
Sexualidade,
ISTO SE ENSINA?

Lidia 
Rosenberg 
Aratangy

Roteiro para o professor 
do livro Sexualidade: a 
difícil arte do encontro

E
ste R

oteiro do Professor refere-se à obra Sexualidade: a difícil arte do encontro, da E
ditora Á

tica. N
ão pode ser com

ercializado. E
laboração: L

idia R
osenberg A

ratangy. Ilustrações: C
atarina B

essel.



 2

E
ste R

oteiro do Professor refere-se à obra Sexualidade: a difícil arte do encontro, da E
ditora Á

tica. N
ão pode ser com

ercializado. E
laboração: L

idia R
osenberg A

ratangy. Ilustrações: C
atarina B

essel.

Esse é o instante antes do instante, um momento antes do momento. Na ima-

gem da capa, o sexual/pré-sexual, já insinuado, ainda não vivido. Eles ainda 

não sabem, mas está acontecendo: o próximo gesto dele já será sensual, a 

próxima respiração dela já será um arfar. Leve, muito leve.

Já não será possível voltar atrás: a descoberta se impõe. Vão se perceber, 

macho e fêmea. Isto é: incompletos. A carência vai imprimir sua marca, no 

próximo instante. A partir daí, a paz estará perdida. Para sempre, a sensação 

da falta vai instilar o medo da perda. O suor na fronte, gelado, virá do cotidiano 

trabalho de conviver com isso.

Esta a morte mais temida: a ameaça de separação é o estigma de mortali-

dade que nos faz tremer. Ser de volta remetido à própria incompletude, depois 

de ter conhecido a união — eis o que não podemos tolerar.

Impossível refazer a ilusão de independência, de autossuficiência, de intei-

reza. Ainda estão nus, mas já vão se aperceber disso e sentirão vergonha. E 

terão de esconder o que os diferencia e, portanto, denuncia a carência e faz 

brotar o desejo.

Agora, vamos ter de inventar a fantasia, para poder sobreviver à fenda. Para 

poder aguentar tudo o que vai nascer dentro de um instante, quando este abra-

ço encontrar o seu destino e mapear esses corpos com a geografia da sen-

sualidade. Anunciam-se a Traição e a Culpa, o Medo da Fragilidade e o Jogo 

do Poder. A partir de então, um terá sobre o outro poder de vida e de morte: o 

olhar poderá confirmar o afeto, consagrando a vida; ou congelar a distância, 

condenando à morte.  

Daí em diante, a insegurança será parte inseparável da condição humana. 

Pois este é o preço da sexualidade: a perda do Paraíso.

Sobre a capa
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No dia 10 de abril, Paulinho foi portador do seguinte bilhete de sua professora para sua mãe: 

Prezada Ana Maria, 

Paulinho hoje se comportou muito mal, não fez a lição e atrapalhou o trabalho de seu 

grupo. Peço tomar providências.  

Assinado: 

Teca, professora do pré.

No dia 12 de abril, Paulinho entregou para sua professora o seguinte bilhete, mandado por 

sua mãe: 

Prezada Teca, 

Hoje Paulinho se comportou mal, não quis escovar os dentes e brigou com a irmã me-

nor. Peço tomar providências.  

Assinado: 

Ana Maria, mãe.

 

Afinal, quem deve educar o Paulinho? A mãe deve encapar os cadernos dele? Os pais 

devem controlar a lição de casa? A escola pode ser responsável pelas condições de saúde e 

nutrição de seus alunos? A merenda escolar tornou a lancheira obsoleta?    

Não é fácil responder a essas questões e traçar com clareza os limites entre o que cabe 

à escola e o que compete aos pais na formação das crianças. 

Antigamente, não havia escolas: o discípulo acompanhava o mestre, que liderava a ca-

minhada de ambos pelas veredas do saber.  Ao se tornar aprendiz, a criança ia viver junto do 

professor, que se tornava um misto de amo e protetor. O aprendizado se dava ao longo de anos 

Dificuldades e limitações 
da sala de aula para a 
DISCUSSÃO DA 
SEXUALIDADE
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de contato próximo, de maneira informal e assistemática, de modo que a relação entre mestre e 

discípulo se revestia de respeito e intimidade.  

Desde então, a vida ficou mais complicada, e o processo de preparar a criança para enfrentar 

o mundo já não podia ficar sob a responsabilidade de amadores. Fez-se, então, uma divisão: o 

cuidado com o bem-estar físico e emocional da criança ficou sob a guarda da família, e a tarefa 

de conservar e transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade passou para as mãos 

de especialistas. Para aprimorar a eficiência dessa tarefa, foram criadas as escolas — com seus 

currículos, grades de horário, sistemas de avaliação e exames vestibulares.

 Mas a sociedade dos adultos vem se esquivando de seus encargos e assim, com o passar do 

tempo, a escola foi compelida a ampliar seu espaço de influência e responsabilidade. Agora os 

pais não lhe encaminham os filhos apenas para que sejam instruídos. Esperam que as crianças 

também recebam alimentação, noções de higiene, assistência médica e dentária e toda uma pre-

paração para a vida social e profissional — como acontecia com os aprendizes de antigamente.  

Só que o professor de hoje tem pouco a ver com o mestre de antanho e não está preparado para 

atender a essa ampliação da demanda. O cuidado dedicado à sua formação não acompanhou esse 

aumento de responsabilidade e de influências. Há atualmente um enorme descompasso entre, de um 

lado, o que se espera que a escola ofereça a seus alunos e, de outro, a preparação do professor e o 

prestígio que a sociedade confere a seu trabalho. Para não falar do poder aquisitivo de seu salário.
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A escola não foi 
CRIADA PARA ISSO
Mesmo reconhecendo esse quadro desfavorável, não há como escapar. A escola precisa falar de 

sexo também. No entanto, não basta desfraldar a bandeira da “Educação Sexual para Todos” 

para que a mágica se faça, e a sala de aula se transforme, por decreto ou boa vontade, no espaço 

em que professores e alunos possam discutir livremente — e com competência — os delicados 

e misteriosos meandros da sexualidade humana. Para que a escola tenha, de fato, condição de 

incluir a Educação Sexual entre suas tarefas, o único caminho é encarar as dificuldades inerentes 

a esse trabalho em vez de negá-las.  O principal inconveniente da atitude do avestruz não é de 

ordem estética nem moral. Não é que seja feio ou errado enfiar a cabeça na areia para não ver a 

realidade. O problema é que, com essa postura, o avestruz oferece suas penas para as fábricas de 

espanadores. 

Para ter alguma chance de acertar, é preciso seguir o caminho da humildade, reconhecer 

limitações e se preparar para enfrentá-las, sem se desviar para a autoestrada da onipotência — 

que pode ser confortável, mas passa ao largo das veredas sombreadas e discretas onde se pode 

conversar sobre as dúvidas e angústias que marcam os obscuros desvãos da sexualidade.  

Quem tem medo da 
   EDUCAÇÃO SEXUAL?
Todo mundo. Para começar, os pais — que não se sentem preparados para conversar com os 

filhos sobre as questões da sexualidade, mas acham que têm a obrigação de alertá-los sobre os 

“fatos da vida”. Para se livrar da tarefa incômoda, aproveitam a primeira oportunidade para 

despejar uma catilinária sobre os riscos da sexualidade irresponsável 

— o que, além de constrangedor, é inútil. Em sua impotência e aflição, 

os pais acreditam que o professor está mais capacitado para abordar 

“temas delicados”.

 Mas também para a escola esse assunto não é tranquilo. Os três vérti-

ces do triângulo educacional — a instituição, os professores e os alunos — têm 

ansiedades e temores específicos quanto à educação sexual.  E não sem razão. 
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Quando um homem e uma mulher começam a partilhar as fantasias sobre o filho que um dia 

gostariam de ter, já estão imprimindo uma marca no ser sexuado que essa criança será.  “Menino 

ou menina, o que você prefere?”; “Se for mulher, quero que se chame Luísa, como minha tia.”; “Se 

for menina, você escolhe o nome; mas se for homem, gostaria que se chamasse Gilberto, como meu 

avô.” Dá para perceber como essas frases denunciam expectativas e valores a respeito do masculino 

e do feminino? 

