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RESUMO 

 

 

A presença da sexualidade na vida humana implica em uma construção histórica 

individual que se fundamenta na cultura da sociedade na qual o indivíduo está inserido, 

capaz de influenciar aspectos biológicos, sociais e psicológicos. A sexualidade envolve 

rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, convenções, processos 

profundamente culturais e plurais. Foi a partir desta proposta de abordagem da 

sexualidade que alguns alunos e uma professora da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri realizaram um amplo projeto de pesquisa e intervenção 

nomeado “Educação e sexualidade – proposta de pesquisa e intervenção com 

adolescentes, familiares e educadores”. Foi por meio desta pesquisa/intervenção que 

este presente trabalho buscou investigar a concepção de gênero dos adolescentes 

participantes por meio de um pré e um pós teste, além de nove oficinas realizadas na 

escola. Os adolescentes participantes da pesquisa apresentaram dificuldades em 

compreender as relações de gênero manifestando tabus, preconceitos e concepções 

arraigados a cultura patriarcal como, por exemplo, 52,6% dos participantes afirmarem 

que é natural do homem trair sua companheira e 42,1% acreditavam que existem 

momentos nos quais a mulher merece apanhar, assim como 57,8 demonstram ainda 

possuir a concepção de que a mulher é o sexo frágil, por isso lhes cabe cuidar da família 

e da casa. A partir das discussões e resultados apresentados percebeu-se grande 

demanda da população em conhecer as relações de gênero por meio de projetos, 

programas ou da efetiva execução da sexualidade como tema transversal para, que cada 

indivíduo tenha a autonomia necessária para tomar as atitudes que considerar correta em 

relação a si mesmo ou aqueles que estão ao seu redor, respeitando as diferenças e 

mudando as concepções de gênero que estão presas ao patriarcado.  

 

Palavras chaves: sexualidade, gênero, educação.   



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO..................................................................................................... 01  

2 BREVES APONTAMENTOS SOBRE A SEXUALIDADE ................. 04  

3 METODOLOGIA................................................................................................. 09 

3.1 Local e participantes............................................................................................09 

3.2 Procedimentos.....................................................................................................09 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ..................................11 

5 CONCLUSÃO........................................................................................................25 

6 REFERÊNCIAS....................................................................................................27



1 

 

Introdução 

 

   A presença da sexualidade na vida humana implica em uma construção histórica 

individual que se fundamenta na cultura da sociedade na qual o indivíduo está inserido, 

capaz de influenciar aspectos biológicos, sociais e psicológicos. A sexualidade envolve 

rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, convenções, processos 

profundamente culturais e plurais (LOURO, 2000). 

A sexualidade faz parte da construção do indivíduo em todas as suas fases do 

desenvolvimento, mas na adolescência ela se manifesta de forma diferente que nas 

demais. A adolescência é a fase de transição da infância para a idade adulta, em que o 

indivíduo busca suas próprias identidades, confronta a cultura, a religião e moralidade 

em que estão inseridos seus desejos emocionais colocando em evidência este importante 

aspecto da vida, que é a sexualidade.  

  É na adolescência que problemas de ordem social, sexual e de saúde podem se 

tornar mais expressivos. Entre eles estão à gravidez indesejada, a disseminação de 

doenças sexualmente transmissíveis, as violências doméstica e urbana e o controle 

familiar. Isso se dá por inúmeras questões em que a falta de informação e de 

conhecimento, se destacam.  

Entretanto, essas não são as únicas questões a serem postas e discutidas, pois 

pensar em uma educação sexual abrangente e impactante implica em pensar na 

identidade de gênero, na identidade sexual, nos papéis sexuais, na orientação sexual, nas 

relações interpessoais e no cuidado com o corpo. É nessa perspectiva que a orientação 

aos adolescentes deve ser conduzida, além de englobar professores, familiares, a 

sociedade em geral e os próprios adolescentes, pois todos são responsáveis por sua 

formação. 

Foi a partir desta proposta de abordagem da sexualidade que alguns alunos e 

uma professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

realizaram um amplo projeto de pesquisa e intervenção nomeado “Educação e 

sexualidade – proposta de pesquisa e intervenção com adolescentes, familiares e 

educadores”. Neste projeto buscou-se fazer-se um diagnóstico seguido de intervenção.  
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O presente trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa intervenção (por 

meio de oficinas) realizado em uma escola municipal de Diamantina e que teve como 

objetivo investigar as concepções de gênero de um grupo de adolescentes com idades 

entre 12 e 15 anos. 

 Nas nove oficinas realizadas na referida escola, buscou-se discutir o que é 

sexualidade, reprodução humana, métodos contraceptivos, doenças sexualmente 

transmissíveis, papéis sexuais, identidade sexual e de gênero, relacionamentos e 

orientação sexual. Estes assuntos foram abordados e discutidos por meio de jogos e 

brincadeiras, trazendo as dúvidas e indagações dos adolescentes como instrumento de 

conhecimento para eles (adolescentes da comunidade escolar) e para os estudantes do 

curso de graduação, com o objetivo de contribuir para a construção do conhecimento em 

relação ao tema.   

A sexualidade, por ser um tema amplo, possibilitou diferentes abordagens junto 

aos adolescentes durante a realização das oficinas do Projeto. Entre elas estão às 

questões de gênero e os papéis sexuais, que serão aqui abordadas e discutidas.  

 A identidade sexual se refere ao sexo biológico “masculino e feminino”; já a 

identidade de gênero se trata dos papéis sociais que homens e mulheres representam em 

diferentes sociedades, culturas e épocas (BALEEIRO et al.,1999). Essas relações dos 

indivíduos e seus respectivos papéis sociais iniciam-se desde a infância e perduram por 

toda a vida.  

As meninas desde os primeiros dias de vida utilizam objetos e roupas de cor 

rosa, já para os meninos a cor predominante é o azul. Quando mais velhas, as crianças 

notam que há grande diferença no tratamento dos pais, pois as meninas são orientadas a 

serem delicadas, sensíveis e vaidosas, ao contrário dos meninos que devem subir em 

muros, jogar bola e brincar na rua, além de lutarem contra suas expressões de emoções. 

 Na escola isso não é muito diferente, pois já está pré-estabelecido o que um 

homem e uma mulher (menino e menina) podem ou não fazer. Este rótulo, que subjuga 

e restringe os indivíduos e seus comportamentos, acaba impossibilitando ações como 

uma menina jogar futebol, e um menino chorar, e obrigando ações muitas vezes 

indesejadas: um menino entrar em uma briga para não ser chamado de “mulherzinha”, e 

uma menina brinca de boneca quando na verdade deseja brincar de carrinho com os 

meninos.   
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 É fato que algumas modificações vem ocorrendo nas relações de gênero no 

universo infantil. Apesar dos comportamentos acima apontados ainda serem comuns, na 

atualidade o mercado voltado para o consumo investe em brinquedos que possam se 

adaptar as especificidades do ser homem e do ser mulher como é evidenciado nos 

carrinhos femininos (carro da Barbie, por exemplo) e nos inúmeros bonecos para 

meninos (comandos em ação, Ben 10). 

 No entanto, deve-se observar que nesse caso, os meninos estão levando 

considerável desvantagem nas conquistas da vivencia gênero, pois é visível uma maior 

flexibilidade em relação às meninas e suas possibilidades de brincadeiras em relação aos 

meninos, que estão em maioria limitados a brincar de carrinho, bonecos (em geral super 

heróis) e bola em que quase sempre os atos violentos e a demonstração da 

masculinidade e do poder estão postos.   

 Ao se falar das questões de gênero não se pode esquecer as relações de poder e 

dominação que a mulher sofreu, e sofre, durante grande parte da história da humanidade 

em diferentes civilizações, pois é por meio desta “hierarquia de gênero”, na qual o 

homem dominador, que este oprime e limita a vida da mulher, sendo esta historia 

fortemente consolidada. Porém as sociedades vêm sofrendo modificações significativas 

e a mulher vem ocupando lugares antes inimagináveis.  

