. 

A partir de 2009 o então deputado do Partido Progressista, Jair Bolsonaro, passou a se 

referir ao PNE como o “Plano Nacional da Vergonha” (Brandão e Lopes, 2018, p. 107). 

Aproveitou o fortalecimento do conservadorismo e agregou as bases religiosas e o Movimento 

da Escola sem Partido10 para atacar o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos 

Humanos das pessoas LGBTs. Estes ataques incluem a afirmação de que o material chegaria 

às crianças e adolescentes corrompendo-as e fazendo que se tornassem homossexuais (Brandão 

e Lopes, 2018, p. 107).  

O Movimento Escola sem Partido é fundado em 2003/2004 e, segundo informações em 

seu Portal11, é composto por estudantes e “pais preocupados com o grau de contaminação 

político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior” 

(Portal Escola sem Partido, 2019). Esse movimento, coordenado por Miguel Nagib, tem sido o 

centro de fomento e fortalecimento do que se tem denominado de “desmonopolização política 

e ideológica das escolas12” (Portal Escola sem Partido). De acordo com o Portal do Movimento, 

as escolas têm se transformado em meio de “instrumentalização do ensino para fins políticos, 

ideológicos e partidários” (Portal Escola sem Partido). Nesse sentido, esse movimento tem 

empreendido uma verdadeira cruzada, não apenas contra a “ideologia de gênero”, mas contra 

                                                 
9
 Termo utilizado pela bancada religiosa, sobretudo os fundamentalistas protestantes, e a bancada da bala e do 

agronegócio representado pela sua expressão máxima no então deputado Jair Bolsonaro e adotado pelo movimento 

Escola sem Partido de Miguel Nagib.  
10

 O Movimento Escola Sem Partido (ESP), criado em 2004, inicialmente por Miguel Nagib, é uma “marcha em 

prol da ‘neutralização escolar’” (Ribeiro, 2016, p.5), composto por parlamentares de vários partidos (exceto os da 

esquerda), membros da bancada evangélica, entusiastas da ditadura militar, defensores da pena de morte e da ‘cura 

gay’, ideólogos do liberalismos e das privatizações, com a finalidade de coibir ao que denominaram de 

“doutrinação ideológica” dos professores, incluindo tratamento pedagógico de temas relacionados a gênero e 

sexualidade (idem). 
11

 http://escolasempartido.org/ 
12

 Concepção de que as escolas estão monopolizadas ideologicamente pelo comunismo-marxismo. 
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a “orientação sexual”. Suas defesas agregaram bandeiras e pautas entusiastas da ditadura 

militar, da pena de morte, da cura gay, ideologias do liberalismo e da privatização. 

Essa disputa pela escola não começou hoje. O processo de disputa dos meios de 

socialização dos conhecimentos por meio da escolarização atravessa séculos. Nossa luta é por 

uma escola não marginalizadora da classe trabalhadora. De acordo com Saviani (2009), isso 

significa reivindicar um engajamento articulado em favor de um ensino de qualidade, mediante 

as possibilidades das condições históricas atuais. Justifica-se, o uso de teorias críticas 

educacionais que, segundo o autor, é a possibilidade de conferir-lhe substância concreta a tal 

ponto que a educação sirva aos interesses da classe trabalhadora e não aos da classe dominante 

(p. 29). 

Em 2011, o trabalho empreendido pelos opositores da educação sexual, somado a uma 

bomba de notícias mal-intencionadas e tendenciosamente contrárias à inclusão das categorias 

gênero e orientação sexual invadiram as redes sociais. De acordo com Brandão e Lopes (2018), 

esse bombardeio midiático gerou pânico, confusão moral e desinformação popular forçando a 

aprovação do PNE13 em 2014, com a exclusão daquelas categorias. A aprovação do PNE só foi 

possível com a alteração do texto original. Isso significa a força conservadora da bancada 

político-religiosa, sob a alegação do afrontamento à vulnerabilidade infanto-juvenil e a ameaça 

às bases familiares do homem de bem do Brasil. 

Os conservadores passaram a associar “orientação sexual” a permissividade, 

libertinagem, perversão e desvio sexual.  Assim, para a oposição à educação sexual na escola, 

permitir a “orientação sexual”, segundo ela, pelo viés da ideologia de gênero, é aceitar a 

“sexualidade determinada pelo gênero e não pela biologia” (Brandão e Lopes, 2018, p. 114), e 

negar os desígnios divinos. Além dessa associação equivocada, as bases religiosas passaram a 

questionar o lugar e a função social da mulher nessa sociedade patriarcal, bem como a função 

da escola e do educador na educação sexual. Tais questionamentos, retomam as bases 

estritamente biologicista da sexualidade reforçando a concepção de que esses ensinamentos 

competem à família. Portanto, devem ficar confinados à esfera da vida privada. 

Para Brandão e Lopes (2018), os movimentos conservadores, contra a ideologia de 

gênero, se acirram a partir da década de 1990, sobretudo, pelo epicentro discursivo do Vaticano. 

Segundo as autoras, o objetivo central é “deter avanços políticos, legais e institucionais na 

defesa dos direitos das mulheres (entre eles o aborto) e de pessoas LGBT (...), impedir que os 

direitos sexuais e reprodutivos sejam garantidos e ampliados” (Brandão e Lopes, 2018, p. 117). 

                                                 
13

 Aprovado pela Lei nº 13.005 de 25/06/2014. 
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Nesse sentido, a revisão do PNE e toda a polêmica que a envolve desde 2004, o caráter 

educativo da sexualidade, na perspectiva de sua amplitude, se restringiu ao controle da 

violência sexual, à prevenção de doenças e à defesa dos direitos humanos da comunidade 

LGBT. Assim, “educação sexual” ou “orientação sexual” não fazem mais parte do novo texto 

e, pode ser considerada, excluída do escopo da educação escolar. O PNE era o poder diretivo 

para aos Planos Estaduais e Municipais, de acordo com os PCNs, a incluir em seus projetos 

locais as demandas sobre a educação sexual ou orientação sexual. Contudo, o plano aprovado 

entre 2014 e 2015, excluiu essas categorias. 

De acordo com Zinet (2015, citada por Nascimento e Chiaradia, 2017), tramitam no 

Congresso Nacional Brasileiro ao menos cinco projetos de lei com intenção de interferir na 

autonomia do professor e determinar o conteúdo a ser ministrado. Assim, sob a alegação da 

“ideologia de gênero” e o estigma da “doutrinação marxista” como ameaças à família patriarcal, 

branca e heteronormativa, a mira agora são os Planos Municipais e Estaduais de educação. 

Dentre as propostas em trânsito, está o Projeto de Lei nº 193 de 2016 que pretende incluir o 

“Programa Escola sem Partido” na LDB, com o qual visa excluir qualquer concepção de 

sexualidade que não esteja de acordo com identidade biológica do sexo.  

A interdição desse debate de modo público, no ambiente escolar, confina a discussão 

aos limites da vida privada, sob tutela exclusiva da família. Desse modo, abole-se dos espaços 

públicos escolares, temas considerados polêmicos e com alto teor moral como: aborto, opção 

sexual, poli-afetividade, relações monogâmicas e poligâmicas, prazer etc. Nesse sentido, 

durante o tempo em que esteve presente nos programas educacionais, as discussões sobre tema 

impulsionou: 

 

A formação de um grande número de profissionais constituiu um movimento 

no status quo, pois os professores foram convocados a repensar suas verdades 

e construções subjetivas sobre a sexualidade. Para exemplificar citamos crenças 

instituídas analisada por Furlani (2003): a diferença entre o prazer de homens e 

mulheres, o tamanho do pênis interfere no prazer do parceiro (a), o preservativo 

masculino diminui o prazer, o álcool aumenta a performance sexual, a 

masturbação é coisa de homens, a virgindade feminina é um modelo de virtude 

dentre outras. (Nascimento e Chiaradia, 2017, p. 112) 

 

A interdição se coloca como um meio legal e esconde a repressão que impõe um 

rigoroso controle sobre as mulheres e crianças e, uma marginalização das pessoas LGBTs em 

detrimento da propriedade privada:   

 

Com o capitalismo e a repressão sexual tão intimamente vinculados (...) a 



63 

 

monogamia e a moralidade sexual negativa a ela associada eram em si mesmas 

agentes de repressão sexual. [...] Só a forma de empresa privada da sociedade 

é que tem interesse na repressão sexual e dela precisa para a manutenção de 

duas de suas instituições básicas, o casamento monogâmico permanente e a 

família patriarcal. [...] a severa repressão parental da sexualidade infantil leva à 

formação de uma couraça de caráter que, por sua vez, prepara a criança para os 

apelos ulteriores dos políticos autoritários. [...] Os indivíduos sexualmente 

reprimidos acreditam no dever e na obediência, e são vulneráveis, por exemplo, 

aos apelos de um Hittler. (Poster, 1979, p. 68-70) 

 

A interdição da educação sexual pode reverberar sobre outras questões importantes 

como: o aumento da violência doméstica, no aumento da violência e da exploração sexual de 

crianças e adolescentes, na violência contra mulheres e LGBTs, DSTs, gravidez precoce. 

Nesse sentido, a dimensão política da educação também se torna o chão sobre o qual se 

dispõem as possibilidades e as potencialidades de atuação da psicologia. Uma vez que, as 

normas sobre a sexualidade, acabam atuando como medida de controle, poder e influência 

sobre corpos e mentes. 
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Capítulo 3. A psicologia na regulação da sexualidade no espaço escolar 

 

Neste capítulo nosso objetivo é compreender a relação da psicologia, sobretudo a 

psicologia escolar na regulação da sexualidade no ambiente escolar. Esperamos esboçar 

algumas reflexões críticas a partir dos trabalhos desenvolvidos pela Psicologia a respeito da 

sexualidade na escola. Para tanto, faremos um breve percurso sobre a história da Psicologia no 

Brasil, o modo pelo qual a Psicologia se institucionalizou nacionalmente, identificar o fato que 

desvinculou a Psicologia Escolar da Psicologia Geral, bem como a definição de Psicologia 

Escolar e a sua possível contribuição na regulação da sexualidade. 

A partir da apropriação dessas informações, esclarecimentos e delimitações necessários, 

pretendemos problematizar posicionamentos estanques e promover um debate em torno da 

Educação Sexual a partir da psicologia.  Entendemos ser importante apontar informações 

atualizadas de produções realizadas no campo da psicologia, sob um ponto de vista científico, 

identificando os valores associados a esse debate que permeiam a nossa sociedade. A 

sexualidade é um tema bastante explorado por diversas áreas do conhecimento, contudo 

sentimos a necessidade de realizar esse debate por dentro da psicologia.  

Ainda que sexualidade e escola sejam temas amplamente discutidos, entendemos que 

ainda se faz necessário manter o debate para que possamos avançar no diálogo público sobre 

sexualidade e educação sexual. Nossa pesquisa, neste ponto, pretende apresentar uma breve 

historicização sobre a educação sexual no Brasil e compor a produção em favor da educação 

sexual nos espaços públicos. Entendemos que a história da sexualidade e as manifestações 

sexuais acompanham o desenvolvimento social e cultural, respeitando a sua diversidade e a 

especificidade histórica. Essa defesa considera que a sexualidade acompanha a história da 

civilização, e a discussão nos ambientes públicos é um ato revolucionário contra os padrões 

patriarcais, heteronormativos e conservadores que assolam nossa sociedade. É nessa 

perspectiva que esperamos contribuir no fortalecimento dessa defesa, também no sentido de 

ofertar elementos contra discursos, posturas e posicionamentos conservadores, como os 

apresentados pelo movimento “Escola sem Partido”14.  

                                                 
14

 O Movimento Escola Sem Partido (ESP), criado em 2004, inicialmente por Miguel Nagib, é uma “marcha em 

prol da ‘neutralização escolar’” (Ribeiro, 2016, p.5), composto por parlamentares de vários partidos (exceto os da 

esquerda), membros da bancada evangélica, entusiastas da ditadura militar, defensores da pena de morte e da ‘cura 

gay’, ideólogos do liberalismos e das privatizações, com a finalidade de coibir ao que denominaram de 

“doutrinação ideológica” dos professores, incluindo tratamento pedagógico de temas relacionados a gênero e 

sexualidade (idem). Atualmente, existem dois projetos tramitando nacionalmente: um na Câmara (PL 867/2015) 

do deputado Izalci Lucas (PSDB); e outro no Senado (PL 193/2016). 
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Como isso se articula com o tema do nosso trabalho? Bem, primeiramente não nos 

parece possível dissociar a inserção da Psicologia nas instituições médicas e escolares da 

formação da classe operária no Brasil. Essa formação, de acordo com as leituras que fizemos, 

não está desatrelada de um grande processo de desqualificação e criminalização dos 

trabalhadores pobres e periferizados. Pensar nesse percurso nos coloca a necessidade de 

discorrer, ainda que brevemente, sobre a história dessa formação da classe operária e como se 

articulam as forças em torna de sua criminalização e o modo como a justiça e o direito lhes são 

alheios, o que demanda dessa classe um posicionamento reivindicatório das condições mínimas 

para sua sobrevivência. Nesse sentido, a educação escolarizada passa a ser disputada tanto por 

aqueles que dominam quanto pelos dominados, espoliados das condições de acesso à cultura e 

ao saber científico, bem como das condições de permanência nas instituições oficiais escolares. 

De acordo com Patto (1999), os primeiros anos da República brasileira foram marcados 

pelo aumento do nível de precariedade da vida, avassalador entre os negros, pobres e imigrantes 

trabalhadores. Para a autora, as primeiras aglomerações sociais urbanas, formadas por aqueles 

que pouco tinham para viver, contribuíram para o crescimento desordenado e descapitalizado 

das cidades. A desigualdade social descambou para uma série de problemas sociais, de saúde 

e de segurança pública. Essa desigualdade social fez das moradias insalubres, da ausência de 

tratamento de esgotos, da insuficiência alimentar e da precarização do trabalho um ambiente 

farto para atuação da Medicina Geral e da Higiene Mental. Esta última, inclusive, se tornou a 

grande fonte de pesquisas e práticas psicológicas. 

A degeneração da pobreza, para Patto (1999), é consequência do processo de 

industrialização, do recrudescimento do capitalismo, da cisão da classe dominante ao longo do 

Segundo Reinado, consequentemente, do exercício cindido do poder econômico e do poder 

político. O confronto se inicia entre as oligarquias tradicionais, reminiscentes do Império 

(monarquistas, escravistas e decadentes), senhores do Nordeste e do Vale Paraíba e as novas 

oligarquias fazendeiros e latifundiários do café do Oeste paulista. Detentores do poder político 

e do poder econômico, que reivindicavam para si a união dos dois poderes. 

A exploração nas primeiras décadas do Brasil República subsistia pela ausência de leis 

que garantissem o mínimo de direitos aos trabalhadores, que suportavam 17 horas de trabalho 

ininterruptas, inexistência de férias ou repouso remunerado, salários muito baixos e ainda mais 

baixos para mulheres e crianças. Um verdadeiro “esquema espoliador” (Antônio Cândido 

citado por Patto, 1990, p. 170) que submetia homens, mulheres e crianças, de maioria negra, a 

condições desumanas de trabalho. É nesse contexto que emergem as classes operárias no Brasil. 

Eclodiram diversos movimentos de resistência e, ao mesmo tempo, ações reacionárias contra 
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operações-tartarugas e grevistas, intensos até as décadas de 1930. 

 Em nome da ordem, progresso nacional e da identidade própria, os intelectuais 

remanescentes do Império repudiam declaradamente a democracia e a revolução. Sobre um 

“liberalismo regressista” almejam frear o “carro revolucionário” (Patto, 1990, 171). O 

movimento abolicionista se ancorou no lema do liberalismo de igualdade, liberdade, 

fraternidade, mas “libertou brancos do fardo da escravidão e abandonou os negros à sua própria 

sorte” (Viotti da Costa citado por Patto, 1990, p. 171). 

As questões sociais passam a ser casos de polícia. O desemprego, o desespero e a 

pobreza passaram a ser caracterizadas como “desajuste social-emocional” (Patto, 1990, p. 174). 

A desordem, vadiagem, embriaguez e a prostituição tornam todos suspeitos de contravenção 

da ordem. De maneira geral, os pobres “procuravam ganhar a vida por meio de expedientes que 

os punham em conflito com a lei”. O confronto com a lei, que impunha uma justiça arbitrária 

com os pobres, era evidente, mas nada que pudesse ser denominado de “crime organizado”.  