Se você andar pelo corredor de uma maternidade, observe os enfeites que estão pendurados na 

porta dos quartos, anunciando o sexo do recém-nascido. Com esse material, seria possível fazer um 

tratado sobre os estereótipos de gênero e as expectativas dos pais em relação a seus filhos que mal 

acabaram de nascer.

Assim, a educação sexual de uma criança começa antes da palavra, antes da sua inserção no 

mundo real. Muito antes do professor e da escola. Os pais passam informações e valores sobre 

sexualidade o tempo todo, mesmo que não falem nisso. Ainda que a escola ofereça ótimas aulas de 

Educação Sexual, os pais continuam a ser responsáveis pela orientação sexual de seus filhos. Esca-

motear essa verdade implica instalar a sexualidade na sala de aula sobre uma base falsa, justamente 

em um universo em que a lealdade é fundamental.

Portanto, mesmo que a escola se esmerasse para dar o que existe de melhor e mais atualizado 

no campo da instrução e orientação sexual, os valores e as atitudes que o indivíduo teria quando 

adulto seriam reflexo dos valores de sua família. A relação entre a Educação Sexual na escola e a 

formação que a criança recebe em casa é comparável com a que existe entre 

a amamentação ao seio e a mamadeira de leite em pó: esta pode oferecer uma 

nutrição bastante adequada, mas o aleitamento materno proporciona muito mais 

do que alimento. Por isso, o leite de peito, ainda que “ralinho”, é mais valioso do que o 

melhor leite em pó.

Ou seja: em questões de sexualidade, um bom papo entre pessoas que se amam vale mais 

do que a aula do mais douto professor. Quando os pais acreditam que podem transferir totalmente 

essa tarefa para a escola, perdem boas oportunidades de aumentar a intimidade com os filhos e de 

acompanhá-los mais de perto. Quando a escola acredita que é de sua competência assumir inteira-

mente essa responsabilidade, cai numa cilada da onipotência, que só pode levar à frustração.

Vamos examinar mais de perto os três vértices desse triângulo de ansiedades.

1.  A escola

Uma das primeiras questões que se colocam é a da lealdade.  A quem a escola deve lealdade: 

aos alunos ou aos pais? Em outras palavras: a escola é um lugar de confiança dos pais ou dos 

filhos? Até quando? Só no Ensino Fundamental? No Ensino Médio também?

Na maioria das vezes, mesmo que o adolescente seja ouvido na escolha da escola do Ensino 

Médio que vai frequentar, são os pais que dão a última palavra, principalmente quando se trata 
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de uma escola particular, paga por eles. Só que alguns pais dão 

a impressão de que, uma vez feita a matrícula, excluem de seu campo 

de interesse todos os assuntos que se relacionam com a vida escolar do filho. Para comprovar 

essa afirmação, basta pensar nas dificuldades da escola para garantir a presença dos pais nas 

reuniões semestrais.

Quando surgem graves problemas de disciplina, em especial se são encrencas que beiram a 

marginalidade ou a delinquência (vandalismo, ausências reiteradas da sala de aula, envolvimento 

com drogas), a escola costuma chamar os pais dos alunos indisciplinados para uma entrevista. O 

objetivo dessa conversa não é apenas envolver os pais na administração de uma situação delicada, 

mas também salvaguardar a responsabilidade da escola diante de uma conduta do aluno que pode 

ser considerada perigosa ou ilegal. Às vezes, não é fácil para a direção da escola determinar em que 

momento uma situação difícil deixa de ser uma mera questão de disciplina, que a própria escola 

tem condições de enfrentar, para se transformar num problema mais amplo, cujas implicações ul-

trapassam a alçada da instituição.

Quando o assunto faz parte do universo da sexualidade, os limites da responsabilidade da esco-

la ficam mais confusos. Os adolescentes evitam uma conversa íntima e sincera com professores ou 

orientadores, porque essas figuras representam autoridades escolares, e os alunos temem que uma 

exposição excessiva possa resultar numa indesejável comunicação aos pais. A escola, por sua vez, 

não quer se arriscar ser depositária de segredos que a fazem temer pela integridade física ou emocio-

nal do aluno — como uma gravidez que poderia levar a um aborto ou uma vida sexual promíscua 

e descuidada, com riscos de contaminação por doença fatal. 

Para lidar com essas situações, não é possível definir regras gerais, com limites claros para os 

direitos e deveres de todos os envolvidos. Tanto o adolescente e seus pais quanto a instituição têm 

de estar conscientes de que correm riscos — e se preparar para enfrentá-los.

A escola é monossexuada
Da Educação Infantil até o Ensino Médio, a presença masculina no magistério é escassa. Até o final 

do Ensino Fundamental, os quadros da maioria das escolas compõem-se apenas de professoras, 

orientadoras, diretoras. Os homens desaparecem do universo da criança, geralmente com as honro-

sas exceções do professor de Educação Física, do vigia e, talvez, do motorista da perua. Isso não vale 

só para a escola: do berço até a puberdade, o caldo de imersão do filhote humano é eminentemente 

feminino, composto por hordas de tias, vizinhas, amigas da mãe. Onde se escondem os homens?  

Assim, antes mesmo de abrir um espaço (formal ou informal) para discutir questões de se-

xualidade, a escola já passou noções implícitas a respeito das diferenças entre os gêneros. Se para 

conversar sobre literatura ou matemática essa situação pode ser tolerável, o problema fica mais 

sério quando se trata de sexualidade. É importante que as visões de homens e mulheres possam ser 

comparadas e debatidas abertamente. Não adianta falar sobre igualdade quando o que se vive é 

radicalmente diferente do que se ouve.  

Essa situação de ambiguidade existe em toda a nossa cultura e com certeza está presente tam-
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bém na família da criança. Mas a escola, enquanto local não só de transmissão, mas também de 

reflexão e crítica do conhecimento, não pode ser cúmplice passiva e alienada dessa dinâmica. A ela 

cabe desvelar e analisar essas contradições, ainda que não consiga escapar da armadilha.

A sala de aula é um espaço de poder 
Na sala de aula, existe uma autoridade que emana do professor. Não se deve confundir autoridade 

com arbitrariedade nem identificar poder com despotismo. Para fugir a essas misturas, que se fize-

ram presentes durante os anos em que o país esteve sob o tacão de uma ditadura, os professores 

(e até mesmo os pais) chegaram muitas vezes a privar os adolescentes de legítimos foros de con-

testação — necessários para a formação de indivíduos autônomos. No Ensino 

Médio, essa tendência se refletiu, por exemplo, na instalação de grêmios 

estudantis criados por iniciativa da direção da escola, funcionando 

sob a proteção paternalista de professores e orientadores.

Durante algum tempo, até o espaço físico da sala de aula foi 

alterado: as carteiras eram colocadas em círculo, com o objetivo 

de quebrar a autoridade formal e facilitar a discussão e a intera-

ção entre os estudantes e o professor. Esse recurso chegou a ser usado para 

mascarar a verdadeira hierarquia entre professor e alunos, fazendo-os funcio-

nar como se todos estivessem no mesmo plano.  

O professor não pode abrir mão de sua autoridade, já que esta não é ar-

bitrária nem deriva da força. No entanto, a relação de poder é, por natureza, 

inóspita para o clima de intimidade essencial para falar de sexualidade. Uma 

conversa sobre sexo não é uma aula de anatomia nem um sermão religioso. Exige uma base de 

confiança, que se funda mais no afeto e no respeito do que na autoridade. Se não puder ser criado 

um clima de intimidade e respeito entre alunos e professores, é preferível que não se fale de sexo.