 Quando se pensa na identidade sexual excluindo as questões de gênero se limita 

a visão em relação ao indivíduo e seu papel perante a sociedade, pois ninguém nasce 

sabendo se comportar como homem ou como mulher, pois este aprendizado é uma 

construção que pode e é modificada conforme o ambiente no qual o indivíduo está 

inserido. Este conhecimento pode contribuir com a visão de mundo dos adolescentes, 

quebrando tabus e diminuindo atos como a violência contra a mulher, muitas vezes 

influenciada pela concepção de que a mulher é posse do homem, dirimindo os 

comportamentos discriminatórios proporcionando maiores possibilidades de 

rompimento da sociedade patriarcal.    

Ao entendermos a sexualidade como um dos aspectos importantes da vida, 

percebemos a necessidade de pesquisas que contemplem de forma abrangente as 

principais carências de conhecimento das populações acerca desse tema, especialmente 

de forma que estes possam orientar suas ações e possibilitar melhores escolhas.  
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 Tendo em vista que é na adolescência que a sexualidade se manifesta com maior 

intensidade e que é nessa fase do desenvolvimento humano que ocorrem as principais 

transformações biológicas, sociais e sentimentais, ações educativas que propiciem 

melhores escolhas devem ser intensificadas. Assim, se justifica uma pesquisa que se 

aproprie das experiências e carências dessa população em relação à sexualidade, papéis 

sexuais e as questões de gênero, trazendo possibilidades de intervenção. 

 As questões de gênero tratam de conceitos e preconceitos históricos, 

culturalmente construídos e que limitam e rotulam grande parte da população. Acredita-

se que ao trazer à tona essas questões podemos, então, contribuir para que estes 

adolescentes possuam uma formação humana mais autônoma, com o intuito de que 

critiquem e se apropriem dos conceitos pré estabelecidos pela sociedade, e por meio dos 

conhecimentos elaborados pelos estudantes durante as oficinas, comportem-se de forma 

intencional e consciente nas diversas possibilidades de sua sexualidade. 

 Por acreditar na educação e na efetividade de uma metodologia que considere o 

indivíduo e sua singularidade, este trabalho pode ter contribuído na formação de todos 

os integrantes deste processo, pois a partir de novas visões da realidade podemos formar 

novas concepções de mundo e de nós mesmos, e estas acabam por se manifestar em 

novas ações.   

 

 

Breves apontamentos sobre a sexualidade 

A sociedade brasileira desde a colonização se estabelece de forma patriarcal, na 

qual a organização familiar se baseia numa hierarquia em que o homem é a maior 

autoridade sendo, portanto, os demais membros da família, subordinados a ele, 

prestando-lhe plena obediência. A mulher, além de obedecer a seu marido deve cuidar 

da casa e dos filhos. 

Isso implica, segundo Parker (1991), em uma construção ideológica, em que os 

conceitos de homem e mulher foram definidos em termos de oposição; o homem como 

um ser forte, superior, ativo, viril e com potencial para violência;  em contrapartida, a 

mulher como um ser inferior em todos os sentidos: mais fraca, dócil, bela e desejada, 

mas de qualquer forma, e em qualquer posição social, sujeita à absoluta dominação 

masculina.
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                       Conforme Kolontai (2000, p.49): 

[...] Entre os múltiplos problemas que perturbam a humanidade, ocupa, 

indiscutivelmente, um dos primeiros postos, o problema sexual. Não há uma 

só nação, um só povo em que a questão das relações entre os sexos não 

adquira cada dia um caráter mais violento e doloroso. 

 

  Isso se justifica ainda hoje, pois as relações de gênero ocorrem de forma 

conflituosa em uma constante “guerra entre os sexos”.  O homem, criado historicamente 

superior e autoritário, tem dificuldades em aceitar a transformação de uma mulher 

obediente e flexível às exigências e ordens masculinas, em uma mulher autônoma e 

capaz. Essas transformações históricas vão se recriando ao longo dos tempos e 

ocasionam adaptações e readaptações que geram desordens nas constituições sociais e 

nas organizações familiares. 

   Como afirma ainda Kolontai (2000, pag. 77) “O tipo essencial de mulher do 

passado recente era a esposa, a mulher somente eco, instrumento apêndice do marido. A 

nova mulher celibatária está bem longe de ser um eco do marido”. Assim se verifica que 

modificar a representação do que é ser mulher e do que é ser homem implica em 

constantes conflitos sociais e internos uma vez que as próprias instituições familiares 

vivenciam este conflito quando, apesar de ser criado em uma família patriarcal e rígida 

em relação ao papel do homem e da mulher (homem não chora, mulher fica em casa 

cuidando da família), os indivíduos vivenciam na vida adulta outra realidade na qual a 

família se mantêm financeiramente a partir do trabalho da mulher enquanto o homem 

cuida da casa e dos filhos por exemplo, ou não menos comum, um casal que tem  ambos 

trabalhando fora para sustento da família e ambos possuem obrigações semelhantes no 

lar. 

A representação de gênero se fundamenta, ainda hoje, na mulher como segundo 

sexo ou sexo frágil e no homem como aquele que não demonstra sentimentos e não 

vivencia experiências voltadas para a delicadeza e para a emoção.  No entanto, são 

evidentes as modificações existentes nas praticas cotidianas de casais e nos seus papéis 

e obrigações no lar, o que pode potencializar mudanças de conceitos em relação aos 

reais papéis de homens e mulheres na atualidade. Porém mudanças históricas ocorrem a 

partir de abdicações e conflitos e estas mudanças referentes ao gênero não é um ato 

histórico diferente dos demais, pois a construção do gênero vem se efetuando hoje na 

cultura socialmente posta vinculada na mídia, escola, religião e, etc.  
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Deste modo a imposição de uma representação de gênero pautada na mulher 

como objeto de desejo ou como ser inferior ao homem. Este ultimo também pode ser 

verificado nas organizações religiosas cristãs, nas quais o que se prega em essência é a 

submissão da mulher ao seu marido devido aos próprios ensinamentos bíblicos, como 

pode ser visto no livro de Efésios (5:22-23 pág. 1108), no Novo Testamento: “Vós, 

mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor; porque o marido é a cabeça 

da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do 

corpo”. 

Se os meio de comunicação forem tomados como referência podemos notar, ao 

se sentar em frente a um canal aberto de televisão com poucos minutos que comerciais 

de bebidas alcoólicas, de carros e tantas outras mercadorias utilizam a sensualidade 

feminina para vender produtos, potencializando sem dúvida, a concepção de mulher 

como objeto sexual e assim estabelece reflexões como: Por que mulheres tão bonitas se 

submetem as exposições que denigrem sua  imagem e da própria mulher? Não se deseja 

aqui ser juiz de valor, mas até que ponto, ao se permitir a utilização do corpo feminino 

como veículo de maiores vendas comerciais não se induz aos jovens e crianças a 

permanecer ou formar a visão de mulher como mercadoria? 

Outras reflexões se fazem necessárias em relação às modelos presentes nos 

comerciais, estas podem não considerar a exposição de seus corpos como algo que pode 

denegrir sua imagem ou ainda se sentirem realizadas pela exposição, evidenciando seu 

sucesso profissional.  

 O universo escolar também vivencia as tensões entre o feminino e o masculino, 

entretanto esta deve nortear os indivíduos em relação às suas ações incluindo a 

sexualidade e relações de gênero uma vez que as escolas, em sua maioria, objetivam 

formar cidadãos conscientes.  

Em 1997, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foi introduzido como 

tema transversal a orientação sexual, e como citado no próprio documento, os temas 

transversais tem como objetivo garantir a todo aluno o acesso aos conhecimentos 

indispensáveis para a construção de sua cidadania (BRASIL, MEC, 1997). Nesta 

perspectiva outros temas como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, 

trabalho e consumo também foram adotados como temas transversais tendo estes que 

ser trabalhados sob diferentes perspectivas em todas as disciplinas curriculares. 
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Os alunos chegam até o âmbito escolar com dúvidas e questionamentos acerca da 

sexualidade (eróticas ou não) sendo a escola neste contexto um importante suporte na 

formação dos indivíduos. Deste modo, é possível inferir que muitos indivíduos chegam 

até a escola com informações distorcidas, pois suas fontes de informação nem sempre 

podem ser consideradas confiáveis. 