A emergência da higienização social carrega a hierarquização da pobreza e da raça. Em 

1904, o Estado de sítio abriu as portas das cadeias para as prisões indiscriminadas. Essa era a 

proposta para o enfrentamento pacífico da questão social. As forças repressivas passam a 

exercer funções de disciplinamento e elevam o militarismo à uma posição relevante na disputa 

do poder. A força policial passa a focar na exclusão ou na invisibilidade, quando o extermínio 

dos perturbadores da ordem burguesa não era possível. As leis, indiferentes à pobreza, não têm 

nenhuma relevância e o abuso de poder passa a ser a regra (Patto, 1994).   

A precariedade da vida, agravada pela condição dos escravos libertos, pelo desemprego, 

inflação e a insuficiência dos salários baixos culminou no caos da urbanização e instalou a crise 

habitacional. Os problemas sociais tornam-se questões de saúde pública e vigilância sanitária. 

De acordo com Patto (1999), em 1886 uma epidemia da febre amarela afeta os cortiços e 

residências populares e periferizadas. Em 1896 é criado o Código Sanitário que proíbe a 

instalação de aglomerações residenciais e promove a eliminação dos cortiços existentes. Em 

1917, a Liga Brasileira contra a Tuberculose denuncia a “crise do domiciliamento do 

operariado” (Patto, 1999, p. 178).  

Os discursos de combate à desordem e ao caos urbano, de acordo com Patto (1999), 

tiveram motivações diversas, mas a principal foi o medo da classe dominante às revoltas 

populares contra as péssimas condições de vida que elevaram as epidemias e os índices de 

criminalidade. O medo branco-burguês da “onda negra” e das “revoltas populares” coloca em 

curso um grande projeto de regeneração estética e sanitária. Em 1903 são aprovados uma série 

de decretos que têm como alvo ambulantes, quiosques e mendigos. Os desempregados e 
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desvalidos são privados dos únicos meios de subsistência e considerados escória, canalhas, ralé, 

gentalha, sendo submetidos a ações de correção. E a fuga desses controles passou a ser 

considerada crime.  

Em 1909, uma declaração de Rui Barbosa para a revista da Faculdade de Direito de São 

Paulo demonstrava os rumos que o país tomava, num trecho dizia que “esse país viverá se crer 

na Justiça, no Direito e os santificar. Se não, rapidamente passará da desordem à anarquia, da 

anarquia ao caos, do caos à barbárie da delinquência… uma raça perdida. Não há outra 

alternativa. Ou justiça, paz, prosperidade. Ou a ditadura” (Rui Barbosa, 1909 citado em Patto, 

1999, p. 180). 

A insalubridade das instalações habitacionais da classe operária e o risco social que as 

aglomerações ofereceram à burguesia urbana empurra pobres e negros para as periferias das 

grandes cidades. Cresce a especulação imobiliária e esses segmentos, das classes operárias, são 

lançados aos pântanos, morros, barrancos, margens de rios e bordas das cidades, dando origem 

aos subúrbios e favelas.  

Nesse sentido, não nos espanta que as famílias populares se tornem núcleos de 

resistência à penúria impostas pela pobreza e pela miséria ao mesmo tempo em que geram 

algumas ambiguidades em seu autodesenvolvimento, como é o caso da prostituição, a qual não 

nos deteremos aqui por ser um tema polêmico até mesmo entre as instituições de esquerda no 

Brasil. Contudo, poderemos retomar essa questão em trabalhos futuros e aprofundar na 

discussão. 

Ademais, onde as estratégias higienistas não puderam se estabelecer colocou-se em 

prática o “eficientismo artifício ideológico domesticador” (Patto, 1999, p. 183), que se 

desenvolveu em íntima relação com discurso científico que cumpriu um grande papel na 

disseminação da imagem negativa do pobre, do negro e do periferizado. Esse recurso foi 

caracterizado por Hobsbawm como “recurso ideológico de justificação do domínio de brancos 

sobre não-brancos, de ricos sobre pobres, de civilizados sobre primitivos” (Hobsbawm, citado 

por Patto, 1999, p. 183). 

A opressão e a desigualdade gerada pelo capitalismo tardio não podiam ser justificadas 

pelo liberalismo frente às reivindicações de igualdade e liberdade. Assim, a bandeira do 

racismo é utilizada como base para a não igualdade (Patto , 1999). A burguesia, apoiada nos 

discursos científicos, passou a associar o povo negro à pobreza originada pela sua 

personalidade insubordinada, violenta, grotesca, indócil, imoral e selvagem. A doença, a 

sujeira, a promiscuidade sexual, a negligência com a ordem burguesa passou a ser associada 

com a deterioração da alma, vinculada diretamente com a raça. Essa associação passou a ter 
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suas raízes justificadas na indolência, na incapacidade do desenvolvimento, nas letras e na 

cultura burguesa branca.  

A medicina legal no Brasil e a Escola Italiana de Criminologia passaram a disseminar 

a tese de que os pobres (negros, mestiços e imigrantes pobres) são, naturalmente, predispostos 

ao crime. Essa tese, que estabeleceu o bio-tipo do criminoso, também delineou a tendência 

psíquica e moral da pobreza. 

 

Em 1925, Dr. Esposel, professor de neuro-psiquiatria da Faculdade de 

Medicina e de higiene na Escola Normal do Rio de Janeiro, pregava a profilaxia 

das psiconeuroses ou mesmo do nervosismo sem rótulo, de distúrbios 

elementares do sistema nervoso (...) que podem gerar paixões, crimes, ideias 

extremistas, reivindicatórias ou revolucionárias. Durante todo o período 

primeiro-republicano os nossos intelectuais não cansaram de afirmar que uma 

nação mestiça é uma nação invadida por criminosos e de expressar preocupação 

com o estado de delinquência social do povo brasileiro (Patto, 1999, p. 185). 

 

Segundo Patto (1999), a degeneração dos pobres tornou os ativistas políticos, os 

rebeldes, os manifestantes, os indóceis e os insubordinados predispostos à doença física e 

mental pois estavam associadas diretamente às características da pobreza étnica-racial. Nesse 

sentido, o liberalismo brasileiro encontrou uma saída para os problemas sociais aliado a ações 

protofascistas15: eliminar os não brancos. De acordo com Patto (1999), as medidas higiênicas, 

eugênicas e de branqueamento vão desde a indicação de atividades físicas à esterilização de 

degenerados e irrecuperáveis. 

Entre 1923 e 1925, Juliano Moreira, representante da Liga Brasileira de Higiene Mental 

- LBHM, da Assistência aos Alienados e presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia, 

Psiquiatria e Medicina Legal, promove uma grande campanha de repatriamento de “psicopatas 

estrangeiros” (Patto, 1999, p. 187). Além dele, Júlio Porto-Carrero, médico da Marinha e 

professor da Faculdade de Direito, grande defensor da realização do exame pré-nupcial e 

Renato Kehl, médico da LBHM, um dos mais radicais defensores da esterilização como projeto 

de melhoramento da raça. 

O projeto de nação e de identidade própria colocou no mesmo grupo criminosos, loucos, 

idiotas, epiléticos, nefríticos, prostitutas, vagabundos, alcoólatras e homossexuais como 

responsáveis pelos problemas sociais. Nessa perspectiva, o diretor do Manicômio Judiciário do 

                                                 
15

 Para Patto (1999) o protofascismo é um estágio anterior ao fascismo. Ela vincula esse termo à ações adotadas 

no amplo projeto higienista, de melhoramento e branqueamento da raça na nação brasileira. As ações iam desde 

o veto ou a estimulação de alguns comportamentos sexuais (dependia da relação dos envolvidos) à esterilização e 

confinamento sem a vontade dos indivíduos. Ideias estimuladas por Oliveira Vianna, considerado um dos maiores 

representantes do arianismo que já existiu no Brasil. 
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Rio de Janeiro afirma que “é na idade infantil que a higiene mental encontra o seu máximo de 

utilidade prática” (Patto, 1999, p. 188). Esse projeto foi amplamente adotado pelos educadores 

escolanovistas que planejavam uma grande reforma do ensino fundamental. 

 

3.1. Psicologia no Brasil 

 

Neste tópico nos esforçamos em esboçar, rapidamente, a história da Psicologia no 

Brasil. O objetivo é compreender como a Psicologia se estabelece como autônoma, bem como 

o processo de sua institucionalização. De acordo com Antunes (2014), a sua autonomia se deve, 

sobretudo, a sua institucionalização por meio das instituições médicas e escolares no Brasil.  

Para a autora, a Psicologia exerce uma função social, mas não a exerce sem desafios, 

limites e contradições. A compreensão dessa função, pressupõe a localização da Psicologia 

tanto no próprio processo histórico de sua constituição, quanto na realidade social que está 

inserida. Essa compreensão desse processo histórico prescinde, essencialmente, de três 

aspectos: a) o desenvolvimento específico das ideias e práticas psicológicas, b) a base 

epistemológica, c) os fatores contextuais (Antunes, 2014).  

A autora chama a atenção para a negligência sobre a história da Psicologia no Brasil e 

como isso afeta a produção e, consequentemente, resulta em uma parca elaboração científica 

(Antunes, 2014). Esta situação, de acordo com a autora, está atrelada à ausência ou lacunas no 

conhecimento da própria história do Brasil. Situação que vem se alterando, segundo a autora, 

pelo esforço e desempenho das Universidades, prioritariamente, públicas e dos grupos de 

estudos voltados ao Conhecimento da História da Psicologia. A autora ressalta os trabalhos 

vinculados à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia – ANPEPP, que 

têm apontado para uma nova perspectiva na construção da História da Psicologia no Brasil. 

Nas primeiras décadas do século XX, a Psicologia Experimental participou da 

classificação rigorosa de crianças, centrada nos níveis de desenvolvimento e das diferenças 

individuais, prioritariamente, no ambiente escolar. Na organização do trabalho, aliada ao 

projeto taylorista, se empenhou em desenvolver técnicas para maior aproveitamento e 

rendimento da classe operária na indústria. No regime das prisões, atuou no esquadrinhamento 

psíquico para identificação dos desvios psicológicos e mentais, focado na correção. De acordo 

com Massimi (1994), a vinculação realizada por Alcântara entre a Psicologia e a Psiquiatria, 

gerou uma dependência pragmática e reduziu a psicoterapia à um mero “processo de 

reeducação” (Massimi, 1994, p. 87). 

Por outro lado, Massimi (1994) esclarece que esse processo não ocorreu sem atrito e 
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contradições. Sobretudo, em relação à tentativa hegemônica de situar a definição, os objetos e 

os métodos psicológicos ao campo experimental.  

De acordo com Massimi (1994), Galba Veloso afirma que a “escola não é apenas ‘uma 

corrente isolada, que tenha surgido, de improviso, nesse oceano de competições doutrinárias’, 

mas é o produto de um longo processo histórico...” (1940, p. 131 citado por Massimi, 1994, p. 

88). Essa afirmação nos leva a concluir que a Psicologia, como qualquer outra área do 

conhecimento, é um campo vasto em concorrência pelas forças protagonistas nos modos de 

produção. E que, a própria história da Psicologia, é produto histórico das relações complexas 

das forças sociais, que disputam teórica, política e ideologicamente as perspectivas científicas. 

Essa disputa não se restringe somente ao campo da definição conceitual, dos objetos e métodos 

psicológicos, mas também ideológico que se pretende dominante. Massimi (1994), conclui que 

“a Psicologia não se configura então não apenas como ciência básicas, mas também como meio 

de higiene social: por isso, toda instituição social (prisão, escola...) pode ser considerada como 

um potencial laboratório”. Nesse sentido, Massimi (1994) conclui que: 

  

Resta ver como essa pretensão de totalidade se concilia com a declaração de 

neutralidade da Psicologia quanto aos valores éticos, culturais e políticos, 

neutralidade proclamada pelos psicólogos da época. [...] como a Psicologia 

pode ser uma técnica de intervenção em vários domínios da cultura e da 

sociedade e, ao mesmo tempo, pretender-se autônoma, indiferente e 

desinteressada com relação aos critérios, valores e objetivos que norteiam? Em 

que medida esta declarada neutralidade e esta pretensão totalizante não 

encobrem a funcionalidade da Psicologia a um projeto de poder extenso aos 

diferentes campos da vida humana? (Massimi, 1994, p. 93). 

  

Entendemos que tomar um objeto é por si mesmo um ato de escolha, mas não uma 

escolha vazia. Como conceber o homem sem atribuir-lhe nenhum juízo de valor? A própria 

dualidade entre a realidade do sujeito e ele mesmo já supõe um pressuposto epistemológico. 

Para Massimi (1994) essas disputas em torno das perspectivas do objeto psicológico e da 

metodologia de abordagem provocam uma crise na Psicologia.  

 Para Cannabrava, um dos fatores fundamentais da crise da psicologia é a “aplicação 

acrítica de teorias e técnicas psicológicas imposta pelas necessidades de ordem social (...) que 

a torna um instrumento de dominação utilizada por grupos de poder” (Cannabrava, citado em 

Massimi, 1994, p. 94). 

A relação entre a Psicologia e a Pedagogia é utilizada por Cannabrava (citado em 

Massimi, 1994) como arquétipo de situações em que se lança mão de resultados práticos sem 

empregar a crítica quanto às teorias utilizadas, a exemplo do behaviorismo na aprendizagem 
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sob o postulado evolucionista. 

A autonomia da Psicologia vinculada à sua interação com outras áreas do 

conhecimento, inicialmente com a Medicina e a Pedagogia. Sua atuação nos laboratórios de 

Psicologia nos hospícios, nas casas asilares ou nas instituições educacionais aliadas 

colaboraram para a constituição de seus próprios contornos. Foi a “sua adequação às 

necessidades geradas pelos problemas sociais brasileiros que estabeleceram as condições para 

que tal ocorresse” (Antunes, 2014, p. 62). 

Abordaremos a seguir a inserção da psicologia na medicina e na pedagogia, momento 

reconhecido de alta produtividade no campo. Segundo Antunes (2014), é por volta de 1890, 

que temas sobre a psicologia tomam maior vulto. Os assuntos psicológicos tiveram especial 

interesse sobre  a inteligência, as emoções e psicofisiologia. Ressalta-se também que nesse 

período o humanismo clássico vai cedendo lugar ao cientificismo com viés positivista e forte 

influência dos ideários europeus e americanos. 

 

3.3. A Psicologia Pelas Instituições Educacionais: Desenvolvimento, Ordem e Progresso 

 

Como pudemos observar anteriormente, o processo de autonomia da Psicologia se deu, 

em grande medida, por sua atuação conjunta com a Medicina. Mas foi no campo da educação 

que a “Psicologia emergiu na condição de ciência, (...) tendo sido por seu intermédio que, (...) 

revelou-se na sua autonomia teórica e prática”. (Antunes, 2014, p. 83) 

Mas para compreensão do modo como essa inserção ocorreu tanto para a Psicologia, 

quanto para a Pedagogia em nossa sociedade e das suas possíveis não neutralidades no processo 

de desenvolvimento nacional, precisamos abrir um breve parêntese quanto a história político-

econômica brasileira. Esse ponto, me parece fundamental para entender como a educação e a 

psicologia são importantíssimos campos dos saberes em disputa pelas forças dominantes no 

Brasil.  

Nesse sentido, é imprescindível discorrer brevemente como se formaram as classes 

sociais no Brasil e como esse processo determinou tanto as concepções de educação e sua 

estrutura, tanto quanto as funções e o fazer da Psicologia. Ambas, fundamentais para uma 

perspectiva do desenvolvimento da educação sexual na nossa sociedade. Para isso, utilizo a 

ideia de “escravismo tardio” desenvolvida por Clóvis Moura em seu trabalho Dialética radical 

do Brasil negro de 1994. Esta obra permite uma visão da passagem do trabalho escravo para o 

trabalho livre com as particularidades do Brasil.  

Para Clóvis Moura (1994, p.47), as classes trabalhadoras do Brasil emergem de uma 
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formação social fundamentada no escravismo tardio do Brasil, que vai de 1850 - 1889. Em 

1822 a população escrava no Brasil somava 52,8% da população geral. Com a Lei Eusébio de 

Queirós o tráfico internacional é proibido, momento que surge o “embrião de uma burguesia 

epidérmica” (idem), de forma tardia enquanto classe e distinta dos moldes europeus. 