“Dá licença de dar um aviso?”
Uma conversa sobre sexualidade exige um ambiente de privacidade, que não seja perturbado pela 

entrada e saída de pessoas. Você já reparou que, mesmo em casa, esses papos tendem a acontecer no 

quarto ou na cozinha, e não na sala? Ora, a sala de aula é continuamente devassada: sem a menor 

cerimônia, uma funcionária entra para trazer giz ou uma caneta para o quadro branco, um bedel 

abre a porta para dar um aviso, alunos pedem licença para convocar os colegas para a reunião 

do grêmio, e assim por diante. Essas interrupções indiscretas, que representam uma interferência 

desrespeitosa com a dinâmica de qualquer aula, são um transtorno inominável quando se pretende 

lidar com as delicadas questões que a Educação Sexual levanta. E não adianta recusar o giz ou 

impedir os avisos — quando alguém abre a porta da sala e interrompe a aula, o clima da classe fica 

alterado, rompe-se o fio de intimidade.

 Será que a escola tem condições para contornar essas dificuldades? 
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2.  Os professores

O professor não aguenta mais nenhuma carga sobre seus frágeis ombros. Não é de hoje que as 

expectativas sobre seu desempenho ultrapassam, de longe, as ferramentas das quais ele dispõe 

para realizar seu trabalho. E quando alguém está imbuído de uma responsabilidade maior que 

o poder ao alcance das mãos, o resultado inevitável é a sensação de frustração — além de uma 

crônica dor nas costas.

 O professor de Educação Física conhece há muito tempo essa situação difícil — já que, em 

geral, ele é o aliado que os alunos preferem, provavelmente devido à maior proximidade e ao cli-

ma de informalidade que essas aulas favorecem. Diante da administração da escola, o professor 

de Educação Física reflete a mesma situação que a escola enfrenta em relação aos pais. A 

quem ele deve lealdade? Ao aluno que o procura, num momento de aflição, para lhe 

confiar suas angústias e revelar seus segredos, contando com sua ajuda e discrição? 

Ou ao diretor da escola, seu superior hierárquico, a quem ele está subordinado?

Pois o professor ou orientador encarregado da Educação Sexual fica ainda 

mais exposto a esse constrangimento. Seu contato com os alunos tem o objetivo 

de preparar os adolescentes para que possam enfrentar ansiedades e conflitos íntimos. 

É importante que esse professor estabeleça, junto à direção da escola, um compromisso com 

regras claras quanto aos limites de seu poder no relacionamento com os alunos. Ele precisa ter 

a garantia de que terá condições de respeitar os segredos deles, honrando a confiança de que é 

depositário. Seu vínculo com os alunos precisa estar protegido por um pacto de sigilo quase tão 

rigoroso quanto o do trabalho de um psicoterapeuta. Para tanto, ele precisa ter a liberdade de 

usar seus critérios de orientação, dos quais nem sempre está seguro. E ter a coragem de lidar com 

sua própria insegurança.

“Não sei nem pra mim!” 
De onde vem o mito de que para falar sobre sexo é preciso conhecer profundamente todas as 

facetas da sexualidade? Para isso seria necessário ser doutor em anatomia, fisiologia, genética, 

teologia, psicologia e filosofia e, além de possuir todos esses títulos, seria preciso ser sábio — 

o que, evidentemente, não é a mesma coisa que ser bem informado. Ainda por cima, esse 

superdotado teria de ser também uma pessoa sensível e delicada. 

Será que existe um ser humano com todas essas credenciais? E, se existir, esse 

gênio estaria disposto e disponível para ministrar aulas de Educação Sexual para 

turmas do Ensino Médio? 

Felizmente, não é preciso estar de posse de todas essas competências para falar 

de sexualidade. Além de ser impossível, tanta sabedoria não é sequer desejável. 

Não é verdade que só quem resolveu os próprios conflitos interiores pode aju-

dar outras pessoas. Mais importante é saber reconhecer e respeitar esses con-
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flitos como parte da natureza humana. Respostas como “Eu não sei” ou “Ainda não sei, 

vou procurar me informar” são perfeitamente dignas. O que não vale é esconder a própria 

ignorância e o próprio constrangimento atrás de respostas pomposas, com palavras com-

plicadas e citações que ninguém entende.

 

“Ninguém respeita. Ninguém leva a sério!” 
Ao menos nos primeiros encontros em que se fala de sexo, é inevitável que surjam piadi-

nhas infelizes e risadas debochadas. É bom que o professor esteja preparado para lidar com 

essa situação, porque é nesses primeiros contatos que se define a qualidade do vínculo que 

o ligará aos alunos ao longo de todo o processo.

Sabe para que servem as artimanhas da malícia? O riso é uma das mais eficientes for-

mas de defesa do repertório humano. A malícia, na maioria das vezes, aparece como um 

comportamento defensivo contra a ansiedade que as conversas sobre sexo mobilizam. Não 

é fácil, para qualquer professor, lidar com essa situação. Ele certamente tem ansiedades 

quanto à própria sexualidade (quem não tem?) e fica difícil não considerar o comporta-

mento dos alunos como manifestação de indisciplina e resistir à tendência de apelar para a 

repressão pura e simples. Numa situação dessas, geralmente se opta por um de dois cami-

nhos: entrar no jogo da malícia, incentivando os alunos a ter esse tipo de comportamento 

(é o que muitos pais fazem com seus filhos homens) ou tomar o partido da censura direta, 

expulsando os bagunceiros da classe e ameaçando-os com punições disciplinares.

Essas atitudes também são, como a malícia dos adolescentes, expressões da ansiedade 

gerada pelo constrangimento. Melhor seria descaracterizar o duplo sentido das galhofas e 

zombarias com perguntas diretas (“Você poderia nos explicar essa piada?”), feitas em tom 

tranquilo, sem provocação; ou expressar claramente um sentimento (“Essas brincadeiras 

me incomodam, me deixam constrangido”), sem irritação nem risadinhas.

É claro que não é fácil.  Mas alguém ainda acredita que é fácil ser professor?
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3.  Os alunos

Uma das características da adolescência é a ilusão de onipotência: para o adolescente é penoso 

pedir ajuda, reconhecer fraquezas e incompetências. Essa dificuldade aumenta quando se trata 

de sexo, área em que residem as maiores inseguranças de todos nós.  Somem-se a isso a timidez 

e o acanhamento comuns nessa fase complicada da vida e estaremos mais perto de entender 

por que a questão da Educação Sexual é complexa. O ambiente dispersivo da sala de aula, a 

presença de colegas nem sempre acolhedores, a situação de formalidade, tudo isso favorece a 

inibição, e é pouco provável que nessas condições os alunos exponham dúvidas e ansiedades. 

Por tudo isso, a escola está longe de ser o espaço ideal para tratar de questões da vida e 

da morte — para as quais as discussões de assuntos como sexualidade ou drogas inevitavel-

mente remetem. Mas não podemos cruzar os braços, à espera de condições perfeitas. Não 

há como escapar. A vida e a morte já invadiram a escola: há assassinatos no pátio, abortos 

embrulhados em papel higiênico são encontrados no banheiro das meninas, há alunos com 

Aids escondendo sua condição por vergonha e medo de serem expulsos.  Preparada ou não, 

a escola se defronta com as questões da vida e da morte.

Este guia é uma tentativa de ajudar professores e alunos nessa delicada travessia.  

 Sugestões de estratégias pedagógicas para um curso sobre sexualidade

Não é fácil criar um clima de envolvimento que, ao mesmo tempo, respeite o pudor dos alunos 

(eles são muito acanhados, ainda que escondam isso) e abra espaços para a discussão de ques-

tões essenciais. 

