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I N T R O D U ç A O

Dentre as experiências vivenciadas na nossa trajetória profis-
sional, iniciada com a prática de professora de lQ grau, sendo poste-
riormente técnica da 2ª Delegacia Regional de Educação, e administrado-
ra escolar, destacamos como ponto de partida deste trabalho, o perfodo

~em que assumimos a responsabilidade de dirigir uma pequena escola pu-
b I ica.

o lidar frequente, neste perfodo, com alunos, professores, fun-
cionários e comunidade, fizeram-nos sentir de perto e numa visão bem
mais abrangente, os graves problemas da educação no Ceará e, mais espe-
cificamente, da realidade educacional pública da cidade de Crateús.
Percebemos o quanto a escola não conduz a uma compreensão da realidade
social, que a orientação escolar não responde as indagações e anseios
dos educandos.

Por consequência, a escola pública de lQ grau passou a nos in-
quietar, não só pela dimensão e gravidade de seus problemas, mas prin-
cipalmente por se tratar da escola básica das crianças e adolescentes
provenientes das camadas populares.

Entender a estrutura escolar passou a ser um desafio. Desafio
nascido da constatação de que esta também contribui para a constituição
da subjetividade do aluno de acordo com os interesses da estrutura de
poder da sociedade.

A questão da subjetividade humana sempre esteve entre nossas
preocupaçoes, por percebermos um certo menosprezo pela dimensão subje-
tiva em prol de uma supervalorização das questões econômicas, o que, a
nosso ver, relega a segundo plano a possibilidade de construção do in-
divfduo como sujeito de sua própria história. Além deste fato, cremos

- 01 -
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que, numa perspectiva dialética, estas duas dimensões do ser humano es-
tão relacionadas entre si num vínculo indissolúvel. Parece-nos que uma
leitura determinista e mecânica de Marx é responsável pelo desvincula-
mento de tais dimensões, proporcionando a quase eliminação do fator
subjetivo na história, o que só favoreceu a lógica de dominação capita-
lista, pois os representantes do capital reconhecem e utilizam os fato-
res subjetivos para veicular na estrutura psíquica dos indivíduos suas
ideologias conservadoras. Posteriormente explicaremos esta questão com
maior clareza.

Com base nestas preocupaçoes, passamos a ver a escola como uma
instituição situada num contexto sócio-econõmico, um espaço político de
controle e construção de ideologias. Anal isando a escola dentro deste
contexto, percebemos uma analogia entre as relações sociais da escola e
as relações sociais do mundo do trabalho. A escola numa sociedade es-
tratificada transmite os modelos sociais da classe dominante, forma os
cidadãos para reproduzirem essa sociedade, difundindo as idéias dessa
classe. Tal fato revela que a escola contribui para a manutenção da he-
gemonia capitalista, trabalhando sutilmente uma forma de pensar que
concebe as relações de dominação como naturais.

Portanto, a escola vista como um instrumento político ou intrin-
sicamente Iigado à estrutura de poder e controle da sociedade classis-
ta, além de ensinar aos alunos a ler, escrever, calcular e dominar o
conteúdo das disciplinas, estabelece uma forma de pensar e sentir atra-
vés de seu currículo oculto, ou seja:

".6ua.1J nOJl.mlU, vaiose» e. Me.nclU ..únbuc..ada..6 e. :tJr.a.n.6m.i.,t.i..-
das ao.6 a.1uno.6 de. /te.g!tlU .6u.bj ac..e.~u qu.e. u.tJw..:tuJr..a. lU
/totinlU e. /tei.a.cõu soeaü» na escora e. na vida da .6a.ta
de. au..ta". (1 )

Essas reflexões levaram-nos a ingressar no curso de Mestrado em
Educação, o qual nos deu condição de repensar vários aspectos da esco-
la: suas funções básicas e seu funcionamento, as relações sociais que
se processam no seu interior e desta com a sociedade, enfim os fatores
que a conduzem para a situação insatisfatória vigente.
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Além desses aspectos, consideramos também importante a visão da
educação como meio cultural e polftico, como arena de contestação e lu-

ta de grupos culturais e econômicos. Dentro desse aspecto brota uma no-
va perspectiva de educação fundamentada em categorias da práxis, tais
como subjetividade, mediação, classe, luta e emancipação, numa tentati-
va de resgatar o sujeito humano da lógica capital ista. Assim, fundamen-
tamos nossa crença de que a história pode ser mudada, que o potencial
para a transformação social existe, é real.

Como resultado do encontro entre as reflexões e leituras propor-
cionadas pelo Mestrado e a nossa prática profissional, fizemos opçao
por um tema de pesquisa que nos desse clareza do como se dá a formação
do educando, do como a escola, a sociedade forma "seus cidadãos".

Nossa preocupaçao inicial dava-se em torno da formação da cons-
ciência. QuerTamos investigar a relação existente entre a afetividade e
a consciência, pois atribufmos um papel relevante ao afetivo como ele-
mento básico na formação do indivfduo. Entretanto, por ser o assunto
complexo e abrangente, decidimos Iimitar nossa investigação ao aspecto
da sexualidade, fator essencial no desenvolvimento do educando.

De infcio, por consequência de leitura a partir de Wilhelm
Reich, as quais criticam o marxismo "grosseiro" por ter cometido um
crasso erro teórico e polftico ao eliminar a noção de subjetividade, ao
desprezar o modo pelo qual mediações concretas fundamentam a internali-
zação de valores e ideologias que inibem a formação de uma consciência
social individual e coletiva. Posteriormente, por considerarmos o tema
de fundamental importância nos dias atuais, quando a vivência da sexua-
lidade é fruto de uma chamada "revolução sexual" dos anos sessenta,
marcada pela rotulação de "liberdade sexual", quando na verdade não se
deu uma liberdade real às mulheres e homens para viverem sua sexualida-
de, simplesmente pressionou-os a praticar mais o mesmo tipo de sexo.
Embora tenha deixado de ser um grande tabu, não é dada à sexualidade
uma visão que evidencie naturalidade, sendo ainda encarada muitas ve-
zes como coisa feia, imoral e pejorativa. Hoje, fala-se, mais ou menos
livremente, de assuntos relacionados a sexo, porém há ainda rfgidos me-
canismos de controle, repressão e muita ignorância sobre a questão.
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~A escolha deste estudo sobre sexual idade, justifica-se nao so
pela importância do tema como elemento fundamental na vida dos indivT-
duos, mas, ainda e particularmente no caso do Ceará e Crateús, pela ca-
rência de estudos aqui existentes a respeito da sexual idade.

Nos últimos anos, a produção teórica acerca da problemática edu-
cacional tem gerado uma série de discussões, que procura compreender a
educação sob vários pontos de vista: sociológico, econômico, psicológi-
co e polTtico no contexto de uma sociedade capitalista.

Entretanto, estranhamente, como por ironia, um fenômeno como a
sexual idade, percebido por todas as pessoas em suas interrelações, nao
vem encontrando uma preocupação explTcita por parte dos educadores cea-
renses. Por ser algo que "todo mundo sabe!", intui, mesmo que oficial-
mente se ignore, é criticável que a sexualidade humana não venha sendo
discutida a contento nas escolas ou mesmo pela intelectual idade educa-
cional desse Estado. (2)

Por consequência dessa falta de estudos mais profundos, o tema
continua sendo uma questão encarada como algo exclusivamente privado,
particular ao indivTduo, sem visualização da interrelação que há entre
sexualidade e a vida social e polTtica. Pelo mesmo motivo, torna-se um
tema defendido e usado pelos que vêem no sexo uma fonte de lucro, um
mecanismo para incentivo do consumo, pois, como analisaremos no primei-
ro capTtulo deste trabalho, a transferência da energia libidinal para o
trabalho explorador, resulta numa lacuna nos desejos e necessidades do
indivTduo. DaT a sexualidade ser usada e funcionar como incentivo do
consumo de necessidades não reais.

Para nós, sexual idade é uma força interna ao indivTduo que em
sua expressão interfere na nossa vida polTtica, econômica e social. t
uma realidade que abarca a pessoa humana em toda a sua integridade, in-
tervindo fortemente no seu desenvolvimento. t uma dimensão existencial,
criativa, dinâmica, dialética, processual. t, portanto, histórica, sem-
pre aberta a novas significações.

Tendo a sexualidade uma dimensão tão ampla, é questionável o
porquê da não orientação sexual na escola pública de primeiro grau, cu-



05

ja cl ientela é constituída de crianças e adolescentes que estao em
plena fase de desenvolvimento do seu corpo. Como diz Cândido:

"0 pvUodo eJ.Jc.olaJtc.oÁ..nude. c.om a Jte.volução bÁ..olôgÁ..c.a
que. tJtan6noJtma não ape.nQÂ o no~~o c.OJtpo, m~, ~obJte.tudo,
o nOMO eJ.JpZtú.:to e. a nM~a ~ouabilidade.". (3)

Segundo Wilhelm Reich, o problema central da juventude é a ques-
tao das relações sexuais no momento da adolescência. Neste sentido,
alerta:

"A [uventuâ». :tem mW que. um ~Á..mpleJ.J dÁ..JtUto ti ' Á..nnoJt-
mação' , e..e.a:tem ple.na.me.n.:te.dÁ..JtUto ti .sua ~exuaccdade,
Re.:tÁ..Jtam-lhe. este. dÁ..JtUto. Em nume.Jto~o~ [ovens, a C.On6-
uê-nUa da ~ua sexuai.idade. deJ.JapaJte.c.e.umeJ.Jmo, nao ~em

oeas.ionan: gJtav16~Á..m~ pe.Jt:tuJtbaçõeJ.Jdo e.qtU11buo p~ZqlLÁ..-
ce na Idade da pube.Jtdade.". (4)

Concordamos com os autores citados acima. t realmente intrigante
o descaso para com a sexualidade dos adolescentes, constatado no coti-
diano escolar. Na verdade, o indivíduo passa boa parte de sua vida na
escola, onde lhe ensinam "quase tudo", mas não lhe falam sobre o desa-
brochar natural de sua sexualidade e do seu próprio desenvolvimento.

Dito isso, fica evidente a necessidade de estudos acerca da se-
xual idade. E esta pesquisa visa contribuir para a discussão de uma pos-
sível orientação sexual na escola públ ica de lQ grau. Esta deverá ter
por objetivo desfazer concepções errôneas, oferecer informações cienti-
ficamente corretas, permitir às pessoas que percebam a si e à sua pró-
pria sexualidade como seres normais, sem culpa. Deverá visar, também,
desinstitucionalizar internamente o homem, torná-lo livre para criticar
a moral vigente, sendo crítico da própria moral idade de forma responsá-
vel, movido por razões internas e nao por normas impostas externamente.

Segundo Marta Suplicy, é desejável

" que. ~e. aboJtde. a ~exuaci.dade denrno de. um e.nnoque.
~ôuo-c.u.1.:tuJc.a.f., amplie. a v~ão de. mundo do eJ.J:tudan.:te., e.
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o ajude a ap~o6undan e ~e6letin ~ob~e ~e~ p~ôpnio~ va-
Lones . Vec.oMente dess:a. postuna. ê o ~upeJ..to pelM di6e-
~entu opiru..õu e pela digru..dade e individualidade do
~~ humano". (5)

Ao optar por esta temática, faz-se necessário captar e inter-
pretrar o sentido que os adolescentes têm de sua real idade, apreender
como pensam sua sexual idade desvelando suas concepções e valores. As-
sim, tornou-se inevitável um encontro direto com os adolescentes na es-
cola públ ica de primeiro grau, a qual espelha uma real idade comum em
todo o Estado do Ceará. DaT, termos marcado este encontro na cidade de
Crateús.

Dentre outros fatores que nos levaram a escolher Crateús como
"locus" de pesquisa, está a adjetivação de cidade promTscua, atribuição
consequente da intensa vida noturna e de um certo grau de "liberalismo"
caracterizado pelo número de adolescentes grávidas que diariamente pro-
curam os consultórios médicos. Crateús, como outras cidades do inte-
rior, enfrenta dificuldades para dar uma direção promissora a sua ju-
ventude, e muitos passam a usar o corpo como meio de sobrevivência, co-
mo no caso de envolvimento de meninos com homossexuais.

Vários adolescentes que responderam os questionários por
aplicados, fizeram referência aos homossexuais, como expressam as
postas abaixo:

~nos
res-

" um veado já. andou ~M de mun e eu nao ac.eJ..teL E

ele pagava bem pela ~Ma".

" o p~oblema ê que algUM jovens nao quenendo ~e ma..6-

tMban vã.o ~ dos ' gay~ " po~ elu (o~ ,gay.6' I dão
dinhwo pana elu".

"AtguM quando ~entem nec.u~idade de tnansan: e que MO

enc.o~am um panc.wo do .sexo oposs:o, pa..6.6ama tnansa):
cem animw ou c.om 'gay~ " po~ alêm de .se ~~ 6az~em
ainda ganham dinhwo".
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Pesquisando em dois hospitais da cidade a comprovação do alar-
mante Tndice de adolescentes grávidas, constatamos através dos prontuá-
rios do mês de março/90, 35 parturientes de treze a dezenove anos, den-
tre elas, 21 solteiras, as quais sem estrutura fTsica, emocional e eco-
nômica para arcar com as consequências do fato, se vêem obrigadas a re-
nunciar aos estudos. Obviamente, essa situação restringe as opçôes edu-
cacionais e profissionais da adolescente, contribuindo para a manuten-
ção de um estado sócio-econômico carente.

Explicar tal fato social não nos compete neste trabalho, mas nos
leva a questionar e atribuir à educação uma parcela de responsabilidade
pelo descaso desta para com a formação e informação da vida sexual dos
adolescentes. Parece-nos que "Ll be rdade sexual" aliada à ignorância, à
falta de diálogo com os pais ou professores e à pobreza, compõem o ce-
nário perfeito para a gravidez na adolescência.

Portanto, é fundamental que se questione a quantas anda a educa-
ção, que se reflita mais sobre nosso cotidiano pedagógico, que se per-
gunte mais sobre seu futuro.

A fundamentação teórica deste trabalho, que será explicitada nos
capTtulos seguintes, baseia-se em teorias pedagógicas que concebem a
educação numa visão de totalidade, onde a escola tem um papel polftico
próprio, não sendo vista como a alavanca para a transformação social,
nem apenas um aparelho ideológico reprodutor das desigualdades sociais.
Mas, de acordo com Gadotti, como:

"um espaco po.f2tic..o, Li.mlia.do ( ••• ) de hnpouâ.nc.i..a. Jte1.a.-
tiva na .6upeJtacão das c..ortbtacüCÕe..6da .6ouedade".(6)

A escola vista como um instrumento concreto que deve ser utili-
zado para o desenvolvimento do homem e da sociedade civil como destaca
o pensamento gramsciano.

Sobre esta visão de escola diz Giroux:

" ai.> e..6c..o.la.J.Jdevem .6eJt vcsras c..omo Loeai» .60~
c..ontJtaditóJtiO.6 maJtc..ado.6pOJt luta e ac..omodacão, que nao
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podem -6 eJt v-i.ÃtO-6c.omo totabnente nega.,tivM em teJtmO-6 de

-6eu.ó e6w0-6 -60blLe 0-6 que -6ão poLilic.amente despo jados .
( ••. ) E6wvamente a. escaia. nem e. um ba.lu.aJtte da. domina-

ção, nem um 'Loeus' de Itevolução".(?)

Portanto, o pressuposto norteador da pesquisa reconhece o fenô-
meno educacional profundamente relacionado com os fatos fundamentais da
sociedade. E a sexualidade - como já nos referimos, uma força interfe-
rente na nossa vida polTtica, econômica e social, estará em destaque
como aspecto importante do processo educativo.

Em toda sociedade existe uma forma de transmitir normas de con-
duta, atitudes, crenças e valores sobre a sexualidade. E é dessa manei-
ra, através de ações, na maioria indiretas, que se estruturarão no in-
divTduo suas idéias, práticas e percepções da sexual idade em geral.

Vale sal ientar que na escola, embora se estabeleça silêncio
diante da sexualidade de seus adolescentes, esta se manifesta sutilmen-
te quer através de atitudes de professores, quer atrás das portas, nos
banheiros, na pornografia.

ImplTcito nestas colocações, esta o pressuposto de que a orien-
tação sexual na escola públ ica de lQ grau é uma necessidade defendida
pelos adolescentes, os quais estão dispostos e interessados a refletir
sobre as questões sociais que estão intimamente relacionadas à vivência
da sexualidade.

Com base nesses pressupostos levantamos as seguintes hipóteses:

1ª A ignorância, consequente da desinformação e do desconheci-
mento, é utilizada como instrumento do poder, e favorece a
internal ização e reprodução das interdições sociais quanto à
vivência da sexualidade.

2ª Embora a escola públ ica não desenvolva uma orientação sexual
explTcita, formal, a norma sexual perpassa toda a experiência
_scolar do aluno.
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- CapItulo I -

A SEXUALIDADE CONTEXTUALIZADA NO SOCIAL

1. polftica e Educação Sexual

Uma observação superficial no que diz respeito às discussões
acerca da Educação Sexual, parece demonstrar que estas surgem sempre
como consequência de problemas que afligem a normal idade de nossa so-
ciedade.

A proliferação de doenças venéreas, de nascimentos ilegftimos, a
alta taxa de crescimento demográfico, o fenômeno AIDS, abortos, sao
considerados problemas que estão intrinsicamente ligados à sexualidade.
Para solucioná-los busca-se a Educação Sexual, que nesse caso passa a
ser interpretada fundamentalmente como transmissão de conhecimentos fi-
siológicos e anatômicos, mais preventivos de comportamentos indesejados
do que promotores do bem estar e da felicidade sexual dos jovens.

Um dos problemas mais agravantes que vem se dimensionando inten-
samente a cada dia, é a preocupação da população, a qual acarreta con-
sigo problemas polfticos e econômicos. Até a segunda metade deste sécu-
lo, e em vários perfodos da história, foi considerada de fundamental
importância, tanto para os indivfduos como para a sociedade, uma alta
taxa populacional. Pensava-se que, quanto maior a população, mais rica
a sociedade e mais forte o exército. Entretanto, com o advento da tec-
nologia moderna avançada, acabou-se a necessidade de uma força de tra-
balho muito numerosa; a tecnologia e o poder nuclear passa a ter mais
importância militar do que grandes exércitos, as máquinas fazem o tra-
balho de milhões de homens.