De acordo com Clóvis Moura (1994), o processo de modernização se inicia sem 

mudanças sociais expressivas e mantém “módulos arcaicos do modo de produção escravista”, 

preocupado com o enfraquecimento das rebeliões de escravos e destruição dos Quilombos. 

Nesse sentido, Moura (1994, p.17) afirma que a sociedade desse período demandava um tipo 

de personalidade passiva ou semi-passiva aos mecanismos de controle com pouco ou quase 

nenhum refluxo contestador ou crítico. 

Com um grande investimento de capital estrangeiro, maior parte inglês, o 

desenvolvimento da nossa economia seguiu subalternizada política e culturalmente, num 

processo constante de endividamento e dependência. Desse modo, o desenvolvimento da 

burguesia nacional foi minado na escolha de um comando interno. Moura (1994, p.54) dá 

exemplo da Mina de Morro Velho, em Minas Gerais, propriedade britânica, em nome da Saint 

John d’El Rey Mining Company, que chegou a ter 2500 trabalhadores na produção aurífera 

entre 1834 a 1886, dos quais 1690 eram escravos.  

A modernização do modo de produção sem mudança social, para Moura (1994), 

significa que o Brasil na passagem do século XIX para o século XX não passava de um mercado 

consumidor dos produtos e serviços ingleses, desde as ferramentas aos tecidos utilizados pelos 

escravos. O processo modernizador pouco afetou as oligarquias latifundiárias locais, 

remanescentes do Império. Estes, continuaram donos das terras, “símbolo econômico e social 

do poder”, usufruindo de seus privilégios e desobrigados das responsabilidades com a vida dos 

escravos. Mas continuar proprietário latifundiário demandava mão-de-obra e, com a 

modernização, requisitava-se uma instrução mais qualificada. 

Clóvis Moura (1994) afirma que, 

 

No caso particular do Brasil, com a política de desvalorização do trabalhador 

nacional, especialmente do negro e do não-branco para esse tipo de atividade, 

significava estimular a vinda de trabalhadores estrangeiros brancos capazes de 

dominar técnicas mais avançadas de produção e branquear a nossa população, 

segundo a ideologia predominante. Os escravos, como fica muito claro, 

estavam excluídos desse processo de mobilidade social, bloqueados pela sua 

condição de cor e classe e por isto mesmo impossibilitados de competir nesse 

processo de modernização. (Moura, 1994, p. 67-68) 

  

Na transição do trabalho escravo para o trabalho livre, os povos negros foram lançados 
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à própria sorte. A classe operária no Brasil, no final do século XIX, era composta por mais de 

52% da população geral e não atendia nem em quantidade, nem em qualidade para os setores 

produtivos em desenvolvimento. Nesse sentido, os imigrantes tiveram maior vantagem sobre 

os povos negros (Moura, 1994, p.47). 

A liberdade sonhada pelos escravos se tornou um fardo. Para Tiballi (2013), às relações 

de trabalho fundadas na ordem no “novo liberalismo” (Tiballi, 2013, p. 76), a partir da 

Revolução Francesa, altera o conceito de liberdade. Anteriormente caracterizada como um 

direito natural, passa a ser “concebida como satisfação das necessidades fundamentais, como 

saúde, alimentação, moradia, transporte, instrução” (Tiballi, 2013, p. 76). Desse modo, Tiballi 

afirma que é na Psicologia que a educação encontrará amparo teórico para às exigências postas 

pelo novo modelo produtivo. As formulações sobre desenvolvimento e aprendizagem se 

ancoram na educação escolarizada. Esta por sua vez, se torna o meio de acesso e manutenção 

da vida por meio do trabalho assalariado. 

O objetivo de tornar o Brasil uma nação emancipada e em condições de competição na 

conquista de novos mercados, exigiu a inserção de indivíduos minimamente capazes de lidar 

com as demandas da tecnologia industrial e de sua engenhosidade organizacional. Sob este 

aspecto, o progresso nacional esteve intimamente relacionado com o tripé: educação, psicologia 

e trabalho.  

A exigência do desenvolvimento de capacidades mínimas individuais como ler, 

escrever e contar promove uma ampla difusão da educação, sem, contudo, colocar a questão 

das discrepâncias sociais. 

Nos primeiros anos de República, a “cooptação de novos intelectuais continua 

subordinada às relações sociais, mas passa a ser mediada, também, pelos sucessos escolares e 

culturais” (Tiballi, 2013, p.77). Nesse sentido, a educação passa a ser concebida como meio de 

equalização social e de superação econômica que elevaria o Brasil ao nível de país 

desenvolvido. 

A emergência das forças industriais sob a sustentação teórico-prática do escolanovismo 

vislumbravam o “homem novo”16 forjado pela educação, terreno fértil para a Psicologia que se 

pretendia Pedagogia Científica. Como nos apresenta o trabalho de Oliveira & Barros de que, 

 

Precisava para a efetivação do projeto republicano, uma escola que atendesse 

aos ideais que propunham construir uma nova nação baseada em novos 

pressupostos, principalmente civilizatórios, higienista com a influência ainda 

de ideias europeias. (...) vários espaços institucionalizados que efetivam a 
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 Antunes, M. A. M. 2014, p. 67. 
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educação: as chamadas escolas particulares, ou domésticas, os próprios pais, 

(...) uma multiplicidade de modelos de escolarização, aos quais ainda podiam 

ser acrescidos dos espaços já institucionalizados para meninos e meninas (s/d, 

p.8). 

 

A escola na República tem grande relação com a organização do trabalho e com a 

sociedade industrial em ascensão e que tinha por objetivo colocar o Brasil dentre as nações 

ricas e poderosas. Nesse sentido, escolanovismo e Psicologia são sinônimos de modernidade e 

avanço social, cultural, comprometidas com a formação “de um novo homem para uma nova 

sociedade” (Antunes, 2014, p.84) e, portanto, demanda também uma nova escola. Sob este 

aspecto, a escola passa a significar não mais aquele instrumento de disciplinarização coercitiva 

da Medicina e da Higienização Mental. A adesão se torna voluntária e a instituição passa a ser 

um instrumento de inserção social e fundamental ao acesso ao trabalho. Portanto, se torna 

objeto de reivindicação da classe operária e em disputa pelas forças em contradição na 

sociedade. 

O movimento escolanovista foi sendo substituído, gradativamente, pelo tecnicismo e a 

educação passa a ser pensada por uma elite, formada por médicos, engenheiros e industriários, 

alheia a realidade educacional. Essa escola passa a ser norteada por princípios com 

“centralização, autoritarismo, nacionalização e modernização” (Oliveira & Barros s/d, p.8) 

pautados na exploração dos operários, na valorização das instituições privadas e na segregação 

racial e social. As disciplinas de Psicologia passam a ser substituídas pelas disciplinas de 

Educação Física e as de Educação Moral e Cívica. 

Os movimentos sociais, reivindicam melhores condições de vida e trabalho e 

centralizam no fortalecimento da organização dos trabalhadores. Um grande número de greves 

e paralisações são deflagradas nas primeiras décadas de implantação da República e 

continuaram até a Constituição de 1988, pela ampliação dos direitos trabalhistas, sociais, civis 

e políticos. 

A Psicologia é convocada a intervir nos processos de novas práticas de controle social 

racionalizando os processos de produção que incorporam os modelos taylor-fordistas. De 

acordo com Lourenço Filho, “é preciso a adaptação psychologia do trabalho ao homem, e a 

adaptação do motor humano ao trabalho” (Lourenço Filho,1929, p. 13 citado por Antunes, 

2014, p. 89). 

Nesse sentido, a Psicologia e a Pedagogia, institucionalizadas, passaram a ter íntimas 

relações com o projeto de modernização e cientifização dos processos administrativos do 

trabalho, interrompido pela crise de 1929. 
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Em 1930, foram criados os Cursos dos Ferroviários de Sorocaba e o Serviços de Ensino 

e Seleção Profissional da Estrada de Ferro Sorocabana e por meio do Centro Ferroviário de 

Ensino e Seleção Profissional - CFESP, a Psicologia passa a atuar também em função do 

aperfeiçoamento profissional. 

Em 1961 foi criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases, Lei N. 4024, na qual apresenta 

em seu Art. 1º a inspiração da educação nacional que deve ser inspirada nos “princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana” (Lei nº 4024/61, p. 1) e que deve ter por 

finalidade,  

 

a) a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do 

Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade; b) o 

respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem; c) o 

fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; d) o 

desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra 

do bem comum; e) o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos 

recursos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades 

e vencer as dificuldades do meio; f) a preservação e expansão do patrimônio 

cultural; g) a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de 

convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos 

de classe ou de raça. 

 

Logo na alínea “a” e “b”, temos uma demarcação da hierarquia social e distinção de 

gênero ao utilizar terminologias como “pessoa humana”, “cidadão” e “homem”. Tal utilização 

demonstra uma clara distinção e diferenciação social e de gênero. Essa constatação é ratificada 

quando refere-se ao “respeito à dignidade” e às “liberdades fundamentais” em que a lei utiliza 

do termo “homem” quando poderia utilizar humano, humanidade etc.  

O Art. 31 torna obrigatória a responsabilidade e a gratuidade da educação primária dos 

trabalhadores e filhos dos trabalhadores de indústrias e empresas que tivessem mais de 100 

funcionários. 

No Art. 38, que trata da organização do ensino médio e das atividades disciplinas, não 

tem nenhuma preocupação com a sexualidade ou com a Psicologia. A divisão de horas/aulas 

tem destinação para a “formação moral e cívica”, “iniciação artística”, “orientação educativa e 

vocacional”. Além disso, essa conotação faz uma vinculação do exercício profissional com a 

capacidade de experimentar o prazer por meio da ação/trabalho, ou seja, se é uma vocação é 

algo então inerente ao próprio indivíduo da qual não se pode furtar ou fugir. Assim sendo, o 

prazer deve ser desfrutado nessa relação do indivíduo com sua atuação profissional. 

Sob estes aspectos apresentados acima, a educação está voltada para o atendimento das 

demandas do mundo do trabalho, moldando as pessoas para o ingresso pacífico, acatando a 
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hierarquia, as normas e a civilidade impostas pelo ambiente de trabalho. Essa concepção coloca 

a educação numa relação formativa em que o trabalho se caracteriza como uma “vocação” 

palavra originada do latim vocare17. Nesse sentido, a preocupação com uma instrução mínima, 

além do ensino de português é inserida a oferta de disciplinas optativas voltadas para 

qualificação, “será incluída uma vocacional, dentro das necessidades e possibilidades locais” 

(Lei N. 4.024/61, p.8). O ensino técnico é contemplado no Art. 47 com cursos: industrial, 

agrícola e comercial. 

Nesse sentido, a regulação educacional esteve, desde o princípio, voltada para a 

instrução e a qualificação demandada pelos setores produtivos e industriário. A preocupação 

com a formação integral, as questões da sexualidade, as questões de gênero, as questões étnicas 

e raciais foram relegadas a segundo plano. Essas categorias não apenas estão ausentes dos 

instrumentos reguladores, como ainda hoje, se encontram em disputa pelas forças em 

contradição na nossa sociedade.  

A Psicologia está inserida no contexto educacional, contudo o avanço do 

conservadorismo e a concepção de estado mínimo, disseminada pelo neoliberalismo, ameaça 

não apenas o avanço nas discussões relacionadas àquelas categorias, mas a própria manutenção 

da Psicologia, enquanto, profissão no âmbito da educação. 

 

3.4. Psicologia Escolar no Brasil 

  

As primeiras articulações da Psicologia Escolar partem dos estudos na área de 

psicometria e psicologia experimental realizados por Stanley Hall nos Estados Unidos (Barbosa 

e Marinho-Araújo, 2010). Na Europa, o interesse pela psicologia educacional passa a despertar 

interesse a partir do trabalho de Alfred Binet com alunos especiais, que tinha o objetivo de 

desenvolver instrumentos capazes de avaliar a inteligência humana. 

No Brasil, a Psicologia se associa a educação para dar respostas aos problemas 

educacionais: baixo rendimento, evasão, reprovação etc. Ao se tornar instrumento de 

equalização social, a educação se torna responsável por alavancar o Brasil ao nível de Nação 

forte e independente. Nesse sentido, a educação escolarizada passa a ser de caráter intencional 

e sistemático e, portanto, político (Antunes, 2014). O desenvolvimento intelectual assume 

ampla perspectiva de “investimento social de alta rentabilidade” (Patto, 1997, p. 18).  

Depositou-se sob os ombros da escolarização a responsabilidade de alteração dos estilos 
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 Aptidão natural, um talento algo quase messiânico. 
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de vida, dos valores, das aspirações e das modificações dos aspectos sociais da sociedade (Dias 

citado por Patto, 1997). As capacidades cognitivas passam a ser a chave nas questões sobre a 

evasão escolar educacionais, bem como, o elemento central no êxito e no fracasso individual 

para o que se denominou de “crise na educação” (Patto, 1997, p. 20).  

No centro da crise da educação os agenciadores dos sistemas educacionais atribuem o 

fracasso escolar às questões cognitivas individuais. Essa crise está diretamente relacionada aos 

parcos investimentos; a inércia dos sistemas em si mesmos; a imobilidade social marcada pelo 

tradicionalismo cultural, religioso e da precariedade das instituições (Coombs, citado por Patto, 

1997).  

A evasão escolar tem se mostrado um dos maiores problemas para a questão da 

educação brasileira (Loureiro, citado em Patto 1997). O fracasso escolar se tornou um problema 

científico e, sua abordagem e justificativa, tem se valido cada vez mais dos fundamentos e das 

explicações psicológicas, pois a “... Psicologia no Brasil vem sendo, desde o início do século, 

o fundamento teórico da Educação” (idem, p. 450). 

A Psicologia Educacional ou Escolar sofreu várias modificações conceituais que não 

significaram apenas alterações de nomenclatura (Barbosa, 2011). Essas modificações se 

relacionam diretamente com o objeto, finalidade, metodologia de aplicação do métodos de 

intervenção e, à “visão de homem, mundo, de sociedade, de educação e de escola” e o própria 

perspectiva de Psicologia. (idem, p. 294). 

A Psicologia Educacional ou da Educação é a área do conhecimento da Psicologia que 

tem por finalidade a produção de saberes vinculados ao fenômeno psicológico do processo 

educativo e a Psicologia Escolar, constitui-se campo de atuação profissional do psicólogo 

(Antunes 2008). De acordo com Viana: 

 

A psicologia Educacional é uma área de conhecimento da psicologia que tem 

como objeto de estudo e de análise as teorias educacionais, relacionadas à 

educação. Diferente da Psicologia Escolar que é mais prática. Educacionais são 

aqueles psicólogos que pensam a educação. Já a psicologia escolar é a que se 

volta para o contexto escolar (Viana, 2006, citada em Franschini & Viana, 

2016, p. 59).  
 

Durante os anos de 1930, o Brasil atravessava fortes mudanças sociopolíticas 

estruturais. Brasil ainda se ajeitava com o abandono do escravismo e o reordenamento do 

capital e a alteração do modo de produção faz emergir a sociedade urbana: burguesia e 

proletariado. A indústria e a agroexportação demandam da educação medidas profiláticas 

amparadas nas teorias higienistas e na ideologia liberal. 



78 

 

A criança no contexto escolar passa a ser relevante a partir da década de 1960 e 1970 

com foco nos problemas de aprendizagem, sob influência dos modelos médico-clínico e com a 

perspectiva de caracterizar o “anormal e o desviante” (Barbosa & Souza, 2012, p. 169). Os 

testes de aferição das habilidades cognitivas e de inteligência se alinham com a taylorização e 

os processos de produção industriais: habilidades motoras finas e grossas vinculadas. A função 

da Psicologia Educacional, neste contexto, era identificar o problema individual, o desvio, o 

retardatário, o anormal, o diferente. Psicologia Educacional e Escolar surge como Psicologia 

Aplicada e somente a partir das décadas de 1970 e 1980 que se firma enquanto prática 

psicológicas nas instituições escolares das unidades federativas municipais e nos “centros de 

atendimento psicológicos específicos para atendimento escolar” (Taverna, 2003 citado por 

Barbosa 2011, p. 300). 