No início do período, é interessante fazer um apanhado geral dos temas a serem tratados. Nesse 

momento convém lançar mão do recurso da “caixa preta”, onde cada aluno coloca, anonimamente, 

questões e temas que gostaria que fossem debatidos ao longo das aulas. No entanto, ao deparar 

com as perguntas, você deve estar atento para as possíveis traduções que podem ser feitas. É preciso 

lembrar que não existem “perguntas bobas”. Pode haver questões mal formuladas e, sobretudo, 

Como é que 
       EU FAÇO?  
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colocações debochadas ou desrespeitosas, por trás das quais se escondem valores 

e ansiedades que merecem ser desvelados. Absolutamente nada do que os alunos 

colocam na caixa deve ser desconsiderado. Todas as perguntas, todas as afirma-

ções, todas as piadinhas vão ajudar o professor a mapear os mares por onde ele 

deverá navegar.

Uma estratégia que pode ser útil no sentido de aumentar o envolvimento e 

a participação dos alunos é dividi-los em grupos e fazer com que cada grupo se  

comprometa com o aprofundamento de um dos temas. A cada encontro, um grupo pode se 

encarregar de trazer material relativo ao assunto, tirado de revistas, jornais, novelas, inter-

net...  Também podem ser usados filmes que estejam em cartaz ou disponíveis em DVD ou 

livros (que o professor pode recomendar ou que os próprios alunos escolhem, sem restrições). 

Os alunos também podem lançar mão de depoimentos reais (pessoais ou de outros) — que 

podem vir disfarçados, como se fossem fictícios ou atribuídos a terceiros. Não há motivo para 

desvelar essas artimanhas, que são apenas disfarces para a timidez ou a vergonha.

Para garantir o aproveitamento do tempo, é importante não contar apenas com a con-

tribuição dos alunos. Convém que o professor traga material de apoio para a discussão de 

cada tema, alguns dos quais estão sugeridos na seção “Detalhamento dos capítulos”.

Temas polêmicos — como a legalização do aborto, a questão do sigilo de resultados 

de teste de Aids, o casamento de homossexuais — prestam-se à encenação de júris simula-

dos. O professor pode distribuir entre os alunos os papéis das diferentes personagens que 

participam de um julgamento (advogado de defesa, promotor, juiz), com o resto da classe 

funcionando como júri. No entanto, a utilização de técnicas desse tipo exige cuidado es-

pecial, pois há sempre o risco de descambar para uma brincadeira desrespeitosa. É preciso 

estar atento para evitar que isso ocorra e, se for o caso, substituir o jogo dramático por 

uma discussão direta. Você pode, por exemplo, abrir um debate perguntando se os alunos 

sabem em que condições o aborto é legal no Brasil, para depois passar para a discussão do 

que eles acham sobre a questão.

Outra estratégia interessante para o tratamento de temas controversos é dividir a clas-

se em dois grupos: o menor discute o tema, observado pelo maior, formado pelo resto da 

classe. Para dar mais vida e interesse ao debate, cada aluno do grupo de discussão pode re-

presentar uma personagem, de modo que sua fala reflita a posição que essa figura defende. 

As personagens são escolhidas conforme o tema. Por exemplo: para tratar de uma questão 

como a diferença entre os gêneros masculino e feminino, ou os papéis atribuídos a homens 

e mulheres em nossa cultura, seria interessante ter representadas as posições de uma líder 

feminista, de um machão, de um pai de família tradicional, de uma “rainha do lar”, de 

uma mulher “liberada”, de um editor de revista masculina, etc. Evidentemente, os 

alunos poderão fazer sugestões quanto às personagens a serem representadas em 

cada tema.

É fundamental que as regras pelas quais se pautará o funcionamento das 

aulas sejam enunciadas com clareza desde o primeiro encontro. É reco-
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mendável que haja o mínimo de exigências formais: não 

deve haver avaliações nem sanções de qualquer tipo. 

É importante lembrar que a classe é de um grupo heterogêneo, ainda que os alunos 

tenham mais ou menos a mesma idade. As transformações da puberdade não seguem o 

mesmo padrão nem o mesmo ritmo para todos: alguns, aos 15 anos, já têm a estatura e a 

conformação corporal de adultos; outros ainda conservam o aspecto infantil.  Há princi-

palmente uma grande diferença entre os sexos, pois as meninas tendem a amadurecer mais 

depressa e já têm corpo de mulher — o que se reflete numa diversidade de atitudes (e de 

ansiedades) quanto à imagem corporal e, portanto, quanto à sexualidade.  

No entanto, seria empobrecedor subdividir a classe por esse critério. Aqui também a 

variabilidade pode ser aliada, pois permite que se lide, ao vivo, com questões do precon-

ceito e da intolerância. E, no obscuro universo da sexualidade, de onde brotam nossas 

emoções e angústias, não existem hierarquias de idade ou de estatura.

Na sexualidade, o físico e o psicológico estão indissoluvelmente ligados. Essa afirmação não é uma 

figura de retórica nem reflete uma posição ideológica ou um julgamento moral. Com ela, não estou 

afirmando que uma relação sexual só tem sentido entre duas pessoas que se amam nem que não exis-

tem relações amorosas das quais a sexualidade está excluída. Dizer que o sexo é o ponto de encontro 

entre o corpo e a mente corresponde simplesmente a descrever o que acontece com cada um de nós, 

no processo de desenvolvimento da sexualidade.

Pense comigo. Não estamos conscientes de nossos órgãos internos nem tomamos conhecimen-

to dos processos fisiológicos dos quais eles participam (digestão, circulação, excreção, etc.), a menos 

que haja algum distúrbio no funcionamento deles. Ninguém acompanha o destino do bife que 

comeu ontem, em suas vicissitudes através do esôfago, do estômago e do intestino, a não ser que a 

carne esteja estragada, e a digestão se interrompa, provocando dores ou náuseas.

O mesmo vale para nossos órgãos sensoriais, como a pele ou os olhos. Só percebo o atrito da 

roupa contra minha pele se houver alguma farpa me espetando (ou se eu fizer um esforço consciente 

para prestar atenção nessa estimulação); e meus olhos são apenas uma transparência entre mim e o 

mundo, a menos que eu tenha uma conjuntivite.

Que livro
   É ESSE? 
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Mas o aparelho genital que dá suporte à sexualidade não precisa estar submetido a processos 

dolorosos ou deletérios para adquirir existência em nossa consciência. É pelo caminho da sensua-

lidade que vulvas, escrotos, pênis e vaginas passam a fazer parte de nossa imagem corporal. Essas 

estruturas se fazem presentes quando tocadas pelo desejo. Assim, no universo da sexualidade, o 

elo entre as sensações físicas e o mundo interno tem uma qualidade diferente do vínculo que une 

uma coceira no pé e o significado que atribuímos a ela — embora aí também haja participação do 

universo simbólico que confere sentido a nossas sensações.

A separação entre as diferentes facetas da sexualidade se fez artificialmente, como um recurso 

didático. Quando procuramos, em aulas de Educação Sexual, tratar dos aspectos fisiológicos e psi-

cológicos em conjunto, estamos simplesmente tentando reeditar, num livro ou na sala de aula, o que 

acontece no processo normal do desabrochar da sexualidade. Portanto, é importante reconhecer 

que falar de sexo implica falar das diferentes roupagens do desejo.

Ao longo de toda a obra, optei por usar uma linguagem coloquial, mas sem concessões de 

vocabulário nem de estruturação de raciocínio. Acredito na capacidade do adolescente de entender 

uma linguagem adulta e, mais do que isso, no desrespeito que representa tratá-lo como criança. As 

limitações da juventude não são, em sua maioria, de ordem intelectual, mas emocional. Não gosta-

ria que meu leitor se sentisse infantilizado ou menosprezado em sua capacidade de raciocinar. A 

ideia do livro não é substituir o professor, mas auxiliá-lo na árdua tarefa de facilitar a intersecção 

entre o aluno e a vida. Portanto, confio na sua participação, acompanhando meu leitor em cada 

etapa da viagem que o livro propõe, traduzindo as passagens mais complexas, aprofundando as 

mais simples.