- 10 -
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Segundo Muraro (1), é surpreendente o fato da espécie humana ter
atingido o primeiro bilhão de habitantes somente na metade do século
passado, e em pouco mais de cem anos depois ter quadrupl icado este nú-
mero. Observando o perfodo em que ocorreu este crescimento rápido da
população, constataremos a fase de evolução capitalista, cuja base é a
exploração de alguns homens sobre outros. Daf a questão populacional
tornar-se problema, por ter fundamental importância para o sucesso ou
fracasso dos planejamentos econômicos de interesse do capital. Com o
avanço tecnológico grandes populaçôes não se fazem necessárias.

Só para ilustrar, vejamos o caso da Romênia sob o governo de
Ceausescu, o qual estava determinado a elevar a população romena de
vinte e três para trinta milhôes de habitantes. Para tanto instituiu
uma série de medidas, tais como uma "po lIc la q lneco loq lca'!, submetendo
regularmente as mulheres adultas a exames médicos para detectar uma in-
terrupção de gravidez.(2)

Em contraste à situação romena, a China, com mais de um bilhão
de habitantes, vê-se obrigada a estabelecer medidas severas para impe-
dir o aumento de sua população.

Assim percebemos como a população torna-se um problema econômico
e polftico, tornando, portanto, necessário

"a.na...tióaJt a. ta.xa. de na..tllida.de, a. Idade: de c.a..6a.mento, 0-6
na-6c.imento-6 legl.timo-6, a. p~ec.oc.ida.de e a. 6~equênc.ia. da..6

~rda.CÕe,6 -6exucU,6, a. ma.n~ de to~nâ.-la..6 6ec.unda..6 ou e,6-

tVr..w, a. inc.idênc.ia. das p~c.a..6 c.on.tMc.ep.tiva..6 • " (3 )

Interessa-nos com is~o, constatar que no cerne destes problemas
econômicos e polfticos da população está uma questão considerada de
respeito exclusivo ao individuo, que e a sexualidade. No entanto, a se-
xual idade não se encontra I Imitada no campo InOIVloual, mas numa encru-
zilhada onde se articula o ser e o existir individual e coletivo. t um
terreno hfbrido entre o pessoal e o social.

Nas palavras de Muraro.
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"o ..6 exo ..6 e. e.nc.on:tJta. na. aJttic.u.la.e.ão d0..6 do-ÚJ UXO..6 da. V.{.-

da. huma.na.: o -i..ndiv-i..dua.i e. o c.olilivo. Ê a.o me...6motempo o
eleme.nto ma.J....6 -ÚnpoJr;ta.nte. do domlrdo de. nOMa. -i..nteJÚoJU..-
dade., o lugaJt onde. -i..nte.gJta.mlib-i..do, pu.l..6Õe...6, desejos,
6une.Õe...6, pJta.ze.Jte...6 e. des pJta.ze.Jte...6 , e. mo«tna. I.> e.Jt o eleme.nto
ma.J....6 -i..mpoJtta.nte. da.qu.-tlo que. c.ha.maJte.mol.>a. 'e.c.onom-i..a.potZ-
tic.a. da. vida:", -ÚJto e., a. Jte.gu.la.e.ão das popu.la.e.Õe...6, c.om
todos 0..6 s eus e.6e.ilo..6 globa.J....6".(4)

Sob este prisma, consideramos que não podemos separar o indivi-
dual do social, a reflexão e suas consequências práticas, o público e o
privado, a objetividade e a subjetividade. Numa visão dialética não se
concebem tais dicotomias, pois, estas, constituem sérios obstáculos à
apreensão do real, e consequentemente, impedem uma leitura de realidade
que compreenda as atuais formas de dominação existentes na sociedade.

No que se refere à subjetividade, não podemos negar o descaso
desta questão no interior das análises sociais, tanto que, sendo alvo
de crítica por parte de certas correntes que se propõem marxistas, foi
encarada como uma questão burguesa. Tamanho equívoco é inconcebTvel,
pois, como diz Silveira,

"a. Obj ili VIdade na. hJ....6tôJU..a. e. -i..mpe.n..6á.vel I.> em uma. l.nt-i..ma.
C.OMU po ndênUa. c.om a. I.> ub j iliv-i..da.de.. Não há. obj ero I.> em
I.>uje.ilo, ass-im c.omo não há. ..6uje.ilo ..6em objeto". (5)

Portanto, um ponto de vista mais avançado, é o que não hiposta-
sia a separação entre objetividade e subjetividade, ou que não reduz
mecanicamente essa àquela, mas é o ponto de vista que aborda ambas as
esferas em sua constante relação dialética.

Dentro dessa compreensao, vale citar as análises de Wilhelm
Reich (6), autor das contribuições mais originais ao debate em torno de
Marx e Freud, cuja preocupação maior encontra-se numa possTvel visão de
totalidade humana, onde se deveriam elucidar as dimensões objetivas
trabalhadas por Marx - e as dimensões subjetivas trabalhadas por
Freud.
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o problema fundamental a ser anal isado na visão de Reich, con-
siste em saber o que impede a correspondência entre situação econômica
e a estrutura psíquica das massas populares, quer dizer, compreender a
_ssência da estrutura psicológica das massas e sua relação com a base
econômica da qual se origina.

Partindo deste pensamento, Reich tenta harmonizar a psicologia
profunda de Freud com a teoria econômica de Marx. Para ele

"a. ew.tê.ncia huma.na. ê deteJr.mina.da. tan:» pelO.6 pILOC.U.6 0.6
iY!..6tin..tivo.6 c.omo pelO.6 pILOC.U.60.6.6óuo-ec.onômic.o.6". (7)

Criticando os "marxistas comuns", acusa-os de fazerem uma leitu-
ra mecanicista de Marx. Somente esse fato, os faz separar completamente
a existência econômica da existência social como um todo. Para Reich,
todas as condições humanas deveriam ser enfocadas para melhor as com-
preender o social. Daí, as real izações mais pessoais, mais íntimas do
instinto e do pensamento humano serem analisados juntamente com as con-
dições que fazem parte do processo de trabalho.

Preocupado com a força da ideologia, Reich a percebe como uma
força material, já que esta repercute sobre o processo econômico. Assim
explica:

"0 .tJta.ba1.ha.dolL ( ••• ) tanro .606Jte a. in6fuê.ncia da. .6ua
pJtóplLia. .6ilua.cão de .tJta.ba1.ho c.omo a. da. ideologia. geJta..t
da. sociedade, Ma..6c.omo o homem, se]« qua..t 60Jt a. c.ia..6.6e
.60Ua..t a. que peJt.tenca., não ê a.peY!.a..6objeto du.6a..6 in-
6fuê.nUa..6, ma..6 .também a..6 JtepJtoduz em .6Ua..6ativida.du, o
.6eu modo de peY!..6a.Jte de a.gilt deve .6eJt .tão c.on..tJta.dUólLio
quanxo a. sociedade que lhe deu olLigem. Ma..6a. ideologia.
.60Ua..t, na. medida. em que a..t.teJta.a. u~ p.6lquic.a. do
homem, não .6Ó z e JtepJtoduz nele ma..6 .também - o que ê ma.i.6
impoJt.ta.n..te -.6 e .tJta.Y!..660Jtma.numa. 60Jtca. axiva, um pode».
ma..teJtia1., no homem que por: .6ua vez .se .tJta.Y!..660Jtmouc.on-
c.Jte.ta.men..te e, em c.oY!..6equê.ncia, a.ge de modo di6eJten..te e
con..tJta.dUólLio" • (8)
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Com esta afirmativa, Reich vem reforçar o pensamento marxiano de
que as idéias dominantes de uma época são as idéias da classe dominan-
te, principalmente quando percebe que as contradições da estrutura eco-
nômica da sociedade se enrafzam na estrutura psicológica das massas,
pois, cada ordem social para sobreviver, cria nas massas uma forma de
pensar que propicie atingir seus objetivos fundamentais.

A fim de evidenciar a complexidade destas questões, o referido
autor apodera-se das descobertas de Freud acerca dos mecanismos da
opressao e repressão sexual, para constatar que, historicamente, o sur-
gimento da repressao da sexual idade dá-se com o inIcio das divisões de
classe. Por conta deste fato, Reich afirma que é preciso transformar a
estrutura social para que as pessoas possam viver sadiamente, visto que
e a estrutura social, através de suas instituições, que impõe uma vida
miserável às massas através da inibição moral da sexual idade natural,
iniciada logo nos primeiros anos de vida da criança. Esta inibição, se-
gundo Reich,

"Lonna: a. C!l.ia..nça. mednosa, :t2mida., .6ubmi.6.6a., obe.cüe.nte.,
'boa.' e. 'dócil', no .6e.n:tido a.u:toJr.itâJr.io da..6 pa.la.VJr.a..6.
Ela. tem um e.6mo de. pa.Jr.a.i..i.6a.çã.o .6oblte. a..6 6oltça..6 de. Ite. -

betiã.o do homem, poltque. qua.lque.Jr. impul.6o V~ ê a..6.60-
ceado a.o me.do; e. c.omo .6 exo ê um a..6.6 unto pltoibido, há. uma.
pa.Jr.a.i..i.6acdo 9 eJta.l do pe.Y/..6amerdo e. do es p1M..:to CJr2t.i..-

eo" • (9)

Ou, a inda:

"a. inibiçã.o .6 e.xua.l aLte.Jr.a. de. ta.1.. modo a. es ouuuxa do
homem eco nomic.a.me.n:te. opJr...i.m..i.do,que. ele.' pa..6.6a. a. a.g..i.Jr.,
.6 e.n:t..i.Jr.e. p e.Y/..6 a.Jr.c.on:tJr.a.0.6 .6 eus ph.ópJr...i.O.6in:te.Jr.e..6.6es mate. -
Jr...i.a...i..6".(lO)

Isto nos leva a crer que, atraves da inibição sexual, somos
submetidos a um processo de enquadramento sexual. Mesmo sem uma orien-
tação explfcita, as instituições como, especificamente, a escola e a
famflia, estão a fornecer uma formação dentro do contexto filosófico,
religioso e polftico consoante com normas e valores atuais da socieda-
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de. Assim, não resta dúvida: desde que nascemos estamos submetidos a
uma determinada "educação sexual".

Entretanto, quando se traz à tona a questão da educação sexual,
geralmente não se trata de uma preocupação para com o prazer e o bem-
estar dos indivfduos, e sim um pretexto para contornar alguns fatos
considerados prejudiciais a ordem estabelecida.

Marcos Ribeiro, sexólogo carioca, num artigo publicado na revis-
ta Femina, mostra alguns motivos pelos quais se tentou implantar no
Brasil uma educação sexual. Em 1915, como instrumental eficaz no

"c.ombate. ã mMtUJtba.eão e. M do e.neM -6 e.xualme.nte.
tJta.n-6mÁ."MZvw, e. que. plte.paltM-6 e. a. mu.lhe.Jt palta. O
de.-6e.mpe.nhoa.de.qua.do de. -6e.u 'noblte.' pa.pe.t de. e.-6pO-6a. e.
mãe."•

Na década de vinte,

"c.omo uma. 6oltma. de. e.vliaJt a. pe.Jtve.Mão moJta.l, M p-6ic.0.6e.-6
-6e.x~ e. a. de.ge.ne.Jta.eão 6Z-6ic.a., be.m c.omo M-6e.gUJta.Jt a.
-6 a.udá.ve.t lte.pltOdueã.o da. as péc.ie." • ( 11)

Isto nos revela que ao longo da história a educação sexual tem
sido fundamentalmente um mecanismo para a solução de problemas. Deste
modo, perde-se a perspectiva de uma Educação Sexual que visualize a
pessoa como um todo, situada num contexto social e que procure esclare-
cer o caráter especffico da sexualidade humana, enquanto não só meio de
reprodução, mas também de relação e enriquecimento interpessoal.

Urge transformarmos os padrões de relacionamento sexual vigente.
Para tanto precisamos superar a ignorância tão marcante na vida das
crianças, adolescentes e adultos. t a ignorância um grande empecilho à
obtenção do equilfbrio do sujeito com o mundo. t ela que nutre as su-
perstições, propicia a absorção de idéias falsas, além de impedir a sua
própria superação, dificultando os questionamentos, o pensar e o repen-
sar sobre nós mesmos.
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t nesta Iinha de raciocInio que procuramos discorrer este traba-
lho, precisando, contudo, captar uma noçao mais abrangente da sexuali-
dade, tendo em vista a dimensão histórica em que ela vem se desenvol-
vendo.

2. visão Histórica da Sexualidade

lIA Origem da FamII ia" de Friedrich Engels, estabelece v lncu los
entre o econômico e o sexual, quando suspeita do papel desempenhado pe-
la sexualidade no desenvolvimento da sociedade. Convém destacar o que
ele escreve:

"üe: acendo c.oma conc.epção ma.:tvúalJ.J.:d.a,o mato« de.teJt-
minan.te da hi6tóJtia é a pltodução e a Itepltodução da vida.
E~te pltoc.~~o aplt~en.ta. dupla na.:tuJteza. POItum lado, o
homempltoduz comedo:, pltovidenc.ia. no ~en.tido de teJt v~-
.tuâJúo, habitação e M uteMWM que lhe ~ão nec.~~a-
nLo, po): otüno lado de geJtaotünos homens, ~to é, de
pltopaga a ~péc.ie". (12)

O ponto crucial a ser considerado nesta citação, é a importância
atribuIda à produção e reprodução da vida, centrada no trabalho e na
geração do próprio homem. t trabalhando a natureza, transformando-a,
produzindo a realidade econômica que num lento processo se chega à di-
mensao dos sistemas atuais. Contudo, este processo por si só nao tem
consistência, concomitantemente faz-se necessário que o homem se rela-
cione socialmente, e num simples ato sexual multipl ique-se numa popu-
lação.

Isso nos leva a crer que a produção econômica e a propagaçao da
espécie, marcam fortemente o desenvolvimento da sociedade humana. As-
sim, é interessante notar que na história da propagação da espécie, as-
sume papel fundamental uma questão considerada Intima e de foro indivi-
dual: a sexualidade.
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Entretanto, esse carater individual ista que se atribue à sexua-
lidade pode ser negado, partindo do princTpio de que so e possTvel a
vivência desta no momento em que se estabelece relação com outros.

Percebemos que a relação do homem com a natureza produz a reali-
dade econômica que evolui e se complexifica nos sistemas econômicos do
presente. Contudo, esta relação do homem face à natureza se concretiza
basicamente como um ato social e não individual. O que equivale dizer
que, ao mesmo tempo em que o homem age e se relaciona com o mundo, de-
senvolve relaçôes sociais produzindo assim a história das relações com
os outros homens. Na medida em que o homem age e se relaciona com o
mundo natural e social, ele desenvolve um processo de transformação do
mundo e de si próprio.

Convém ressaltar que em estudos de anãl ises das comunidades pri-
mitivas, especialmente nas pesquisas de Mal inowski , constata-se um de-
senvolvimento paralelo das condições econômicas e do relacionamento
afetivo entre os povos. Segundo Reich, verificou-se um declfnio da mo-
ral da economia sexual, paralelamente ao progresso na produção econômi-
ca, ou seja, com o avanço das forças produtIvas e consequentemente uma
maior produção, aparecem os primeiros conflitos entre o homem e a mu-
lher, e com eles o casamento monogâmico, estabelecendo assim um compor-
tamento sexual anti-social. Diz Reich:

"a. mono 9 a.rrú.a. c ompuL6 ÕILÚl .6UlLg.tu a. paJr..:tút da. c onc..e.n.bta.cão
da. JÚque.za. na..6 mã0.6 de. uma. pessoa, a. paJr..:tút do desejo,
c..omo UCJl.e.ve. Engw, 'de. deixa»: um JÚque.za. a.O.6 M.1.ho.6
desre. homem e. a. ma1...6 rU.nguêm'''. (1 3)

t importante enfatizar que neste processo de evolução e trans-
formação do mundo, o sujeito da ação não é o indivTduo isolado, mas um
grupo. Portanto, numa relação de comunidade, as ações e relações são
decorrentes de interesses comuns, do modo como concebem o mundo, dos
valores que possuem, das relações de poder fundamentalmente Iigadas por
laços econômicos e estruturais.

Denota daf, a complexidade de uma sociedade, a qual anal isaremos
a seguir, tomando por princfpios o pensamento de Antonio Gramsci, mar-
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xista italiano, sfmbolo de luta por uma renovação democrática e huma-
nista da cultura e da sociedade.

2.1 A sociedade e sua organização

Segundo os princfpios marxistas, os interesses e os conflitos de
classes determinam a nossa existência atual, o que impl ica dizer que
por trás dos fatos, presente está o interesse de classe. Para melhor
percebermos estes interesses, faz-se mister uma compreensão do sistema
societário, visto sob a ótica do pensamento de Gramsci, que numa visão
de totalidade dialética, soube captar o cotidiano como lugar dos con-
fI itos sociais.

Para compreender o sistema social, ou mesmo analisar um perfodo
histórico determinado, Gramsci concebe a sociedade articulada em duas
esferas complexas, distintas e vinculadas dialeticamente: a estrutura e
a superestrutura. Estas esferas ligadas organicamente formam o que
Gramsci denominou de Bloco Histórico, o qual deve ser considerado como

"O povüo de. paJttida. de. uma. a.n.áiM e. da. ma.neÁJUI. c.omo um
.6b.,te.ma. de. vai.Olte..6 c.u..Uwuú.6 ( ••• ) implte.gna., penetna,
.6 o~za. e. in:te.gtta. um .6b.,te.ma. .6oei.ai" . (14)

A
, definida como o conjunto das forças sociais e doestrutura e

mundo da produção. A
, caracterizadasuperestrutura por sua vez e como

elemento mais dinâmico, que através do conjunto das forças sociais pos-
sibilita as mudanças na estrutura. Entretanto, a superestrutura não po-
de ser considerada uma realidade homogênea, e sim um complexo contradi-
tório e discordante, visto ser

"lte.6.te.xo do c.onjun:to das Ite..ta.CÕe..6 .6oc.ia.b., de. pnadu-

ciio" . ( 15)

Tal conjunto de relações envolve dois aspectos fundamentais: sociedade
civil e sociedade polftica. Estes dois grandes nfveis da superestrutura
mantêm relações permanentes, colaboram-se e são utilizados e combinados
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pela classe dominante no exercício de sua hegemonia. A sociedade civil
~
e o

"c.onjunto dos oltgawmo.6 dcto« plÚvad0.6 e. connesoonde ã.
ôunção de. he.ge.moyúa que. O gltupo dominante. e.xe.Jtc.e. .6 oblte.
:toda. .6 oc.cedade" • (16)

É o lugar do confl ito social. A referida hegemonia é normalmente exer-
cida pela classe dominante, tendo em vista a posição ocupada pela mesma
na estrutura de produção e no controle da sociedade política, que a
grosso modo corresponde ao Estado. Portanto, compete à sociedade polí-
tica as funções de coerçao e manutenção da ordem social, auxiliada pelo
domínio jurídico.