A Psicologia Escolar é reconhecida como Psicologia Escolar Crítica e tem se tornado a 

base teórica e metodológica para avaliação do processo de escolarização não desvinculado do 

contexto sócio-político-cultural em que estão integrados.  

Nessa perspectiva,  

 

… a função do psicólogo escolar é de modo crítico buscar ir às origens e raízes 

do processo de escolarização, compreender suas diferentes facetas, incluir em 

seu trabalho uma atuação junto ao aprendiz, aos docentes, à família, à escola, à 

educação como um todo e à sociedade em que está inserida (Barbosa 2011, p. 

301). 
 

Desde meados da década de 1980, autores como Khouri (1984), Tanamachi e Meira 

(2003) descrevem o papel ou a função do psicólogo escolar de modo ampliado, que atua com 

as capacidades mediadoras e facilitadoras da produção qualitativa e eficaz no processo 

educacional. Além disso, reafirmam o compromisso teórico e prático, ético e político com as 

questões educacionais e escolares. Contudo, de acordo com a orientação da ABRAPEE, o 

Conselho Federal de Psicologia - CFP, configura o Psicólogo Escolar e Educacional como o 

profissional que: 

 

Atua no âmbito da educação formal realizando pesquisas, diagnósticos e 

intervenção preventiva ou corretiva em grupo e individualmente. Envolve, em 

sua análise e intervenção, todos os segmentos do sistema educacional que 

participam do processo de ensino-aprendizagem. Nessa tarefa, considera as 

características do corpo docente, do currículo, das normas da instituição, do 

material didático, do corpo discente e demais elementos do sistema. Em 

conjunto com a equipe, colabora com o corpo docente e técnico na elaboração, 

implantação, avaliação e reformulação de currículos, de projetos pedagógicos, 

de políticas educacionais e no desenvolvimento de novos procedimentos 

educacionais (CFP, 2007, citado por Franschini & Viana, 2016, p. 59) 
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A existência dos posicionamentos críticos não elimina as possibilidades das posturas e 

atuações conservadoras e retrógradas. Barbosa (2011), aponta a Psicopedagogia como exemplo 

da manutenção do tradicionalismo focado no atendimento individual psico-clínico médico. 

Além disso, a atuação do psicopedagogo se vale da onda patologizante e medicalizante para 

explicar os fenômenos psicológicos e educacionais descontextualizados da realidade social 

tanto do indivíduo a ser consertado, tanto da escola e seu meio. 

Dessa forma, velhas práticas assumem novas roupagens agora utilizando da concepção 

histórico-social, mas sem romper com os conservadorismos o potencial da teoria vigotskiana 

fica limitada a uma prática desprovida de mudanças da realidade. Teorias como esta, poderiam 

ser grandes aliadas para reflexões honestas sobre as questões educacionais da atualidade que, 

“à luz da teoria vigotskiana, é inseparável do combate à sociedade capitalista, em suas diversas 

formas de mutilação psicológica, exploração econômica e reificação da consciência” (Bezerra 

e Castro-Araújo 2012, p. 146). 

Nesse sentido, parece correto afirmar que não existe abordagem teórica neutra e que 

“não é nenhum exagero dizer que a psicologia emergiu associada às classes dominantes da 

formação social brasileira” (Lacerda Jr., 2013, p. 219).  

O Código de Ética do psicólogo, no art. 2º veda aos profissionais de psicologia “induzir 

a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológica, religiosas, de orientação sexual ou de 

qualquer tipo de preconceito” (CFP, 2005/2014, p. 9)18. Essa proibição, parece estar condizente 

com aquilo que se assemelha com a neutralidade. Contudo, não se pode falar neutralidade, se 

em alguma medida, está associada com as estruturas de poder. Portanto, ao adotar determinadas 

perspectivas a respeito do homem, da vida e do modo como a vida é produzida é uma escolha, 

assim, não é neutra. Estas escolhas, por sua vez, se aproximam ou da alienação ou da 

emancipação, da reprodução da sociedade de classes ou da afirmação revolucionária, da 

servidão ou da libertação. Mas há os que creem na condição neutra como liberdade pela 

ausência de escolha e, para estes, é nisso que se resume ser livre: a de não escolher lado algum. 

Dessa maneira, sua experiência de liberdade e sua intervenção na sociedade é meio alienada, 

meio emancipada, meio liberta. De modo que, sua existência deve ser meio livre, meio servil, 

meio dominada. E nisso, não há nada de ação revolucionária. 

Nesse sentido, é importante compreender não apenas o papel da Psicologia Escolar na 

sociedade, mas da função exercida por aqueles que praticam os saberes psicológicos, nesse 

caso, o psicólogo escolar. O psicólogo escolar “é o profissional apto a realizar um trabalho de 

                                                 
18

 Redação consta ainda na Resolução CFP Nº 23/2007.  



80 

 

prevenção e enfrentamento da violência escolar, ajudando a escola a construir espaços e 

relações mais saudáveis” (Freire & Aires, 2012, p. 58). Dentre suas funções, estão a promoção 

de espaços mais saudáveis, respeitosos, com espírito de solidariedade e de coletividade. O seu 

compromisso ético-político deve ir para além de uma política “de promoção da paz”. Esse 

compromisso, deve estar ancorado em uma perspectiva revolucionária de alterar a realidade 

onde intervém. Contudo, essa intervenção terá que projetar não apenas o nível local, terá de 

alcançar, cada vez mais, níveis gerais ou sociais. 

Dito isso, é importante ressaltar que as teorias e seus construtos estão carregados, em 

menor ou maior grau, de suposições estanques ou abertas para processos de libertação. As 

teorias possuem entrelaçamentos diretos com o comportamento material na produção da vida 

que, nem a estrutura mental escapa. Pois, “mesmo as formações nebulosas no cérebro dos 

homens são sublimações necessárias do seu processo de vida material, empiricamente 

constatável e ligado a pressupostos materiais” (Marx & Engels, 1987, p. 37). 

Para tanto, não basta à Psicologia ou ao psicólogo aplicar os saberes psicológicos, é 

preciso utilizar estes saberes, revisitados criticamente e, dentro dos seus limites, como 

instrumento de observação, avaliação e compreensão da realidade a serviço de transformá-la e 

também a si. Esse é um esforço revolucionário que exige a libertação da Psicologia das 

correntes da dominação (Martín-Baró, 2017), tanto quanto a compreensão de que a solução das 

questões individuais é consequência do equacionamento das questões estruturais da sociedade. 

 

3.5. Psicologia Suas Normatizações e a Relação com a Educação Sexual 

 

As relações da Psicologia e da Educação são muito estreitas, caminharam paralelamente 

e, às vezes unidas, para moldar os indivíduos no reordenamento das forças produtivas no início 

do século XX (Antunes, 2014) 

No Brasil, a autonomia da Psicologia ocorreu em 1962 com a regulamentação pela Lei 

n. 4.119 de 27 de agosto desse mesmo ano (Barbosa, 2011). Em 1971 foi publicada a Lei 

Federal 5.766/71 que cria o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e a obrigatoriedade dos 

registros profissionais, quando muitos pedagogos foram autorizados a registrar-se como 

psicólogos. Na década de 1980 houve uma alteração na Psicologia Escolar em que ela se afasta 

do enfoque clínico e avança na perspectiva de uma visão sistêmica (Cassins, 2007), orientando 

a atuação psicológica no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Na década de 1990 é 

criada a ABRAPEE (Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e em 1991 é 

realizado o Primeiro Congresso Nacional de Psicologia Escolar. Em 1994 a PUCCAMP sedia 
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o XVII Congresso Internacional de Psicologia Escolar e o II Congresso Nacional de Psicologia 

Escolar (Cassins, 2007). 

A educação tem sido concebida como instrumento de ascensão social desde a 

Revolução Francesa (Tiballi, 2013). E, que, a reinserção do discurso liberal na educação visa o 

atendimento das demandas produtivas sob controle da dominação para o enfrentamento a 

emergência da classe operária. Nesse sentido, para a autora, passa pelos os objetivos a 

promoção do apaziguamento social que assegure a acumulação capitalista.  

O movimento de Anísio Teixeira, entre as décadas de 1950 e 1970, foi fundamental 

para a democratização do ensino e da escola pública no Brasil. Contudo, suas tentativas de 

“operacionalizar o projeto de transformação democrática da sociedade brasileira por meio da 

educação” (Tiballi, 2013, p. 82) enfrentou dois grandes obstáculos: “o tradicionalismo da 

sociedade oligárquica e o monopólio do setor privado confessional” (Tiballi, 2013, p. 82). Para 

a autora, o pensamento de Anísio Teixeira foi concebido como muito progressista para sua 

época e, se tornou, fundamental para o projeto da “escola nova” como alternativa para o modelo 

da escola tradicional. Esse projeto apostou na potencialidade da liberdade, da iniciativa e na 

atividade como possibilidades de estimulação e expressão das capacidades individuais. Na sua 

perspectiva, a escola passa a ser o “locus do pensamento”, da experiência e democracia, que 

prima pela organização democrática em contraposição ao dirigismo pedagógico. O movimento 

pela educação pública e democrática passará a reivindicar uma série de normatizações para 

organização da educação.  É, nesse período que, em 1961, é elaborada a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB para educação.  

O movimento pela educação pública é uma resposta aos movimentos iniciados nas 

primeiras décadas do século XX, para lidar com o fracasso escolar que não conseguia amortizar 

os mais de 70% de analfabetos no país. Esse número, alarmante, dentre tantos, é mais uma 

consequência da Lei Imperial N. 3.353 de 1888 (Lei da Abolição), que marginalizou e tornou 

ainda mais precária a existência de mais de 52% da população brasileira. (Tiballi, 2013). 

Nessa perspectiva, a Educação passa a ser elaborada a partir de uma série de 

dispositivos ordenadores e regulamentadores, assim como a Psicologia. 

Passaremos a avaliar os documentos normativos tanto da Psicologia, quanto da 

Educação para tentar compreender o nosso objeto: o papel da Psicologia na regulação da 

sexualidade no contexto escolar. É preciso não perder de vista que, esse longo processo de 

autonomização da Educação e da Psicologia, ocorre dentro das especificidades da sociedade 

capitalista brasileira: tardia e dependente. 

Uma breve explicação a respeito do significado ou conceito do termo regulação poderá 
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facilitará nosso caminho quanto ao papel da psicologia na regulação da sexualidade. 

Em uma busca rápida no Google pelo significado de regulação encontramos, no 

Infopédia (acesso em 15/12/18 às 12:35h), “ato ou efeito de regular, estabelecimento de 

normas, conjunto de regras, norma, ação de tornar a regulação uma função ou um movimento. 

Fisiologia, Psicologia: ação de um regulador, que tende a normalizar a atividade de uma 

função”.  No dicionário Informal (acesso em 15/12/18 às 12:43), o termo é associado 

juridicamente à uma “norma técnica, específica para aquele determinado assunto”. Para 

Oliveira (2014), o termo vem sendo utilizado de formas diversas, com uma variedade de 

significados nas áreas das ciências da vida, direito, economia, sociologia e ciência política o 

que o torna um conceito complexo. Sua ampla utilização, por outro lado, atribui-lhe alta 

obscurantização e imprecisão. Uma citação de Lemoingne utilizada por Oliveira (2014) aponta 

as origens desse termo por volta do século XV, em que “ele expressava, muito mais, a ideia de 

dominação” (p. 2). O autor afirma que a partir do século XIX que o termo régulateur antecede 

o termo régulation.  

Segundo Oliveira (2014), o desenvolvimento do conceito de regulação não se deu de 

modo regular ou linear e é classificado em 03 categorias de acordo com o nível de controle que 

alcança. A primeira diz respeito a um conjunto de regras imperativas deflagradas pela estrutura 

estatal no nível econômico e social. A segunda relacionada com a economia política que 

orientam a economia. Por último, envolvem os mecanismos de controle social sejam 

intencionais ou involuntários. Para esse autor, o conceito de regulação parte das primeiras 

noções associadas à ideia de controle e dos dispositivos de reguladores. Ao longo do tempo, 

incorpora outras noções e que supera ou integra-se à interior. As disciplinas, tais como a 

biologia, o direito, a economia etc., aplicam o conceito a partir da centralidade no controle, no 

equilíbrio entre forças e disciplinamento de comportamentos que vão desde, 

 

… ideias de compensação de desequilíbrio e como interação entre as partes (...), 

conservação e adaptação (...), destacam-se as de restrição e disciplinamento de 

comportamentos. (...) Enquanto uma forma do direito, ou seja, ela é 

compreendida como o estabelecimento de normas de conduta e de instrumentos 

de coação, para que as normas sejam efetivamente cumpridas. [...] No domínio 

da sociologia estão relacionadas principalmente com a normatividade, 

regularidade e transformação. (...) Na regulação social destacam-se as ideias de 

normatividade, estabilidade e continuidade, (...) enquanto a regulação política 

está alicerçada nas ideias de negociação, conciliação de interesses e equilíbrio 

de poder. (Oliveira, 2014 p.1206/9) 

 

O retorno de conservadorismos típicos do capitalismo dependente brasileiro, 

caracterizados pelos altos teores de opressão que visam a manutenção do modelo atual de 
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sociedade fundada na propriedade privada, no latifúndio e no patriarcado. Modelos que se vale 

da opressão, da punição, do preconceito, do racismo, da perseguição aos jovens negros e 

periferizados e das mulheres etc. Desde a Constituição de 1988, temos observado a crescente 

onda de atitudes e comportamentos fascistas, que se aprofundou nos anos 2000, aumentando a 

negação da diversidade, da diferença, do Outro que passa, inclusive, por sua aniquilação. 

Na teoria freudiana, a moral sexual civilizada é determinante para organização da vida, 

do comportamento e da estrutura familiar. Nesse contexto, as manifestações da sexualidade se 

restringiam ao sexo marital, genital e reprodutivo. Assim, impôs-se à sexualidade, sobretudo, 

à atividade sexual uma série de normatizações controladoras especialmente, sobre o prazer e o 

controle de natalidade. 

Para Bichir (2017), a sexualidade passou por um processo de liberalização, decorrente 

das transformações sociais e econômicas da sociedade do capital. Mas segundo a autora, é 

apenas uma aparente liberalização, sustentada e determinada de acordo com a Indústria Cultural 

e que, assim, atingiu “novas formas de repressão” (Bichir, 2017, p. 44). Para a autora, liberdade 

e controle são determinados de acordo com os interesses dominantes da sociedade para 

manutenção do status quo do atual modo de produção. 

Nesse sentido, o controle sobre a sexualidade está exatamente no que é liberado, 

estimulado ou restringido pela Indústria Cultural. E que, portanto, a liberalização é também 

parte de uma ação programada e, nessa perspectiva, não pode ser compreendida como 

liberdade. 

A partir da concepção adorniana de Bichir (2017), o sexo, um dos mais importantes 

elementos da manifestação sexual, sob a economia sexual é coisificado e passa a atender às 

demandas mercadológicas da sociedade, que reinventa incessantemente formas de controle 

que, 

 

… se instituem como: a exigência do corpo perfeito; do prazer e do gozo 

individual a todo custo; da busca incessante pela felicidade a todo momento. 

Estes controles são, no entanto, digeridos pelo indivíduo através de doses diária 

e aparentemente inofensivas desses ideais oferecidos pela Indústria Cultural por 

meio de programas televisivos, propagandas, livros de autoajuda etc., ideais 

esses que se reproduzem devido à falsa sensação de liberdade sexual. (Bichir, 

2017, p. 45).  

 

A satisfação, obtida através do prazer se torna ilusória, dado que não pode ser vivida 

em sua plenitude na sociedade de capitalista ou sociedade de classes, onde as condições de 

existência passam por um processo de conformismo. O que para Marcuse (2015), se trata de 
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uma organização social da sexualidade e, as formas não reprodutivas, se transformam em tabus. 

Além disso, essas manifestações sexuais podem ser concebidas como desvios sexuais, 

perversões ou associadas à promiscuidade. 

A normatividade e a regulação da sexualidade parecem, ainda hoje, atreladas à 

supremacia da genitalidade e interferem diretamente na formação do indivíduo. Assim, seja 

impondo uma repressividade sobre os instintos sexuais, seja estimulando os desejos de acordo 

com os interesses dominantes a regulação ela ocorre e é sobre isso que nos deteremos adiante. 