A sequência dos capítulos não precisa ser seguida de forma rígida. Tem mais o caráter de 

sugestão, levando em conta a possibilidade de que o adolescente leia o livro mesmo sem a orien-

tação do professor. A ordem dos assuntos poderá ser alterada conforme o interesse dos alunos e a 

disponibilidade de material de apoio. Uma situação concreta que mobilize o interesse dos alunos 

(a notícia da gravidez de uma colega ou de um aluno com Aids, por exemplo) deverá ser tratada 

com prioridade, independentemente da sequência dos temas no livro ou da programação prevista. 

Um curso desse tipo não poderá funcionar com um planejamento rígido.
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1. Como foi pra você?

Do que se trata
O capítulo oferece um roteiro de introspecção, com questões a respeito do despertar da sexua-

lidade, sobre as quais o aluno deve refletir. Aconselha-se que isso seja feito em condições de 

isolamento e tranquilidade.

O que se pretende
As perguntas visam colocar o aluno em contato com suas emoções, para que ele perceba que 

sua visão do sexo é influenciada por personagens da sua história, por suas fantasias, ansiedades 

e recordações.  

Sugestões de atividades e/ou questões a discutir
Você pode aproveitar esse momento para comentar a impossibilidade de falar de sexo sem 

mobilizar emoções — e os problemas que isso gera. Faça um levantamento das dificuldades que 

os alunos percebem para conversar sobre sexo na sala de aula. Para aquecer a classe e facilitar 

a comunicação, sugerimos as seguintes questões: 

1.  Por que a gente dá risada e faz piadinhas quando fica constrangido com alguma coisa? 

2.  Para que serve a malícia?

3.  Por que é tão difícil falar de assuntos pessoais?

4.  A vida moderna aumenta ou diminui a probabilidade de contato entre as pessoas?

5. Que condições poderiam ser criadas para favorecer as discussões sobre sexo na sala de aula?

6. As pessoas estão mais ou menos românticas do que as de uma geração atrás? Que sinais 

levam a essa conclusão? (Compare com os alunos a quantidade de diferentes tipos de revistas e 

outras publicações em bancas de jornal, observe os filmes que fazem sucesso, etc.)

2. Você se conhece de verdade?

Do que se trata
O objetivo do capítulo é situar a adolescência dentro do processo de desenvolvimento, desta-

cando as características que diferenciam o adolescente da criança.

Detalhamento 
       DOS CAPÍTULOS  
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O que se pretende
Oferecer um suporte de identificação para o leitor adolescente. Levá-lo a perceber que o que ele 

vive não é só uma infelicidade pessoal, mas uma parte obrigatória do enredo humano: os con-

flitos e lutas são etapas inerentes a seu amadurecimento. Mostrar que o universo da sexualidade 

é, por excelência, o universo da ética, porque acontece no encontro com o outro, um encontro 

que deve ser pautado pelo respeito pelo outro e por si mesmo. Daí a importância de se orientar 

por um código de ética que só se adquire com o desenvolvimento do pensamento abstrato.

Sugestões de atividades e/ou questões a discutir
1. Lembre de situações vividas pela classe em que apareça a distinção entre herói e bode expia-

tório.

2. Escolha e leia para os alunos alguns contos de fadas em que fique clara a personalidade ado-

lescente do herói.

3. Peça aos alunos que encontrem, na literatura ou no cinema, personagens que vivem as diferen-

tes distorções do vínculo amoroso: alguns que abriram mão do amor para preservar a liberdade, 

outros que desistem de ter vida própria por medo da ruptura.

4. Leia para os alunos o “Soneto da fidelidade”, de Vinicius de Moraes, no qual o poeta diz que é 

possível viver intensamente uma relação amorosa mesmo sabendo que ela pode terminar.  Discuta 

com os alunos como essa ideia se opõe à “síndrome do juntismo”.

3. Anos dourados?

Do que se trata
Este capítulo, continuação do anterior, destaca as principais ansiedades que perturbam os 

adolescentes: tamanho do pênis, medo de falhar numa relação sexual, homossexualidade, 

mitos relacionados com o rompimento do hímen.

O que se pretende
Possibilitar a discussão de questões que afligem a maioria dos adolescentes, mas dificilmente 

são partilhadas. O fundamental desse capítulo não é passar informações, mas levar os alunos 

a perceber que esses mesmos fantasmas perseguem os seres humanos há gerações. Essa cons-

tatação tem, por si só, o efeito de diminuir a intensidade da angústia. 

Sugestões de atividades e/ou questões a discutir
1. Peça aos alunos que comparem a vivência relatada por Álvaro de Campos, em seu “Poema 

em linha reta”, com experiências pessoais recentes.

2. Proponha um roteiro de reflexão (que pode ser depois discutido em grupos pequenos) do 

seguinte tipo:
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a) Que preocupações você tem hoje e não tinha há cinco anos?

b) Você é hoje como imaginava que seria quando tivesse essa idade?

c) Você tem hoje mais conflitos com seus pais do que tinha há cinco anos?

d) Você tem mais facilidade de diálogo com seu pai ou sua mãe?

e) Como seria o pai ideal para você? E a mãe?

f) Há partes do seu corpo que você acha bonitas ou atraentes?

g) Que partes você não gosta?

h) Você acha que a adolescência masculina, em nossa cultura, é mais fácil ou mais difícil que a 

feminina?

A ideia desse roteiro é sensibilizar os alunos para que eles possam falar mais livremente de suas 

próprias ansiedades. Não existem respostas mais interessantes do que outras: tudo o que for 

levantado pelos adolescentes deve ser respeitado e valorizado como pontos para reflexão.

4. As diferenças de gênero: biologia e destino

Do que se trata
O capítulo começa com uma comparação entre os presentes sugeridos para o Dia das Mães com 

as sugestões para o Dia dos Pais, com o objetivo de mostrar como ainda perduram expectativas 

diferentes dos papéis masculinos e femininos em nossa cultura. A seguir, discuta as várias facetas 

dos preconceitos de gênero. 

O que se pretende
A ideia desse capítulo é ressaltar que as diferenças entre homens e mulheres não devem ser 

negadas nem diminuídas, mas que as desigualdades não justificam um tratamento discrimina-

tório. É importante que os alunos percebam que o desrespeito pelas desigualdades é a fonte dos 

preconceitos. Para combater injustiças é fundamental que os jovens reconheçam as formas mais 

sutis de disfarce que a intolerância assume. 

Sugestões de atividades e/ou questões a discutir
1. Peça aos alunos que comparem os valores ligados a figuras femininas e masculinas em comer-

ciais de TV, revistas e filmes.
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2. Escolha alguns livros escolares destinados ao Ensino Fundamental e oriente os alunos a 

fazer um levantamento de atividades e objetos associados ao masculino e ao feminino. Que 

noções sobre os papéis do homem e da mulher são transmitidas implícita e explicitamente 

nesses textos?

3. Peça aos alunos que comparem os presentes recebidos por homens e mulheres na última festa 

de Natal ou de aniversário da qual participaram.

4. Essa diferença tem a mesma expressão entre os jovens? Pergunte o que cada aluno deu e 

recebeu de presente no último Dia dos Namorados.

5. Sugira aos alunos que observem usuários de um caixa eletrônico e comparem o comporta-

mento de homens e mulheres de diferentes faixas etárias.

O lugar do pai

Do que se trata
Esse subcapítulo fala da difícil posição do homem diante da gravidez de sua companheira.  

Aborda também a inutilidade de criar subterfúgios para evitar essa dificuldade e discute os 

caminhos que possibilitam um encontro verdadeiro do casal nesse momento especial.

O que se pretende
Abrir um espaço de discussão sobre a função do pai durante a gravidez, desfazendo mitos como 

o do “casal grávido” — que pouco ajudam, pois negam a realidade que o casal vive. O texto 

busca oferecer subsídios para que os jovens possam descobrir uma maneira pessoal de entender 

e conquistar a paternidade, encontrando esse lugar sem desrespeitar a estreiteza do vínculo 

entre a mãe e o bebê nos primeiros tempos.