É preciso enfatizar que a hegemonia representa uma realidade
complexa e dinâmica, onde estão envolvidos dirigentes e dirigidos. Em-
bora seja somente pela hegemonia que um grupo possa dirigir e dominar,
isso so acontece porque consegue se articular e persuadir sua direção
do complexo da sociedade. E logicamente, os grupos que se deixam diri-
gir e dominar o fazem porque, no momento, apresentam-se incapazes de
articularem-se e desfazerem suas concepções.

Subtende-se, portanto, que os grupos subalternos podem ampliar
suas perspectivas de transformação social, já que resistindo, fazem da
sociedade civil um campo de batalha entre dirigentes e dirigidos.

Por sua vez, a classe dominante detentora da hegemonia, promove
sua sustentação através de vários mecanismos, utilizando-se de escolas,
igrejas, meios de comunicação e outros canais, através dos quais repro-
duz constantemente as condições de sua produção, o que num sistema ca-
pitalista como o nosso, significa reproduzir a estrutura classista da
sociedade.

As considerações anteriores mostram claramente que a classe do-
minante está constantemente a criar mecanismos que reproduzam as condi-
ções de sua dominação. Ela compreende que para conservar-se hegemônica,
precisa ter o máximo de controle sobre a sociedade civil, difundindo
sua ideologia, ou seja, sua concepção de mundo. Para tanto instrumenta-



20

liza-se de todos os meios que permitam influenciar a "opinião pública".
t por isso que Marx e Engels dizem textualmente:

"M idêJ.M (Ge.dank.e.n) da. ciass e. dominante. .6ão , em c.ada
êpoc.a, M iduM dominante..6; Ls:» ê, a C.W.6 e. que. ê a
60ltca ma..tvúai. dominante. da .6 occedade ê, ao me..6mo.tempo,
.6 u..a. 60ltca es p..i.Jr....U.u..dominante.. A c.lM.6 e. que. .tem ã. .6 u..a.

dJ...6po.6iCão0.6 me.J..o.6de. pltoducão ma..te.JtJ..a.ldJ...6põe., ao me..6-

mo tempo, d0.6 me.J..o.6de. pitOducão e..6p~a.l, o que. 6az
-com que. a ela. se.jam .6ubmwdM ao me..6motempo e. em me-

dia, M iduM daque1.e..6 ao.6 qu..a.J...66a.lta.m 0.6 me.J..o.6 de.
pltodu..cão e..6pJ..Jtliua.l. M idêJ.M dominanxe» nada. ma.J...6 .6ao
do que. a e.xplte..6.6ãoLdeiu. das Itela.CÕe..6ma..te.JtJ..a.J...6dominan-
tes, M Itela.CÕe..6ma..te.Jr.i..a.,ú,dominanre» concebcdas c.omo
idêJ.M; oonranro , a e.xplte..6.6ãodas Itela.CÕe..6 que. tonnam
uma c.lM.6 e. a c.lM.6 e. dominanre; posüardo ; M id"UM da.
.6 u..a. domina cão " • ( 17)

Enriquecendo a discussão desta problemática, Wilhelm Reich in-
vestiga as raTzes do processo de ideologização, e efeitos consequentes
sobre a consciência, constatando que:

"eada ge.Jta.cão eme.Jtge.nte. ê e..6.tJtu..:tuJta.lme.nte.mode1.a.da. em
.6u..a. oltganJ..zacão p.6Iqu..J..c.a.6e.gundo uma 60ltma c.ompatlve1.
c.om 0.6 inte.Jte..6.6es do .6J...6.temado poden": (18)

Somente esta constatação poderia responder a intrigante questão
de sua investigação:

" como ê pOMI»e1. que. a c.JtJ..a.cãodas es tniuunas p.6I-
qu..J..C.Mda. c.a.mada.biúic.a da sociedade .6e. adaps:« .tão bem ã.
e..6tnu.tuJta. e.c.onômic.a e. ao.6 objwvo.6 dM 60ltCM dominan-
te..6 c.omo M pe.CM de. um in.6.tJtu..me.nto de. plte.w ão" • (1 9)

A resposta de Reich é convincente ao constatar que existe uma
relação econômica da sociedade e a estrutura psicológica das massas,
nao somente no sentido de que a ideologia dominante seja a ideologia
da classe dominante, mas também no sentido de que as contradições da
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estrutura econômica se enraTzam na estrutura psicológica das massas
oprimidas.

t importante destacar que, para Reich, a condição IIsine qua nonll

do processo de ideologização passa pelo controle da sexual idade, visto

que, ao reprimT-la, cria e consolida-se um sistema de valores normati-
vos, além de predispor o aparelho psTquico dos indivTduos ao receio da
autoridade, o medo, a angústia e paralisa as faculdades intelectuais
c r It lcas •

Sob este aspecto, Reich postula que são as necessidades biológi-
cas, a aI imentação e o desejo sexual, que determinam a necessidade da
organização social dos homens. Assim, organizado~no trabalho e estabe-
lecidas as relações de produção, as necessidades fundamentais são modi-
ficadas e recriadas num processo constante. Nas palavras de Reich:

" M modJ..n-ic..ad.cue. Jr.e.c..êm-cJU..adM ne.c..e6.6-idade6, pon:
.6ua vez, de.te.Jr.múl.amo desenvotsumerdo pO.6:twoJr. da pno-
ducão, dos múo.6 de. pJr.oducão (ne.Jr.Jr.ame.ntMe. máqu.-<-nM) e.
c..OYl..6e.que.nte.me.nte.o das Jr.e.laCÕe6 .6Ôuo-e.c..onôm-ic..M dos ho-
me.Yl..6e.ntJr.e..6-<--Com bM e. ne6.6M Jr.e.laCÕe6 de. pJr.oducão dos

home.Yl..6entne. .6-i desenvotvem-se: eenros conce.cto« e.m :toJr.no
da v-ida, da moJr.al, da nilo.60 n-ia, etc", (20)

Portanto, a existência humana é determinada tanto pelo processo
material como pelo processo ideológico, os quais, na visão de Reich,
são endossados pelo controle repressivo da sexual idade. Justamente por
isso, o referido autor afirma contundentemente que a existência humana
~e determinada tanto pelos processos instintivos como pelos processos
sócio-econômicos.

A evidência deste processo é observada por Gramsci, quando este,
analisando alguns aspectos da questão sexual, diz:

" a vendade ê. que. não .6 e. pode. des e.nvolve.Jr. o novo tipo
de. home.m Jr.e.quwdo pe.la Jr.auonal-<-zacão da pJr.oducão e. do
:tJr.abalho, e.nquanto o -iYl..6tinto .6 e.xual não noJr.Jr.e.gu.lado e.m
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~on60~dade, não 60~ enquanto também ele, ~aeionaliza-
do".(21)

Sob este prisma a sexual idade representa um instrumento impor-
tante na marcha de opressão ou Iibertação humana. t por este motivo que
observamos a repressao dos instintos sexuais ao longo da história das
organizações sociais. A este propósito, Gramsci nos confirma ao dizer:

"0.6 in.ótinto.6 .6eXUW 60~am 0.6 que .606~~ maio~ ~e-
p~e.6.6ão po« pard»: da soecedade em evo.f.ucão". (22)

Segundo Reich,

"eada ondem .60eia.e. oüa na!.>ma!.>.6a!.>que a ~ompõem a!.> e.6-

ouuusas de que ela ne~e.6.6..u.a.. paM ating~ .6eu..ó objeti-

v0.6 6undamentw " • (23)

DaT a organização da sexualidade refletir caracterTsticas básicas de
uma determinada organização social.

Na época vitoriana, caracterizada por uma rTgida estrutura de
classe, a moral idade, o excessivo recato sexual, a austeridade e sub-
missão, eram as atitudes padronizadas impostas aos indivTduos. Por con-
sequência a expressão sexual tornava-se limitada, o que gerava culpas e
ansiedades a respeito do sentimento sexual. Já nas organizações sociais
capitalistas avançadas, caracterizadas pela constante criação de novas
necessidades cujo propósito é direcionar a vida dos indivTduos em todas
as suas dimensões, busca-se cooptar as consciências, estruturando a
subjetividade humana, através de todo um aparato tecnológico e cientT-
fico, respaldado pelos meios de comunicação de massa. Sem que os indi-
vTduos percebam, fabricam-se, então, seus desejos e necessidades volta-
dos para perspectivas consumistas, o que as faz relegar outras necessi-
dades essenciais, como as necessidades de afetividade, de sensualidade,
de criatividade, de autonomia, de dignidade, de conhecimento ••• Enfim,
de necessidades que os tornariam sujeitos históricos, capazes de liber-
tarem-se da realidade repressiva.
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Porém, é para evitar essa possibilidade de Iiberdade, que o sis-
tema de dominação trabalha a subjetividade humana, por saber que crian-
do rafzes no fntimo das consciências das massas, elas mesmas trabalha-
rão pela sua própria repressão. Para Reich que anal isa exaustivamente
este assunto

"01.>l.>eJtu huma.nol.>estiio dup.R..ame.nte.I.>ujwol.> a.!.>c.ondiçõu
da. I.> ua. e.w.:tênúa.: de. um modo ciúte..:to, pelOI.> e.6WOI.> ime-
dixüo« da. I.>ua.I.>-i.;tua.çãoI.>Õúo-e.c.onômic.a. e. inciúte..:ta.me.nte.
pela. es ouüuna ide.olõgic.a. da. sociedade: dess:e. modo, de-
I.>e.nvolvem l.>empJte.na. u.:tJtu.:tUJta.pl.>I.quic.a. uma. c.on.:tJta.dição
que. c.oJtJtuponde. ã c.on.:tJta.dição e.n.:tJte.a. in6luênc.ia. e.xeJtú-
da. pela. I.>ua.I.>-i.;tua.çãoma..:teJtia.l e. a. in6fuênc.ia. exencida.
pela. u.:tJtu:tuJta. ide.olõgic.a. da. sociedade", (24)

Assim, todos os desejos e necessidades são passfveis de trans-
formarem-se em mercadorias, sendo até mesmo as relações sociais "coisi-
ficadas", o que vem a justificar a inversão de valores observada no
nosso cotidiano. A ausência de interesse pelo meio ambiente, pela qua-
lidade de vida, pelos próprios seres humanos refletem essa inversão de
valores. Não é à toa o sacrifTcio do meio ambiente natural em nome do
lucro; a supervalorização da riqueza em prol da sabedoria, a aparência
em prol da essência. Nosella nos fornece uma imagem bastante clara e
contundente deste panorama:

"Soma.!.> e.noJtmu de. dinhwo I.>ãoa.püc.a.dM em a.Jtma.!.>,ou-
tnas na. pJtopa.ga.nda., otünas na. du.:tJtuição do plane..:Ca., c.om
Jte..:toJtnol.>mZnVnOI.>em c.ompa.Jta.ça.oc.om aI.>pJte.julzol.> c.a.uI.>a.-
doI.>, ou.:tJtM ainda. nol.>6a.la.úo/.)o/.) giJtol.> do c.a.paa..t 6ina.n-
c.wo. A pJtodução da. /.)obJte.vivênc.ia. do/.) home.n/.) 6ic.a. c.a.da.
vez ma.i.6 em /.)e.gundo plano, po~ 6e.c.ha.m-/.)e.a.!.>6ã.bJtic.a.!.> e.
a.bJtem-/.)e. ba.nc.ol.>".(25)

Dentro deste quadro, a sexualidade passa a ser empregada como um
meio para a concretização de um fim útil. Segundo Herbert Marcuse,
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"a. lib-ido oass a. a. c.oneerdna»: -.6 e. numa. pard:«
deixando o ses:» UVlte. paJta. .6 e.Jt lL6 a.do c.omo
de. :tJta.ba1.ho". (26)

do eonpo,
-iY!..6:tJtumerdo

Assim, nas atuais organizações sociais caracterizadas pelo capi-
talismo tardio, os hábitos sexuais parecem mais soltos. As pessoas tro-
cam de parceiro sexual semelhantemente a sua capacidade de trocar de
roupa. O tão exigido recato sexual de outras épocas, substituiu-se pelo
exibicionismo e pela pornografia, os sentimentos de culpa foram substi-
tufdos pelo temor do fracasso no desempenho sexual.

Portanto, os indivfduos tornaram-se estranhamente propensos a
copiarem lias normas!", sejam quais forem os seus sentimentos. Este fato
os fazem deixar de pensar por si mesmos e de ser verdadeiros frente
dOS seus sentimentos, isso em troca do desejo (produzido) de serem
"normais" e aceitos.

Neste sentido, nao se impõem tantas restrições ao comportamento,
mas pelo contrário, se encorajam os impulsos sexuais em nome da liber-
dade. Porém, a Iiberação da sexual idade, sendo esta reduzida à sexuali-
dade especffica das zonas erógenas, é mais um mecanismo da lógica do
sistema para dirigir e gerar necessidades subordinadas à lógica de pro-
dução do sistema.

t interessante observarmos que o capitalismo foi rigoroso na re-
pressão sexual quando precisava de energia máxima para a produção do
excedente econômico, elemento essencial para sua sobrevivência, e hoje,
na era pós-modernidade, faz do "sexo moderno" a arma de sua propaganda
e bandeira em defesa do consumo. Assim, o consumismo aliado à pornogra-
fia, com sua superficialidade, aI imentam os adolescentes e jovens,
adultos e velhos, o que os faz confundir quantificação de discursos so-
bre o sexo ou de atos sexuais, como uma verdadeira "libertação se-
xua 111.
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2.2 Desvendando a sexual idade

Sendo a sexual idade uma das mais importantes e complexas dimen-
sões da condição humana, aqui torna-se fundamental expl icitar algumas
considerações acerca da sexualidade, entendida muitas vezes apenas como
mecanismo de reprodução. A sexual idade transcende ao biológico, é parte
integral da vida da pessoa e está estreitamente relacionada com o de-
senvolvimento da personalidade, com as relações interpessoais e com a
estrutura social. Porém, acontece que a sexual idade humana, em geral
não se expressa nem se realiza com inteira espontaneidade, não se rege
pelas leis naturais, mas de fato está quase sempre reprimida, controla-
da, deformada e manipulada pelo poder social.

Pode se dizer que a sexualidade é um aspecto natural e positivo
da vida humana, caracterizado historicamente na maioria das culturas
pela negatividade resultante da repressão. Contudo, os fatos não ocor-
rem com a mesma linearidade no percorrer da história. Primitivamente,
segundo pesquisas antropológicas (Morgan e Mal inowski), a sexualidade
foi vivida em algumas culturas de forma natural e positiva, onde a li-

berdade sexual garantia os laços sociais entre os membros da comunida-
de, onde as crianças podiam examinar-se mutuamente e praticar todos os
jogos sexuais que queriam; onde casais mantinham-se juntos graça a uma
inclinação pessoal e à paixão sexual, podendo separar-se quando assim
desejassem. De acordo com as pesquisas, existiam povos cujos atos se-
xuais realizavam-se em praça pública; existiram épocas primitivas

"em que. -ÚTIpeJu1vao c.omêJr.ci.o .6 e.xua.l pJtornZ6cuo ,
que. c.ada mulhe.Jt pe.Jtte.nci.a. ~gua.lme.nte. a ~odo.6 0.6
c.ada homem a todas a..6 mulhe.Jte..6". (27)

de. modo
homen» e.

A história da sexual idade está completamente Iigada à história
das organizações sociais. As primeiras sociedades exaltavam o sexo fe-
minino, o que pode ser expl icado

"pe1.a. 6a.Ua. de. Jte1.a.çã.o adequada, na me.nte. do homem
p~vo, e.~e. c.a.uha e. e.6~0 da 6e.c.undaçã.o, de..6c.onhe.-
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cimerd» da pa;tvuúdade e da Jte1.acão entn». o ato .6 exuM e
gJtavidez .•• "(28)

Sendo desconhecido o papel do homem na procriação, aludia-se que a mu-
lher procriava sozinha. Em vista disso parece claro que as mulheres go-
zavam de maior apreço que os homens e o sexo era visto como elemento
sagrado, um verdadeiro culto à fertil idade.

Entretanto, observando a evolução das sociedades, gradualmente o
sexo perde seu caráter mTtico, e passa a ser mais conhecido e controla-
do. Tornando-se conhecida a contribuição masculina para a concepção, o
homem passa a ter uma maior participação em funções reI igiosas e uma
maior preocupaçao para com o controle da reprodução.

Aparecido Nunes (29) ao descrever algumas etapas da história da
sexual idade, aponta dois adventos importantes e recentes, que marcaram
profundamente a vivência sexual. O advento da sociedade capitalista, a
qual precisava muito da energia sexual para o trabalho, e o advento da
sociedade de consumo, onde se perde o espTrito erótico, multiplica-se
a fala sobre o sexo e se estabelece um prazer mecanizado com bonecas de
plástico vibradoras, uma multiplicidade de técnicas amorosas, estTmulos
e jogos que aumentam a quantidade de relações sem, no entanto, alterar
a qualidade destas relações.

Tais colocações apontam para a necessidade de se enfocar as
transformações sexuais, tomando-se a dominação da natureza pelo homem e
o avanço das forças produtivas, enquanto fatores que impulsionam a evo-
lução da vida, modificam relações, criam novos valores, interditos e
permissões. Reich confirma tal perspectiva quando afirma que

"tudo .6e enc..on:tJta em esrado de evotuçiio e mudanca ccas-
tanxe, M.6-<-ma moJtal .6exu.ai. JtepJte.6.6iva iMompeu em dado

momento da sociedade. p~va e viJtã. a desaoaneee»: em
qu.ai.queJt a.l.taJta do 6u.taJto da sociedade humana". (30)

, Nesse sentido a história da sexualidade vem se constituindo mar-
cada fortemente por diversos fatores com diferentes influências em cada
sociedade. A reI igiosidade, as relações familiares de trabalho, têm
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raso
determinado a forma de pensar e vivenciar o sexo nas diversas cultu-

2.3 Sexualidade e religião

o carater conservador e reacionário da reI igião face a sexuali-
dade (principalmente a cristã, que impera no ocidente) é baseada numa
concepçao, onde sexo é pecado, onde todas as perversões "vistas por
Deus", são de origem sexual. Nessa concepção cristã, a origem de todo
sofrimento está no pecado original, ou seja, na descoberta do sexo, da
nudez, o que justifica a restrição da sexual idade à função reprodutiva.
Portanto, todas as atividades sexuais que não tenham a final idade pro-
criativa são consideradas ainda mais pecaminosas.