Nesse processo de normatividade, 

 

Outra perspectiva vai trabalhar numa lógica assimilacionista, onde o aluno ou 

a aluna é que deve se adaptar à cultura escolar, não problematizada enquanto 

construção cultural, social e histórica, atravessada por relações de poder. “A 

escola tem regras”, e não se problematiza o processo de construção dessas 

regras, nem o seu caráter autoritário ou excludente. (Bortolini et al, 2014, p. 39) 

 

Os autores das normas, não são problematizados e questões como: a função que 

exercem, o modo como são escritas, onde e, muito menos, as próprias normas não são 

questionadas. Quando se propõe a questioná-las o indivíduo ou o grupo que toma a frente, 

geralmente, são caracterizados como subversivos, são patologizados e até criminalizados. As 

normas e suas rigidezes, promovem as formações dos tabus, por impor aos indivíduos 

condicionamentos hegemônicos de comportamento. Nesse sentido, as palavras de Marx, 

orienta sobre a importância das leis e das normas, quanto de as formula e a quem elas servem, 

pois: 

 

O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens, aparecem aqui como 

emanação direta de seu comportamento material. O mesmo ocorre com a produção 

espiritual, tal como aparece na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da 

metafísica etc. de um povo. Os homens são os produtores de suas representações, de suas 

ideias etc., mas os homens reais e ativos, tal como se acham condicionados por um 

determinado desenvolvimento de suas forças produtivas (...) (Marx & Engels, 1987, p. 

36-37) 

 

A sociedade não pode ser outra senão aquilo que emana da sua realidade, das relações 

da sua atividade material concreta, sobre a qual emerge o desenvolvimento de suas normas e 

regulações, parte do reflexo ideológico desse modo de produzir a si mesma. 

A operacionalização das relações não pode oferecer riscos aos grupos dominantes. 

Além disso, essas relações precisam estar em um “processo permanente, sempre inacabado, 

marcado por uma deliberada intenção de promover uma relação democrática (...), não 
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unicamente uma coexistência pacífica num mesmo território” (Candau, citada por Bortolini et 

al, 2014, p. 42). 

Os tabus encontram amparo sempre a partir das instituições sociais: família, religião, 

igreja, trabalho, e também, na escola. Estariam ainda hoje, a escola e a Psicologia participando 

desta regulação de modo repressivo ou promovendo possibilidades de resistir, questionar e 

ultrapassar os tabus sexuais? Estariam participando da promoção de um diálogo esclarecedor 

promotor da autonomia, da liberdade e da emancipação? 

As leituras que temos feito, sobretudo as produções contemporâneas, apresentam uma 

tendência reducionista da sexualidade a discussão especialmente de gênero, com centralidade 

na questão da homossexualidade, sobretudo no biologicismo. A questão da satisfação e do 

prazer, a descentralização da genitalidade sequer são mencionadas. Essa centralidade, nas 

questões de gênero e na genitalidade, decorrência de um conservadorismo extremado, o que, 

de acordo com Bortolini et al (2014, p. 58), é produto e produtor de um “desconhecimento” e 

um “medo da homossexualidade” que reforçam padrões de gênero e formas de “ser de meninos 

e meninas”. Tais afirmações demonstram uma tendência em abordar a sexualidade pelo viés de 

distinção entre a heterossexualidade e a homossexualidade. Essa discussão, apesar de ser 

importante para a debate, desviam a abordagem da perspectiva ampla da sexualidade afirmada 

desde a teoria freudiana.  

É possível que essa descentralização ou desvio de uma abordagem ampla sobre a 

perspectiva da sexualidade se deve ao que Libâneo (2013) denomina como perda do sentido 

pedagógico da escola. Ao longo do processo de desenvolvimento do capitalismo, os currículos 

escolares têm abandonado sua função essencial de aprendizagem, convertendo-se em 

produtores de “habilidades para sobrevivência social” (Libâneo, 2013, p.61). Dessa forma, as 

capacidades cognitivas têm se transformado em competências sociais de existência, em que a 

sobreposição da agenda social esmaga a agenda pedagógica. Logo, não é difícil pensar no 

esvaziamento do currículo e da sua capacidade de desenvolver as formas superiores de 

pensamento do indivíduo, uma vez que está voltado para resolução de problemas sociais e 

econômicos. Assim, o 

 

Currículo e escola são instrumentos para resolver problemas sociais ou 

econômicos para minimizar os efeitos indesejáveis da pobreza em relação aos 

interesses do mercado. Concebe-se a escola como focada nas necessidades 

imediatas do aluno, não no conhecimento e na aprendizagem, produzindo 

esvaziamento dos conteúdos, já que predomina um currículo baseado em 

habilidades e competências desprovidas de reflexividade. A valorização do 

discurso da diferença aparece como estratégia de harmonização das relações 
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sociais (...), como a esconder os conflitos e as desigualdades entre grupos e 

classes sociais. (Libâneo, 2013, p.61) 

 

Nos capítulos anteriores vimos os fundamentos teóricos da sexualidade ocidental e as 

bases da históricas da institucionalização da educação por meio da escolarização. Avançamos 

também sobre os pressupostos teóricos da Psicologia no Brasil e de sua inserção no ambiente 

escolar. Nossa intenção agora é estabelecer a relação entre a Psicologia e a regulação da 

sexualidade no ambiente escolar.  

Nesse sentido, é possível ter uma maior compreensão tanto do nosso o objeto, quanto 

da função da Psicologia em relação à sexualidade no ambiente escolar. Assim, para 

entendermos como essa regulação ocorre, passaremos à avaliação da legislação da Educação e 

da Psicologia quanto a sua abordagem, disciplinamento e entendimento da sexualidade. 

A Lei n. 4024 de 1961 define educação como um “direito de todos” e que “será dada 

no lar e na escola” assegurado pelo poder público e pela “liberdade de iniciativa particular”, 

mas uma obrigação do Estado. Inspirada nos princípios de liberdade e na solidariedade humana, 

tem a finalidade de incutir a “compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do 

cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade” (Brasil, 1961, 

p. 1). Esta regulamentação não faz qualquer menção à sexualidade, apesar do amplo movimento 

pela implantação da educação sexual no Brasil na década de 1960.  

De acordo com Werebe (1977), desde a de 1960 há um movimento crescente pela 

implantação da Educação Sexual na escola. Uma das primeiras tentativas de regulamentação e 

regulação da educação sexual se deu em 1968 pelo Projeto de Lei N. 1035, apresentado pela 

deputada federal Júlia Steimbruck (Movimento Democrático Brasileiro - MDB). O projeto 

previa a obrigatoriedade da educação sexual nas escolas de nível primário e secundário do país. 

Esse projeto teve apoio de alguns parlamentares, inúmeros educadores, intelectuais, embora 

apresentassem ressalvas quanto ao caráter obrigatório.  

O Projeto de Lei n. 1.035/1968 problematiza a questão sexual e reivindica sua 

desmistificação e sua retirada “do círculo de ferro” da pauta moral da sociedade moderna que 

tem limitado a sexualidade a “padrões estereotipados e obsoletos” (Brasil, 1968, p. 01). Além 

de considerar um processo lógico “falar de amor sexual com crianças de 2 a 11 anos” (Brasil, 

1968, p. 2), amparado nas teorias freudianas, o projeto caracteriza a sexualidade como a “lei 

básica da reprodução e do amor” (Brasil, 1968, p. 2).  

A proposta (Brasil, 1968, p. 2), indica as implicações sociais como o resultado de uma 

educação negativa, forjada sobre um “falso puritanismo”, com uma abordagem não natural e 
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sexista. Em sua justificativa a autora atribui à educação desqualificada e a omissão “a causa do 

aparecimento dos transviados, transformados nos “provos” de Amsterdã, nos “beatniks” de 

Varsóvia, enfim, nos desajustados de todo o mundo” (idem, p. 3). Apesar de justificar que a 

ausência de uma educação sexual de qualidade era deixar a sociedade exposta a uma série de 

males, o projeto foi, 

 

Considerado um projeto arrojado para sua época, ratifica a necessidade de uma 

abordagem natural sob o risco de “impedir o controle dos impulsos”, de 

“favorecer a homossexualidade” e de desenvolver “traumas irreparáveis”. Por 

outro lado, defende uma ação consciente, de acordo com a “opinião dos 

psicólogos”, sem a necessidade de “uma cultura extensa nem profunda em 

psicologia educacional. Torna-se apenas imprescindível conhecer e aplicar 

certos princípios básicos com bom senso e naturalidade” (Brasil, 1968, p.3). 

 

O Golpe Militar de 1964 fortaleceu o conservadorismo e recrudesceu a repressão contra 

projetos, escolas, indivíduos, entidades e movimentos progressistas sociais e, sobretudo, 

defensores dos Direitos Humanos. Falar sobre sexualidade ou sexo passou a participar dos 

discursos ou dos assuntos proibidos publicamente, e, uma grande onda persecutória contra 

pessoas e entidades revolucionárias se alastrou pelo país. Nessa perspectiva puritanista, 

moralista e conservadora imposta pelo militarismo que tomou o poder no Brasil teve, dentre 

outras consequências, a rejeição do projeto de lei pela Comissão Nacional de Moral e Civismo 

do Ministério da Educação e Cultura. 

O movimento conservador nacional se fortaleceu com o Golpe de 1964 e a censura se 

estendeu de modo progressivo até a Constituição de 1988. O projeto proposto pela então 

deputada Júlia Steinbruch, seguiu para parecer da Comissão Nacional de Moral e Civismo em 

novembro de 1968. Em 1970, o projeto recebeu a rejeição da Comissão, amparada sobretudo 

nos pareceres do Padre Francisco Lene Lopes, do conselheiro Benjamim Sodré e do General 

Moacir Araújo Lopes, presidente da Comissão. 

Os pareceres tomam como justificativa a exclusiva responsabilidade dos pais de “iniciar 

os adolescentes”19 em “matéria tão delicada”20 como são “os mistérios da vida”21 e que apenas 

o “lar reúne condições psicológicas e morais”22 para cuidar desse tipo de educação. O texto 

trata a educação ou orientação sexual como “iniciação coletiva” e além das reservas para o 

indeferimento do projeto, utiliza como justificativa: a diversidade do desenvolvimento sexual; 

                                                 
19

 Brasil, 1970. Parecer da Comissão Nacional de Moral e Civismo, p. 17. 
20

 Idem 
21

 Idem 
22

 Idem 
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a troca de informações entre os alunos, conversas e comportamentos obscenos após as 

explicações do profissional da educação; o respeito e o amor à pureza de cada aluno; além de 

comprometer a “saúde, higiene e moral das novas gerações”23.  

O parecer do Pe. Francisco afirma que a proposta em análise se trata de uma propaganda 

em favor da “iniciação sexual nas escolas” fundamentada na falsa opinião pedagógica de que 

a ignorância é a mãe da corrupção. Ou seja, o assunto se torna uma questão moral e não de 

saber. O texto prossegue afirmando uma pedagogia sexual, a qual deve ater seus esforços na 

formação da vontade e na educação de um caráter saudável. Baseou-se nos estudos de F. W. 

Forster, Stanley Hall e do psicolterapeuta W. Stekel24, para justificar o que seria a segurança 

da juventude, contra uma monstruosidade, pois: 

 

A ideia de que a depravação e super-excitação sexuais da juventude moderna 

seriam o resultado da insuficiência do ensino sobre a questão sexual, enquanto 

que a verdadeira causa deve ser unicamente procurada na terrível baixa na 

educação do caráter e no delírio de prazer comum em nossa época. (Forster, s/d 

in Brasil, 1968, p. 18); 

 

O voto de Benjamim Sodré sugere a substituição do termo “educação sexual” por 

“educação da pureza” e se fundamenta na Lei do Escoteiro para afirmar que a inocência é a 

preservadora da pureza e da castidade. Além de vincular a instrução a sentimentos de 

consagração divina, a mesma deve ser instruída pelos pais, “determinados mestres”, médicos 

amigos, parentes próximos mais velhos. O texto traz um recorte de gênero, destinando 

tratamentos distintos para o feminino e o masculino: 

 

Não ensinar materialmente como a procriação se procede para o homem e para 

a mulher, mas antes exaltar o que caracterizam o sexo masculino: caráter, 

coragem responsabilidade, força, proteção, respeito e amor, que sem egoísmo 

mais dá do que recebe e o sexo feminino: a delicadeza, a bondade, a pureza, a 

confiança, indo até à doação, ao casamento, à maternidade. [...] exaltar a 

importância da educação sexual nas suas relações com a saúde, sob o ponto de 

vista patológico. (Brasil, 1968, p. 19). 

 

 Por fim, sob o compromisso e os preceitos da “Cruz Branca” em dispor de todos os 

meios para o cumprimento da ordem o projeto é indeferido e General Moacir Araújo Lopes 

sintetiza seu voto: “não se abre à força um botão de rosa, e, sobretudo com mãos sujas” (Brasil, 

1968, p. 33). 

                                                 
23

 Idem 
24

 Estados de angústia nervosa e seu tratamento 
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A Constituição Federal de 1988 institui o Estado democrático de direitos e em seu artigo 

226, disciplina sobre os direitos da família e no § 7º menciona o planejamento familiar e o 

dever do Estado em prover os meios educacionais e científicos para o exercício desse direito. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. O artigo 53 é declarado o direito ao 

pleno desenvolvimento, à cidadania e qualificação para o trabalho, campos em que a Psicologia 

pode assumir enquanto atribuição da ciência do comportamento. No artigo 70 a perspectiva de 

prevenção e proteção da criança contra ameaça e violação aos seus direitos se apresenta como 

possível campo de atuação do psicólogo. Contudo, as especificações quanto à atuação da 

Psicologia se resumem à assistência à saúde da gestante, no processo de adoção. Ainda que seja 

assegurado no artigo 8º o direito à todas as mulheres ao planejamento reprodutivo, o ECA, não 

trata sobre as questões pertinentes à educação ou orientação sexual. 

Apesar da previsão constitucional sobre o direito ao planejamento familiar e da 

competência do Estado em prover os meios educacionais, a Lei nº 9.394 de 1996 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LDB, que regula e disciplina a educação escolarizada no 

território nacional, não menciona quaisquer orientações quanto ao debate sobre os direitos 

reprodutivos, planejamento familiar ou sobre a sexualidade no âmbito escolar. 

O neoliberalismo exaure a concepção de liberdade como um direito natural e avança na 

perspectiva da liberdade como direito fundamental, erigido sobre os pilares da ciência e da 

democracia (Tiballi, 2013). É sobre esses pilares que, o ideário pedagógico, passa a ser 

formulado na perspectiva democrática que, desde a República, enfrenta processos de 

rompimento da consolidação democrática e retoma formas anteriores de conservadorismo. Isso 

é o que acontece no Brasil, a partir do golpe alicerçado por setores econômicos nacionais e 

internacionais, políticos e religiosos que levou ao poder, pela via do impeachment da primeira 

mulher a ocupar o cargo presidencial, um presidente que deu passagem ao recrudescimento 

político com ares de neofascismo. Esse processo tem acarretado em um aprofundamento de 

uma crise política e social que é fantasiada de crise econômica. A repressão, a retirada de 

direitos trabalhistas e sociais, a criminalização dos movimentos sociais, perseguição à educação 

é acompanhada de grandes retrocessos na legislação, cortes nos recursos e até criminalização 

de professores. Esse contexto, ameaça não apenas a garantia dos direitos individuais, quanto o 

próprio Estado-democrático de direito. 

Nesse sentido, a conduta moralista da sociedade afeta diretamente os direitos 

individuais. É sobre isso que o trabalho de Werebe (1977), publicado no livro A educação 

sexual na escola, trata. A conclusão deste trabalho é de que, em geral, dentre os temas sobre a 

sexualidade, os pertinentes ao controle de natalidade e o crescimento demográfico não abordam 
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as questões sociais que os envolvem, ou seja, a centralidade está fixada na visão biologicista 

ou religiosa. Ainda de acordo com a autora, os temas sobre sexualidade tratados com os alunos, 

raramente, abordam questões de seu interesse como o prazer, masturbação, desejo, atividade 

sexual, aborto etc. 