Nos PCNs a proposta de orientação sexual considera a sexualidade nas suas 

dimensões biológica, psíquica e sócio-cultural (BRASIL, MEC, 1997). Assim, os 

professores de diferentes disciplinas curriculares podem e devem abordar temas 

referentes a sexualidade como: sexualidade humana (conceito, fase de desenvolvimento, 

aspectos biológicos, psicológicos e sociais); aspectos biológicos da sexualidade humana 

(anatomia e fisiologia da reprodução sexual, menstruação, fecundação, concepção; 

planejamento familiar (anticoncepção e gravidez), a sexualidade frente à sociedade (os 

papéis sexuais, mitos, crendices e tabus sexuais, corpo e beleza; masturbação; doenças 

sexualmente transmissíveis (conceitos, sintomas e formas de transmissão); 

comportamento sexual e relacionamento na adolescência (o „ficar‟, namoro e 

casamento, identidade sexual e identidade de gênero, diferentes expressões do desejo 

sexual). 

Por não constituir uma disciplina específica, mas ser abordada em todas elas, a 

Educação Física não deve ser desconsiderada, muito pelo contrário, deve tratar da 

sexualidade e das questões de gênero com toda a amplitude de seus conteúdos (jogos, 

ginástica, danças, lutas e esportes) sendo evidente aqui as inúmeras possibilidades das 

reflexões acerca do gênero e suas concepções  uma vez que dentro da própria educação 

física escolar alguns conceitos e pré conceitos ainda são muito atuais.  

A divisão das aulas pelo sexo, por exemplo, ainda ocorre com freqüência na 

educação física, por muitos professores considerar esta separação uma espécie de 

proteção ao dito “sexo frágil”, pois os meninos podem machucar as meninas. No 

entanto, utilizando o conhecimento sobre a sexualidade como tema transversal, o 

professor poderia mostrar as diferenças existes fisicamente entre os sexos e inúmeras 

capacidades de adaptação, seja em relação aos meninos quando diminuem a força de um 

chute, por exemplo, ou de uma menina que fortalece seu corpo para não ser derrubada 

facilmente.  
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Outra questão a ser pensada e argumentada em relação à educação física são as 

manifestações de desejo que podem ocorrer durante as aulas em que meninos e meninas 

tenham algum tipo de contato físico como nas lutas, por exemplo. Cada vivência 

corporal pode e deve ser usada como aprendizado coletivo, trazendo o respeito às 

diferenças não apenas entre meninos e meninas, mas entre os indivíduos e suas 

respectivas singularidades. 

Como afirma Théry (1997) nenhuma sociedade pode deixar de distinguir os 

homens das mulheres, as crianças dos adultos. Mas de que formas estas separações e 

classificações devem ser feitas? Quem estabelece o direito e dever do homem e da 

mulher? São questões como estas que propõem um aprofundamento das discussões de 

gênero dentro da educação sexual escolar, pois são muitas as obrigações da mulher e  do 

homem na sociedade, apresentando a eles seus respectivos papéis sexuais, que podem e 

trazem conflitos pessoais por impossibilitar (por opressão social) ou possibilitar que as 

pessoas possam agir normalmente conforme suas escolhas e desejos.  

Quanto a escola e suas separações, Louro (1997, p. 57) argumenta: 

 
(...) Desde seus inícios a instituição escolar exerceu uma ação distintiva. Ela se 
incumbiu de separar os sujeitos – tornando aqueles que nela entravam distinto 

dos outros, os que a ela não tinham acesso. Ela dividiu também internamente, os 

que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, 
ordenamento, hierarquização. A escola que nos foi legada pela sociedade 

ocidental moderna começou por separar adultos de crianças, católicos de 

protestantes. Ela também se fez diferentes para os ricos e para os pobres e ela 

imediatamente separou os meninos das meninas. 

 

No entanto, não se deve ensinar dentro da escola modelos pré estabelecidos de 

como meninos e meninas devem agir, mas analisar com os alunos as diferentes 

situações e visões que existem sobre o tema. Ribeiro (1990) defende a necessidade de 

respeitar as particularidades do grupo aproveitando seus conhecimentos para construir 

juntos novas formas de pensar e vivenciar  as questões de gênero e as demais questões 

acerca da sexualidade. 

Nessa perspectiva, conforme as peculiaridades de cada grupo se deve buscar a 

construção de novos paradigmas e questionar os “pré conceitos” formados pelas 

representações de gênero para que conceitos pautados no pensamento crítico e no 

respeito às diferenças possam ser formados, sendo este parte fundamental das atividades 

desenvolvidas nas oficinas realizadas na escola. 
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Metodologia 

Este trabalho foi realizado com adolescentes de 12 a 15 anos matriculados em 

uma escola municipal de Diamantina/MG. Os acadêmicos integrantes do grupo fizeram 

divulgação do projeto e de seus objetivos em toda a escola passando em todas as turmas 

do ensino fundamental II, dando a oportunidade da participação livre de todos os 

interessados, com o limite de 30 vagas disponibilizadas. Após as inscrições que foram 

realizadas pela direção da escola os adolescentes receberam o termo de consentimento 

para que os pais assinassem, de acordo com as orientações co Comite de Ética em 

Pesquisa da UFVJM (064/09). 

A parte de planejamento e de intervenção foi desenvolvida por duas acadêmicas 

do curso de Educação Física, no entanto, a elaboração e construção desse texto foi feita 

apenas pela autora do presente trabalho. 

 

 

Local e participantes 

As oficinas aconteceram em salas de aula cedidas pela direção da escola sendo 

estas realizadas durante o primeiro semestre de 2011, uma vez por semana, das 16h às 

17h30min, e no segundo semestre durante dias seguidos, totalizando 9 encontros.   

O grupo regularmente presente nas oficinas foi constituído por 17 adolescentes, 

já que ocorreram duas desistências ao longo do processo. Destes 10 eram meninas e 7 

meninos.  

 

 

Procedimentos 

Posteriormente à autorização dos pais, iniciou-se a pesquisa em que 19 

adolescentes responderam o questionário. Ele foi aplicado no primeiro dia das oficinas 

quando os adolescentes ainda não haviam obtido por parte do grupo nenhum tipo de 

informação acerca do tema, pois o objetivo era constatar quais os possíveis 

conhecimentos prévios e as dúvidas mais comuns e relevantes, para então pautar as 

oficinas nos tópicos que realmente se justificassem no grupo e para o grupo.  
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Além desse objetivo, o questionário teve a função de pré-teste, que foi um dos 

instrumentos para verificar a efetividade da segunda fase da pesquisa, que foram as 

oficinas. Este instrumento garantia o anonimato e a privacidade dos participantes, pois 

todos respondiam ao mesmo tempo sem que houvesse comunicação entre eles. No 

entanto, apesar de haver um conjunto de tópicos investigados, somente as questões 

referentes ao gênero e suas implicações na vida humana forma aqui considerados. 

(questionário em anexo) 

Parte das questões eram para ser respondidas com verdadeiro ou falso, e as 

afirmativas referente a gênero foram as seguinte: homem virgem com mais de 20 anos é 

homossexual; homem precisa mais de sexo que a mulher; a mulher é o sexo frágil, por 

isso lhe cabe cuidar da família e da casa; a menina que fica com vários meninos é 

“galinha” e o menino que fica com várias meninas é “garanhão”; existem momentos nos 

quais as mulheres merecem apanhar; quando tem que tomar as decisões em casa, é o 

homem quem deve ter a ultima palavra; é da natureza do homem trair sua companheira; 

é o homem quem decide de que forma e quando o casal vai transar; trocar fralda, dar 

banho e dar comida ao filho são coisas só da mãe; para mim, tanto o homem quanto a 

mulher podem propor o uso de preservativos. 

As perguntas abertas foram as seguintes: ( se for mulher) Sou mulher porque...; 

(se for homem) Sou homem porque...; Que faz você se sentir do sexo feminino ou 

masculino; O que é mais característico das mulheres fazerem...; O que é mais 

característico dos homens fazerem. 

  As oficinas foram realizadas durante nove encontros que se sucederam de 

junho a agosto de 2011 nas quais foram discutidos por meio de diferentes metodologias 

os seguintes temas:  

 Sexualidade humana (conceito, fase de desenvolvimento, aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais).  

 Aspectos biológicos da sexualidade humana (anatomia e fisiologia da 

reprodução sexual: menstruação, fecundação, concepção).  