Silencia-se em torno do sexo. Puros são aqueles que menos sentem
a necessidade sexual. Esses, através da pedagogia cristã, submetem-se a
disciplinas corporais e espirituais com o intuito de elevar o espTrito,
o que quer dizer, abaixar a intensidade de seus desejos sexuais. Por
consequência, o maior castigo recai sobre a mulher por ser considerada
mais sensual e mais sexuada do que o homem, mais fraca e sujeita a su-
cumbir em tentações, e por isso mais reprimida quanto a sexualidade.
Para tanto, a Santa Madre Igreja Catól ica impõe modelos como fatos con-
sumados e necessários na mental idade dos fiéis.

Nesse caso, os ensinamentos reI igiosos prescrevem o corpo como
um estorvo, uma cadeia que impede a alma do homem de elevar-se em dire-
ção ao seu destino celeste. A máxima virtude, para o verdadeiro filho
de Deus, corresponde à negação do corpo, e, consequentemente, de si
próprio. Como o corpo expressa sexual idade, erotismo, negá-lo torna-se
imprescindTvel, pois qualquer expressão erótica constitui ofensa à lei
dos homens e à lei de Deus. Sexo, mulher, prazer, roubam o cristão de
Deus, desviam-no do caminho do céu.

Marilena ChauT, ao escrever sobre as repressões sexuais, cita
vários princTpios estabelecidos pelos teólogos da Igreja (são Paulo,
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Sto. Ambrósio e Sto. Agostinho), cuja intenção era controlar a vida se-
xual de seus seguidores:

"7) na.o deve ha.veJtpJta.zeJt na. Jtel.a..cão c.onjuga1..;

Z) o ma.Jtido deve ~a.Jt-~e a. penetJta.cão na. ~po~a., ~em
:toc.a.-la. em qua1..queJt ourna. pard»; o m~mo devendo 6a.-
zeJt a. mu1.heJt;

3) o ma.Jtido deve doma.Jta. ~po~a. que lhe deve to:ta1.. obe-
cüê.nw, pob.. a. ' ondem na..twr.a1.' ê. que a. mu1.heJt ~..útva.
a.o homem;

4) no imo a. es pos a. de ve ~ eJt pa.Miva., j ama.b.. 6..{.c.a.ndo
em po~icõ~ c.o~ ã n.a.:tu./teza.;

5) a. mu1.heJt deve es ta». ~empJte c.obeJt:ta., 6oJta. e no imo
c.onj uga1..." (3 1 )

o ponto crucial a ser considerado aqui é o fato de todo controle
da sexualidade ser efetuado através da vigilância do ato sexual, espe-
cificamente sobre o corpo feminino.

Contudo, a partir de eventos como as revoluções burguesas e o
movimento socialista, que traziam consigo novas visões de mundo, a
Igreja, para não perder o controle de seus fiéis, readapta sua orienta-
çao espiritual. Mas, somente a partir deste século, é que muda o foco
de análise acerca da sexualidade, que restringia-se à função procriati-
va. O amor passa a ser justificativa fundamental das relações sexuais.

Além de querer conservar o controle social-sexual, acompanhando
-as mudanças da sociedade, a Igreja atribui ao amor a função de valori-
zar a famflia, a qual se via atacada pelos movimentos socialistas que
pretendiam desfazer todas as instituições repressivas da sociedade bur-
guesa.
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Dentro da compreensao da sexualidade relacionada à religião,
ainda nos reportaremos a Reich, para quem a reI igiosidade humana se
converteu, ao longo dos séculos, em instrumento de poder cujas bases se
alojam nos sentimentos de simpatia e nas estruturas supersticiosas do
indivfduo. Segundo Reich, a sensibilidade religiosa provém da sexuali-
dade inibida, pois considera

"que. uma. co n.6 uê-nua. .6e.xua..t c.laJta. e. uma. Jte.gu.la.çã.o natu-
Jta.l da. vida. .6e.xua..t .6igniMc.a.m o 6J.m de. qua..tque.Jt 6oJuna.de.
mú.,üwmo, em outna: pa..ta.VJtM: a. .6 exuacidade na.:tu.Jta.l ê.
inimiga. moJtta...tda. Jteligião ml6üc.a.". (32)

Neste sentido analisa que os conteúdos psfquicos de reI igião têm
a sua origem nas relações familiares desde a primeira infância, quando
a idéia de um Deus, como um ser que tudo vê e tudo sabe, passa a con-
trolar a criança. A proibição do toque nos órgãos sexuais não surtiria
nenhum efeito se não estivesse apoiada na idéia de que Deus vê tudo. t
esse pr lnc Ip lo que incute nas crianças a virtude de ser "boazinha", na
ausência ou não dos pais. Com a inculcação da fé em Deus, as crianças
aprendem a reprimir a excitação sexual, a ter medo do prazer e por via
de regra, acabam acreditando realmente em Deus.

Como a idéia básica de todas as religiões patriarcais é a nega-
ção da necessidade sexual, o homem reI igioso encontra-se num estado de
total desamparo. Por consequência da repressão de sua energia sexual,
encontra-se incapacitado para a felicidade na "vida terrena". Quanto
mais desamparado, mais ele é forçado a acreditar em forças sobrenatu-
rais que o protegem.

Assim, durante séculos se vem sofrendo a influência dessa reli-

giosidade que transfere a capacidade de sujeito do homem para um ser
abstrato, ou seja, as qualidades de "todo poderoso" atribuTdas a Deus,
são qual idades do homem orgânico, que junto com outros homens são capa-
zes de transformar o mundo.
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2.4 Sexual idade e famfl ia

Segundo Morgan, citado por Engels no seu Iivro liA Origem da Fa-
ml lia, da Propriedade Privada e do Estado", a f am l lia

"ê. o elemen;to axis:«, l1ul1c..a pvunal1ec..e v.,;tac..io l1âJúO, mM

pM!.>a de uma óOlUna-tI1ÓVÚOIt a uma óOlUna!.>upVÚOIt, a me-

dJ da que a soecedade evolui de um gltau mw baixo pMa
oiüno mw elevado". (33)

Considerando esse fator evolutivo, podemos afirmar que a famflia
nem sempre foi tal como a conhecemos hoje em nossa sociedade. As trans-
formações econômicas interferem fortemente na sua formação, o que sig-
nifica que cada povo com sua cultura vive num tipo de famfl ia especffi-
COI>

Na concepçao romana, por exemplo, famfl ia significava todas as
pessoas e bens que estavam sob a autoridade do "pater familias" nao
sendo este, necessariamente, o genitor. Nos tempos medievais, a famflia
nao constitufa um espaço doméstico e por conseguinte as casas senho-
riais não possuiam divisões, os dormitórios eram comuns a todos da ca-
sa: pais, filhos, amas e lacaios. Todos dormiam juntos, nus ou seminus.
Viam-se uns aos outros vestirem-se, despirem-se e fazerem sexo. Hoje, o
triângulo famil iar: pai, mãe e filhos, é basicamente o tipo conceituado
em nossas cabeças.

A famflia como se percebe, nem sempre foi nem sera a mesma. Sua
própria existência só se dá com a proibição do incesto, prática comum
aos povos bárbaros do mundo, numa época em que irmão e irmã eram mari-
do e mulher. O desenvolvimento das forças produtivas impulsiona novas
formas organizativas, dentre elas a famflia e o casamento monogâmico,
cujo objetivo era concentrar a riqueza nas mãos de uma só pessoa, ga-
rantindo a passagem dessa riqueza para os seus filhos.

Entretanto, na longa caminhada percorrida pela famflia, muitas
alterações ocorreram até sua constituição atual.
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Já no século XVI II, com a consol idação da burguesia atraves da
privatização da propriedade e da apropriação do produto do trabalho, a
famfl ia se encontra privatizada, ou seja, passa a ser uma famfl ia con-
juga I,

"a c.a..6a -6 e. tc.e.paJz;te. em eomodos de.f/.YÚdo-6, -6 e.patc.ando 0-6
.tugatc.e.-6 c.omUn-6 e. 0-6 ptc.iva.ti..V0-6, dos do nO-6 e. 0-6 dO-6 -6 e.tc.-
v.cdone», o ouard» dO-6 pw e. o dO-6 óilho-6". (34)

Convém assinalar que ainda no século XVI I, segundo Foucault,
(35) vigorava uma certa franqueza com relação à sexual idade, quando en-
tao é silenciada pela burguesia vitoriana, a qual reserva como único
lugar de sexual idade reconhecida, o quarto dos pais. O resto há de ser
estéril e vivido meio às escondidas.

Assim, a famflia passa a ser uma organização autoritária, con-
trolada não só pela Igreja, mas sobretudo pelo Estado e pela moral
ideológica. O sacramento, o casamento civil, normas e valores difundi-
dos pelo senso comum, protegem a famflia. E esta, por sua vez, produz o
tipo de personalidade desejada pela sociedade, tornando-se o que Reich
adjetiva de "fábricas de ideologias autoritárias".(6) Para o referido
autor, o método de ação utilizado pela famflia para fabricar sua ideo-
logia é a repressão sexual, que tem o mérito de instrumentalizar a for-
maçao de indivfduos débeis, obedientes ao poder e indefesos diante da
ideologia dominante.

A supressao da sexual idade nas crianças pequenas e nos adoles-
centes, torna-se a principal maneira de atingir tais objetivos, pois
produz o receio da autoridade em todos os indivfduos, paralisando suas
faculdades intelectuais crfticas. Como resultado temos, então, a fabri-
cação de indivfduos para quem a autoridade não é apenas um poder que
deve ser servido acriticamente, mas um ideal a ser buscado.

A cada dia, a sociedade produz novos mecanismos de repressao.
Embora os suavize, não deixa de estabelecer normas, regras, valores,
decretando continuamente permissões ou proibições nas práticas sexuais
genitais, seja atraves da Educação Sexual, seja através do surto de
doenças (infcio do século, sffilis, hoje, AIDS) ou outros problemas.

o F C - FACUlOPOE DE HJüCÁçt',G I
Blhlioteca Li r •• ,I-
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Em sfntese, o que há de fundamental nisso tudo é compreendermos
a famflia, não apenas como uma instituição social, mas também polftica,
que pode ou não contribuir com a emancipação humana.

3. A Educação Sexual na Escola Públ ica

Numa sociedade onde os interesses de grupos sociais estão longe
de serem conciliáveis, e a educação é orientada para determinados fins,
fica evidente que a visão de sexual idade perpassada pelas escolas sofre
influências desta orientação geral.

Assim, ao se discutir sobre "Educação Sexual" a questão deve
primeiramente fundamentar-se na concepção de Educação, pois a educação
para a sexual idade é apenas um dos aspectos do processo educativo como
um todo. Sabemos que a educação sexual, com ou sem orientação, é exer-
cida em todas as sociedades e em todas as épocas. A escola, a famflia,
o convfvio social e outros mecanismos se encarregam desta tarefa que se
desenvolve de forma implfcita ou explfcita. Resta-nos entender quais os
princfpios desta educação para sabermos, então, seus propósitos e re-
sultados concretos.

As propostas de educação sexual apresentadas, possuem posturas
ideológicas diferenciadas. Para alguns educadores a educação sexual de-
veria limitar-se à transmissão de informações biológicas. Vale ressal-
tar que o fim de uma educação assim considerada, é reforçar a repressao
da sexualidade procurando estabil ização institucional das relações à
base da fidelidade obrigatória, da procriação e submissão. Já para ou-
tros educadores, na perspectiva de uma educação intimamente relacionada
com a total idade da sociedade, a educação sexual é visualizada num am-
plo contexto social na tentativa de atingir o indivfduo ao nfvel do
psicológico e do emocional. Além das posturas citadas, constatamos ain-
da educadores que consideram imprudente a orientação sexual, principal-
mente para adolescentes, por acreditarem que esta atitude serviria ape-
nas para influenciar e despertar a prática do sexo exageradamente. Em
discordância com esta visão, acreditamos que a orientação sexual seja
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de fundamental importância para a vivência de uma sexual idade mais sa-
dia, pois como confirma Amparo Caridade, psicóloga, membro-fundadora do
ISES - Instituto de Sexologia e Educação Sexual, de Recife,

"um contexto de abeJttwta e laJr..gueza de in60IUrlacõe..ó, /te-
duz a tenóã.o que o I.>exo pnovoeà, pOMibili-tando úl.c.1..l.UJi-

ve o adiamento do exeJtucio da gerLUaLi..dade, paJta momen-
to de maio/t 6Jtuicã.o".(37)

Reforçando o referido pensamento, Lajonchere cita-nos o exemplo
da República Democrática Alemã, que segundo pesquisas real izadas

"demues.ocar: que a foI.> jóvene..6-.. que e..ótaban mejo«
in60lUrladol.>y que en I.>Ueducacion geneJtal, junto con foI.>
a!.>pecros moJtale..ó de ias /telacio ne..ó humana!.>, I.>e fe..ó hablo:
in.6tJtu1dol.> en foI.> métodol.> anticonceptivol.>, comenzaJton
I.>I.UJ/telacione..ó I.>exuale..ó ma!.>taJtd1.a.mente, con mM edad y
mauo/t madlL!tez". (38)

Percebe-se, portanto, a importância de uma educação sexual que
Iiberte o indivfduo da angústia, da ignorância, provocadas por uma se-
xualidade frustrante, baseada na negação do desejo. Se a sexualidade
fosse encarada em sua natural idade inerente ao ser humano, não precisa-
rfamos dar um destaque a orientação sexual. Porém, como nos encontramos
desde crianças, cercados de interdições e concepções moralistas, ela se
faz urgentemente necessária.

Muitos fatores, nas últimas décadas, têm influenciado a vivência
da sexualidade sob um patamar de ansiedades expressas de forma doentia
atraves da angústia e do sentimento de culpa que envolve os jovens.
Nelson Vitiello, presidente da Associação Brasileira das Entidades de
Assistência à Adolescente, aponta alguns fatores que, para ele, sao
responsáveis pela mudança de comportamento sexual dos adolescentes nos
últimos anos, o que incide num relacionamento precoce e angustiante.
Primeiro, a revolução dos costumes, dos anos sessenta, provocada pelos
movimentos de contestação promovidos pelos jovens que exigiam maior
participação nas decisões da sociedade. Tais movimentos promoveram a
derrubada de velhos valores, substituindo-os, na maioria das vezes, por

8H/UFC RX.9 t:fD~tt- \ CA,.,,-.. -.: ...• "', ..J_
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outros totalmente opostos. Um segundo aspecto, trata da tendência de
tornar-se cada vez mais elevada a idade do casamento, devido a exigên-
cia de uma especial ização profissional prolongada. Outro aspecto refe-
re-se ao amadurecimento precoce, observado em diversas partes do mundo,
atraves da anál ise da idade média da menarca nos últimos anos, a qual
tem diminufdo cerca de dez meses a cada geração. Junto a estes fatores
aparece os meios de comunicação de massa, os quais encorajam ao exercf-
cio da sexualidade por meio de publ icidades com mensagens de fundo eró-
tico, passando a imagem do jovem liberado como sendo aquele que faz se-
xo quando e com quem quisei.(39)

Estas colocações vêm reforçar a necessidade de uma educação se-
xual que vise tornar o indivfduo capaz de criticar a moral vigente. Pa-
ra tanto, deve ter um caráter formativo amplo que proporcione ao aluno
uma visão de sexual idade interl igada com o desenvolvimento da persona-
lidade, com as relações interpessoais, e com a estrutura social. Logo,
a sexualidade deve ser encarada como uma questão social, estrutural,
histórica, que está sempre aberta a novas significações e novas expe-
riências.

Como já foi mencionado, sucessivamente, a educação sexual tem
sido motivo de discussão em decorrência de interesses sociais num de-
terminado momento histórico.

Na França, por volta da segunda metade do século XVI II surgia
como verdadeira educação anti-sexual, cuja finalidade era, sobretudo, o
combate à masturbação. Em outro momento volta a ser reivindicada por
consequência das preocupaçoes com as doenças venéreas, a degenerescên-
cia da raça e a proliferação dos abortos clandestinos, sendo em 1973
introduzida oficialmente nas escolas.

Na Suécia, a questão sexual é orientada nas escolas desde 1956,
tendo fundamentalmente os seguintes objetivos:

"1. O aluno deve adotüru): um c.onhe.c..hne.rr.tode. a.rr.a..tomia.,

6-L6..iofogia, p.6..ic.ofogia, étic.a. e. de. conrexto sociai:
que. o p~e.p~a.nâ p~ e.~ numa. ~e.fa.cão Intima. c.a.-
~c.:tWza.da. pe.fa. ~e..6porr..6a.bil..ida.de.e. pe.fa. conscdena-
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cao e, po~nto, p~a exp~e~ a vida ~exual eo-
mo 60nte de 6etieidade e aleg~a em eompanh~mo
eom o~a p~~oa.

Z. O a1.uno deve adqCJ.Á.JUJl.um eonheeimento de di6eJtent~
valOIt~ e 6ilM o6iM de vida que tenham lte1.a.cão eom
o .sexo e com M lte1.a.cõ~ pessoais a 6im de ~eJt eapaz
de ae~ M valOIt~ bii6ieo~ eomUM que devem ~eJt

manxi.do» e pltomovido~ (.".) e de roma»: uma pMicão
quanto ao~ valOIt~ eon.tJtoveJt.tido~.