Há uma grande resistência dos setores conservadores da sociedade, sobretudo os 

religiosos, em inserir discussões sobre os métodos contraceptivos e de controle da natalidade 

no ambiente escolar (Werebe, 1977). Para a autora, ainda que o Brasil tenha implantado o 

family planning por meio do Plano Nacional de Saúde Materno-infantil, ele não está 

diretamente relacionado com a questão própria do planejamento familiar, pautado nas atitudes 

decisórias do casal, muito menos, da mulher. Ao contrário, deixa de fazer um debate amplo 

sobre o planejamento familiar, centralizando uma construção narrativa em torno somente da 

proteção à maternidade (desejada ou não), com uma intervenção mais direta sobre as gestações 

de alto risco e não de um plano para o exercício dessa maternidade.  

A promulgação da LDB de 1996 possibilitou a criação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais - DCNs. Estas estabelecem normas obrigatórias para a Educação Básica e orientam 

o planejamento curricular escolar e dos sistemas de ensino. As diretrizes da educação básica 

são definidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e elas expressam um 

conjunto doutrinário sobre os princípios, fundamentos e procedimentos específicos quanto a 

organização, articulação, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos. Dentre os 

objetivos das DCNs está o estabelecimento dos conteúdos mínimos exigíveis para formação 

básica comum. A determinação, desse conteúdo, é definida por um conjunto de instituições 

como: Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação - Consed, União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação - Undime, Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação - ANPEd, além de docentes, dirigentes municipais e estaduais de ensino, 

pesquisadores e representantes de instituições privadas de educação.  

Dentre as entidades citadas, consta ainda, no parecer das DCNs, homologado e 

publicado no D.O.U de 30/05/2012, a participação do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Sexualidades, Educação e Gênero - GEPSEX da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

na construção das DCNs. Esta participação pode ser considerada um avanço no processo de 

discussão e do movimento pela inclusão da educação sexual nos currículos escolares. Isso pode 

significar também a conversão dessas lutas em marcos regulatórios por meio da sistematização 

das conquistas e avanços. Embora essa participação possa significar um avanço, não há 

qualquer indicativo de que, os maiores interessados, os alunos, dos mais jovens aos mais 

velhos, tenham sido consultados para construção dos planos, projetos ou programas. Além 
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disso, não há qualquer indício de que entidades, instituições ou profissionais vinculadas à 

Psicologia tenham participado diretamente da elaboração desses documentos. 

As DCNs estabelecem a duração do percurso letivo, uma base nacional comum, uma 

parte diversificada sem qualquer obrigatoriedade da educação sexual. Apesar de priorizar o 

debate temático nos anos iniciais da escolarização, do 1º ao 9º ano, a problematização da 

sexualidade disputa e se dilui na concorrência com outros temas propostos pela 

transversalidade. 

De acordo com a DCN a “transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os 

componentes curriculares” (Brasil, 2013, p. 117) de modo integrado às diversas áreas do 

conhecimento. Os conteúdos transversais atuam como meio subsidiário para tomada de 

consciência da realidade em que o sujeito está inserido e na eliminação do racismo, 

discriminação e preconceito, na maioria das vezes, na perspectiva multicultural. 

As DCNs apresentam os temas transversais como uma reivindicação da luta histórica 

pelos direitos humanos, que atuam na direção da construção e fortalecimento da democracia, 

das demandas sociais e dos acordos e compromissos internacionais dos quais o Brasil é 

signatário. De acordo com as DCNs, os conhecimentos transversais, 

 

Criam a possibilidade de dar voz a diferentes grupos como os negros, indígenas, 

mulheres, crianças e adolescentes, homossexuais, pessoas com deficiência. [...] 

o conhecimento de valores, crenças, modos de vida de grupos sobre os quais os 

currículos se calaram durante centena de anos sob o manto da igualdade formal, 

propicia desenvolver empatia e respeito pelo outro, pelo que é diferente em nós, 

(...) na sua diversidade étnica, regional, social, individual, grupal, e leva a 

conhecer as razões dos conflitos que se escondem por trás dos preconceitos e 

discriminações que alimentam as desigualdades sociais, (...) assim como os 

processos de dominação que têm, historicamente, reservado a poucos o direito 

de aprender que é de todos. (Brasil, 2013, p. 117) 

 

De acordo com as DCNs (Brasil, 2013), os temas transversais possibilitam a integração 

do lúdico à vida escolar. São potencialmente capazes de clarear a interseccionalidade existente 

entre os processos de aprendizagem e o desenvolvimento da afetividade, da emoção e do 

aparelho psíquico. A problematização de um tema transversal ou componente curricular, 

também contribui para “formar e conformar as subjetividades dos alunos” (Brasil, 2013, p.118) 

de acordo com referenciais empregados para explicar a realidade. 

Na regulação e organização curricular as DCNs especificam a distinção entre 

transversalidade e interdisciplinaridade de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e a 

Resolução CNE/CEB nº 4/2010. A primeira deve ser compreendida como forma de 

organização do trabalho didático-pedagógico em temas e eixos temáticos integrados às 
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disciplinas. A segunda diz respeito à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. 

Nesse sentido, ambas, se complementam e tomam o conhecimento da realidade como não 

estanque. Ao mesmo tempo devem integrar, no ensino médio, as dimensões relacionadas ao 

trabalho, à ciência, à tecnologia e à cultura. Assim, 

 

A transversalidade é entendida como forma de organizar o trabalho didático-

pedagógico em que temas, eixos temáticos são integrados às disciplinas, às 

áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. [...] A 

interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina 

para outra. Ultrapassa-as, mas sua finalidade inscreve-se no estudo disciplinar. 

Pela abordagem interdisciplinar ocorre a transversalidade do conhecimento 

constitutivo de diferentes disciplinas, por meio da ação didático-pedagógica 

mediada pela pedagogia dos projetos temáticos. (Brasil, 2013, p. 186)  
 

Enquanto que as DCNs e os PCNs utilizam pouca ou nenhuma participação dos usuários 

da política educacional, no projeto político-pedagógico escolar essa participação deve ser 

promovida e preconizada. Deve ser assegurada não apenas a participação dos profissionais da 

área pedagógica, como da família, dos alunos e da comunidade local na definição dos processos 

educativos e dos recursos a serem aplicados. 

O termo orientação sexual é utilizado com maior frequência em detrimento do termo 

educação sexual. Comumente, nas DCNs é utilizado na perspectiva de valorização e promoção 

dos Direitos Humanos, preconizando a saúde física, mental, sexual e reprodutiva (Brasil, 2013, 

p. 181). Enquanto nas diretrizes para o ensino básico fundamental a educação sexual aparece, 

terminologicamente, como orientação ou educação sexual se diluindo nos temas transversais, 

nas diretrizes para as escolas de Ensino médio. A temática aparece como orientações que 

podem ser contempladas em debates, estudos e discussões sobre sexualidade (Brasil, 2013, p. 

453).  

Percebemos que se perde a perspectiva de regularidade nas Escolas de ensino médio, 

promovida pela transversalidade integrada à interdisciplinaridade. Ao mesmo tempo em que, a 

não obrigatoriedade, prioriza outros assuntos e temas, deixando para segundo plano ou 

marginalizando assuntos pertinentes à sexualidade. 

Para Werebe há uma maior flexibilização quanto à implantação da educação sexual 

coletiva em grupos de adolescentes mais jovens, o que do seu ponto de vista “evita o 

afrontamento dos problemas de valores ligados à vida sexual dos adolescentes” (Werebe, 1977, 

p. 26). 

Além disso, o modo como essas terminologias são utilizadas denotam distinção de 

significados. Nas DCNs o termo educação sexual sugere uma área do conhecimento, com 



93 

 

saberes distintos, ou seja, a “socialização e a apreensão de determinados conhecimentos 

acumulados ao longo da história da humanidade” (Brasil, 2013, p. 528) como: educação 

especial, educação étnico-racial, “educação em sexualidade”. A utilização da expressão 

orientação sexual nos conduz à conclusão de que ela se relaciona com a forma de ser dos 

indivíduos ou à forma como suas identidades se manifestam.  

Assim, na perspectiva da garantia dos Direitos Humanos, essa expressão está vinculada 

às condutas de violação ou de promoção desses direitos como meio de inclusão de determinadas 

formas de existência à uma humanidade consensuada e aceitável normativamente. Desse modo, 

“muitas delas (re)produzem privilégios de classe e discriminação étnicas, raciais, de orientação 

sexual, dentre outras” (Brasil, 2013, p. 529). Logo, o termo orientação sexual se associa com a 

identidade de gênero e sexo em que o sujeito se reconhece socialmente: heterossexual, 

homossexual, masculino, feminino, transgênero, lésbica, ou seja, à pluralidade e diversidade 

sexual. 

Assim, na concepção adotada pelas DCNs, os direitos humanos se relacionam com o 

não padronizado, o distinto, o diferente: 

 

Os direitos civis, políticos e sociais focalizam, pois, direta ou indiretamente, o 

tratamento igualitário, e estão em consonância com a temática da igualdade 

social. Já o direito à diferença busca garantir que, em nome da igualdade, não 

se desconsiderem as diferenças culturais, de cor/raça/etnia, gênero, idade, 

orientação sexual, entre outras. (Brasil, 2013, p. 105). 

 

De acordo com as DCNs (2013), é a partir da Educação em Direitos Humanos que a 

temática da sexualidade passa a compor os currículos escolares como tema transversal, além 

do que, não traz um conceito sobre a sexualidade para a área da educação. Além do avanço na 

inserção da problematização sobre a sexualidade no currículo escolar, a demanda gerada pela 

Educação em Direitos Humanos resultou no Plano Nacional de Direitos Humanos de 2003 e 

revisado em 2006. É sobre o pilar dos Direitos Humanos que emergem o I Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres em 2005 e o II em 2008, o Programa Brasil sem Homofobia em 

2004, e os Parâmetros Curriculares Nacionais - Tema Transversal - Orientação Sexual. 

Nos PCNs a distribuição das áreas de conhecimento está disposta da seguinte maneira: 

nas séries ou anos iniciais do 1º ao 5º, 10 volumes - Introdução aos PCNs; Língua Portuguesa; 

Matemática; Ciência Naturais; História e Geografia; Arte; Educação Física; Apresentação dos 

Temas Transversais e Ética; Meio Ambiente e Saúde; Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 

Nos anos ou séries que vão do 6º ou 9º, 10 volumes - Introdução aos PCNs; Língua Portuguesa; 

Matemática; Ciência Naturais; História; Geografia; Arte; Educação Física, Língua Estrangeira 
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- o 10º volume: Temas Transversais, subdivididos em 4 temas: Pluralidade Cultural; Meio 

Ambiente; Saúde e Orientação Sexual. 

No Ensino Médio os PCNs se dividem em 4 partes: I- Bases Legais; II- Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias; III- Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, IV- 

Ciências Humanas e suas Tecnologias. A sexualidade não se apresenta como projeto específico, 

mas como debate que concorre com outros temas. Nessa perspectiva, a dinâmica pedagógica 

deve ser coerente com “os valores estéticos, políticos e éticos”25 organizados sobre o tripé: 

sensibilidade, igualdade e identidade.  

As DCNs se distinguem dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, pois estas são 

diretrizes específicas das disciplinas e não são obrigatórias por lei. Os PCNs foram criados em 

1997 como uma forma de reelaboração contínua da proposta pedagógica e de adequação das 

DCNs à realidade da comunidade escolar. Enquanto que as DCNs são programas mínimos 

globais e obrigatórios para a formação básica, com expectativas de um nivelamento 

educacional.  Assim, as DCNs direcionam orientações para uma listagem de conteúdo, 

competências e habilidades que todo aluno e aluna devem dominar ao concluir um nível de 

ensino. Nesse sentido, devem desenvolver os direitos e as expectativas de aprendizagem dentro 

da perspectiva histórica na luta pela educação como um direito. 

Nas DCNs, a problematização da sexualidade é apresentada na perspectiva do direito 

individual sobre seu desenvolvimento sexual e suas nuances. É nos PCNs que a temática surge 

de modo específico a ser tratado como tema a ser abordado na coletividade e assegurado por 

meio da transversalidade. Contudo, não é matéria obrigatória e seu desenvolvimento é de 

acordo com a fixação curricular através do projeto político-pedagógico e suas áreas de 

interesse. Nesse contexto, a sexualidade compete com uma série de outras abordagens não 

menos necessárias ou importantes para a formação integral do indivíduo. Na disputa com outros 

temas gerais como: saúde, preservação ambiental, educação para o trabalho, diversidade 

cultural, ciência e tecnologia etc não é estranho que os educadores se abstenham dos temas 

polêmicos como a sexualidade. 

No vol. I de Introdução aos PCNs, (1º ao 4º ano/série), é destacada a função social e 

política da escola que atua com instrumento e instituição que assegura às classes populares o 

conhecimento sistematizado. O acesso à classe popular a este conhecimento a capacita à 

participação e à disputa social (Brasil, 2000, p. 29). Portanto, não seria pretensioso afirmar a 

existência de um reconhecimento oficial de que a escola é um bem social e político em disputa.  

                                                 
25

 PCNEM, Brasil, 2000, p. 62. 
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Nos PCNs para os anos iniciais a sexualidade é considerada “algo inerente à vida e à 

saúde, que se expressa desde cedo no ser humano” (Brasil, 2000, p. 77). Considera-se que a 

sexualidade integra os papéis sociais dos gêneros, o respeito próprio e pelo outro, as 

discriminações, estereótipos, as questões de saúde e a gravidez indesejada na adolescência. 

Nesse sentido, a escola é tomada como instrumento de informação e de formação, que 

disponibiliza conteúdos sistematizados por meio da intervenção pedagógica, considerando o 

desenvolvimento do aluno, os princípios morais e o respeito aos Direitos Humanos. 

Os PCNs afirmam que é o núcleo familiar, no espaço privado, que o indivíduo recebe, 

com maior intensidade, as bases constitutivas da sua sexualidade. A influência é exercida 

também por instituições externas e secundárias como livros, indústria cultural (programas de 

tv e redes de internet), igreja e outras pessoas do convívio familiar. 

Os PCNs pertinentes às séries iniciais (1º ao 4º ano) trazem uma abordagem da 

sexualidade centrada na biologia corporal. Os questionamentos pertinentes à ansiedade e 

curiosidade das crianças, bem como as questões culturais, sociais e afetivas são excluídas das 

discussões. O afastamento dessas dimensões da sexualidade pode produzir ainda mais 

ansiedade e/ou curiosidade, fazendo com que a criança ou adolescente procure em ambientes 

que podem mais deturpar o entendimento do que clareá-lo.  

Dentre as justificativas para que tais discussões sejam realizadas abordando de modo 

amplo as perspectivas sobre a sexualidade na escola dizem respeito à ausência de profissionais 

com formação específica tanto para elaboração, quanto para condução dos debates.  

A Psicologia Escolar, tanto media, quanto intervém com a oferta de informações e 

alternativas, na medida em que integra a equipe multidisciplinar. De acordo com Cassins 

(2007), o psicólogo escolar atua, ao mesmo tempo no nível administrativo, quanto no nível 

docente. Apoia na elaboração dos documentos legais que constituem as diretrizes da ação 

pedagógica tais como: Projeto Político-Pedagógico (PPP), projetos, diagnósticos institucionais. 

Dentre esses, a “elaboração, execução e avaliação de projetos que integrem o Projeto Político-

Pedagógico (...) e projetos mais restritos, como: características da população estudantil, 

direcionamento do trabalho com os pais” (Cassins, 2007, p. 31). A autora afirma que o apoio 

do psicólogo escolar também se estende na definição de objetivos educacionais, conteúdos, 

métodos e materiais didáticos, e ainda na orientação, intervenção e acompanhamento para 

dificuldades individuais ou coletivos (acadêmicos e/ou comportamentais). Na medida em que 

esses documentos regulam a política educacional, suas normas, sua ação pedagógica e 

estabelece parâmetros e direitos docentes e discentes, também atua na regulação da educação 

sexual e de suas manifestações no ambiente escolar. Desse modo, não é incoerente afirmar que 
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a Psicologia contribui nesses processos constitutivos legais, inclusive nos regulamentos e 

diretrizes para educação sexual. Desse modo, a atuação dos profissionais de Psicologia na 

Educação Básica é amparada “nas diretrizes da Política Nacional de Educação e nos preceitos 

teóricos e éticos da Psicologia” (CFP, 2013, p. 25). 