 Planejamento familiar: (anticoncepção e gravidez).  

 A sexualidade frente à sociedade (os papéis sexuais, mitos, crendices e tabus 

sexuais, corpo e beleza).  
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 Masturbação. 

 Doenças sexualmente transmissíveis (conceitos, sintomas e formas de 

transmissão).  

 Comportamento sexual e relacionamento na adolescência (o „ficar‟, namoro e 

casamento, identidade sexual e identidade de gênero, diferentes expressões do 

desejo sexual).  

 A escola e a orientação sexual (os temas transversais, a função da escola na 

educação sexual). 

Após esta primeira etapa da pesquisa, por meio de anotações das falas dos 

adolescentes, em forma de relatórios de atividades, foram verificadas as concepções e 

preconceitos presentes, buscando por meio destes relatos identificar as questões de 

gênero e suas implicações na vivência escolar e de convívio interpessoal dos mesmos.  

Nas oficinas em que ocorreu a discussão de gênero foram adotados os seguintes 

procedimentos: se tomou nota das principais falas dos adolescentes e foi solicitado que 

os mesmos escrevessem em uma cartolina o que é mais característico dos homens e das 

mulheres fazerem.  Após todas as oficinas e discussões aplicou-se o pós teste, idêntico 

ao pré teste. 

 

Apresentação e análise dos Resultados 

 Para facilitar a visualização dos resultados, estes serão apresentados em tabelas 

quando se referirem ao que foi coletado no pré e pós testes. As anotações decorrentes 

das oficinas serão expostas ao longo das análises de cada tabela. Vale ressaltar que nas 

tabelas, as letras V e F se referem a Verdadeiro e Falso em relação as afirmativas 

constantes na primeira coluna. 

 A primeira situação a ser apresentada é referente ao dado coletados e está 

relacionada às questões referentes às funções e direitos que a mulher possui na 

sociedade em que está ingerida. 
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TABELA 1: Questões referentes às funções e direitos da mulher.  

Funções e direitos da 

mulher 

Pré Teste 

 

V                     F 

 

Pós Teste 

 

V                     F 

A mulher é o sexo frágil, 

por isso lhe cabe cuidar da 

família e da casa. 

 

57,8% 

 

42,1% 

 

53,3% 

 

46,7% 

Existem momentos nos 

quais a mulher merece 

apanhar. 

 

42,10% 

 

57,8% 

 

13,3% 

 

86,7% 

A menina que fica com 

vários meninos é “galinha” 

o menino que fica com 

varias meninas é 

“garanhão” 

 

 

63,1% 

 

 

36,8% 

 

 

40% 

 

 

60% 

Trocar fralda, dar banho e 

da comida ao filho são 

coisas só da mãe. 

 

10,5% 

 

89,4% 

 

13,3% 

 

86,7% 

 

Uma das perguntas mais relevantes do século em relação às questões de gênero 

é: “A mulher é o sexo frágil?” E em relação às respostas obtidas teve no pré-teste 57,8% 

dos participantes que deram resposta positiva a essa pergunta. 

Vale ressaltar que, mesmo depois das atividades das oficinas, o resultado não se 

alterou muito, quando no pós-teste, 53,3% dos participantes continuaram confirmando 

este paradigma acerca desta suposta fragilidade feminina. 

Na oficina em que foram abordadas as questões referentes aos papéis sexuais ao 

longo da história e na atualidade, como metodologia de aplicação foi realizada uma roda 

de discussão.  Foi observado que houve uma interação entre os participantes, quando 

colocaram que a mulher sem dúvida era o sexo frágil pelas próprias estruturas físicas e 

emocionais. A partir das discussões foram mostradas imagens em que mostravam 

mulheres em profissões que muitas vezes exigem força física ou coragem 

(características relacionadas ao homem). Assim profissões como de mecânica 

automobilística, piloto de avião, construtora civil, fisiculturista foram ilustradas. Em 

contrapartida imagens de homens exercendo funções ditas de mulheres como arrumar 

casa, cuidar dos filhos e esteticistas também foram apresentadas.   

Após esta apresentação de imagens, novas discussões ocorreram, porém alguns 

adolescentes (principalmente meninos) apresentavam certa resistência em concordar  
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a mulher (por ser delicada) poderia assumir trabalhos braçais como pedreira, por 

exemplo.   

Este fato é preocupante, pois demonstra a infeliz realidade da mulher como 

segundo sexo, e por isso, inferior e menos capaz em relação ao “sexo forte”, no caso o 

homem. Assim algumas implicações práticas prejudicam e restringem as ações das 

mulheres ainda na atualidade. Um clássico exemplo são as restrições em relação aos 

trabalhos formais em que apesar das mesmas condições de trabalho, as mulheres 

possuem um menor salário em relação aos homens. 

Acredita-se que a pequena diferença nos resultados do pré e do pós teste em 

relação a fragilidade da mulher ocorreu por uma necessidade de se discutir mais o tema, 

uma vez que um encontro para se falar de algo tão enraizado pelas representações do 

gênero na sociedade é pouco tempo para modificar opiniões historicamente construídas.  

É importante lembrar que fisiologicamente existem diferenças entre homens e 

mulheres, diferenças essas acentuadas e apropriadas pela sociedade, no entanto, essas 

diferenças não são justificativas plausíveis para continuar consolidando a visão da 

mulher dependente e incapaz, uma vez que hoje as mulheres vivem um momento de 

dupla jornada de trabalho (o trabalho formal e o trabalho doméstico) e de uma forte 

ascensão social ocupando lugares antes inimagináveis para o chamado “sexo frágil”. 

Mulheres construtoras civil, carpinteiras, administradoras, advogadas, não 

importa em qual categoria profissional. A mulher cada dia mais se qualifica e se 

aprimora nos espaços antes ditos masculinos. Isso não é uma mera necessidade 

financeira, é o aspecto que demonstra as transformações das representações do gênero 

feminino, além de ser uma demonstração da mudança de paradigmas que já vem 

acontecendo na sociedade atual. 

A consolidação deste paradigma “mulher sexo frágil” justifica questões como a 

violência contra a mulher que no pré teste demonstrou números importantes e 

consideráveis, quando 42,1% afirmaram que as mulheres às vezes merecem apanhar, 

número que reduziu no pós teste para 13,3%, mas que ainda preocupa a permanência 

dessa visão.  

Nas oficinas quando os adolescentes foram confrontados com suas respostas por 

meio de uma roda de conversa, pareciam assustados com o grande número de pessoas 

que acreditavam que as mulheres mereciam ser violentadas fisicamente, no entanto 

relataram que esta é uma prática corriqueira em suas famílias e comunidade. Durante a  
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oficina algumas falas chamaram a atenção como: “tem mulher que gosta de 

apanhar!” e “mulher apanha em casa porque faz alguma coisa errada uai!”.  

A partir dessas falas os adolescentes foram chamados a reflexão em que se pediu 

para que falassem ocasiões em que a mulher merecia apanhar. Os participantes tiveram 

alguma dificuldade em iniciar suas falas e os poucos que opinaram negaram haver 

justificativa para que a mulher apanhasse. Porém, quando colocadas questões como 

correção de atitudes, ditas erradas pela sociedade, alguns meninos concordaram com a 

violência contra a mulher caso isso tivesse um fim “educativo” exemplo: “Se a mulher 

desrespeitar o marido aí ele pode perder a cabeça”. 

Foram feitas indagações como: “Se a mulher merece apanhar, e sua mãe é 

mulher, ela pode ser violentada? Existe a lei Maria da Penha que prevê detenção para 

homens que agredirem suas companheiras, caso um homem agrida sua mulher com 

estes “fins justificáveis” ele deve ser inocentado?” Diante destes questionamentos os 

adolescentes entraram em um conflito de opiniões. 

Após muitas discussões os adolescentes responderam o pós-teste e houve uma 

significativa redução (28,8%) em relação àqueles que acreditam que a violência contra a 

mulher é uma prática normal e aceitável, o que evidencia que a educação voltada para a 

consciência crítica pode alcançar resultados positivos. 

As diferentes visões entre atos iguais presentes na afirmativa: a menina que fica 

com vários meninos é “galinha”, o menino que fica com várias meninas é “garanhão”, 

representada no pré teste por 63,1% dos adolescentes e por 40% no pós-teste se justifica 

e se fundamentam na visão do homem como sexo forte e ser viril.  