3. O aluno deve desenvotven. uma eOMeiêneia de que a
sexuaccdade ê uma pard». integltal da vida da p~~oa e
~:tã ~.tJtU.tamente lte1.a.eionada eom o d~envolvimento
da peMonilidade, eom M lte.1.a.cõ~ inteJtp~.6oW e
com a es.ouuuno: soe.ia:", (40)

Em Cuba, após a revolução, a questão sexual veio à tona e para
tratá-Ia foi criado o "Grupo de Trabajo de Educacion Sexual adjunto a
Ia Comision Permanente de Ia Asamblea Nacional deI Poder Popular", que
trabalha junto aos pais, professores, crianças e adolescentes. Para os
que fazem a educação cubana:

"LM v-tejM 6õJtmulM pltohibiUvM de .ta soc.iedad
antwolt, plt~entadM como explt~ion~ dogmátieM .6in un
inteJteambio neposado ':f nesperuoso, ~on ine6ieae~. OM
.6olida edueaeion moltal el eoneepto del It~pe.to mutuo ':f

de Lá .swedad del amon., el p~neipio de Lo:
lt~poMabilidad eompaJt.tida e de que.ta pane]« ha: de

naee»: 6ltente ~olid~ente a riu eOMeeueneia.6 de .6M

lte1.a.eion~, es una 60Jtmamii6 ltaeional de pltotegeJt a
nuestxo hij M"• (41 )

- ~ ~ --Como se ve, varios palses demonstram preocupaçao com a questao
sexual, não mais sob a ótica do medo de doenças, controle de masturba-
ção, mas, sim, visando o crescimento global da pessoa, no sentido de
cada um se tornar mais completo e mais feliz. Entretanto, sabemos que
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em muitas experiências nesta área, ainda perpassam visões moralizado-
ras, que destroem a idéia de prazer e impõe a idéia de dever.

No Brasil, a história da educação sexual tem sido marcada por
várias experiências isoladas, feitas no anonimato por escolas que se
arriscavam a dar os primeiros passos pela concretização deste projeto.
Para ilustrar observaremos três momentos desta história: o perTodo an-
terior à década de sessenta, quando,

" a IgJte.ja Ca;tôüc.a C.On.6:td1úu um dos 6JtrUo.6mcú.6 po-
de.Jto.6o.6 a ~pe.diJt que. a e.duc.ação .6e.xu.a.l pe.netJta.6.6e. no

.6"wtema escora»: bJtMilehw, tanto pon: .6ua po.óição niti-
damera:e: Jte.pJte..6.6iva, em matVúa. de. .6 exuacidade, quanto
pon: .6 e.u papel de. des taoue no .6"wtema edueaei» na..t bJtMi-

lwo" . (42)

Assim, também, como se registra em outros paTses, no Brasil a
educação sexual, quando sol icitada e permitida, se dava como instrumen-
to de repressao à masturbação, combate a doenças, às "pe rver sóes mo-

Já o perTodo relativo às décadas de sessenta e setenta, foi um
momento da história brasileira, marcado profundamente por avanços e re-
cuos. No inTcio dos anos sessenta, quando trabalhadores organizados
reivindicavam mudanças polTticas e econõmicas, surgiam, concomitante-
mente, condições favoráveis à implantação da educação sexual no paTs.
Várias experiências se realizavam por esta ocasião, sendo, estas, brus-
camente barradas pela repressão violenta dos militares, no inTcio dos
anos setenta.

Werebe, ao escrever acerca da implantação da educação sexual no
Brasil, nos relata 1iteralmente as falas dos conselheiros que compunham
a Comissão Nacional de Moral e Civismo, ao se pronunciarem radicalmente
contra a introdução da educação sexual nas escolas. Transcreveremos
alguns trechos para percebermos o caráter moral ista e sobretudo retro-
gado de "nossos" conselheiros:
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" a iyúuaeão .6e.xua1., paJta..6Vt vVtdadwame.n:te. e.M-
Qaz, no dizVt unânime. do.6 p.6iQôfogo.6 e pe.dagog..i..6ta.6 ~e-
quVt um Qompfexo de quafidade.6 ( ••. ) que 60~a inge.nui-
dade e.6p~ em Qada p~06e.6.60~ ou p~06e.6.60~a. Na ma...i.o-

W dos Qa..60.6,o e6mo sexia desasrnoso ; e 0.6 escdnda-
fo.6 Qomee~am bem Qedo a Qon:tam..i.n~ a..6 e.6Qofa..6, Qom in-

CJt.lvw p~e.julzo.6 de saiide, higiene. e mo~ das noVa..6

ge.MeOe.6 - COn.6efhwo Pe.. FMnWQO Leme.;

nao .6e. ab~e ã 60~ea um botão de ~o.6a, e,
Qommão.6 su ja: - COn.6efhwo Ge.nVta1. Moaw

pe.6". (43)

.6 ob~e;tudo ,
Alta.ú.jo Lo-

a e.xp~e.6.6ão e.duQaeão .6exua1. de» oüo: .6Vt .6ub.6:ütulda.

po~ eduQaeão da p~e.za ( ••• ) a inoQênua ê a mefho~ de-
6e.6a p~a a p~eza e a casxidade: - COn.6efhwo Almúta.n:te
Benjamin SodJtê;

Estas citações dispensam comentários, pois o que se pode esperar
de um padre, um almirante e um general, em pleno perfodo de repressão
declarada, acerca do universo da sexualidade, ou seja, da afetividade,
do desejo, do prazer, das descobertas do outro e de si mesmo? Entretan-
to, mesmo a despeito do clima pouco favorável, não se impediu que algu-
mas experiências resistissem.

Outro momento que gostarfamos de ilustrar, dá-se a partir da dé-
cada de oitenta, quando se conquista um espaço mais amplo para discus-
são da educação sexual. Profissionais interessados em discutir a sexua-
lidade humana, organizam-se em sociedades, congressos, associações,
institutos, promovem cursos, seminários, debates, jornadas. Dentre as
muitas entidades j~ existentes, vale ressaltar a SBRASH - Sociedade
Brasileira de Sexualidade Humana, a qual promoveu o 3º Congresso Bra-
sileiro de Sexual idade Humana em maio de 1991; a Federacion Latino
Americana de Sexualidad y Educacion Sexual, que ja promoveu seu quinto
congresso em 1990. Fora estas, há em vários Estados associações que en-
caminham este processo de resgate da sexual idade como aspecto positivo
da vida.

/
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Como fruto dessas organizações, surgem no Brasil várias expe-
riências de educação sexual que apresentam resultados favoráveis. Gos-
tarfamos de citar o trabalho executado pela Secretaria de Educação de
Pernambuco, iniciado em 1987 com a realização de Fóruns Intinerantes em
todo o Estado, sob a assessoria de Fátima Quintas e Amparo Caridade,
membros do Instituto de Sexologia e Educação Sexual - ISES. Este traba-
lho projetado para possibilitar estudos, reflexões e discussões sobre a
problemática da educação sexual na escola pública, visava capacitar
professores de duzentas escolas, que seriam acompanhados permanentemen-
te com a pretensão de superar a visão da oferta de uma disciplina espe-
cffica a tratar de questões sexuais. Além da capacitação do professora-
do, projetava-se seminários públicos, encontros e palestras. A falta de
verbas para manter o projeto, tem sido a maior dificuldade encontrada
pela equipe, o que implicou na redução do número de escolas atendidas.
De duzentas, apenas treze escolas recebem, hoje, um acompanhamento sis-
temático, segundo informações da equipe técnica da Secretaria de Educa-
ção de Pernambuco.

Outra experiência interessante é a realizada por Marta Suplicy,
que a convite do secretário municipal de educação de são Paulo - o edu-
cador Paulo Freire - orienta professores das sétimas e oitavas séries
das escolas públicas daquela capital. Os professores são selecionados a
partir de um questionário, cuja finalidade é identificar aqueles que
despertam confiança nos alunos e sentem-se a vontade para tratar do as-
sunto. Feita a seleção, estes professores passam por um treinamento in-
tensivo, sendo posteriormente, em grupos pequenos - de apenas dez pro-
fessores - acompanhados por supervisores com quem discutem suas dúvidas
e conflitos. Em cada escola é estabelecido o tempo de uma hora por se-
mana ao longo do ano, para que o aluno interessado, junto aos docentes
treinados, possam discutir a sexual idade em todos os seus aspectos.

Além destes, gostarfamos de nos referir ao trabalho de Marcos
Ribeiro no Rio de Janeiro, onde vem desenvolvendo o projeto de educação
sexual numa escola privada, atendendo alunos da 5ª série do 1Q grau à
3ª série do 2Q grau, cujo objetivo é proporcionar ao indivfduo uma vi-
são de sexualidade ampla e profunda dentro de um contexto bio-psico-só-
cio-cultural.
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A referência feita a estas experiências conduz-nos a questionar
o tratamento emprestado à sexual idade nas escolas públ icas do Ceará,
especificamente no nosso caso, Crateús. Tudo indica que na maioria das
escolas públ icas do Ceará, a educação sexual não consta entre as preo-
cupações escolares de nossos educadores. Verificados currículos do cur-
so normal, do curso de Iicenciatura em pedagogia das Universidades Es-
tadual e Federal, não encontramos vestígios de orientação sexual como
fator ce formação dos educadores. Não podemos evitar de nos interrogar-
mos do porquê deste fato. Tal interrogação procede, principalmente
quando observamos o intenso interesse dos adolescentes em discutir so-
bre o assunto, o que podemos verificar nas suas falas:

"O.ó pJto6es.s 0Ir..es não c.ome..n-tammlÚta aocs a .sobJte.. .se..xo, eu
go.ó.:t.a.Júa que.. :U..Ve.6.óe.. pe1..o me..no.ó uma vzz pon. mê.ó au.f..a. .óo-
bJte..s exo pa.Jta nõ.ó todo« 6ic.a.Jtm0.ó .óe..m dúvida..ó e saoe»: c.o-
mo U.óá-lo. O.ó me..U.ópa.J....ónão c.ome..n-tam nada pa.Jta. mim, e.. e..u
nao apJte..ndo mlÚta coesa na..ó JtW1.ó ou Lendo Jte..vJ....ó:ta..ó"•
(Ricardo - 7ª série - 13 anos)

"A maioJtia. dos jovens de hoje.. 6aze..m s e..xo c.om que..m de»:
cerdo , e..m qualque..Jt luga.Jt, ao nde. den. eerd:o, E quando .ó e

vai 6ala.Jt de: .óe..xo e1..e.6 ac.ham logo ê.. motivo de gJta.c.inha
Ou a.:tê..me.6mo de.. mang06a. Ma..ó pon: mim e..le.6 6aze..m Isso so
pOJtque.. e1..e.6 MO c.onhe..c.e..me.. ne..m :têm c.hanc.e.. de co nhe..c.e..Jt o
que.. ê.. Jte..a.lme..n.:te..sexo": (Luís - 8ª série - 17 anos)

"Se..xo ê.. um assunto que.. nao entno: na..ó c.onve..Jt.óa..óna escc-
ta, ne..m e..m c.a..óa, e.. enou: os c.ole..g.....ó.óõ e.. 6ata. be.6-tú-
Jta., po.cs ninguê..m .óabe.. de. nada." (Cláudia - 7ª série - 13
anos)

Estes exemplos revelam com clareza a ignorância em que se enco~
tram os adolescentes. Parece-nos que a ignorância, além de propiciar a
absorção de idéias deturpadas, impede o questionamento sobre nós mes-
mos, não permitindo reconhecer e valorizar o indivíduo como sujeito-
histórico que está em constante relação com outros. Tal modo de pensar
encontra apoio em Reich, quando este afirma que
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" 6az eJt mLó:two em que..ó:tÕes .6 exuaL6 pite jtuiis:a: maL6 do
que 6avoltec.e".(44)

Isso nos faz pensar a ignorância como elemento necessário à
da sexual idade.

-repressao

Para nós, o educar para o sexo é apenas uma modal idade de educar
para a vida e diante do quadro em que nos encontramos, urge repensarmos
os princfpios de nossa educação, pois esta deve fornecer condições para
mudar a subjetividade que se constrói nas necessidades, impulsos, pai-
xões e intel igência do indivfduo, ajudando a mudar também os fundamen-
tos polfticos, econômicos e sociais da sociedade.
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- Cap ltu lo II -

REFLETINDO A EDUCAÇAo

1. Pressupostos Educacionais

Ao refletir-se acerca da educação deve-se considerar que tanto
suas bases quanto suas final idades são necessariamente sociais. Assim,
torna-se imprescindfvel refletir sobre o homem como ser histórico e
suas relações.

Dialeticamente, o homem é concebido como um ser histórico, homem
concreto que age sobre si mesmo e que se relaciona e age sobre o seu
meio, ou seja, um ser que pode criar sua própria vida, criar seu pró-
prio destino. Nas palavras de Gramsci,

" O homem ê. um pno c.e.J.J.6 o , pJtinupa.1me.nte. o pno c.e.J.J.6 o de.
.6 e.u..ó a;CO.6". (1 )

Decorre daf a constatação do homem como ser que faz a história e a faz
porque mantem uma série de relações ativas com os outros homens e com a
real idade ffsica e social.

"O ..i.ncüvZduo nao entna. em Ite.lacã.o c.om 0.6 oiunos homens
pon. ju..ó:tapo.6..i.cã.o, ma.!.> oltgan..i.c.a.me.nte., ..i..6:to ê., na medcda.
em que. pa.!.>.6aa naze.Jt pa.Jt:te. de. oltgan..i..6mo.6, dos ma...i..6 slm-
ple.J.J ao.6 ma...i..6 c.omple.xo.6". (2)

Assim, de acordo com os pressupostos marxianos, a história huma-
na é a história da relação dos homens e destes com a natureza. Parece-
nos, entretanto, que necessário se faz enriquecer esta visão acrescen-

- 44 -
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tando um aspecto subjetivo que se vem trabalhando ao longo das análises
de intelectuais como Gramsci, onde o pensar criticamente torna-se uma
pré-condição para a 1iberdade humana.

Daf porque o conceito de homem-processo, ser de relações, permi-
te avançar para o conceito do homem como ser de transformação. Pois, a
partir das suas ações e relações, torna-se possfvel transformar a si
mesmo e o seu meio ffsico-social.

Esta abordagem clarifica que a base do conceito de homem como
sujeito, como agente de mudanças encontra-se na dinâmica interna de ca-
da homem - na subjetividade humana.

"oal..6eJt PO.6.61.ve1.dcze): que. c.a.da.um bta.YL66oJUna.a. .6i me..ó-

mo, .6e. mocü6ic.a., na. me.cüda. e.m que. bta.YL66oJUna.e. mocü6ic.a.
todo o c.onjunto de. ~e1.a.cõe..ódo qua.l e.le. ê o ponto c.e.n-
:tJta.l" • (3)

Contudo, o que cada homem pode real izar isoladamente em termos
de mudança no mundo natural e social é muito pouco, devido aos limites
de sua própria força. Por conta deste fato, decorre a necessidade das
relações entre os homens, pois, como afirma Gramsci:

" a. p~õpW incüvidua.lida.de. ê o c.onjunto destas «eia-
cões (... ) e. ( ••• ) c.onqui.6tM uma. pe.Mona.lida.de. .6igni6i-
c.a. a.dq~ c.oYL6uêYl.ua. destas ~e1.a.cõe..ó, mocü6ic.M a.

p~Õp~a. pe.M onafida.de. .6igni6ic.a. mocü6ic.M o C.OYl.junto

desras ~e1.a.cõas" . (4)

Tais afirmações revelam claramente como podem se dar as relações
entre os homens através da consciência de uma necessidade não só indi-
vidual, mas também coletiva. Outro aspecto revelador é a percepção de
como os homens se relacionam dialeticamente com o todo das relações so-
ciais numa situação concreta. Definitivamente, os homens são capazes de
criar e de recriar, sao seres que se adaptam à real idade, e que também
a transformam. Em outras palavras, Giroux comenta:

o F C ~ F CULO~DE DE EOU A ÁO
Blhliot CIl : •• I
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"0.6 .6eJl.e.!.>humanos não a.pe.nM na.zem fUJ.,tótU..a., eres também
6a.zem M Li..mU.a.c õ e.!.> e. ê. des nec es.s âJúo diz eJl., e.1.e.!.> ;ta.m bém

M des na.z em" • (5)

Um aspecto sumamente importante no pensamento gramsciano, é a
fntima vinculação existente entre a sua concepção de homem, cultura e
educação. A pressuposição básica, refere-se à questão da elaboração de
uma concepção de mundo própria, crftica e consciente por parte das
classes subalternas, ou seja, serem capazes de

" eseothe». a. pltÓptU..a. e.!.>6eJta. de. a.:tÁ..vida.de., paJl.tiúpa.Jt
a.:tÁ..vame.nte.na. pltoducão da. fUJ.,tótU..a. do mundo, .6eJl. o guia.
de. .6i me.!.>moe. não ace.cta»: do e.x.;tWOIt, pas siv« e. .6 eJl.vil-
me.nte., a. ma.Jtc.a.da. pltÓptU..a.pe.Mona..tida.de.". (6)

Aqui se situa a tarefa da prática educativa real izada pelas es-
colas e os órgãos de classe dos trabalhadores. Este trabalho educativo
de reelaboração da concepção de mundo, deve necessariamente começar,
segundo Gramsci, pelo senso comum, pela sabedoria popular, discutindo o
modo como esta foi enquadrada. Assim, elaborar uma contra-ideologia que
ilumine os oprimidos a Iibertarem-se da situação de dominação e subor-
dinação.

Uma visão dialética da educação decorre, portanto, do entendi-
mento do homem como um ser que pode criar cultura e fazer a história e
que, por essa razão, "é um processo de seus atos."(?) Vale ressaltar,
ainda, que a própria natureza humana não é nada, mas é uma conquista do
homem, uma resultante do conjunto das relações sociais que experiencia
com os outros homens e com a natureza.

Feita estas colocações, fica implfcita a possibil idade que tem a
educação de exercer um papel fundamental no processo de criação de uma
nova cultura. Mesmo dentro de uma estrutura capital ista, pensamos ser
possfvel a defesa de uma pedagogia que não seja mera reprodução de
ideologia dominante, mas, sim, uma prática educativa que baseada em
novas categorias de anál ise possibil item aos educadores conhecerem me-
lhor como professores, e como alunos se tornam parte dos sistemas de
reprodução social e cultural. Assim os educadores poderão identificar
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como as ideologias se constituem, além de perceberem as rupturas e ten-
sões na história, as quais revelam o hiato entre a sociedade atual e a
sociedade como poderia ser.

Portanto, a educação é entendida como importante elemento no jo-
go de forças que tem lugar na sociedade civil visando à dominação e à
direção da sociedade política. A relevância da educação está no sentido
de trabalhar a consciência, a cultura fragmentada dos setores popula-
res, na perspectiva da reelaboração de uma cultura e uma ideologia po-
pular susceptível de tornar-se hegemônica.

Em suma, a formação da consciência histórica representa o momen-
to da hegemonia superior à conquista do poder, isto quer dizer que a
ação hegemônica encontra-se vinculada ao processo de criação e de difu-
são da cultura e da ideologia da classe que busca a hegemonia.