Apesar da afirmação de que os PCNs garantem espaços específicos para que a 

sexualidade seja discutida, problematizada, a garantia da abordagem depende dos interesses 

priorizados pela equipe multidisciplinar. De modo que, não havendo um projeto específico o 

risco é de que a questão se torne apenas uma abordagem pontual de acordo com as 

problemáticas surgidas no decorrer do ano letivo. Assim, “só poderá ser de fato efetivo, se 

integrar todo o desenvolvimento do projeto educativo da escola e não se constituir em uma 

preocupação à parte e apenas de alguns responsáveis” (Brasil, 2000, p. 131). 

Na constituição do ensino, por meio da educação escolarizada, os PCNs - 5º ao 9º ano 

- tomam como marco explicativo da relação ensino-aprendizagem a perspectiva construtivista, 

delimitada no que se denomina “enfoques cognitivos” da teoria piagetiana e na teoria da 

atividade das formulações de Vygotsky, Luria e Leontiev. Essas teorias conferem especial 

importância aos processos de relação interpessoal (Brasil, 2000, p. 71). 

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia - CFP (2013, p. 13), o Centro de 

Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (Crepop), elaborou uma pesquisa que 

pretendia verificar o perfil profissional e organizar diretrizes para atuação profissional da 

Psicologia na Educação. A pesquisa apresentou que o exercício da psicologia, junto à educação 

básica, é realizado, majoritariamente, por mulheres com idade superior a 30 anos, brancas, pós-

graduadas, com experiência no exercício da psicologia há pelo menos 4 anos.26 Além disso, 

resultou na elaboração das Referências Técnicas para a atuação de profissionais de psicologia 

na educação básica.  

Essa produção, teve por objetivo legitimar-se como instância de regulação do exercício 

profissional, bem como solidificar a atuação da psicologia nas políticas públicas, sobretudo na 

educação. As referências técnicas resultam do VI Congresso Nacional de Psicologia realizado 

em 2007. A sistematização dessas referências técnicas ocorreu no Seminário Nacional Ano da 

Educação em 2009 e apresentadas como contribuições da Psicologia para a Conferência 

Nacional de Educação - CONAE 2010. Na expressão do CFP, as contribuições constam: 

 

As reflexões e proposições para uma prática profissional da Psicologia foram 

possíveis a partir da imersão histórica em dois grandes movimentos: o da 

                                                 
26

 Dados percentuais ver: Referências técnicas para atuação de Psicólogas(os) na Educação Básica. Conselho 

Federal de Psicologia (Conselho Federal de Psicologia, 2013, p. 20-21). 
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sociedade brasileira nos rumos do processo de democratização e da própria 

Psicologia em busca de referenciais ético-políticos, em defesa de uma 

Educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos. [...] com este 

documento, pretende-se contribuir para a melhoria da qualidade da Educação 

de maneira que as práticas psicológicas favoreçam a reflexão e a abordagem 

crítica dos desafios que temos a enfrentar no contexto educacional brasileiro. 

(CFP, 2013, p. 24-25) 

 

As contribuições da Psicologia para o CONAE27 foi organizado em 5 eixos temáticos 

contemplando: Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: Organização 

e Regulação da Educação Nacional; Qualidade da Educação, Gestão Democrática e Avaliação; 

Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; Formação e Valorização dos 

Profissionais; Financiamento da Educação e Controle Social; Justiça Social, Educação e 

Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade.  

O documento coloca em perspectiva ampla a ocupação de espaços, atuação crítica e 

integrada com os marcos legais da educação e com equipe multidisciplinar nas unidades 

educacionais. Reivindica legislação que assegure o profissional de psicologia na Educação, 

bem como sua participação e contribuição junto aos órgãos e instâncias gestoras, executoras e 

financiadoras da Educação. Também orienta para atuações críticas que visem o rompimento 

com a patologização e a medicalização do fracasso escolar, dos desvios e dos distúrbios. 

Norteia o posicionamento para conhecimento da diversidade cultural, da realidade e 

necessidades dos alunos a inserção e utilização das inovações tecnológicas da informação e 

comunicação, na perspectiva da proteção dos direitos humanos. Ressalta a necessidade de 

conhecer a realidade da escola brasileira, das suas deficiências, bem como a realização de 

pesquisas e levantamento de dados sobre o fazer psicológico escolar/educacional. Reitera a 

necessidade de “comprometer-se com as funções sociais da escola de possibilitar o acesso aos 

bens culturais construídos pelo homem ao longo de sua história e de promover a autonomia dos 

indivíduos” (CFP, 2010, p. 19). 

De acordo com o Código de Ética do psicólogo (CFP, 2005/2014), ao estabelecer 

padrões quanto às práticas esperadas pela categoria, a missão não é normatizar a natureza 

técnica do trabalho, mas estabelecer um padrão de conduta para reconhecimento social da 

categoria. A Resolução CFP nº 01, de 1999, que estabelece normas para o trabalho dos 

profissionais de psicologia em relação às questões vinculadas à Orientação Sexual define o 

psicólogo como um profissional da saúde. Ressalta que, na prática profissional, o “psicólogo é 
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 2010 
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frequentemente interpelado por questões ligadas à sexualidade”28. Considera que a sexualidade 

é integra a identidade do sujeito e deve ser compreendida “na perspectiva da totalidade”. Além 

disso, considera que a homossexualidade “não constitui doença, nem distúrbio e nem 

perversão” e que a sociedade tem reservas quanto às práticas sexuais consideradas desviantes 

do padrão sócio-cultural. 

Dessa forma, considera que a Psicologia pode contribuir com o conhecimento e 

esclarecimento que envolvem o assunto sobre a sexualidade, avançando e atuando na superação 

de preconceitos e discriminações. 

Assim, o art. 2º da Resolução CFP nº 01, de 1999, resolve que: 

 

Os psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para uma reflexão sobre o 

preconceito e o desaparecimento de discriminação e o desaparecimento de 

discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou 

práticas homoeróticas. [..] não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização 

de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a 

orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. [...] não colaborarão com 

eventos e serviços que proponham tratamento e cura da homossexualidade. (Brasil, 

1999, p. 01). 

 

Apesar de não explicitar a educação sexual, essa resolução é a que trata com maior grau 

de distinção os termos “educação sexual” e “orientação sexual”. Ao considerar a sexualidade 

como parte da integralidade do sujeito, pressupõe que a primeira expressão inclui perspectivas 

de maior amplitude sobre a sexualidade do que a segunda. Na maioria dos documentos 

normativos e reguladores expedidos pelo CFP, o termo “orientação sexual” se relaciona mais 

com as questões de identidade de gênero do que com a amplitude do tema sexualidade. Essa 

alteração pode ser notada na Resolução nº 01 de 1999 que ainda utiliza o termo orientação 

sexual dentro da amplitude da perspectiva da sexualidade diversa e complexa.  

Essa distinção é notada, também na Resolução CFP nº 01 de 2018, ao estabelecer norma 

específica para atuação dos profissionais de psicologia junto aos transexuais e travestis. Nesse 

documento, o termo orientação sexual volta a fazer relação com as questões de heterossualidade 

ou homossexualidade. Nesse caso, o termo faz correspondência direta com “ as expressões e 

identidades de gênero como possibilidade de existência humana”29.  A diferenciação volta a ser 

utilizada na Resolução CFP nº 09 de 2018 quando separa sexualidade e orientação sexual na 

atuação do profissional de Psicologia na produção de conhecimentos e tecnologias utilizados 

                                                 
28

 Resolução CFP nº 01 de 1999, p. 01. 
29

 CFP, Resolução nº 01 de 2018, p. 2-3, acessada em 21 de janeiro de 2019, às 19:30h.disponível no 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-01-2018.pdf,  
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no processo de desenvolvimento do indivíduo. 

Nos documentos reguladores e normativos da Educação também segue esse padrão de 

associação, oras tratando a orientação sexual como uma questão de identidade sexual e não de 

educação sexual. 

 A reforma curricular e a organização do Ensino Médio realizada na década de 2000, 

incorporou quatro premissas apontadas pela UNESCO, que se tornaram eixos estruturais da 

educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser. Essa demanda 

foi incorporada ao Plano Nacional de Educação - PNE30, aprovado no ano 2001. Entre os 

objetivos e metas do PNE 2001-2010, o item 12 prevê a inclusão: 

 

Nas diretrizes curriculares dos cursos de formação docentes temas relacionados 

às problemáticas tratadas nos temas transversais, especialmente no que se refere 

à abordagem tais como: gênero, educação sexual, ética (justiça, diálogo, 

respeito mútuo, solidariedade e tolerância), pluralidade cultural, meio 

ambiente, saúde e temas locais. (Brasil, 2000, p. 44) 

 

O documento ressalta a importância da articulação e cooperação com áreas especialistas 

como a da saúde e da psicologia para intervenções nas questões de saúde que afetam o 

desenvolvimento e a aprendizagem. 

A educação básica brasileira no ano de 2017 sofreu nova alteração na sua Base Comum 

Curricular (BNCC) - Ensino Médio. A Medida Provisória 746/2016, recebeu 568 emendas e, 

por meio da Portaria nº 1.570, estabeleceu o que se denominou de “conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais”31 a todos os alunos da educação básica. Assim, com 

o objetivo de implantar uma base comum, a BNCC tem por meta a superação da fragmentação 

das políticas educacionais. Alinhada com as exigências da Organização das Nações Unidas - 

ONU, no cumprimento da Agenda 2030, a BNCC, pretende que os alunos desenvolvam dez 

competências gerais, caracterizadas como “uma mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais) atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 

do trabalho” (Brasil, 2016, p. 8).  

A sexualidade será abordada por meio dos itinerários formativos, através dos núcleos 

de estudos. Esses núcleos de estudo poderão realizar estudos e pesquisas, palestras, seminários, 

colóquios, publicações e campanhas sobre temas diversos: “juventudes, diversidades, 

                                                 
30

 Aprovado pela Lei nº 010172 de 09/01/2001. 
31

 BNCC, 2017, p. 8. 
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sexualidade, mulher, juventude e trabalho etc.” (Brasil, 2016, p. 474). Além de ser a única 

referência à sexualidade que o documento faz, também não faz nenhuma menção sobre o 

trabalho ou a participação do profissional de psicologia.  

A reforma da BNCC de 2016, retoma o caráter fortemente cientificista e biologicista da 

sexualidade e em uma perspectiva evolucionista: 

 

A BNCC da área de Ciência da Natureza e suas Tecnologias propõem um 

aprofundamento conceitual nas temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução 

e Terra e Universo. [...] com a compreensão da organização e o funcionamento 

de seu corpo, da necessidade de autocuidado e de respeito ao outro, das 

modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência etc. [...] 

isso significa considerar a complexidade relativa à origem, evolução e 

manutenção da vida. [...] Na mesma direção, explorar como os avanços 

científicos e tecnológicos estão relacionados às aplicações do conhecimento 

sobre DNA e células pode gerar debates e controvérsias - pois, muitas vezes, 

sua repercussão extrapola os limites da ciência, explicitando dilemas éticos para 

toda a sociedade.  (Brasil, 2016, p. 538) 

 

Na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas a BNCC se concentrou nos anos 

iniciais até o 9º com centralidade no desenvolvimento da educação ética, esta entendida como 

“juízo de apreciação da conduta humana”32. Nesse sentido, uma supervalorização dos ideais de 

justiça, solidariedade e livre-arbítrio, concentrado interesses nas formas de organizativas da 

família e da sociedade na dimensão espaço-tempo da história. Aqui a sexualidade aparece como 

elementos do conhecimento relacionados à “temporalidade, espacialidade e diversidade 

(gênero, religião, tradições étnicas etc”33. 

Nessa direção, os alunos devem desenvolver aptidões de compreensão sobre “os modos 

de organizar a sociedade e sobre as relações de produção, trabalho e poder”34. Essa 

compreensão deve preparar o indivíduo para lidar com seu próprio desenvolvimento e com as 

expectativas de sua inserção e integração nas instituições sociais: trabalho, escola, comunidade. 

Além disso, preconizam o desenvolvimento de capacidades críticas que possam contribuir para 

formação ética e elaboração de juízos sobre o comportamento humano e, que, direcione o 

indivíduo à ações deliberadas e conscientes, capaz de “produzir-se como ser social”35. Por outro 

lado, faz reflexões interessantes sobre a relação do desenvolvimento, da autodeterminação 

individual com o modo de produção capitalista e as relações de trabalho que não nos deteremos 

                                                 
32

 Brasil, BNCC, 2016, p. 547. 
33

 Idem. 
34

 Idem. 
35

 Idem, p. 553. 
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aqui.  

Ressaltamos que, no contexto geral, a BNCC propõe uma educação voltada para uma 

autodeterminação individual e que retorne para sociedade como forma contributiva. E, ao 

mesmo tempo, esse indivíduo precisa estar preparado para desenvolver-se e adaptar-se de modo 

apassivado às fragmentações e deteriorações da realidade. Apesar de apontar as precariedades 

que o modo de produção capitalista promove, encobre sua responsabilidade, incapacitando os 

sujeitos de questioná-lo. Nesse caso, acaba encobrindo a real origem dos fatores que promovem 

a divisão de classes, as diferenças sociais, as inferioridades e preconceitos impostos a 

determinado gênero, sexo, raça e etnias, apontando para o indivíduo como único protagonista 

de sua história, seja ela exitosa ou um total fracasso. 

Apesar da BNCC de 2016 mencionar diversas vezes os termos como desenvolvimento 

cognitivo, aprendizagem e desenvolvimento, desenvolvimento pedagógico, desenvolvimento 

de habilidades, etc, a Psicologia não é mencionada em nenhuma parte do documento. Isso 

demonstra um afastamento da Psicologia da área educacional, enquanto mediadora dos 

processos de aprendizagem, sem que a Educação abra mão de suas teorias, ainda que não 

estejam diretamente citadas. 

A exclusão das questões da sexualidade e de gênero foram extirpadas sob a justificativa 

da associação da educação sexual a doutrinação e orientação sexual. 

Em 2011, quando da aprovação do Projeto “Escola sem Homofobia”, o Conselho 

Federal de Psicologia expediu parecer que integrou o processo de tramitação do mesmo. Nas 

considerações, o CFP afirma que, na escola, a Psicologia se coloca como mediadora dos 

“processos de ensino-aprendizagem a partir da compreensão de diferentes aspectos, que vão 

desde o desenvolvimento humano, dos processos cognitivos, da relação professor-aluno, das 

relações interpessoais intra-escolares, até o âmbito das políticas públicas” (CFP, Parecer 

Projeto Escola sem Homofobia, s/d, p. 01). Além disso, define a escola como o espaço em que 

as pessoas aprendem os conteúdos formais, e em conjunto com a família, o conteúdo informal: 

valores, regras, normas de convívio. Faz defesa de que a escola deve ser um serviço público, 

que ocupa uma importante função social no desenvolvimento de investigação crítica e local do 

debate público e democrático com respeito às diversidades existenciais. Considera que as 

relações humanizadoras e desumanizadoras são construídas e não espontâneas no indivíduo e 

que, o desenvolvimento, de uma ou de outra depende da intenção e do esforço empreendido 

pela coletividade. 

O Parecer (CFP s/d), chama a atenção para a necessidade de apoiar e fortalecer 

iniciativas que visem minimizar os preconceitos e discriminações que reverberam em 
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violências verbais e simbólicas. 

A Comissão de Direitos Humanos do CFP (2016), afirma que a prática da Psicologia 

deve respeitar a laicidade nos processos de produção do conhecimento e não confundir 

postulados religiosos com científicos, para que não se perca os padrões de confiabilidade. Além 

disso, afirma que a “virada de gênero” contribui para o sofrimento de milhões de pessoas e 

acirra as diferenças entre os sexos, a desigualdade e as violências intrínsecas a elas. E enfatiza 

que: 

 

A homossexualidade não é doença, distúrbio, ou mesmo perversão, de acordo 

com a Resolução CFP nº 001/1999, amparada pela decisão da Organização 

Mundial de Saúde (OSM), que em 1990 retirou a homossexualidade da lista de 

doenças expostas na Classificação Internacional de Doenças (CID). A 

homossexualidade expressa nas diversas identidades de gênero e orientações 

sexuais compõe parte das possibilidades sexuais do humano, que também inclui 

a heterossexualidade (CFP, Parecer para Projeto Escola sem Homofobia) 

 

Na dimensão política da educação sexual, a questão sexualidade não é apenas um objeto 

de estudo da religião, da psicanálise ou da psicologia. Ela se torna parte do mesmo contexto da 

questão sexual. E, como tal, deve ser compreendida como uma “questão estrutural, ligada 

diretamente ao contexto social, produzida dentro dele relacionada com os demais níveis: 

econômico, político, moral e social” (Nunes, 1959, p. 47). 