Sugestões de atividades e/ou questões a discutir
Você pode levantar algumas questões para os alunos pesquisarem a figura do pai em nossa 

cultura.  Por exemplo:

1.   Como a publicidade enfoca o papel do pai? Os alunos podem fazer um levantamento sobre 

a figura do pai em anúncios veiculados pelos diferentes meios de comunicação, como revistas, 

jornais, TV, cartazes de rua.

2.  Como as revistas femininas retratam a imagem do pai?

3. Em que situações o serviço de orientação da escola reclama a presença do pai?  E da mãe?

4. De que eventos escolares o pai participa?  E a mãe?

5. Quantos homens fazem parte do corpo docente de uma escola de Ensino Médio? E de Ensino 

Fundamental?  E de Educação Infantil? A classe pode escolher algumas escolas para pesquisar, 

nas quais se faria também um levantamento das funções que esses homens exercem.

6. Como foi a participação dos pais dos próprios alunos durante o período de gravidez das 

mães? Quantos assistiram ao parto?
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5. Prazer solitário

Do que se trata
Esse capítulo aborda os mitos a respeito da masturbação.

O que se pretende
Mostrar que a masturbação faz parte do repertório de todo indivíduo 

de nossa cultura e que não é prejudicial à saúde.

Sugestões de atividades e/ou questões a discutir
É preciso um cuidado especial para lidar com esse tema na sala de aula. As angústias ligadas 

à masturbação estão muito vivas nos jovens, e é provável que sejam mobilizadas, provocando 

risos e piadinhas que inviabilizam a discussão. Mas é essa mesma ansiedade que demonstra a 

importância do assunto. Talvez a melhor estratégia seja a da caixa preta: algumas aulas antes 

dessa, você pede aos alunos que coloquem anonimamente suas dúvidas numa caixa ou sacola. 

As brincadeiras serão inevitáveis, mas se pode contar também com perguntas verdadeiras, que 

refletem ansiedades difíceis de formular. Um recurso que ajuda a contornar a timidez de alguns 

alunos é distribuir pedaços de papel padronizados, que deverão ser colocados na caixa, com 

ou sem perguntas (assim se evita o constrangimento do aluno ao assumir perante os colegas 

que tem dúvidas). Esse recurso tem ainda a vantagem de lhe dar tempo de se preparar para as 

questões específicas levantadas pela classe.

6. A internet e o sexo

Do que se trata
O capítulo fala sobre o quanto a exposição do adolescente a conteúdos sobre sexo oferecidos 

pela internet, sem um critério de avaliação e seleção, pode levá-lo a grandes enganos. Trata ainda 

de questões ligadas a relacionamentos virtuais e os perigos que esse tipo de contato pode trazer.

O que se pretende
A ideia do capítulo é levar o aluno a compreender o quanto é importante ter cuidado com as in-

formações sobre sexualidade encontradas na internet e alertá-lo sobre os riscos dos relacionamentos 

virtuais com pessoas desconhecidas. É fundamental que ele perceba que está em fase de amadureci-

mento e de autoconhecimento e ainda não tem repertório suficiente para identificar o que é verdade 

e o que é mentira sobre o assunto, nem o que é verdadeiro e o que é falso nas relações estabelecidas 

nas redes sociais. Por isso, todo cuidado é pouco.
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Sugestões de atividades e/ou questões a discutir
1. Proponha aos alunos uma pesquisa na internet sobre questões ligadas à sexualidade que 

eles não saibam se são verdades ou mitos. A ideia da pesquisa é promover um debate com a turma so-

bre essas questões, ressaltando a importância da consulta a fontes confiáveis e do diálogo aberto para 

esclarecer dúvidas. Estimule os alunos a expor suas opiniões a respeito do conteúdo que encontraram. 

2. Inicie um bate-papo com os alunos sobre as redes sociais e os relacionamentos virtuais. Deixe-os 

à vontade para relatar suas próprias experiências ou de pessoas conhecidas e expor seus pontos 

de vista. Num segundo momento, peça à turma que pesquise na internet notícias sobre relaciona-

mentos virtuais que acabaram mal e outros que tiveram um final feliz. Promova um debate com as 

informações recolhidas. 

3. Divida a turma em pequenos grupos e peça aos alunos que elaborem um roteiro de cuidados 

que a pessoa deve ter ao iniciar um relacionamento pela internet. As dicas apresentadas no final do 

capítulo podem ser o ponto de partida.

7. Hora de se cuidar

Do que se trata
O capítulo aborda os métodos anticoncepcionais e os fatores que fazem com que os adolescen-

tes relutem em usar os recursos existentes.

O que se pretende
Alertar os alunos para o risco de atitudes onipotentes, que levam a um número elevado de 

gestações indesejadas — com consequências funestas para todos os envolvidos. A ideia do ca-

pítulo é ressaltar que não basta fornecer informações sobre contracepção: mesmo conhecen-

do os recursos para evitar a gravidez, a onipotência faz com que o adolescente se considere 

fora do alcance de qualquer perigo. Para haver uma mudança de atitude, é preciso que haja 

uma mudança na maneira de se relacionar com o próprio corpo e com a própria sexualidade.

Sugestões de atividades e/ou questões a discutir
1. Leve amostras de diferentes anticoncepcionais mencionados no capítulo (camisinhas, DIU, 

diafragmas vaginais, pomadas, bulas de pílulas, etc. — você pode encontrá-los em qualquer 

farmácia), para que os alunos possam manipular e expressar suas dúvidas a respeito do uso de 

cada um dos métodos.

2. Discuta a atual legislação sobre o aborto e organize um júri simulado sobre sua legalização, 

fazendo com que os alunos assumam diferentes papéis.

3. Divida os alunos em grupos e organize um seminário sobre gravidez adolescente, encarregan-

do cada grupo de abordar um ângulo da questão.
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8. O perigo mora ao lado

Do que se trata
Esse capítulo é dedicado às doenças que se transmitem pelo contato sexual, com especial 

destaque à Aids.

O que se pretende
O capítulo busca ressaltar que os preconceitos que cercam essas doenças tornam mais difícil 

combatê-las e mais penoso o sofrimento dos doentes. Pretende também derrubar mitos e 

crendices em relação à Aids, reforçando as formas de evitar a doença. O texto procura fugir 

de uma linguagem alarmista, que é mais propícia a gerar ansiedade do que a transmitir in-

formações. A principal noção que esse capítulo quer divulgar é a de que não existem grupos 

de risco, mas sim comportamentos de risco — que precisam ser conhecidos e efetivamente 

evitados. O capítulo trata, ainda, da prevenção ao HPV.

Sugestões de atividades e/ou questões a discutir
1. Diferentes vertentes de dados estatísticos (encontráveis na internet) podem ser discutidas 

e comparadas (incidência em diferentes grupos  — etários, socioeconômicos, escolaridade, 

sexo; mudanças ao longo do tempo; incidência em diferentes países, etc.).  Mas se lembre que 

dados estatísticos podem impressionar, porém não comovem ninguém a ponto de provocar 

mudanças de comportamento (basta pensar quanto tempo levou até os motoristas usarem o 

cinto de segurança, a despeito das informações sobre os riscos de não o usar). Assim, é preciso 

ir além dos dados numéricos e traduzi-los de maneira a torná-los mais próximos. Um cami-

nho para isso é transformar as porcentagens em números, a partir do número de alunos na 

classe. Isto é: uma frequência de 20% significa que, num grupo de 50 pessoas, há em média 

10 afetados. No entanto, é preciso não perder de vista que a probabilidade de um aluno con-

trair Aids é menor do que a de sofrer um acidente de carro ou de moto, mas que, se o risco é 

pequeno, o prejuízo é incomensurável. 