Ressalte-se, aqui, que com o desenvolvimento de novas técnicas e
a maior concentração de poder econômico a dominação toma a cada dia uma
nova forma: ao invés de ser exercida primariamente atraves da força fí-
sica, passa a ser exercida através de uma forma de hegemonia ideológi-
ca. Assim, instituições de cultura de massa como as escolas, f am llia,
meios de comunicação, assumem um papel determinante para a formação da
consciência social.

Daí a importância de se educar as pessoas de forma mais cons-
ciente reconheceraestrutura de interesses que Iimita a Iiberdade huma-
na. t imprescindível a açao educativa no sentido de se fazer reconhecer
o que essa sociedade faz de nós e decidir se isso é o que nós realmente
queremos ser. Assim seremos capazes de

"60fLnec..eJ'Las c..ondiçõe.6 paJta. mud.a.Jta. -6ubjmvida.de, c..omo
ela. ê. eonsrnul.aa. na).) necess cdades, impu14o-6, pa.iXÕe.6 e
intmgê.nc..ia. do indivldu.o, e .:ta.mbêmpMa. mudM 0-6 nunda.-
mento-6 poLLtic..O-6, ec..onômic..0-6e -6oc..ia.i-6da. sociedade": (8)

Cabe aqui assinalar o pensamento de Gramsci que entende cultura
como sendo a consciência critica do próprio operar. Dai cultura ser um
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processo de formação e de desenvolvimento da consciência. Como expl ica
Manacorda ao anal isar os princípios educativos de Gramsci:

"A cuUwta. ( .•• ) n.ão ê. .6 omen;te uma. oltga.n.i..za.ç.ão .6 u.bj e.Uva.
do pltÕplÚO eu. .-i.n;tetr..n.o,mas tambéin Obj e.Uva., extetr..n.a., dos
.-i.Yl..6:tJtumen..to.6pa.tr..a..6u.a. d.<.6u..6ão, 'um modo de. se»: qu.e de-
tetr..m.-i.n.a.uma. 60ttma de coYl..6 uê.n.Ua. ' " . (9)

No referido processo, as várias organizações educativas e, em
especial, a escola, são chamadas a desempenhar um trabalho decisivo na
"d lre çjio cu ltur a l" da sociedade. Historicamente essa direção cultural
tem defendido a unificação de interesse da classe governante. Isto se
reflete na eliminação de "p r à t icas lncomodas " que ameaçam a gramática
estabelecida pela ordem cultural. Basicamente a manutenção desta ordem
tem sido trabalhada através da repressão, seja a repressão de pensamen-
to, de novas idéias, comportamento e, principalmente, dos instintos.

Freud, em 110 Mal-Estar na Civilizaçãoll, lamenta que a cultura só
tenha sido possível graças ao custo da repressão dos instintos humanos.
Através de suas pesquisas constata que a história do homem e a história
da sua repressão, sendo esta exercida pela moral social por uma neces-
sidade de controle efetivo dos instintos sexuais para consequentemente
suprimir a violência e a agressividade do ser humano.

Portanto, Freud percebe a repressão como condição necessaria a
existência da cultura e da civilização. Somente a subI imação das ener-
gias sexuais instintivas poderá desenvolver as atividades humanas,
transferindo-as para outros fins não mais sexuais, como o trabalho, as
artes, a ciência, etc.

"A .6 u.bLúna.ç.ão do -<-Yl..6 ün;to co Yl..6 ü.tu..{. um a..6 peet» pa.tr..ücu.-
Lanmew:e esüdevüe do des envoisümeru» cuUwta..t; ê. e..l.a.
qu.e toltn.a pO.6.6Zvel ã.6 a.tiv.-i.dade.6 p.6Zqu..-i.Ca..6.6u.petúOlte.6,
uen..tZf!-ca..6, a.tc..:t1.6ÜCa..6ou. .-i.deolõg.-i.ca..6, o des empenho de
um papel tão .-i.mpotr...ta.n;ten.a v.cda. uvilizada.". ( 1 o)
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Contradizendo Freud, Reich defende a tese de que "quem vive sa-
tisfeito não sente impulso para violentar", e por isso "não necessita
de uma moral para controlar tal impulso".(l1) Na concepção reichiana,
tais impulsos são provocados pela moral repressiva das sociedades auto-
ritárias, sendo esta a grande responsável pela violência e agressivida-
de do ser humano.

Em vista disso, Reich propõe uma organização social mais avança-
da e desenvolvida, sem dominação, controle e pressões, onde os indivT-
duos não fossem submissos, e pudessem satisfazer a lei natural de sua
sexua Iidade.

"A uncdade e. eo ngJtuênc.ia de. ciüsuna- e. niuune.za, tJta.bai.ho
e. amoJt, mOJta.1.idade.e. .6 exuai.Ldade. - des e.j ada. des de. tempo.6
memon.iai» - c.omnuw a .6 e.Jt um .6 anho e.nquanto o homem
c.omnua.Jt a c.onde.na.Jta e.x~gênc.ia. b~olõg~c.a da .6~6ação
.6 e.xuai. niüunai"; ( 1 2 )

Além de Reich, outros autores nos alertam acerca desta questão.
Dentre estes podemos citar Marcuse, o qual ao considerar o desenvolvi-
mento atual das forças produtivas, percebe que o tempo de trabalho ne-
cessário pode reduzir-se ao mTnimo, o que possibilitaria uma ordem nao-
repressiva e consequentemente uma reerotização da vida.

Para Marcuse a Iiberação da Iibido não é incompatTvel com a ci-
vilização, como pensava Freud, mas pelo contrário torna-se pressuposto
de uma forma mais elevada de civil ização, onde todas as relações seriam
erotizadas. Explica Marcuse:

"Sug ~0.6 que. a Jte.pJte..6.6iio ~l1.6timva pJte.dom~nante. Jte.-
.6ultou nao tanto da ne.c.e..6.6~dade.de. e..6 6oJtço laboJtai. mM

da oJtgan.i..zação .6oc.iai. e..6pe.c.1Mc.a do tJtabai.ho, ~pO.6ta
pe.lO.6 ~nte.Jte..6.6es da dom~nação; e..6.6a Jte.pJte..6.6ão e.Jta, .6ub.6-
tancia.lme.nte., mw Jte.pJte..6.6ão.POJtc.ol1.6e.quênc.ia., a elimi-
nação da mw Jte.pJte..6.6ão te.nd~ pe): .6 e. a elimina.Jt nao a
a.tiv~dade. lab o Jtai., mM a oJtgan.i..zação da e.~tênc.ia. huma-
na c.omo ~l1.6tJtume.nto de. tJta.bai.ho. Sendo M.6~, a eme.Jtgên-
c.ia. de. um pJÚnc.1p~o de. Jte.a.1.ida.de.não-Jte.pJte..6.6~va mo~6~-
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c.aJÚa, ma.6 MO dv.,btuÁ.JU..a, a OIt.gan.izac;ão soc.ial: do
ba.iho; a lib~ac;ão de E~o.6 pod~a ~~ nova.6 e
deusas ~e.e.ac;ões de .:tJ1.aba.iho". ( 13)

.:tJ1.a. -

dW'La-

Com o fim da mais-repressão surge a necessidade de se resse-
xual izar o corpo, pois somente assim evitaria ser metamorfoseado num
instrumento de trabalho. Portanto, a sensual idade plenamente liberada
torna-se pedra fundamental de uma civil ização verdadeiramente humana.

Referida controvérsia advém da complexidade dos fatores cultu-
rais no processo histórico das formações sexuais. No que tange à sexua-
lidade, Foucault observa que historicamente e culturalmente há dois
grandes procedimentos para se produzir a verdade do sexo. Em algumas
sociedades, através de uma arte erótica ("ars e rot ica"}, onde se exalta
o prazer e a satisfação sexual. Em outras sociedades, como as ociden-
tais, desconhecem a "ars erotica" e desenvolvem uma ciência sexual
("scientia sexualis"), ou seja, uma curiosidade e vontade de tudo saber
sobre sexo para melhor controlá-lo.(14)

A cultura ocidental, vftima da moral vitoriana e da influência
da civilização judaico-cristã, ainda hoje considera a arte erótica não
como arte, mas como imoral ou pornográfica.

Entretanto, por tras da arte erótica, encontra-se uma concepção
de mundo que em muito se diferencia da visão perpassada na cultura
ocidental, onde se procura eliminar a aceitação do amor com amor, do
prazer pelo prazer em si, em troca da fusão do amor com a morte e da
dependência do primeiro ao segundo. Nesta visão, o amor significa so-
frimento e morte.

Já na cultura oriental, que não foi atacada por puritanismos re-
ligiosos cultivadores do sentimento de culpa ligado ao sexo, a visão do
mundo perpassa valores voltados para a subjetividade do indivfduo. Daf,
na arte erótica destas culturas, encontra-se uma idéia subjacente im-
portante: a de que a sexualidade é intrinsicamente divina e que a ins-
piração sexual divina nos homens e animais é a presença sensfvel da di-
vindade criado criadora.
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Um outro aspecto a ser observado na diferença das culturas, se
refere ~ Iinguagem. A Iinguagem oriental expressa o erotismo de forma
poética.

"Faces .óa.o c.ompaJta.da..óii6 6loJte.6 de. lótUlJ, j óia..ó .óa.o como

beto.6 pM.6a.JtO.6de. pluma.gem Jte.6uf.ga.nte.; muf.he.Jte.6 dei.ta-
das , c.om a..ó pe.JtM.6 a.6a..óta.da..óe. ve.6tido.6 ondiüanre«, .6a.o
c.ompaJta.da..óa. ltiO.6 ( ••• ) jove.n-ó gloltio.6a..ó .6ão c.omo c.ome.-
ta..ó descidos do c.êu". (15)

o próprio ato sexual, descrito nos manuais de instrução sexual,
demonstra a importância atribuída ao corpo, ao prazer, ao sexo.

"0 homem pode/üo: deixa». que. a. 'Ha..óte. de. Iade' pa.iJtM.6 e.
.6obJte. o 'Polttão PÚJz.pu.Jta.',e.nqua.nto beija.va. a. muf.he.Jt ca-
ltinho.6a.me.nte. e. c.ontempla.va.-lhe. a. 'Fe.nda. VoUlta.da.'. Ele.
de.veltia. a.6a.ga.Jtc.om .6ensuai.idade. 0.6 .6eiO.6 e. o a.bdomem da.
muf.he.Jt, e.nquanto deixava: a. .6u.a. 'Ha..óte. de. Iade' movime.n-
ta». a..ó la..t~ da. 'Sa..e.a.de. E.6pe.Jta.' e. a.c.a.JtiUa./t o ' Te.Jt-

Jta.co PJte.U0.60'. E .6e. ne.c.e.6.6áJúo, ete. de.ve.Jtia. beija.Jt e.

chuia». a. 'PVto.ta. do Ve.gJta.u.de. Iade' paJta. ga.Jta.n.tiJt que. a..ó

e.6.6ênUa.-ó e.ne.Jtgétic.a..ó 'tjin' 60.6.6em des pe.Jt.ta.da..ópaJta. 'M
Nuve.n-ó e. a. Chuva.'''. ( 16)

Todavia, o padrão de comportamento, em qualquer época, reflete a
açao de forças culturais. O ocidente marcado por resquícios da era vi-
toriana e do judaísmo cristão, não apresenta a sexualidade com a mesma
ótica que os orientais. Assim o homem ocidental parece estar

"banhado da. c.a.be.ca..ó a.0.6 pê-ó peto cLUú.vio do pecado, tan-
to em .6ua..ópa.Jt.te.6 emoeionacs quanto na..ó .6e.xu.a.i.6". (17)

Como diz Rubem Alves,

"0.6 ~e.6 da. minha. lingua.gem deno.tam 0.6 ~e.6 do me.u
mundo", (1 8 )
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o que reforça a idéia de que a Iinguagem sexual comumente usada nas
culturas ocidentais, refletem a visão de sexo como algo feio e imoral,
ou seja, no momento em que se usa termos como "pau'", "caralho", "cace-
te", "pica", "tabaco", "buceta", "trepar", "comer", "picar" ••• para fa-
zer referências sexuais, isto reflete um pouco a visão de um mundo que
esta cultura espelha.

Observando algumas revistas, util izadas como manuais para orien-
tação sexual, encontramos as seguintes expressões:

"Meu. pau c.ontúwu dMO ••• Foi qua.ndo a. c.oloquu de. pen-

ncU a.bVt:tcU e. pe.ne.:tJtu em .6ua. xoxorinna",

"Que/tO .6eJt comida. do me..6mo j wo ••• "

"Me. v.ia. sendo e.nJta.ba.da.pon: um pote.nte. cacete que. me. di:-
1a.c.eJta.va. ••• "

"M..<.nhcUbotas, e. toda. a. exrensão da. veJtga., pa./te.c..ia.mden-
úo de. uma. c.âma.Jta.de. pJte..6.6ã.o... e. demos uma. úe.pa.da. a..tu.-
unant e.. • • "

" g0.6tO.6a. pic.a. c.ome.ç.ou a. de..6Uza./t pa./ta. de.n.:tJto de. m--<..-
nha. 6a.m..<.n.:ta.buc.e.:ta.". (19)

Estas expressoes nos fazem pensar que não temos "linguagem" para
expresar a sexual idade, pois de um lado temos a linguagem depreciativa,
esteriotipada; e de outro a linguagem "ciendfica", que nos soa de for-
ma estranha e distante. Diante disso, é necessário pensar numa Iingua-
gem sexual mais humanizada, afetiva e significativa. t mister construf-
Ia.

A discussão ora empreendida conduz necessariamente a reconhecer-
mos a ação de forças culturais na vida social. Estas forças sociais têm
suas rafzes na história de muitas gerações, o que denota seu peso na
formação de gerações contemporâneas. Marx percebe este aspecto em sua
famosa afirmação de que



53

"0-6 homen6 6azem -6ua pJtópJr..Á..aYú-6tóJr..Á..a,mM não a 6azem
c.omo queJtem; não a 6azem sob wc.un6tâ.nc.Á..M de -6ua e.scc-
lha e s im sob aquela c.om que -6e de6Jtontam CÜJt e.tamente,
UgadM e .tJtan6m..uidM puo passado; A .tJtaclição de todM
M geJtaçõe-6 molttM opJthne c.omo um pe-6aduo o c.Vz.ebJto dO-6
viv0-6". (20)

Portanto, o resgaste de uma cultura e de uma educação, que sejam
instrumentos de uma conscientização crítica e de uma formação educacio-
nal substantiva, torna-se imprescindível para a transformação social.
Tal modo de pensar encontra apoio em Arroyo, para quem

"0 movhnento de c.on6.tJtução de uma saecedade. illeJtnaava
hnpUc.a a constnucão de um novo -6abeJt, de uma nova c.u.t-
tlLlta, de uma nova c.onc.epção do mundo e dO-6-6ujei.tO-6 em-
penhados ne-6ta con6.tJtução" • (21 )

Esta construção do novo passa, também, pela dialética do indiví-
duo, sendo este visual isado na sua integridade biológica, psíquica, so-
cial e sexual. Parece-nos que a luta pela Iiberdade é também a luta por
Eros, e a luta por Eros é sempre uma luta política. Portanto, a sexua-
lidade tem um papel a desempenhar na formação do indivíduo, deste com
seu corpo, pois o corpo é o elemento primeiro de comunicação e relação
com outros homens.

Notadamente a pobreza de nossas relações corporais, de nossos
gestos, sentidos, fruto da sedimentação milenar de um repúdio e de~va-
lorização radical da corporeidade, desperta a necessidade de recupera-
ção e emancipação do corpo. Somente atraves de uma educação não repres-
siva é que se pode concretizar este anseio.

Convém esclarecer, entretanto, que ao longo da história, a edu-
cação vem revelando um caráter ao mesmo tempo repressor e libertador.
Ao mesmo tempo em que se luta para que a educação contrib~a com o pro-
cesso de formação dó personal idade autônoma do indivíduo, cidadão par-
ticipante e consciente, se verifica também a educação como processo de
adaptação ou até mesmo de submissão à autoridade, ao Estado e à socie-
dade.
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Em suma, os homens são capazes de fazer a sua história, mas, pa-
ra tanto, necessário se faz perceber que neste processo histórico, im-
bricado está toda uma formação cultural e ideológica sustentada ao lon-
go de várias gerações e que se modificam com o próprio avanço das for-
ças produtivas.

Nessa história, a educação pode ser um instrumento de superaçao
ou conservação destas formas culturais e ideológicas. Quando fazemos
referência à educação, fica implícito que não é apenas a escola que
cumpre este papel, mas toda instituição organizativa da sociedade ci-
vil. Entretanto, a escola, sendo uma instituição social e histórica,
nao pode ser considerada apenas como um espaço em que se reproduz a
ideologia dominante, mas também como terreno de desvelamento desta
ideologia.

2. Educação: Reprodução e Transformação

Em decorrência da luta pela hegemonia, a sociedade civil não se
constitui uma realidade harmônica, mas, ao contrário, o lugar do con-
flito social. A hegemonia, entendida como a direção da sociedade, en-
volve as relações entre dirigentes e dirigidos.

Partindo dessa pressuposição, a análise da prática educativa tem
que ser necessariamente de caráter dialético, uma vez que esta situa-se
num campo de forças sociais em conflito. Este fato nos leva a crer que
não se pode caracterizar a educação como um mero instrumento da classe
dominante.

Portanto, a educação deve ser estudada como um instrumento polí-
tico que tanto pode estar a serviço da reprodução social - negatividade
da educação - quanto da transformação social - positividade da educa-
çao.

A produção teórico-critica acerca da problemática educacional
tem tomado duas direções: de um lado a visão critica apoiada na teoria
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da reprodução, que enfatiza a função da escola enquanto aparelho de re-
produção da sociedade de classes; de outro, a tendência que tomando os
conceitos de conflito e resistência tem procurado visualizar a educação
como um instrumento de importância relativa para a superação das con-
tradições da sociedade e para a emancipação humana.

Todavia, estas duas direções devem ser consideradas nao como
sendo explicações excludentes, mas como dois enfoques que necessaria-
mente se integram.

A nosso ver, as questões levantadas e as reflexões desenvolvidas
pelos teóricos da reprodução foram de suma importância na medida em que
forneceram os instrumentos de análise que permitem desmistificar a teo-
ria e a prática da educação burguesa.

Porém, a escola por mais que seja um aparelho ideológico do Es-
tado, como define Althusser,(22) é também, no sentido gramsciano (23)
um espaço de "livre circulação" das ideologias, podendo contribuir para
a ruptura da hegemonia ideológica de uma classe.