Posicionamentos profissionais que contribuem para práticas pedagógicas que 

promovem a estigmatização e a discriminação de crianças e adolescentes que não se enquadram 

à normatividade cultural de gênero e para a orientação sexual dominante são proibidas pelo 

CFP.  

Em 01 de janeiro de 2018, o Conselho Federal de Psicologia, expediu a Resolução nº 

01, que estabelece normas de atuação para psicólogas e psicólogos em relação às pessoas 

transexuais e travestis. Esta resolução considera a cisnormatividade como possibilidade 

ampliada das identidades sexuais, para além da binária: homem e mulher. Além disso, reforça 

que a heterossexualidade não dever ser a única forma de conceber a “orientação sexual”. Nesse 

sentido, o termo orientação sexual é empregado como possibilidade de existência e 

manifestação da identidade sexual. O Art. 8º diz que: 

 

É vedado às psicólogas e aos psicólogos, na sua prática profissional, propor, 

realizar ou colaborar, sob uma perspectiva patologizante, com eventos ou 

serviços privados, públicos, institucionais, comunitários ou promocionais que 

visem a terapias de conversão, reversão, readequação ou reorientação de 

identidade de gênero das pessoas transexuais e travestis (CFP Res. 01, 2018, p. 

3). 
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Quanto à polêmica em torno do material, equivocadamente, denominado de Kit Gay o 

CFP afirma que o material não oferece nenhuma possibilidade de indução ao corpo discente ou 

docente à prática da homessexualidade, mas que ao contrário, o mesmo possibilita uma 

discussão tanto pela ordem da heterossexualidade, quanto da homossexualidade. O Parecer para 

o Projeto Escola sem Homofobia concluiu que o projeto é um que pode suprir as lacunas 

educacionais sobre o tema da sexualidade e possibilitar avanços na conquista da cidadania, da 

equidade de direitos. 

A Cartilha Adoção: um direito de todos e todas (2008), produzida pelo CFP, traz uma 

abordagem da adoção a partir do direito de pais homossexuais e das uniões homoafetivas se 

torna um material importante na contraposição à família tradicional da nossa sociedade. E 

também é uma forma de auxiliar na articulação política para o avanço na conquista de direitos 

da dimensão conjugal homoafetiva. Um projeto da então deputada Marta Suplicy, tramita desde 

1995, visando o estabelecimento de direitos para as relações homoparentais36. Contudo, a 

pressão da bancada religiosa é a que exerce maior pressão para que o projeto sequer seja votado. 

Quando o novo PNE e a BNCC foram aprovadas em 2017, o CFP produziu uma matéria 

denominada: Qual é o gênero da escola que queremos? Brasil retorna ao passado ao retirar 

“identidade de gênero” e “orientação sexual” da Base Nacional Comum Curricular proposta 

pelo Ministério da Educação, publicada no dia 18/04/17. Essa matéria lamenta e repudia as 

retiradas dos termos “identidade de gênero” e “orientação sexual” da Base Nacional Comum 

Curricular: 

 

Na versão anterior da BNCC, o capítulo que tratava da importância da 

“equidade” e da “igualdade” no ensino orientava que “a equidade requer que a 

instituição escolar seja deliberadamente aberta à pluralidade e à diversidade, e 

que a experiência escolar seja acessível, eficaz e agradável para todos, sem 

exceção, independentemente de aparência, etnia, religião, sexo, identidade de 

gênero, orientação sexual ou quaisquer outros atributos, garantindo que todos 

possam aprender. ” Na versão atual, a frase foi alterada para “a equidade requer 

que a instituição escolar seja deliberadamente aberta à pluralidade e à 

diversidade, e que a experiência escolar seja acessível, eficaz e agradável para 

todos, sem exceção, independentemente de aparência, etnia, religião, sexo ou 

quaisquer outros atributos, garantindo que todos possam aprender. ” (CFP, 

2017, s/p) 

 

Chama a atenção para outra supressão importante: 

 
Outra supressão está nas dez competências gerais que devem ser desenvolvidas 

durante o aprendizado no ensino fundamental. Antes era “exercitar a empatia, 

o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

                                                 
36

 Homoparentalidade é um termo surgido em 1997 para designar uma situação em que pelo menos um dos pais 

assume-se como homossexual (DERRIDA; ROUDINESCO, 2004, p.48 citado por CFP, 2008). 



104 

 

promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade 

de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, orientação sexual, 

idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra 

natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se 

comprometer”. No documento atual, a referência à “orientação sexual” 

desapareceu (site CFP, 2017). 
 

Nesse sentido, entendemos que a Psicologia participa da regulação da sexualidade, 

embora percebemos que sua atuação acompanhe as demandas que se tem colocado na 

perspectiva da garantia dos direitos humanos.  

A exclusão dessas categorias gênero e orientação sexual das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e da BNCC não apenas dificulta a abordagem de assuntos que as envolvem, como 

agrava a situação das experiências sexuais entre os jovens. Além disso, reduz investimentos em 

campanhas de orientação à prevenção de DSTs, à gravidez na adolescência, à métodos 

contraceptivos agravando problemas sociais e de saúde pública. 

O Boletim Epidemiológico HIV/Aids (2018), lançado no dia 23/02/19, afirma que os 

casos de HIV/Aids aumentaram em 700% (42.420 novos casos de HIV e 37.791 casos de Aids) 

entre jovens de 15 a 24 anos nos últimos 10 anos. Não são apresentados dados quanto aos 

investimentos em campanhas, o Boletim, alega restrição de acesso aos dados. Contudo, afirma 

que, as campanhas realizadas, o foco central foram as comunidades LGBTs e profissionais do 

sexo e atribui esse fato como um dos motivos do aumento do número de casos entre os jovens.  

Na Carta de Brasília (CFP, 2009), a defesa do CFP por uma educação de qualidade 

para todos os níveis, etapas e modalidade de ensino, bem como a reafirmação do compromisso 

da Psicologia com reestruturação do sistema educacional, com foco na diversidade e na 

participação junto às instituições escolares. Ressalta sua disponibilidade em articular-se com 

outras categorias profissionais e atores em defesa da educação pública, do combate à 

medicalização, patologização e judicialização de estudantes. Reforça a inserção da psicologia 

nas instituições pública e da psicologia como disciplina no ensino médio. Bem como, reforça 

a necessidade e importância da participação do psicólogo na construção do projeto político-

pedagógico da escola e sua articulação junto às equipes pedagógicas na tentativa de 

compreender o fenômeno educativo na dimensão institucional. 

No dia 03 de julho de 2018, o CFP lançou uma notícia em seu Portal se posicionando 

contra a aprovação do PL Escola sem Partido: CFP é contrário à aprovação do PL Escola sem 

Partido “Lei da Mordaça” poderá ser votada na Câmara dos Deputados nesta semana e pode 

tirar da educação o papel de construir um futuro com menos violência37. O CFP vê com 

                                                 
37

 https://site.cfp.org.br/cfp-e-contrario-a-aprovacao-do-pl-escola-sem-partido/ 

https://site.cfp.org.br/cfp-e-contrario-a-aprovacao-do-pl-escola-sem-partido/
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preocupação o Projeto de Lei 7.180/2014, que tramitou pela Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados, arquivado.  De acordo com CFP, a Lei da Mordaça38, como também é conhecido é 

um risco para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois afronta tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário, dentre os quais a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, Art. 18, que garante a liberdade de pensamento, de consciência e de religião, 

a liberdade de manifestação da fé e das convicções religiosas, políticas e sociais. Além disso, 

o projeto prevê a inclusão no Art. 3º na LDB de um inciso que prevê os valores de ordem 

familiar superiores aos da educação escolar nos que se relaciona com educação moral, sexual 

e religiosa e proíbe a inserção nos currículos escolares qualquer trabalho vinculado às questões 

de gênero e orientação sexual. 

Na história de tentativas de constituição de uma educação sexual, sua inserção ou não 

nos programas educacionais têm funcionado tanto como reflexo, quanto determinação de uma 

realidade de controle, poder e influência sobre corpos e mentes. É, pois, a partir desse contexto, 

no imaginário social, que são forjados os comportamentos sexuais. Segundo Nunes (1959), 

numa sociedade como a nossa, de conflitos estruturais, compreensão e padrão da sexualidade 

podem são convertidos em bens de venda e consumo. Modelos que precisam ser desvendados 

para que se possam ser suplantados por novas práticas, que objetivem mais humanidade, desejo, 

erotização e satisfação. E, que, de acordo com Nunes (1959), desejo, paixão, alteridade, 

encontro, corpo, sexualidade possam ser resignificados. 

  

                                                 
38

 Projeto que proíbe a utilização em quaisquer hipóteses dos conceito de gênero e orientação sexual por 

professores nos ambientes escolares de todas as esferas do sistema de ensino brasileiro. 
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Considerações finais 

 

As normas, de um modo geral, não conseguem dar conta de abarcar a diversidade que 

o universo da instituição escola. Enquanto espaço de socialização, as diferenças são percebidas, 

contudo, os sujeitos que não atendem ao padrão normativo hegemônico são despidos de suas 

identidades e as especificidades identitárias acabam se tornando grandes marcadores sociais 

que segregam, oprimem e aprisionam. Os marcadores sociais impõem um alto grau de 

violências expressas na forma de racismo, de homofobia, de xenofobia, de sexismos, sexuais e 

de gênero, além de tantas outras formas de violências mais difusas e sutis. Por um lado, isso se 

deve à própria norma que padroniza, encaixa, regula, disciplina comportamentos, corpos e 

existências, visto que ela é uma das representações das relações de produção. E a escola não 

foge à regra do jogo de poder. 

Nosso trabalho apontou para uma realidade em que o indivíduo na escola assume uma 

postura adaptativa à cultura escolar que encobre a construção social, a cultura e a história, 

atravessada pelas relações de poder. O regramento ou a legislação não é problematizada, tão 

pouco o processo de construção dessas normas, menos ainda quem as origina e seus interesses 

e a quem elas servem. 

Os desafios que se colocam para a implantação da Educação Sexual nas escolas para 

que ela possa ser debatida de modo sistemático, organizado e mediando os conhecimentos 

diversos que chegam à escola com os conhecimentos científicos e filosóficos são inúmeros. 

Eles vão desde as questões curriculares dos cursos de graduação da Psicologia, da Pedagogia e 

outros à modificação de aspectos culturais como a limitação da discussão no âmbito familiar. 

Ainda nesse sentido, apesar da sexualidade ser bastante abordada na literatura brasileira 

pelo viés da diversidade sexual e das violências, permanecem marginalizados o debate sobre 

as manifestações sexuais não hegemônicas. Outra questão que precisa continuar a ser 

amplamente discutida, dentro da abordagem da sexualidade, é a relação da mulher e da criança 

com o mercado de trabalho. Esses sujeitos são afastados do sistema produtivo, quando inseridos 

pesam sobre os mesmos as relações com maior grau de exploração e uma enormidade de 

situações de assédio sexual. Essa ocorrência as verdadeiras origens dessa forma de exploração, 

pois é disfarçada pelos discursos das limitações naturais desses sujeitos. Contudo, ao precarizar 

as relações de trabalho, a força muscular se torna um excedente na produção e isso leva a 

subvalorização do trabalho feminino. Nesse sentido, é pertinente que se continue a realizar 

abordagens sobre as relações entre da sexualidade, o trabalho e o capitalismo. 

Por meio desta pesquisa e pela relação entre dos documentos analisados, mostrou-se 
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que a Psicologia participa da regulação da sexualidade. Contudo, no que diz respeito ao 

programa e a defesa de uma consolidação da Educação Sexual, sua participação ainda é 

incipiente. Suas contribuições, nesse contexto, são realizadas na medida em que a Psicologia é 

convocada a se posicionar sobre temas ou situações específicas, como exemplo o relatório para 

o Programa Brasil sem Homofobia.  

Nessa perspectiva, assegurar que o profissional de Psicologia, no ambiente escolar, 

integre a equipe multidisciplinar e participe das atividades relacionadas ao planejamento, 

execução de projetos, realização de acompanhamentos individuais e grupais além de outras 

funções pertinentes ao meio educacional. Sua participação direta nos planos e currículos 

pedagógicos das unidades de educativas pode contribuir para que haja maior engajamento sobre 

os programas de Educação Sexual.  

A participação da Psicologia deve auxiliar na garantia permanência das 

problematizações a sexualidade no ambiente escolar, ainda que esta tenha sido banida como 

tema específico. Sua diluição na cotidianidade da vida escolar, sobretudo, as abordagens 

polêmicas ainda são formas-resistência de se manter a luta por uma educação sexual pautada 

na seriedade e na perspectiva de sua amplitude. Dessa forma, encontrar saídas para que a 

sexualidade seja exposta da forma como ela precisa ser e compreendida como um aspecto da 

dimensão da vida para um desenvolvimento mais humanizado. Assim, 

 

Por esta razão, procura não limitar o lúdico a espaços e tempos exclusivos, mas 

integrar diversão, alegria e senso de humor a dimensões de vida muitas vezes 

consideradas afetivamente austeras, como a escola, o trabalho, os deveres, a 

rotina cotidiana. Mas a estética da sensibilidade quer também educar pessoas 

que saibam transformar o uso do tempo livre num exercício produtivo porque 

criador. E que aprendam a fazer do prazer, do entretenimento, da sexualidade, 

um exercício de liberdade responsável. (Brasil, 2000, p. 63) 

 

Trabalhos como o de Moura et al (2011), apresentam como deficiências na solidificação 

da Educação Sexual a ausência, nos currículos formativos dos cursos de Psicologia, de 

disciplinas específicas que tratam com exclusividade das questões sobre a sexualidade. A 

formação é apontada como instrumento essencial para uma intervenção qualificada, crítica, 

voltada para uma atuação pautada no código de ética da categoria e com exposição e 

aproximação com o campo de trabalho mais próximo do povo para além da clínica, que tenha 

potencial em despertar condições para apreensão da realidade. 

O que se exige do fazer psicológico que se pretenda revolucionário é sua desvinculação 

das estruturas de dominação e que tanto a Psicologia, quanto o profissional da Psicologia esteja 

atento aos acontecimentos da vida concreta que afetam a saúde mental dos indivíduos. Além 
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de estar conectado à realidade é preciso compreender sua a dialética de dinâmica de produção 

e de como essa lógica produz os sofrimentos. Sobretudo, é um ato de resistência se empenhar 

na implantação de novas relações sociais centradas na cooperação popular e na solidariedade 

comunitária com um compromisso ético-político, revisando as práticas e teorias empregadas, 

visando contribuir para exposição das verdades históricas do sofrimento humano. O sofrimento 

tem se alastrado pelas camadas das classes trabalhadoras, inclusive no meio acadêmico. Local 

onde tem se naturalizado o sofrimento e o mesmo, em alguns momentos é até exaltado, pois 

sem esforço, sem lágrima, sem suor não há vitória. Posturas que invadem os comportamentos 

discentes e docentes e adoece a todos sem distinção e reforça o sofrimento como a justa medida 

entre progresso, civilização e libido (Eros). 

 Essa aspiração demanda da Psicologia e do fazer psicológico uma gradual 

desvinculação das estruturas de poder e da sua capacidade de antecipar-se aos problemas 

ocasionados tanto na sociedade da opressão, quanto no processo transitório de “edificação de 

um homem novo” (Martin-Baró, 2017, p. 26). Contudo, antecipar-se aos problemas exige uma 

capacidade crítica de analisar a realidade e os “esquemas vigentes em Psicologia” (Martin-

Baró, 2017, p. 26). Essa capacidade não se apresenta como uma dádiva divina, ela é formada 

na concretude da existência e no processo formativo individual e social, a partir de bases reais, 

de pessoas reais. Assim, a libertação não é apenas um aspecto da vontade, mas é também o 

resultado de uma intervenção direta na realidade, um ato revolucionário, na perspectiva de as 

soluções para as questões individuais passam, necessariamente, pela libertação da sociedade. 
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