2. Poderia ser programado um mês dedicado a recolher tudo o que for publicado a respeito do 

assunto em jornais e revistas e sites. Esse material, uma vez reunido, seria distribuído entre os 

alunos, para que fizessem um levantamento de possíveis discrepâncias e incoerências entre as 

informações publicadas. Outro grupo poderia fazer uma análise da linguagem usada em cada 

texto, para apontar preconceitos abertos e velados no tratamento do tema. Aqui 

estão algumas sugestões de aspectos que poderiam ser analisados nos textos: 

a. clareza de conceitos

b. coerência entre as informações

c. emoções que o texto mobiliza

d. frases e palavras que refletem preconceitos

Para enriquecer a discussão, você pode sugerir que os alunos imaginem 

que efeito o texto provocaria em diferentes personagens ligadas à 
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trama da doença. Por exemplo: Como se sentiria um portador do vírus da Aids ao ler tal 

texto? O que aquela notícia provocaria num doente de Aids? E num viciado em drogas? Num 

homossexual? Como um marido infiel receberia aquela informação? 

É fundamental que o clima da classe seja de seriedade, mas não de medo. O tema tende a 

gerar ansiedade entre os alunos (entre professores também), e é importante abrir espaço para 

que essa angústia seja acolhida. Não é fácil encontrar um tom que reafirme a gravidade do 

problema sem assustar os alunos a ponto de gerar uma tensão que impeça a aprendizagem.  

Mas já sabemos que não é fácil ser professor, muito menos de Educação Sexual.

3. Peça que a classe pesquise lugares onde pode ser feita a vacinação para a prevenção do 

HPV. Aproveite para discutir com os alunos a importância do acompanhamento ginecológico 

periódico para as meninas. E de ressaltar que os meninos também precisam verificar se tudo 

está bem com a sua saúde de tempos em tempos.

9. Dificuldades da comunicação amorosa: o idioma da família

Do que se trata
O capítulo discute os diferentes códigos que as pessoas usam para se comunicar e os problemas 

que isso cria no relacionamento de um casal.

O que se pretende
Esse capítulo tem o objetivo principal de explicar as fantasias que cercam a escolha de um par-

ceiro amoroso, mostrando que a seleção de um objeto de amor reflete a linguagem afetiva que 

cada um conheceu na infância. A ideia é que, quando as pessoas conversam, usam as palavras 

como se estas tivessem um único significado, claro para todos; na verdade, porém, cada um 

traduz o que está ouvindo pelo glossário que recebeu em casa. Esse processo de comunicação 

truncada, aliado à tendência de transformar o parceiro em personagem de conto de fadas, 

faz com que a relação amorosa fique carregada de expectativas irreais, impossíveis de serem 

atendidas. Vale lembrar que essa distorção não se dá apenas na linguagem amorosa, mas afeta 

todos os tipos de comunicação entre as pessoas. Inclusive a que se dá entre alunos e professores. 

Sugestões de atividades e/ou questões a discutir
1. Faça um jogo com a classe: Como seria a bula de uma pessoa? Pode-se escolher uma figura 

pública, uma personagem de ficção. Ou cada aluno escolhe alguém de sua intimidade, sem necessa-

riamente revelar quem é.

2. Escolha uma cena de novela, livro ou filme que todos conhecem e tente decodificar com os alunos 

os diferentes vocabulários que os protagonistas usam.

3. “Quero ser feliz”. Discuta com os alunos os significados que essa expressão pode ter para cada um.

4. Peça aos alunos que leiam (ou leia para eles) o poema “Eros e Psique”, de Fernando Pessoa. Dis-

cuta a relação entre essa poesia e o texto do capítulo.
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10. As armadilhas do amor

Do que se trata
O capítulo descreve situações típicas do relacionamento amoroso, que resultam em brigas 

frequentes e repetitivas.

O que se pretende
Mostrar que as dificuldades do relacionamento fazem parte do enredo humano, qualquer 

que seja a idade dos parceiros. Cair nessas armadilhas é inevitável. No entanto, se as pes-

soas conhecerem essas tramas, poderão sair delas mais depressa e com menos sofrimento.

Sugestões de atividades e/ou questões a discutir
1. Peça aos alunos que identifiquem, nas novelas que estão passando na televisão, algumas 

das armadilhas citadas no capítulo.

2. “Os opostos se atraem.” Discuta com os alunos em que medida a afirmação é verdadeira.  

Questione com a classe os limites dessa afirmação, indagando se, na opinião deles, existem 

diferenças que inviabilizam a relação amorosa.

3. Peça aos alunos que sugiram outras armadilhas amorosas não mencionadas no texto.

4. Peça aos alunos que componham uma versão atualizada da história do Barba Azul, su-

gerindo o que a moça poderia fazer para evitar um desfecho trágico.

11. Saideira

Do que se trata
É a despedida entre a autora e seus leitores — suporte para que se faça a separação entre 

o professor e seus alunos. Esse capítulo está escrito em tom mais pessoal do que os outros 

e reflete as emoções verdadeiras que a autora viveu durante o processo de escrever o livro.  

O que se pretende
Abrir um espaço para a classe processar as emoções que as aulas sobre sexualidade mobi-

lizaram. Não se pretende que o texto seja tomado como um modelo a seguir. Ao contrário, 

espera-se que cada grupo de alunos e professores possa viver o momento de despedida de 

forma pessoal e verdadeira, sem a preocupação de seguir modelos externos. Espero que a 

ternura não esteja ausente desse momento.
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Quem se atreve a ser responsável pela Educação Sexual (seja em uma disciplina curricular, 

seja em encontros informais) está sujeito a situações complexas e embaraçosas, para as quais 

é difícil estar preparado. Principalmente porque é impossível prever as circunstâncias nas 

quais essas questões aparecerão e a configuração que podem tomar. Assim, o mais apropriado 

não é munir-se de respostas prontas, definidas de antemão. Se você tiver preparado um roteiro 

rígido e extenso para enfrentar essas cenas, qualquer desvio inesperado será suficiente para 

deixá-lo perdido. É pouco provável que o roteiro do aluno seja igual ao seu e, se você estiver 

preso a uma lição decorada, não vai conseguir estar à vontade para lidar com a situação 

presente e real.

O melhor recurso para enfrentar as cenas mais assustadoras é ser corajoso e perceber 

as emoções que a situação mobiliza. Não adianta se defender da emoção desqualificando o 

problema do aluno ou minimizando o sofrimento de seu relato. Ele sabe o que está sentindo 

e, se você for capaz de ouvi-lo, de acolher o sentimento dele, vai ajudá-lo mais do que se fizer 

o melhor dos sermões.

Aí vão alguns exemplos de situações difíceis com as quais você pode deparar.  Não vou dar 

receita para nenhuma delas, pois todas envolvem condições pessoais e não podem ser respondi-

das com generalidades. O vínculo específico que liga cada aluno a seu professor é que vai definir 

até onde se pode avançar, que nível de cumplicidade você está disposto a assumir. Mas algumas 

observações gerais podem ser feitas, para evitar erros mais graves.

Lembre-se: embora o professor muitas vezes seja visto como substituto dos pais, ele não tem a 

mesma responsabilidade nem o mesmo envolvimento. Sua autoridade e seu poder estão restritos à 

situação escolar, de modo que a intimidade que você tem com seus alunos, por maior que seja, é epi-

sódica, temporária. Sobretudo, é uma proximidade que está ligada à situação da sala de aula e que 

depende disso para se manter. No ano seguinte, você receberá uma nova turma, seus alunos terão 

outros professores, e é possível que essa intimidade evapore sem deixar traços. Portanto, é arriscado 

ceder à tentação de se acreditar poderoso e ir além do que as condições efetivamente permitem.

Mas é preciso reconhecer que muitas vezes o professor é, de fato, a única pessoa informada 

e mais velha em quem o aluno pode confiar. Assim, não se pode desperdiçar a oportunidade de 

estar próximo e amparar e orientar o adolescente em momentos dramáticos de sua vida. Em todo 

caso, vale sempre o conselho dos motoristas experientes: em dúvida, não ultrapasse.  

Cenas
  TEMIDAS
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1. “Estou grávida, meus pais me matam se souberem”

“Você sabe onde posso fazer um aborto? Se você não me der o endereço de um médico, vou 
procurar uma aborteira que minha amiga conhece.”