Durante estas discussões foram apresentados recortes de vídeos que mostravam 

mulheres tomando iniciativas em um relacionamento o que causou debates, já que 

muitos acreditavam que isso também fazia da mulher “galinha”. 

Neste momento foi colocada a questão da promiscuidade masculina e o que foi 

percebido foi mais uma vez a divisão de opiniões entre os sexos, pois os meninos 

aceitavam a promiscuidade masculina, e em contra partida, as meninas em sua maioria 

diziam que os meninos promíscuos também deveriam ser chamados de “galinhas”. 

Entretanto, foi colocado que o respeito aos outros e a si próprio é que deve pautar as 

ações de um indivíduo em relação aos relacionamentos (ficar, namorar e casar).   
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Ainda hoje esta relação de mulher e obrigações domésticas é evidenciada, 

entretanto aqui se nota uma significativa opinião estatisticamente favorável às novas 

concepções acerca da mulher, quando no pré e pós teste, respectivamente, 89,4% e  

86,7% afirmam que trocar fralda, dar banho e dar comida ao filho são obrigações 

do homem e da mulher.  

Nas oficinas pediu-se para que os participantes que estavam divididos em dois 

grupos fizessem dois cartazes separando quais os principais papéis da mulher e do 

homem na sociedade atual. Algumas respostas chamaram a atenção como, por exemplo, 

as afirmações de que é papel do homem: ser companheiro, compreensivo, carinhoso e 

fiel a sua mulher e cuidar dos filhos. Quanto ao papel da mulher as principais 

afirmativas foram: cuidar do corpo, da casa e dos filhos, valorizar seu homem e ser 

carinhosa.  

Quando se buscou fazer uma reflexão crítica acerca dos papéis sexuais e sua 

história os adolescentes pareceram um tanto confusos em relação ao que acreditavam 

ser papel exclusivo de cada sexo, mas em nenhum momento aceitaram que os homens e 

mulheres podem ter os mesmos papéis na sociedade, pois acreditavam que mulheres 

possuem algumas funções específicas, no entanto não conseguiram argumentar de 

forma coerente. 

Entretanto, alguns estereótipos masculinos ainda permanecem muito profundos 

em suas concepções como é visto na Tabela 2. Nela é apresentado como os adolescentes 

avaliam os direitos dos homens em relação ao exercício de alguns aspectos da 

sexualidade. 
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TABELA 2: Questões referentes às funções e direitos do homem.  

Funções e direitos do 

homem. 

Pré Teste 

 

V                     F 

 

Pós Teste 

 

V                     F 

Homem precisa mais de 

sexo que a mulher 

 

 

31,5% 

 

68,4% 

 

46,7% 

 

53,3% 

O homem está sempre 

disposto a transar 

 

68,4% 

 

 

31,5% 

 

80% 

 

20% 

É natural do homem trair 

sua companheira 

 

52,6% 

 

 

47,3% 

 

33,3% 

 

66,7% 

É o homem quem decide 

de que forma e quando o 

casal vai transar 

 

21,0% 

 

78,9% 

 

6,7% 

 

93,3% 

 

 

As afirmativas “Homem precisa mais de sexo que a mulher” e “O homem está 

sempre disposto a transar”, foram consideradas verdadeiras por grande parte dos 

adolescentes como foi demonstrado na Tabela 2. É evidenciado um aumento percentual 

significativo nas duas primeiras afirmativas, em que no pré teste 31,5% afirmaram que o 

homem tem mais desejo sexual que a mulher e no pós teste este numero aumentou para 

46,7%. Na segunda questão onde se coloca que o homem está sempre disposto a transar, 

os resultados foram de 68,4% para 80%, respectivamente, entre pré e pós teste. 

 Uma hipótese para este aumento pode ser o convencimento de alguns 

adolescentes por parte daqueles que acreditam que estas afirmativas são coerentes, pois 

durantes as oficinas os integrantes do grupo tiveram total liberdade de manifestar seus 

pensamentos a respeito de qualquer assunto discutido. Deste modo alguns participantes 

contaram histórias em que relatavam que o homem não consegue ficar sem sexo por 

muito tempo, revelando, por exemplo, os presos que mesmo sem serem homossexuais 

acabam tendo relações com outros homens por não conseguir se abster da vida sexual 

ativa.  

Entretanto, o direcionamento dentro das discussões ocorreu de forma a fazê-los 

pensar criticamente, trazendo questionamentos acerca do feminino e masculino por 

meio de uma reflexão acerca do quanto o desejo sexual é individual e deve ser visto  
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singularmente e não a partir da identidade sexual. Porém, o que se evidenciou foi um 

não convencimento das idéias propostas.    

 Estas afirmativas nada mais são que uma visão simplista do homem e da mulher 

evidenciando os estereótipos masculinos e femininos, como “homem ser insaciável 

sexualmente” e “mulher objeto de satisfação masculina”. Ao se colocar que o homem 

tem mais desejo sexual que a mulher se remete ao fato de que a companheira deve ceder 

aos desejos do homem e, por ele estar sempre disposto a manter uma relação sexual, 

aqueles que porventura não quiserem manter relação estarão indo contra sua própria 

natureza. 

Quando indagados quanto à naturalidade da traição masculina os resultados já se 

apresentam de forma diferente, pois no pré teste 52,6% afirmaram que esta é uma 

atitude natural do homem, enquanto que no pós teste este numero reduziu para 33,3% o 

que revela uma incompatibilidade de concepções, pois se homem tem mais desejo e está 

sempre disposto a transar, naturalmente ele trairia sua companheira em algum momento. 

 Da mesma forma, chama atenção os resultados do pré e do pós teste em relação 

a quem decide de que forma e quando um casal vai se relacionar sexualmente, pois 

78,9% afirmaram no pré teste que não é o homem quem toma esta decisão e no pós teste 

93,3% confirmam que esta decisão não cabe apenas ao homem. Mas, se o homem é 

insaciável e não deve trair sua companheira, de que forma ele irá se satisfazer 

sexualmente, se sua companheira não tem tanto desejo sexual quanto ele? 

Tais estereótipos referentes ao desejo sexual do homem são uma construção 

histórica, pois desde o Brasil Colônia as esposas ficavam em casa cuidando da casa e 

dos filhos e preparando o lar para receber seu patriarca da melhor maneira possível, 

enquanto os homens procuravam escravas e mulheres ditas de “vida fácil” para 

satisfazer seus desejos sexuais, pois com a esposa muitas vezes o sexo era permitido 

apenas para procriação sendo a esposa abdicada do prazer sexual. Como afirma 

Catharino (2002) o fato de engrandecer o „amor materno‟ e a idéia de que a mulher é 

naturalmente responsável pelas obrigações do lar e dos filhos, potencializam a 

permanência dela ao espaço doméstico e o sexo voltado para a procriação. 

Tais estereótipos podem ser observados nas tabelas 3 e 4 abaixo.  
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TABELA 3 - O que é mais característico das mulheres fazerem... 

 

RESPOSTAS 

 

PRÉ-TESTE PÓS-

TESTE 

Cuidar da casa/ cuidar da beleza 

 

47,3% 66,6% 

Fazer sexo ou amor 

 

15,7% -- 

Trair os homens e sofrer por eles 

 

5,2% -- 

Engravidar 

 

-- 6,6% 

Trabalhar 

 

10,5% -- 

Ser carinhosa 

 

-- 13,3% 

Beber 

 

5,2% -- 

Fofocar 

 

-- 6,6% 

Beijar na boca 

 

5,2% -- 

Não respondeu 

 

10,5% 6,6% 

TOTAL 100% 100% 

 

 

TABELA 4 - O que é mais característico dos homens fazerem... 