No sentido mais geral, as teorias da reprodução social no campo
educacional, partem de uma crTtica sistemática radical à sociedade ca-
pitalista e em especial à divisão da sociedade em classes. No entanto,
os teóricos da reprodução foram incapazes de postular uma forma de crT-
tica que demonstre a importância teórica e prática das lutas contra-he-
gemônicas. Isso, por relegarem a ação humana a um modelo passivo de so-
cial ização, além de enfatizarem exageradamente a dominação, sem levarem
em conta as contradições e formas de resistências existentes nos espa-
ços sociais, especificamente a escola.

Para estes teóricos, as escolas representam um fator-chave na
reprodução das formações sociais necessárias para manter as relações
capitalistas de produção. Bárbara Freitag, analisando as teorias educa-
cionais, expoe claramente o pensamento althusseriano acerca da esco-
Ia:

" a. elJ cora. plteenc.he a. 6u.ncã.o bá-6ic.a. de Itepltodu.cã.o das
Itefuc Ões ma.:teJr..ia.i.6 e -6oc.ia.-ú, de pitOducã.o • Ela. ltó-6 egu.Jta.
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que .6e Iteplto duza a 60ltca de bta.ba1.ho, tnan» mü:indo a..6
qua.tl6iQacõe.6 e o '.6avoiJt 6a.iJte' neQe.6.6áJtio pa.Jta.o mundo
do tltaba1.ho: e 6az Qom que ao me.6mo ~empo 0.6 indivZduo.6
.6e .6ujeUem ã. es ouuuna: de d~.a..6.6e.6".(24)

o que se pode concluir, é que a teoria da reprodução revela uma
dimensão do fenômeno educativo sem visual izar perspectivas históricas
ou dialéticas. Pois, para considerarmos uma teoria da educação realmen-
te dialética esta teria que fornecer um quadro referencial capaz de in-
terpretar os elementos contraditórios da ação educativa, incluindo ele-
mentos que possibilitem a emancipação humana.

É imperativo que uma visão dialética da educação tenha por base
um projeto polftico que defenda a reconstrução social como um modo viá-
vel de práxis. E as escolas sejam vistas como locais sociais contradi-
tórios marcados por luta e acomodação. Daf a necessidade de uma anál ise
que envolva a ação educativa quer do ângulo da reprodução quer da
transformação.

Portanto, não podemos esquecer que de acordo com os pressupostos
marxianos, todo modo de produção exige, para sobreviver, a sua reprodu-
-çao.

"Qua1.queJt que se]« a. 6Mma do pltOQe.6.60de pltoducã.o, de
deve .6eJt Qo~nuo, de deve pe!tiodiQa.meMe Itep~ as
me.6ma..66a..6e.6. Uma sociedade nã.o pode deixa». de pltoduziJt,
a..6.6im como nã.o pode duxa.Jt de QOn.6umút. Quando vi.6~o,
pOJtta.MO, como um todo lte1.a.uona.do, e no 6,fuxo QOn.6~Me
de .6ua inQe.6.6aMe nenovaciio todo pltOQe.6.60de pltoducã.o ê.,
ao me.6mo ~empo, um pltOQe.6.60de Itepltoducã.o. Á.6 eondcciies
de pltoducã.o são, ao me.6mo ~empo, a..6 Qondicõe.6 de Iteplto-
ducã.o".(26)

E nesse processo de reprodução - que não é apenas material - en-
tra em jogo o papel da educação, seja ela familiar, religiosa, escolar,
etc. Em todas as instituições sociais se encontra uma proposição de re-
produzir os valores do modo de produção social. Daf reconhecermos que
as idéias incutidas nas instituições de uma sociedade de classes, serem
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a dos grupos dominantes que controlam os recursos econômicos, sociais e
po llt icos.

Dito isto, evidencia-se a lógica de que se processa, também, na
educação escolar a reprodução social. Agora, cabe compreender que por a
sociedade civil não ser uma realidade harmônica, a reprodução é con-
frontada no conflito da luta pela hegemonia.

A cada dia podemos perceber o avanço da organização dos educado-
res, os quais saem dos muros escolares, ingressando no movimento social
como um todo, em busca da transformação educacional e social.

Assim, reafirma-se que a luta por uma eduGação digna de um po-
vo, é uma luta

• "de. todos a.que1.u que. -6a.be.mque. -60me.nte. a. ci.dadanio: pode.
a.M e.gWUVt a. libvr.da.de., a. igua.i.da.de. e. O des e.nvo.tvime.nto
das nOJtCM pJtOdutivM e. que. 0-6 cus.tos da. ignOJr..â.nci..a.e. da.
a.lie.na.cã.o -6 ã.o mu.Uo ma.i-6 e1.e.Va.do-6 " • (26)
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- Capitulo III -

PERCEBENDO A SEXUALIDADE DO COTIDIANO ESCOLAR

A escola pública de 1Q grau, destina-se de direito a toda popu-
lação dos 7 aos 14 anos, embora, de fato, a ela apenas tenha acesso pe-
quena parcela desta população. Fazemos nossas as palavras de Cunha,
quando diz:

"Entendo que. o iling-Úne.nto de. o.cto a.no,6de. e.-óc.olaJúdade.
ob~ga.tó~ é um objetivo in6e.lizme.nte. ainda. ~e.moto p~
a. -Úne.n-6a. maio~ da. popula..cã.obM-óilwa.". (1 )

A luta pela escola pública, há muito vem sendo um ponto de pauta
das lutas dos educadores brasileiros que já nos anos trinta, se reuniam
e lançavam ao paTs o "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova", em de-
fesa de uma escola única, gratuita e obrigatória. Ainda hoje, sessenta
anos passados, os educadores persistem na luta por uma escola pública
ae qualidade.

As estatTsticas educacionais continuam a apresentar dados de-
monstando o "deficit" de escolaridade, evasão, repetência e reprovação,
evidenciando também a má qualidade do ensino ofertado à população que
frequenta a escola pública.

As dez escolas públicas de Crateús, como a grande maioria das
escolas do Ceará, funcionam precariamente, sendo a própria estrutura
fTsica das escolas sem condições de proporcionar a educação desejada
pela sua clientela: os filhos dos trabalhadores. Assim como Gramsci,
repudiamos veementemente este tipo de escola

- 60 -
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"pobn». vulg aJt, -6eJnveda; M.m lU.-6;tóJUa., en6-{m, uma Lndi»
gu.:ta -6opa de inno/tmaçõu qu.e man.:téino openaiüado etex-
namen.:te de Qhapêu. na mão e bOQa 6eQhada e o 6ixam, Qomo
má.quina, ã. poU;t[Qa eQonômiQa do Qapi.:tai.M.:ta". (2)

Na verdade, este tipo de escola bloqueia qualquer processo de
emancipação humana. Não passa de migalhas que sobram da mesa burguesa,
como afirma Nosella ao analisar a educação tradicional e moderna. (3)
Cabe, pois, pesquisar a "realidade concreta" (4) vivenciada pelo homem
com o intuito de prepará-lo para o exercfcio da liberdade e da direção
da sociedade, sendo este capaz de lutar por uma escola necessária.

1. Analisando os Adolescentes

Dentre as escolas públicas de Crateús, escolhemos duas para
contactarmos, mais proximamente, com adolescentes das sétimas e oitavas
séries, com os quais aplicamos questionários, entrevistas e realizamos
um seminário. Contudo, tivemos a oportunidade, através de palestras que
fomos convidados a proferir acerca da sexualidade, de contactarmos,
também, com adolescentes das demais escolas, o que muito significou pa-
ra nossa pesquisa.

A clientela das escolas pesquisadas é na sua totalidade prove-
niente de famfl ias pobres, cujos pais obtêm apenas o mfnimo necessário
para sobreviver através do seu trabalho. são, em sua grande maioria,
filhos de pequenos bodegueiros, lavradores, pedreiros, carpinteiros,
marchantes, sucateiros. Das mães, dos 113 adolescentes pesquisados, 63
são exclusivamente domésticas, ou seja, 56% dessas mães vivem apenas do
cuidado com a casa e filhos. Dentre as ocupações das outras mães, está
o trabalho de costureira, professora, feirante, vendedora, merendeira.

Percebe-se, portanto, que os adolescentes que aqui contribuem
com nossa pesquisa, são filhos desprovidos de tempo e espaço para estu-
dar, pensar, vivendo esmagados enquanto sujeitos de conhecimento e de
cultura.

c - r-í-\wLL)p o:: Gf

Bil:Jioteca I ir e d »
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Crateús, conhecida como a terra de Dom Fragoso, bispo que fez
veementemente resistência ao regime mil itar, é predominantemente cató-
Iica. Tal fato se reflete na reI igiosidade dos adolescentes, já que 82%
deles são católicos.

Quanto à idade dos adolescentes pesquisados, esta varia entre 12
a 22 anos, sendo que a maioria tem treze a quinze anos. Não temos a in-
tençao de definir o que seja adolescência, tomando por base limites de
idade, visto que, qualquer parâmetro que se deseje estabelecer como
marco sofrerá notável variação.

Não é fácil definir o que seja adolescência, principalmente
quando se percebe que a necessidade de se ressaltar este perfodo de vi-
da dá-se por interesses sociais de uma determinada época. Entretanto, o
Seminário Latino Americano sobre Saúde do Adolescente, realizado no Rio
de Janeiro em outubro de 1977, recomenda a seguinte conceituação:

"Adolu c.e.n.te. ê o -i..ncUvldao que. .ó e. e.nc.ovüsa. em 6a..óe. pe.-
c.~ de. ~n.ó-i..ção b-i..op.ó-i..c.o.ó.óoc.-i..a.l,p~odo ute. c.~c.-
teJr.Á..za.do po« ~n.ó6oJtma.çõu b-i..olõg-i..c.a..óem bll.óc.a.de. uma.
de.Mnú;ão de. .s eu pa.pe.l .ó oc.-i..a.l, de.teJr..m.i.na.dope.lO.ó pa.dJtõu
c.ul:t.uJc.cú.6 de. .ó eu múo". (5)

Em consonância com esta teorização, percebe-se a complexidade
desta fase, visto que, fatores sócio-culturais, familiares e pessoais
interferem no desenvolvimento de cada indivfduo. Portanto, as caracte-
rfsticas psico-emocionais marcam mais fortemente a adolescência. Essas
caracterfsticas influenciadas por fatores culturais, a cada época, jun-
tamente com os valores e costumes se modificam.

Historicamente, na Idade Média, os meninos se tornavam aprendi-
zes por volta dos cinco anos e daf em diante assumiam cada vez mais
responsabilidades, até o casamento aos 17 ou 18 anos. Como se vê, à in-
fância e à adolescência eram atribufdos aspectos totalmente diferentes
dos dimensionados hoje. Acreditamos poder dizer que infância e adoles-
cência eram fases desconhecidas nesse referido perfodo histórico.
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Outro fato a ser evidenciado, é o debate que, hoje, se faz com
referência à inconveniência da gravidez aos quinze ou dezesseis anos,
quando nossas avós e bisavós se casavam nesta idade, sem que isso fosse
motivo de escândalo. Hoje, a adolescente grávida desperta preocupações:
"Gravidez na Adolescência: Problema dos adultos", "OS Riscos da Gravi-
dez na Adolescência", "Número de Mães Adolescentes já Preocupa", "OS

Problemas da Mãe Adolescente", são algumas manchetes de jornais e re-
vistas que demonstram a preocupação com adolescente grávida.

Entretanto, como observa Araguari, temas que há algumas décadas
eram considerados naturais, agora são geradores de polêmicas.

"Nã.o sesra. d.ú..vida. de. que. a.O.6quinze. a.no.6 uma. me.nina. mo-
de.Jtna., de. «iass e. média. pa.Jta. c...ima., .u.nda. .tem um .tanga pe.-
ltZodo de. de.pe.ndência. 6a.m..i.t..iaJt; ( ••• ) Se. e.ó.6a.me.nina. .tOIt-
nou-.6e. ~e.xu.a..tme.n.te. Ite.pltodu..t..iva. a.O.6 12, eumpJt..iJtã nove.
a.no.6 de. '.6u..6pe.n.6ã.o' .60e..ia..t, nove. a.no.6 que. é plte.e..i.6o a.d-
min..i.6.tJta.Jt e. pa.Jta. ..i.6.60Ite.ee.be. nome. e. e.ó.tu.do.6 a.pItOPJt..ia.-
d0.6". (6)

Ora, compreenderemos adolescência como um fenômeno eminentemen-
te social e moderno, se percebermos que a sociedade atual exige uma es-
pecial ização profissional que absorve um prolongado perfodo de vida na
formação dos indivfduos, levando-os a enfrentar um mercado de trabalho
cada vez mais diffcil, retardando as condições necessárias para a tão
desejada independência financeira.

Por via de regra nao podemos negar que a gravidez na adolescên-
cia torna-se uma questão séria. Além do aspecto social como tentamos
revelar, há realmente complicações obstétricas provocadas em muitos ca-
sos por imaturidade biológica, e o não preparo psicológico necessário
para enfrentar a situação. Até mesmo nos pafses social istas, como Cuba,
cujo princfpio revolucionário é a liberdade, a adolescente grávida
torna-se problema.

" em Cuba. de. ea.da. 1O O oasxos, 22 eoltlte.ó po ndie.Jta.n a.
ma.dJc.e.óde. me.no.6 de. 2 O a.nO.6. En a.nO.6Ite.úe.n.te.ó, e.ó.tu.dio.6
pa.Jte..ia..te.ó demue.ó.tJta.n que. .ta. pltopoltúon de. ma.dJc.e.ó
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adores c.e.n:teJ.J ha c.on:tinuado aume.n:tando em nuestxo PaM;
e.n a..tgunM pltovinUa..6 aas i: li mila.d de Los nac..imie.n:to.6
C.OItlteJ.Jponde.n a madne» de. me.no.6 de. '2.O ano.6". (7)

Este assunto, suscita-nos anal isar a complexidade da vivência
sexual, e sobretudo nas inquietações de nossos adolescentes, diante do
apelo sexual da máquina comunista, que na maioria das vezes, não educa
no sentido de desenvolver uma consciência da sexualidade como parte in-
tegrante da vida da pessoa. Cabe-nos, então, assim como Lajonchere, nos
interrogarmos a quem cabe maior responsabil idade por tais problemas:

"?AC.MO to: maqo»: lteJ.JpoYl.6abilida.d no eJ.J nue.:tJta, fja que.
.tO.6 hemo» mavüencdo ig nonanxe» fj .tO.6 tnatamo: c.omo .6 e.
6ue.ltan nino.6 c.uando fja no .to .6on, ni tie.ne.n todavia. .ta.
madu.!te.z de. .tO.6 adu..tto.6?" (8)

Geralmente, julgar os adolescentes irresponsáveis torna-se uma
postura muito cõmoda, surgindo dar a pretensão de querer guiá-los. Nes-
te sentido Reich alerta-nos que nas relações autoritárias é mais fácil
exigir e impor disciplina do que ensinar as crianças a sentirem prazer
no trabalho independente e a assumir uma atitude natural diante da se-
xual idade. (9)

Ainda com relação aos adolescentes convém reportamo-nos mais uma
vez a Lajonchere, quando este se refere a uma educação sexual que fuja
dos parâmetros de relações autoritárias:

"Con .ta. 6ina.lidad de. e.nc.a.u.za./tLa. .6 exuai.idad adotes eenxe,
me.Jta..6 pn» hibiuo neJ.Jhan. 1teJ.J iü.tado ine. 6ic.M eJ.J. E.6 muc.ho
mM j iüecos o plte.pa.Jta.lta .tO.6 adores c.e.n:teJ.Jpa./ta. que. hagan
una. MUO na..t de. .ta. amplia. libe.ltda.d de. que. di.6 6Jtu.ta.n fj no
c.on6ia.Jt e.n pltohibiuonu impueJ.Jta..6.6in Itazona./t, que. hOfj
estxuda» e.n c.on:tJta.dic.Uô n c.on .tO.6 pltinupi0.6 que. ltig e.n
e..t deJ.Ja./tItoUo de. .ta. pe.lt.6ona.lida.d". (10)

Porém, ao analisarmos a idade dos adolescentes pesquisados, o
que nos leva a caracterizá-los como "ado les cen t es!' é o fato de estarem
sob a dependência dos pais e se encontrarem numa fase de evolução para



65

a completa maturação sexual, que os faz apelar pela Iiberdade de vivên-
cia de sua sexual idade. Dentre as perguntas feitas pelos adolescentes
pesquisados, durante as palestras, e mesmo nos questionários, se so-
bressae a curiosidade destes de como acontece uma relação sexual, se é
certo ou não "transar" antes do casamento. Revela-se nestas perguntas a
ansiedade frente ao prazer, quando os adolescentes chegam ao ponto de
quererem uma experiência concreta como única expl icação possTvel para
satisfazerem a curiosidade acerca do sexo, despertando assim um imenso
interesse em discurtir, falar, ouvir, ver tudo que se refere ao tema.
Para ilustrar, reportemo-nos a algumas falas dos adolescentes que de-
monstram o interesse pela questão sexual.

"G0-6t.a.JUA..de 6alaJt que na. YTÚ.nha.~ .tem um gJU1pOque .6e

Iteune .toda. node paJta. J)alaJt de .6exo, e que inc.i.u..6ive eu
.60U um d0-6 údeJte.6. E eu. vou levaJt e.6.tM peJtgun.ta..6 paJta.
deba..tvuno.6 [unros": (Robe r io - 8ª sér ie - 14 anos)

"0.6 jovens .60 pen.6am em s exo, na.o pen.6am nM c.on.6equen-
UM, c.omo a. pnos .tliu.icão". (Má r c ia - 8ª s é r ie 16

anos)

"Eu e meus amig 0-6 n0-6 Iteu.MmO.6 qUM e .to dos 0.6 dias e de-
ba..temo.6 .6oblte o .6exo. No pen.6amento de .todo.6, de mim e
de meu..6 a.rrú.gO.6,o .6exo ê uma. C.O-<..6a.mu.lio bonlia., poltque
a. gente e.6.tâ na.zendo uma. c.ampa.nha. paJta. a.judaJt 0.6 no.6.6O.6
a.rrú.g0.6 a..6 e Uv Jta.Jt da. mM.twr..ba.cão e do plta.ZeJt que meu..6

a.rrú.gO.6.têm de na.zeJt .sexo homem c.om homem, então a. gente
e.6.tã.. ~a.zendo esre. tipo de c.a.mpa.nha.pana. muda.Jt -<..6.60 que
nOM 0.6 amigo.6.têm pana. c.om ele.6, ponou». quem .6a.be que
-<..6.60mude a. vida. deres da.qui pita. nltente?" (Célio 8ª
série - 13 anos)

"Ac.ho .sexo uma. C.O-<..6a.mu.lio bonlia., mM que 0.6 pa.i.6 MO
queJtem en.6inaJt a.o.6 [ovens , PO-<..6etes pen.6am que o jovem
MO .6e inteJte.6.6a. pa./ta. .6a.beJt o que ê e pltinupalmente
eies .têm veJtgonha. de en.6ina.Jt, e 0.6 [avens xonnam-s«
a.du.ttO.6 de.6oltien.ta.do.6 .6oblte o .6exo, e qua.ndo .6u.a..6 ni-

ihas .têm Itela.cão .6exual c.om o homem ele.6 queJtem que o
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C.MM C.Me., e. mCLd.M vezes o C.MM nao e 6mz penou».
nã.o excste. o amM. e. .6..ún .6Ô o dese]» de. .6e. Jte..f..auon.aJl. .6e.-
xua.1.me.n:t.e.". (Marta - 7ª série - 14 anos)

Diante disso percebe-se que nessa fase da vida, a sexual idade
perpassa todas as atividades e os pensamentos, tornando-se o assunto
predileto de conversas, o ponto principal das preocupações dos adoles-
centes.