Ao indicar alguém para fazer o aborto de sua aluna, você se tornará cúmplice de uma atividade 

ilegal e será corresponsável pelo que vier a acontecer. Não é preciso aceitar a imagem que os ado-

lescentes pintam de seus pais, como pessoas intolerantes e violentas. Alguns pais são assim de fato, 

mas nem sempre isso é verdade. Antes de se comprometer com um palpite direto, ou de inventar 

uma desculpa para escapar da situação, procure entender melhor o que está acontecendo. Uma 

conversa amistosa e franca pode ajudar a aluna a se situar com mais clareza e fazer com que ela 

mesma encontre seu caminho. É pouco provável que não haja, na família ou no círculo de amigos 

dela, nenhum adulto esclarecido em quem a adolescente possa confiar. Há sempre algum tio ou tia 

mais aberto, ou uma madrinha ou amigo dos pais em condições de dar conselhos. Até a mãe de uma 

amiga pode ser uma aliada mais conveniente (e menos comprometida) do que você.  

2. “Quero transar com meu namorado”

“Me arranja uma amostra de pílula?”

Você pode ser amigo de seus alunos, mas sem esquecer que é representante de uma instituição 

e que, portanto, está imbuído de uma autoridade que um amigo não tem.  Assim, o que você 

disser terá mais peso do que o palpite de um colega. Então, é importante dar as informações 

pertinentes, para que o aluno tenha mais condições de tomar uma decisão. Não existe uma 

amostra de pílulas que sirva para todas as mulheres, de qualquer idade, e você não está cre-

denciado para avaliar as condições hormonais da aluna para saber qual o anticoncepcional 

que lhe serve. Muitas vezes a pílula provoca efeitos colaterais que precisam ser observados por 

um profissional, que é quem pode decidir se são males passageiros ou se exigem uma mudança 

de orientação. Além disso, a pílula evita a gravidez, mas não defende de doenças sexualmente 

transmissíveis. O uso de camisinha deve ser enfatizado sempre!

3. “Estou apaixonada por alguém mais velho”

“E que, ainda por cima, é meu professor.  Isto é... Quero dizer... Ora, você sabe de quem eu 
estou falando!”

“Sabe, professora, acho que duas mulheres podem ser muito felizes juntas. Isto é, principalmen-

te se houver uma diferença de idade e de experiência entre elas. Bem, não preciso dizer mais 

nada, né? A senhora vê algum mal em...  Quer dizer, se houver amor de verdade, por que não?”
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Você precisa ter a humildade de reconhecer que representa um excelente cabide para os 

seus alunos pendurarem suas fantasias. A maioria das paixões desse tipo (homo ou heteros-

sexual, não importa) é apenas reflexo da dificuldade dos adolescentes em criar vínculos 

de intimidade com seus pares, isto é, com pessoas de sua idade e do seu círculo.  Assim, o 

objeto dessas paixões não é a pessoa do professor — que, em geral, os alunos mal conhecem 

— mas a imagem idealizada da qual ele é revestido.

4. “Tenho medo de estar com Aids”

“Onde posso fazer o exame? Você vai comigo buscar o resultado?”

Essa angústia não pode ser negligenciada. Ainda que não haja fundamento real para esse 

temor (e como ter certeza disso?), é importante dar ao aluno angustiado a possibilidade de 

expor sua ansiedade e orientá-lo quanto às condições de contágio e indicar os caminhos de 

prevenção. Não se trata de fornecer apenas informações (estas estão bem claras no livro 

que este roteiro acompanha), mas de conversar abertamente sobre as questões específicas 

que o atormentam, ouvi-lo, fazer com que ele se sinta acolhido. Fazer ou não o exame é 

uma decisão dele; acompanhá-lo ou não para saber o resultado é uma decisão sua. Nada o 

obriga a fazer isso, mas se você concordar em acompanhá-lo, precisa estar preparado para 

os desdobramentos dessa decisão, caso o resultado do teste seja positivo.

5. “Você transa com seu(sua) namorado(a)?”

“E tem orgasmo?”

Você não é obrigado a responder a toda e qualquer pergunta de aluno. Sua vida pessoal não 

precisa (nem deve) ser devassada. Portanto, “isso não é de sua conta” é uma resposta perfei-

tamente digna a perguntas como essas. Mas é importante lembrar que o mesmo respeito é 

devido à privacidade do aluno. As aulas de Educação Sexual não devem servir de pretexto 

para obrigar os alunos a se expor mais do que desejam.

6. “Tenho medo de ser homossexual”

“Como posso ter certeza de que não sou?”

É mais comum esse temor ser manifestado pelos meninos, já que as manifestações de afeto 

entre os homens (de qualquer idade) costumam ser olhadas com desconfiança. As meninas têm 

mais oportunidades de expressar carinho por meio de contatos corporais. Basta observar como 
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meninos e meninas se cumprimentam: beijos no rosto são a norma entre elas, ou entre eles 

e elas, mas nunca entre eles. Assim, um homem se assusta facilmente com a própria ternu-

ra — e isso pode ser suficiente para levá-lo a duvidar de sua virilidade. Você prestará um 

grande serviço a seu aluno (e às mulheres com quem este irá se relacionar ao longo da vida), 

se puder ouvir suas dúvidas e acolher suas angústias sem se alarmar com sinais de sensibili-

dade nem confundir manifestações de afeto entre amigos com atração homossexual.

7. “Tenho medo de ser impotente”

“É normal a gente brochar?”

Essa é uma situação em que ouvir é mais importante do que falar. Se você disser ao aluno 

que todos os homens sentem essa insegurança em algum momento da vida, ele provavel-

mente vai achar que isso não é verdade, e que você só está fazendo essa afirmação para 

consolá-lo. É possível que o medo dele tenha uma origem concreta, a partir de uma experi-

ência frustrante ou traumática, da qual não deve ser fácil falar. Mas, se ele está trazendo a 

questão, é porque está disposto a conversar sobre o que se passou. Ouça-o.

8. “Meu pai vem falar com a diretora”

“Ele disse que não concorda com nada do que você ensinou.”

Não se acanhe em deixar que a direção da escola responda por você, já que a instituição 

é de fato responsável pelo que é dito em sala de aula. Daí a importância de não ultrapas-

sar os limites do que a escola está disposta a enfrentar — e de conhecer claramente esses 

limites. Converse com as autoridades da escola sobre os limites da liberdade do professor 

e a responsabilidade sobre o que acontece na sala de aula. Não convém ser mais avançado 

ou liberal do que a escola que você representa, a menos que esteja disposto a correr riscos 

por sua conta.

Falar de sexualidade é sempre uma confissão, um discurso na primeira pessoa, pois sig-

nifica falar de si mesmo, de suas crenças e valores. Esconder isso, tentar camuflar a própria 

emoção por trás de enunciados aparentemente impessoais, é mais que desonesto: é inútil.

Mas é impossível que a escola não fale de sexo. A sexualidade está lá, nas conversas de 

corredor, na ansiedade da sala dos professores, nos grafitis dos banheiros. É possível trazer 

à luz o que está nas sombras, sem banalizar seus mistérios? Será possível formatar a sexua-

lidade humana para fazê-la caber numa grade curricular? 
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Isto se aprende. Sempre, em todo lugar, desde o nascimento até a morte. Em cada gesto de 

afeto e ternura dos pais, entre si e para com os filhos; em cada emoção vivida com intensidade;  

em cada vínculo em que a intimidade abre caminho e se faz presente.  Pois cada uma dessas 

experiências nos molda, amadurece e enriquece — e assim nos prepara para a aventura 

misteriosa e mágica que é o encontro amoroso.

Será possível fazer isso na sala de aula? 

Podemos tentar. Se na sala de aula houver uma relação de confiança, e não apenas de poder, 

entre o professor e seus alunos; se entre os colegas houver um clima de intimidade, e não de 

competição, pode dar certo. 

Vamos fazer dar certo.

Sexualidade,
ISTO SE ENSINA?