 

RESPOSTAS 

 

PRÉ-TESTE PÓS-

TESTE 

Trabalhar (tem que sustentar a casa) 

 

52,6% -- 

Cuidar da casa e dos filhos e da beleza 

 

-- 20% 

Sexo 

 

31,5% -- 

Respondeu mais de uma das alternativas 

 

-- 6,6% 

Respeitar as mulheres 

 

5,2% -- 

Atento a práticas esportivas (jogar e assistir futebol) 

 

-- 6,6% 

Trabalhar e pegar muitas mulheres e ter filhos 

 

-- 20% 

Não respondeu 

 

10,5% 20% 

TOTAL 100% 100% 
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Nas tabelas 3 e 4 são apresentadas as concepções dos adolescentes participantes 

da pesquisa acerca de quais são os papéis sexuais dos homens e das mulheres na 

sociedade revelando  quais ações consideram ser mais características de cada sexo. 

 Foi interessante perceber algumas concepções do que para eles é mais comum 

das mulheres fazerem, quando no pré teste 47,3% incluíram como mais típico - cuidar 

da casa e da beleza, e no pós teste um número ainda maior de indivíduos assim 

consideravam, sendo representados por 66,6% dos adolescentes.   

 As demais características atitudinais consideradas comuns para as mulheres 

variam consideravelmente no pré e no pós teste, como verificado a seguir: relatos como 

fazer sexo ou amor (15,7%), trair os homens e sofrer por eles (5,2%), trabalhar (10,5%), 

beber (5,2%), beijar na boca (5,2%), não foram citadas no pós teste como ações típicas 

das mulheres atualmente. Em contrapartida as respostas evidenciadas no pós teste em 

sua maioria não ocorreram no pré teste como evidenciado nas respostas engravidar 

(6,6%,) ser carinhosa (13,3%) e fofocar (6,6%). No pré teste, 10,5% não responderam 

estas questões de gênero e no pós teste 6,6%. 

A partir das respostas verificadas nos questionários é inquestionável que as 

percepções dos adolescentes em relação aos costumes e ações femininas são voltadas 

para as representações da mulher como “sexo frágil” como responsável pelo lar e por 

cuidar da beleza afim de garantir a satisfação do seu companheiro (ou do patriarca).  

Esta visão da mulher como ser inferior é verificada nas considerações ocorridas 

nas oficinas, pois nas discussões os adolescentes demonstravam acreditar 

verdadeiramente na inferioridade da mulher em relação ao homem como, por exemplo, 

na fala de um menino “o homem tem que se impor se não a mulher acha que manda”. 

É justificável desta forma a permanência da visão de uma mulher que pauta suas 

principais ações na satisfação do homem (cuidar da casa, cuidar da beleza) e, em 

contrapartida, a modificação das ações masculinas quando, no pós teste, é evidenciado 

20% dos adolescentes relacionando como ações do homem cuidar da casa e dos filhos. 

É notável que esta não é a concepção modificada de um dever  masculino, mas sim de 

um homem que por indulgência, compaixão ou caridade ajuda a mulher em suas 

obrigações.  

No pré teste, 52,6% atribuem ao homem a obrigação de trabalhar e sustentar a 

casa, no entanto no pós teste nenhum dos participantes da pesquisa fizeram esta 
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 afirmativa, assim como reduziu de 31,5% para 0,0% aqueles que afirmam que a ação 

principal do homem é fazer sexo. 

Outras afirmativas foram evidenciadas no pós testes como: trabalhar e pegar 

muitas mulheres, tendo filhos (20%), jogar e assistir futebol (6,6%). 

Como pode ser observado ações consideradas dos homens em geral são 

referentes à dominação feminina como “pegar mulheres” sustentar a casa e fazer sexo. 

Assim é possível notar a coerência entre os pensamentos referentes ao que é 

característico dos homens e das mulheres pois, se é papel do homem sustentar a casa o 

da mulher é cuidar dos filhos e preparar o lar para receber o patriarca. 

Após as discussões sobre os papéis sexuais, apresenta-se algumas indagações 

acerca do desejo sexual como verificadas na tabela a seguir.  

 

TABELA 5: Sobre o desejo sexual 

Gênero ao desejo sexual. Pré Teste 

 

V                     F 

 

Pós Teste 

 

V                     F 

Homem virgem com mais 

de vinte anos é 

homossexual. 

21,0% 78,9% 0% 100% 

 

 Durante as oficinas este foi um questionamento feito aos adolescentes, se a 

vivência e o desejo sexual são ações que determinam um individuo ser homem ou ser 

mulher. A princípio alguns demonstraram certa dificuldade em diferenciar do desejo 

sexual às relações de gênero, como evidenciado nas respostas do pré teste quando 21% 

acreditavam que o fato de um homem com mais de vinte anos que não tem uma vida 

sexual ativa determina sua homossexualidade.  

 Estas foram abordagens feitas com muita cautela, pois questões referentes à 

homossexualidade revelaram entre o grupo um adolescente com características 

homofóbicas que, durante suas falas, instituía como adequado a violência física contra 

homossexuais para que estes se tornassem “homens”. 

 A partir destas falas se notou indispensável e de suma necessidade diferenciar 

com os participantes o que é ser homem e mulher (representações historicamente 

construídas) do que é ser homossexual, seja feminino ou masculino (indivíduo que sente 

desejo sexual por pessoas do mesmo sexo) e ainda mais que o desejo sexual não tem 

relação direta com papel sexual que um indivíduo assume em frente a sociedade. 
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Assim foram apresentados filmes e levado um recorte de reportagem acerca da 

homofobia no estado de São Paulo (a violência contra homossexuais na av. Paulista) 

para promover reflexões sobre o respeito às diferenças e humanização.  

No pós teste 100% dos participantes afirmaram que a idade da iniciação sexual 

nada tem relação com o desejo sexual dos indivíduos o que possibilitou novas 

discussões como a evidencia nas tabelas 6 e 7, que se referem a como os adolescentes 

percebem as razões de serem homens e mulheres. 

 

TABELA 6 - Sou mulher e não sou homem porque...  

 

RESPOSTAS 

 

PRÉ-TESTE PÓS-

TESTE 

Biológico (órgão sexuais feminino) 

 

11,2% 14,3% 

Social (tenho minhas atitudes) 

 

55,5% 42,8% 

Biológico e social (tenho vagina e gosto de homens) 

 

33,3% 42,8% 

TOTAL
1
 100% 100% 

 

 

TABELA 7- Sou homem e não mulher porque... 

 

RESPOSTAS 

 

PRÉ-TESTE PÓS-

TESTE 

Biológico (órgão sexuais masculino) 

 

28,5% -- 

Social (sei agir como homem) 

 

42,8% 71,4% 

Biológico e social (tenho pênis e gosto de mulher) 

 

28,6% 28,6% 

TOTAL
2
 100% 100% 

 

  

                                                
1 9 meninas responderam o pré teste e 7 o pós teste. 
2 7 meninos responderam o pré e o pós teste. 
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TABELA 8- O que te faz sentir do sexo feminino ou masculino
3
 

 

RESPOSTAS 

 

PRÉ-TESTE PÓS-

TESTE 

Biológico  

 

21% 26,6% 

Manter relações sexuais ou gostar do sexo oposto 

 

36,8% -- 

Biológico e social (ter vagina e ser sensível) 

 

-- 26,6% 

Comportamentos sociais como: cuidar da beleza e ter 

idéias de homens 

 

15,7% 40% 

Não respondeu 

 

10,5% 6,8% 

TOTAL 100% 100% 

 

Observa-se na tabela 6 que 55,5% das adolescentes no pré teste acreditavam que 

o fato de serem mulheres estava relacionada às questões sociais onde suas ações perante 

a sociedade é que determinam o fato de serem mulheres, como evidenciado na respostas 

“sou mulher porque tenho atitudes de mulher”; 33,3% possuem essa concepção 

associada também as questões biológicas (“tenho vagina e tenho atitudes de mulher”). 

Já 11,2% acreditavam que o que as fazem mulheres são questões puramente biológicas. 

Esta resposta equivocada teve um estatístico aumento percentual de 3,1% no pós testes. 

Durante as oficinas foram muitas as discussões acerca do que determinava um 

indivíduo ser homem ou ser mulher com apresentação de vídeos, roda de discussões e 

criação de cartazes que diziam o que é ser homem e o que é ser mulher. No entanto, no 

pós teste 42,8% das meninas acreditam que ser mulher esta relacionado a questões 

sociais havendo assim uma significativa redução de 12,7% dos indivíduos que 

compreendiam o fato de serem mulheres com questões puramente sociais.  

Também ocorreu um aumento de 9,5% nas meninas que acreditam que o que as 

faziam mulheres são a união do social e do biológico o que demonstra uma necessidade 

de mais discussões sobre esta temática.  

 Em relação aos meninos, tal como demonstra a Tabela 7, um número 

significativo (71,4%) compreendeu no pós teste que ser homem esta relacionado às 

questões sociais. 

                                                
3 No pré teste 3 questionários foram desconsiderados por responder as duas questões. Pela mesma razão 

no pós teste, 1questionario também foi excluído em relação a esta questão. O mesmo ocorreu nas 

respostas da tabela 8. 
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Algumas hipóteses podem ser levantas para explicar as diferenças numéricas 

entre o pré e o pós teste: certa dificuldade de interpretação por parte dos alunos em 

relação a temas mais complexos e filosóficos, além de pouco tempo para se falar 

profundamente de cada tema e tirar as possíveis duvidas existentes. Entretanto, de forma 

geral, se obteve uma significativa compreensão das questões de gênero uma vez que, se 

levarmos em conta as respostas de meninos e meninas, cerca 60% dos adolescentes se 

referem às questões de gênero relacionadas ao social.  

Tais concepções são evidenciadas na tabela 8 em que se questiona o que faz o 

indivíduo se sentir do sexo feminino e masculino e 40% revelaram no pós teste que se 

sentiam-se do sexo feminino e masculino por questões puramente sociais o que é um 

equívoco, pois quando se fala em sexo feminino e masculino se refere a identidade 

sexual que é dada pelos órgãos genitais.  

 Foi evidenciado que 21%dos adolescentes associavam o se sentir do sexo 

feminino e masculino as questões puramente biológicas sendo que este número não teve 

uma significativa modificação. No entanto há ocorrência de uma aumento de 5,6% do 

pré para o pós teste o que evidencia pouca compreensão das diferenças de identidade 

sexual e de gênero.  

 Os participantes também fazem no pré teste uma relação do fato de se sentirem 

do sexo feminino e masculino como o desejo sexual como verificado nos 36,8% que 

revelam que manter relação sexual e gostar do sexo oposto era o que os fazia se sentir 

de um determinado sexo.  

Estas concepções do que faz o indivíduo se sentir do sexo feminino e masculino 

sem dúvida está de certa forma atrelada a incompreensão das relações de gênero com o 

corpo propriamente dito, pois é notável que os participantes da pesquisa relacionam o se 

sentir homem ou mulher com o fato de possuírem a identidade sexual acusada em seus 

corpos (possuir vagina ou pênis) mas na realidade identidade de gênero se relaciona as 

questões sociais (papeis assumidos por homens e mulheres na sociedade) identidade 

sexual por sua vez esta ligado ao corpo, se o indivíduo é do sexo feminino ou masculino 

(macho ou fêmea). Por fim o desejo sexual nada tem com as questões anteriores uma 

vez que não se pode afirmar, ao certo, o que determina um indivíduo ser heterossexual, 

homossexual, bissexual, transexual ou não pertencer a nenhuma destas classificações. 

Outras discussões sobre as questões de gênero e identidade sexual ainda são 

necessárias como, por exemplo, aquelas ligadas aos relacionamentos homossexuais e os 

papéis sexuais existes dentro destes relacionamentos, pois muitos paradigmas em  
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relação aos papéis sociais de homens e mulheres evidenciados nos casais heterossexuais 

são também estabelecidos para os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo como 

pode se verificado na Tabela 9.   

 

TABELA 9: Afirmativas que foram consideradas corretas 

RESPOSTAS 

 

PRÉ-TESTE PÓS 

TESTE 

Nos casais homossexuais um dos parceiros sempre 

assume o papel masculino e, o outro, o feminino 

 

52,6% 53,3% 

Todos os homossexuais são “afeminados” 

 

-- 6,7% 

Nos casais homossexuais um dos parceiros sempre 

assume o papel masculino e, o outro, o feminino e 

Todos os homossexuais são “afeminados” 

 

21,0% 13,3% 

Nos casais homossexuais um dos parceiros sempre 

assume o papel masculino e, o outro, o feminino e 

Todas as mulheres homossexuais são “masculinizadas” 

 

5,2% -- 

Todos os homossexuais são “afeminados” e Todas as 

mulheres homossexuais são “masculinizadas” 

 

5,2% 6,7% 

Nos casais homossexuais um dos parceiros sempre 

assume o papel masculino e, o outro, o feminino; Todos 

os homossexuais são “afeminados” e Todas as mulheres 

homossexuais são “masculinizadas” 

 

5,2% 20% 

Não respondeu 

 

10,6% -- 

TOTAL 100% 100% 

 

Na tabela 9 as discussões sobre desejo sexual e as questões de gênero evidencia 

que no pré e no pós teste, respectivamente, 52,6% e 53,3% dos adolescentes 

acreditavam que sempre em uma relação homossexual um dos dois assume o papel da 

mulher.  

Na oficina em que se discutiu homossexualidade foi apresentado um recorte do 

filme “Será que ele é?” e a partir da cena em que o personagem principal briga para não 

dançar, muitas discussões ocorreram. De forma geral, notou-se que os indivíduos 

haviam compreendido que o desejo sexual nada tem haver com o papel sexual que o 

indivíduo assume na sociedade podendo então, dois homens ou duas mulheres manter 

um relacionamento amoroso sem que para isso um dos dois ou das duas tenha que 

assumir o papel do homem e o outro papel da mulher para se tornar “um casal”. Assim  
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se evidencia que ainda está enraizado nos participantes que para que haja um casal ou 

um relacionamento de amor ou família, deve-se ter a presença de um homem e de 

mulher ou de pessoas que assumam este papel. 

Foi verificado um aumento considerável de 14,8% do pré teste em relação ao 

pós teste nas afirmativas “Nos casais homossexuais um dos parceiros sempre assume o 

papel masculino e, o outro, o feminino; Todos os homossexuais são “afeminados” e 

Todas as mulheres homossexuais são “masculinizadas”.  

Uma hipótese para este aumento é a compreensão equivocada do que é 

homossexualidade e suas diferentes formas e manifestação e vivencia, pois durante a 

oficina em que no tema foi abordado foi verificada um preconceito por parte de um dos 

participantes e outras questões como homofobia, a não promiscuidade dos 

homossexuais forma priorizadas,  

Desta forma acredita-se que apenas um breve esclarecimento acerca do que é 

homossexualidade não basta para se fazer compreender de fato as questões envolvidas, 

pois a própria sociedade intimida os indivíduos a conhecer e respeitar os homossexuais, 

transexuais e bissexuais uma vez que os separam da sociedade os diferenciando por 

classificação que muitas vezes não são capazes de demonstrar as verdadeiras expressões 

de sexualidade e de desejo sexual envolvido. 

 

 

Conclusão 

Diante do exposto pode-se concluir que os adolescentes participantes da 

pesquisa apresentaram dificuldades em compreender as relações de gênero expondo que 

este importante tema da sexualidade humana apresenta tabus, preconceitos e concepções 

errôneas extremamente arraigados dentro de suas culturas esta pequena parcela de 

indivíduos é apenas um espelho da sociedade que demonstra, a partir das discussões e 

resultados apresentados anteriormente, a grande demanda da população em conhecer as 

relações de gênero por meio de projetos, programas ou da efetiva execução da 

sexualidade como tema transversal para, que, cada indivíduo, tenha a autonomia 

necessária para tomar as atitudes que considerar correta em relação a si mesmo ou 

aqueles que estão ao seu redor, respeitando as diferenças e mudando as representações 

sociais de gênero que ainda hoje podem ser consideradas um paradigma.  

Também pode-se concluir que as concepções de gênero verificadas neste 

trabalho evidenciam o momento histórico de modificação dos papéis sexuais ao qual a  
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historia da humanidade se encontra uma vez que alguns conceitos se confrontam tão 

abruptamente que forçam os indivíduos a se posicionar como, por exemplo, nas 

questões referentes a violência contra a mulher.  

No entanto, ressalta-se a importância de trabalhos na escola sobre a educação e a 

sexualidade, tendo em vista que mesmo, numa ação pontual como foi o projeto aqui 

apresentado, é possível modificar algumas concepções e representações 

preconceituosas, construídas ao longo da história. Se a sexualidade for efetivamente 

trabalhada nas escolas como tema transversal, em cada disciplina, a partir da sua 

especificidade discutindo os diferentes aspectos que a constituem, a formação humana 

voltada para o pleno desenvolvimento de si e do outro pode se consolidar. 

 Em relação a Educação Física , a execução desse projeto revelou que são amplas 

as possibilidades de intervenção sobre sexualidade dentro dessa disciplina curricular, 

sendo que as oficinas foram promovidas na escola podendo assim  

Se transformar em aulas que a cultura corporal de movimento seja estudada e 

vivenciada na perspectiva dos gêneros. 
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ANEXO I 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 

MUCURI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Seu filho está sendo convidado(a) para participar da pesquisa 

“Educação e sexualidade: proposta de pesquisa e intervenção com 

adolescentes, familiares e educadores”, no qual foi escolhido por meio livre 

iniciativa e sua participação não é obrigatória. Você também poderá retirar o 

consentimento na participação do seu filho a qualquer momento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

UFVJM. 

Os objetivos deste estudo são investigar as concepções e 

conhecimentos sobre a sexualidade, para, a partir de tais concepções 

elaborar estratégias de intervenção de modo a melhorar a compreensão 

do processo de desenvolvimento da sexualidade humana em geral e da 

própria sexualidade. Importante ressaltar que esse estudo também tem 

caráter de extensão universitária. 

A participação de seu filho nesta pesquisa consistirá em participar de 

oficinas sobre sexualidade que serão previamente agendadas, que ocorrerão 

entre abril e junho 2011 semanalmente na escola em que seu filho estuda. As 

informações serão obtidas ao longo das oficinas, por meio de questionários, 

dinâmicas de grupos e observações de seus participantes, que poderão ser 

filmadas e gravadas. 

  



 

 

Os riscos relacionados com sua participação se referem a 

disponibilidade de tempo, constrangimentos ao respondem algumas 

questões, mas que serão evitadas. Os benefícios relacionados com a sua 

participação se referem a possibilidade de ter acesso a conhecimentos 

sobre a sexualidade humana. 

As informações obtidas através dessa pesquisa poderão ser divulgadas 

em encontros científicos como congressos, ou em revistas científicas, mas não 

possibilitarão a identificação da escola ou de qualquer pessoa que venha 

participar das oficinas.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o 

endereço do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto 

e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

______________________________________ 

(Flávia Gonçalves da Silva) 

(Rua da Glória, 187 – Centro, Diamantina – Telefone: 3531-4111) 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

 

Nome: ___________________________________                      

Participante da pesquisa                                                       

 

 

 

 

 

 

Informações 

Rua da Glória 187 - Centro - Caixa Postal 38 

39.100-000 - Diamantina / MG  
Telefax.: (38) 3532-6000 - ramal 3532-6060 (Prof

a
. Dra. Rosamary Aparecida Garcia Stuchi) ou  

(Dione de Paula) 
E-mail: cep.ufvjm@yahoo.com 

cep.ufvjm_secretaria@yahoo.com.br 
  

mailto:gbrito1998@yahoo.com
mailto:cep.ufvjm_secretaria@yahoo.com.br


 

 

ANEXO II 

 

Pré teste para Conhecimento sobre sexualidade para Adolescentes 

 

A) Coloque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo. 

 

1. (   ) Sexualidade e relação sexual são a mesma coisa. 

2. (   ) O ato (relação) sexual tem duas funções: reprodução e proporcionar prazer. 

3. (   ) Homem com pênis pequeno não dá prazer para a mulher. 

4. (   ) A mulher pode engravidar na sua primeira relação sexual. 

5. (   ) Homem virgem com mais de 20 anos é homossexual (bicha, boióla, etc.). 

6. (   ) Homem precisa mais de sexo que a mulher. 

7. (   ) A mulher é o sexo frágil, por isso lhe cabe cuidar da família e da casa. 

8. (  ) A identidade sexual é dada pelos órgãos sexuais (é mulher porque tem uma 

vagina e é homem porque tem um pênis) 

9. (  ) A masturbação é uma doença. 

10. (  ) Somente os adolescentes e os adultos (com menos de 45 anos) tem 

sexualidade. 

11. (  ) Um casal de idosos não conseguem ter relações sexuais. 

12. (  ) Idosos que tem relações sexuais são sem vergonha. 

13. (  ) Pessoas com deficiência intelectual não tem sexualidade. 

14. (  ) Homens e mulheres se masturbam porque é mais uma forma de prazer. 

15. ( ) A menina que fica com vários meninos é “galinha” e o menino que fica com 

várias meninas é “garanhão”. 

16. (  ) Existem momentos nos quais a mulher merece apanhar. 

17. (  ) Quando tem que tomar as decisões em casa, é o homem quem deve ter a 

última palavra. 

18. (  )Eu nunca teria um amigo gay ou lésbica. 

19. (  ) É natural do homem trair sua companheira. 

20. (  ) O homem está sempre disposto a transar. 

21. (  ) É o homem que decide de que forma e quando o casal vai transar. 

22. (  ) Me sinto pressionado a fazer coisas que não quero pelos meus colegas. 

23. (  ) Trocar fralda, dar banho e dar comida ao filho são coisas só da mãe. 

24. (  ) Pra mim, tanto o homem quanto a mulher podem propor o uso de 

preservativos. 



 

 

 

B) PAPÉIS SEXUAIS 

    1) Responda a primeira idéia que vier à cabeça: 

           Sou mulher e não sou homem e porque.... 

 

 

           Sou homem e não sou mulher e porque.... 

 

 

 

    2) O que é ser mulher (caso você seja uma) para você ou ser homem (caso você seja 

um)? Que faz você se sentir do sexo feminino ou masculino? 

 

    3) O que é mais característico das mulheres fazerem... 

 

 

 

        O que é mais característico dos homens fazerem... 

 

 

C) FONTES DE INFORMAÇÃO 

1) Recebe algum tipo de informação sobre a sexualidade? Que tipo de 

coisa? Onde? Há quanto tempo? 

 

 

 

2) Já viu filmes com informações da sexualidade? Que tipo? Quando? 

Onde? 

 

 

 

3) Alguma vez conversou com seus pais sobre sexualidade? De quem foi 

a iniciativa? De que falaram? Quando? O que achou da conversa? Recebeu 

informação através da Escola? Como? Que tipo? Quando 



 

 

 

4) Responda com que freqüência isso acontece com você, seguindo o 

Código: Nunca(a), De vez em quando(b) , Na maioria das vezes(c) , 

Sempre(d) ; 

...aceito a opinião de minha família nas minhas decisões (   ) 

...tenho dificuldades de conviver com pessoas que pensam diferente 

de mim (   ) 

...quando tenho uma dúvida ou alguma curiosidade eu consigo um jeito 

de me esclarecer(   ) 

...converso sobre assuntos de sexo com meu pai (ou padrasto) (   ) 

...converso sobre assuntos de sexo com minha mãe (ou madrasta) (   ) 

...converso sobre assuntos de sexo com alguém mais experiente que 

eu - não os pais (   ) 

...converso sobre assuntos de sexo com meus amigos (   ) 

 

D) DINÂMICA FAMILIAR:  

1) Como é a qualidade do relacionamento... responder seguindo o Código: Ótimo (a), 

Bom (b), Regular(c) e Péssimo(d): 

- Relacionamento pai/padrasto(   ) 

- Mãe/madrasta(   ) 

- Relacionamento com irmãos(   ) 

2) Conversa habitualmente com os pais? Que tipo de assunto? 

 

E) HOMOSSEXUALIDADE 

1) Você sabe o que é homossexualidade? Explique. 

 

2) Conhece alguém que seja homossexual? 

 

 

3) Tem preconceitos? 

 

 

4) O que você sabe sobre as causas do homossexualidade? 

 



 

 

 

5) Se você tiver um filho ou filha homossexual, como reagiria? 

 

 

Assinale as afirmações que você acha que a maioria dos adolescentes 

considera CORRETAS: 

a)  Nos casais homossexuais, um dos parceiros sempre assume o papel 

masculino e, o outro, feminino. 

b) Todos os homens homossexuais são “afeminados” 

c) Todas as mulheres homossexuais são “masculinizadas” 
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