Um aspecto que nos chama a atenção, ainda com referência à idade
dos adolescentes, é verificar que apenas 11% dos alunos das oitavas sé-
ries, e 35% dos alunos das sétimas séries, se encontraram dentro da
faixa etária escolar, o que nos faz encontrar numa mesma sala de aula
adolescentes de 12 a 22 anos. Verifiquemos a tabela:

TABELA I - ADOLESCENTES QUE ESTÃO NA FAIXA ETÁRIA ESCOLAR

StRIE ALUNOS MATRICULADOS ALUNOS NA FAIXA ETÁRIA %

51 07 11%

62 22 35%

TOTAL 113 29 26%

Maria Helena Gouveia, jornalista, escrevendo na Revista Brasi-
leira de Sexualidade Humana (nQ 01), sobre a influência dos meios de
comunicação no desenvolvimento da sexual idade, classifica três tipos
principais de revistas femininas. Primeiro, as revistas para as
mulheres independentes economicamente e Iiberadas de preconceitos, nas
quais vêem-se as seguintes manchetes: "Como obter cinco orgasmos em
meia hora", "Saiba o que o seu parceiro gosta mais na cama". O segundo
tipo, as revistas para as "gatinhas" (adolescentes), as quais atuam co-
mo despertadoras de emoções sem maiores explicações. O terceiro tipo,
as revistas de fofoca: "Quem está grávida de quem", "Quem vai tirar a
virgindade de quem".(ll)
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Tais colocações apontam para a importância de ressaltar que é
exatamente o segundo tipo de revista que circula no meio dos adolescen-
tes na cidade de Crateús. CarTcia, Bianca, Capricho, Carinho, Guia As-
traI, Manchete, Amiga, Contigo, Júl ia, Sabrina, são citadas pelas meni-
nas. Interessante observar, que nenhum dos homens que participam da
pesquisa, faz referência a alguma destas revistas. As Iidas por eles
revista em quadrinhos, Playboy, Private, de Esportes - oferecem um con-
teúdo diferente das revistas femininas. Na verdade, as mascul inas ape-
nas insinuam as ações do homem, ao contrário das revistas femininas que
ensinam com detalhes o que a mulher "precisa fazer".

Não nos vamos referir aqui à anál ise da influência destas revis-
tas na formação dos adolescentes, mas apenas a partir delas, enfocar a
formação diferenciada para homens e mulheres, o que reflete resquTcios
de preconceitos que sobrevivem com o passar dos séculos. No século
XVI II, mesmo reconhecendo que os homens nascem livres e que a organiza-
ção da sociedade tolhe o exercTcio da Iiberdade natural, Rousseau pres-
creve que:

"Toda a educ.acã.o das mulheJte..6 deve .6eJt voUada pCVta. 0.6

homens; agJta.dá.-lo.6, sen-rhe» iLtil, ;to/tY11Vt-.6e amadM e
howuuias • Cw-lo.6 quando [ovens , ciüda»: de.te..6 quando
gJta.nde..6, daJt-lhe..6 a v~da ag/tadá.ve.t e doc.e. E~ 0.6 deve-

/te..6 das mulheJtu e o que õies devemos eYlJ.J~naJt desde a

-<.n6ânUa" • (12)

Até mesmo Proudhon, um dos ideólogos do social ismo, no século
XIX, argumentava que:

"Á6.6~ c.omo nao .s e c.onc.ebe um homem amamentando, nao po-

de haveJt mulheJt no leg~~vo". (13)

Esta formação diferenciada desemboca numa batalha entre homens e
mulheres, o que não se deve a diferenças biológicas mas em grande par-
te, a uma ideologia cultural que distingue violentamente o comportamen-
to do menino e da menina, enfatizando as diferenças, de maneira que
eventualmente acaba colocando o homem e a mulher em posições desiguais
dentro da sociedade. O homem se sente forte, seguro, e a mulher dócil
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~ ~e meiga, por ser este um processo natural. Mas o fato e que o homem e
educado para ser dominador, forte, e a mulher para ser submissa e con-
tida.

As pesquisas de Malinowsky e Mead (14) destacam que mascul ino e
feminino são representações coletivas e sociais que se pode construir
sobre a diferença sexual biológica, e esta clasificação varia de cultu-
ra para cultura, já que simbol izam funções sociais. Nunes, ao fazer
alusão às sociedades pesquisadas por Margareth Mead, menciona a socie-
dade dos Tchampull i, onde o homem é emocionalmente dependente e submis-
so, quanto a mulher, esta é forte, dirige a tribo, domina a produção, o
pastoreio e a vida social tribal.

Assim concordamos com Nunes quando este afirma que:

" o e.nqua.Mame.rU:o de. nunC;Õe.6 e. pa.pW .6 e.xuai.6 deeo«..-
Jte. da. esouuuno. .6oc....<..a...te. da. c.u...UuJr..a.l. A Jte.gu1..a.me.nta.c;ã.o
do c.ompOJr..tame.rU:o.6 e.xu.a.l é de.te.JtmJ..na.da. pe-t0.6 J..rU:e.Jte.6.6 e.6

e.6tJr..u.t.u.Jr.. da. c.u..Uwta., a..téin do aes e.j o e. da. e.wtênw
pe.6.6oa..t" • ( 15)

t claro que a formação diferenciada para homens e mulheres é um
problema que não desaparecerá do dia para a noite, e já há certamente
indTcios de que os tempos estão mudando. Todavia, tal fato, tem grande
impacto sobre as atitudes e comportamentos sexuais. Isso podemos veri-
ficar entre os adolescentes pesquisados, dentro os quais, ainda ~ di-e
fundida a crença de que os homens têm um interesse sexual inato maior
do que o das mulheres, 38% dos homens e 61% das mulheres concordaram
com esta proposição. Perguntados se o homem deveria ter relações se-
xuais somente com a mulher que ele ama, 30% dos homens e 57% das mulhe-
res disseram que sim. Porém quando perguntamos no caso da mulher, a
qual so deveria ter relações com o homem que ela ama, 58% dos homens e
82% das mulheres disseram que sim.

Estas questões exempl ificam o quanto se absorve concepções que
regulam diferentemente a sexual idade de homens e mulheres. Tal fato nao
é novo como já nos referimos. Observamos durante toda a História, a
elaboração de esteriótipos que tentam estabelecer uma ordem de pensar e
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viver a sexual idade, cujo fim é a negação sexual, regulada de acordo
com os interesses e ideologias de cada época.

Além destas questões exempl ificadas, encontramos ainda a crença
de que os homens caracteristicamente assumem um papel sexual ativo,
enquanto a mulher, é passiva. Estas constatações seculares e esterioti-
padas trazem consigo consequências comportamentais, dentre elas, a per-
missão para que os homens tenham experiências sexuais antes do "casa-
mentoll, enquanto se espera que as mulheres se mantenham virgens. Mesmo
após o casamento, permite-se ao homem relações com várias mulheres, mas
se espera que a mulher se mantenha fiel a seu infiel marido. Estes es-
teriótipos visam justificar o patamar de inferioridade idealizado para
a mulher. A este propósito Reich escreve:

"Es tamcs eonvenccdos que. a. mui.heJt na.o ê. na..tuJtaime.nte. in-
6eJtio~ a.o homem, ma..6que. ôoi c.oloc.a.da. num ~e.a.l e..6ta.do de.
in6eJtio~da.de. em c.on.6e.quênc.ia. de. uma. ~e.p~e..6.6ão e.c.onômic.a.
e. .6 e.xu.a.l mile.nâJU..a.". (16)

Realmente, tais coisas não aconteceriam se não existisse uma du-
pla moral sexual e uma fortTssima repressão sexual na sociedade de
classes, pois uma vivência real da sexualidade esta precisamente em
contradição com as condições sociais dominantes. O trabalho ideológico
repressivo toca fundo à subjetividade dos indivTduos e só isso nos faz
entender o porquê destes princTpios de dupla moral resistirem por tanto
tempo. A evidência deste processo é observada por Reich, ao perceber
que

"a..6 de.~o~a.Ç.Õe..6 .6e.xu.a.i.6 que. cada. um denoie no.6 tlta.z em

.6i, em c.on.6 e.quênc.ia. da. ~e.p~e..6.6ão .6e.xua.l, e. que. estiio li-
ga.da..6 a. axirudes inc.on.6ue.nte..6 e. seearcadas, 6a.zem c.om
que. não.6 e.j amo!>a.b.6olu.ta.me.nte. do no.6 de. nô.6 P~õP~O.6 na.
no.6.6a.vida. .6e.xua.l". (17)

Todavia, podemos visual izar sutis modificações com relação a es-
ta dupla moral sexual. Muitos adolescentes abandonam tais crenças,
substituindo-as por conceitos de oportunidades iguais e interação mú-
tua. Podemos verificar esta afirmativa, nas palavras de alguns adoles-
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centes, da interiorana cidade de Crateús, que mesmo impregnada de pre-
conceitos e falsa moral, não castra a possibil idade de alguns "visio-
nários" acreditarem relações afetivas mais gratificantes:

"Eu tenho a aCJr.e.6cerdas: que a. vhtgindade de uma mulheJt é.
uma coeso: -óimple.6, quando a mulheJt pende a vhtgindade,
ela. não pendeu. a moJtai., a dignidade, o c.aJtã:teJt e a pes-
sonai.cdad«, ela. não peJtdeu nada. Ela é. a me.6ma pe.6-óoa".

(Cél ia - 8ª série - 15 anos)

"A pa.!l.-ÜJr.do momento que voc.ê. 6az Jtela.ção c.om outJta. pe.6-

-óoa do -óeu -óexo e voc.ê. e.6tã. -óe -óentindo bem, eu acho que

deve -óeJt nOJtma.1.". (Ceci Iia - 8ª série - 17 anos)

"Ac.ho que .s exo é. coeso: noJtma.1., que de Jtepente dá. mil

gwo-ó po« c.a.u.6 a da edueaciio de nOMos pa.ÁÁ, da es caia,
que paMam a idúa. de coesa. nUa. e su.]a; mM que pna. mim

ÁÁ-óOnao é. vendade • Ac.ho que paJta haveJt uma Jtela.ção -óe-
xua.1. tem que haveJt amon., Jte.6peito, Jte.6peito pelo otüno ,

pelo que pen-óa, -óente, po« tudo". (Rogério - 8ª série
17 anos)

Entretanto, estes poucos que procuram romper com os preconce itos
impostos, contrastam com uma grande maioria que ainda se encontra inca-
pacitada de crftica, que muitas vezes usa um discurso liberal, sem no
entanto, sentir-se realmente aberta para questionar e perceber o que se
oculta por trás de determinados discursos e fatos. t compreensfvel tal
atitude, se observarmos a falta de espaço onde crianças e adolescentes
possam desenvolver uma postura diferente da que impostam atualmente.
Como já afirmamos em outros momentos, a famfl ia e a escola se calam
diante da sexualidade de seus filhos e alunos, o que só faz aumentar a
ansiedade que eles sentem diante das transformações que ocorrem em seus
corpos, transformações estas para as quais não se encontram preparadas.
Dos 113 adolescentes que responderam os questionários de nossa pesqui-
sa, apenas 20 conversam sobre sexo com seu pais, Noventa e três deles,
ou seja, 82% nunca tiveram a oportunidade de receber uma informação
através de seus pais. A tabela a seguir nos permite visual izar melhor a
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TABELA II - ADOLESCENTES QUE RECEBEM INFORMAÇOES DOS PAIS

StRIE % C %A B

8ª série 34 67%17 33%51

7ª série 62 59 95%5%03

TOTAL 18% 82%113 20 93

Legenda: A - Número de Adolescentes
B Recebem Informações de seus pais
C - Não Recebem Informações de seus pais

Os pais não conversam com seus filhos acerca do assunto, e quan-
do perguntados, muitos proibem veementemente qualquer discussão, ou
passam-lhes uma idéia imoral, como podemos verificar nas falas dos ado-
lescentes:

" a. 9 e.n:te. vai pvr..gun:taJe. algo -6 O blte. -6 e. x. o, j ã.
c.om ignoltâncA.a. dcze»: que. a. ge.n:te. quvr.. -6a.bvr..

(Renata - 7ª série - 15 anos)

vão logo
de.ma.i-6" •

"Me.u.-6 pa.i-6 nunc.a. me. ÔalaJta.m na.da. -6 oblte. -6 e.x.o• E -6 e. ou-
ViMe.m eu Ôa1.aJt qu.a1.quvr.. coesa. me. ba..teJtia.m, ba..teJtia.m na.
minha. boc.a.. Vizia.m que. eu e.-6ta.va. c.Jte.-6 c. e.ndo , e.-6ta.va. ôi-
c.a.ndo macs boa. de. -6 u.JtJta.• E-6 -6 a. eJta. a. ma.ne.iJta. c.omo e.l cs

ôa1.a.va.m". (Rita - 8ª série - 16 anos)

"uunea. meus pa.i-6 me. Ôa1.a.Jta.m-6oblte. .s exo , M vezes quando
eu pvr..gun:to uma. coesa. sobtce: -6 exo , meu pai ôala. que. e.u
-60U e.-6c.u.lha.mba.da., pos: i-6-60 que. eu nunc.a. pvr..gun:to na.da.
-6oblte. sexo a. me.u pai. Ele. pe.n.-6a.que. i-6-60 ê. uma. coesa

muito ~eia; mM e.u não acho Ô eia. não". (Sa r a - 8ª s é r ie

- 20 anos)
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"Me.u..6 pai:s , quando e.u eomerd:o (.6obJte.) a1.guma. coeso: sobse:
.6 e.xo, et.es 6a1.cunque. ê. oouido e. pJtome.:tem blÚe.Jt, poJtque.,
.s e n0.6 6ilh0.6 ~a1.a.Jt6obJte. .s exo, MZ que. ê. -ÚnOJta1.e. me.ni-
no.6 e. me.nina.,6 não devem .6a.be.Jtna.da. sobn»: .s exc", (Edu
7ª série - 13 anos)

Esta postura nos induz a concluir que, com base nas relações au-
toritárias, estes pais se revestem de poder para controlar o que devem
e o que nao devem seus filhos saber, sendo esta a maneira mais cõmoda
de tentarem acabar com o que os incomoda. Todavia, quando estes "con-

versam" com seus filhos, os conselhos são de cunho moralista, como ve-
remos nas citações de alguns dos vinte adolescentes que afirmaram re-
ceber informações de seus pais:

" me.u 6ilho, te.nha. ciusiado , penou»: e..6.6a..6 me.ninM de.
hoje. botcun 0.6 homen» em ma.u caminho"; (Fábio - 8ª série
- 15 anos)

" .6Õ devemos pJta.ti.c.a.Jt Jte.f..a.cão quando c.a..6a.JtmO.6,e. que.
de.vemo.6 tOffla.Jt c.uÁ..da.do, não te.Jt Jtda.c.ioncune.nto c.om qua1.-
que.Jt um". (Regina - 8ª série - 16 anos)

" a. ge.nte. na.o .6e. de.ve. deixa»: le.va.Jt na.c.ilme.nte.". (Ré-
gia - 8ª série - 16 anos)

" O POUc.o que. me.U.6pw ~a1.a.m ê. que. s exo ê. uma. escu-
lha.mba.cão, uma. -6a1.ta. de. ve.Jtgonha., e. que. .6e. um dia. uma.
das ~ilhM Mze.Jt cunOJta.Me..6 de. c.a..6a.Jt,de..6 e.xpuL6a.m de.
C.Ma.". (Márcia - 8ª série - 17 anos)

" Não Mque. apaixonado pela. pJt-ÚnÚ/ta. ga.Jtota. que.
tJta.nl.Ja.Jt". (Renato - 7ª série - 16 anos)

-voc.e.

"Quando o meu. pai mOMe.u e.u linha. tltu a.n0.6, e.ntão
pa..6.6an. do ;tempo 6uÁ.. 6ic.a.ndo adotes c.e.nte. e. minha. mãe.
.6 empJte. pita. mim não cain: em c.a.n.:ta.da.de. homens, ela.
do Lado ne.ga.ti.v o, .6 empJte. me. a.c.onI.J eõia pa.Jta. que. e.u

c.om o

nunc.a.

c ~ .' ...L!;o-'lH: LE EOú~t,;,,\Ú
Bihlíotsca lireda r::.
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caia n.a peJtcüeão, como e.lu c.O-6twnamdczen": (Cláudia
8ª série - 17 anos)

Como podemos perceber, os pais realmente não estão preparados
para o diálogo, já que se encontram imbuídos de idéias negativas, asso-
ciando sexo à "coisa feia", pecado, erro, vergonha, imoral idade e su-
jeira. Vale sal ientar que estas atitudes negativas frente ao sexo con-
duzidas pela repressão deforma a vida sexual e emocional das pessoas.
Os pais fogem do diálogo com os filhos, muitas vezes por ignorância,
vergonha ou puro preconceito.

t importante destacar que ao se falar de sexual idade está implí-
c ito o falar de afetividade, e a educação desta começa bem antes do in-
divíduo nascer, o que nos faz acreditar serem os pais os pr ime iros e
principais educadores da sexual idade. Nas mínimas ações, no carinho, no
al imento, nas brincadeiras que se dá a um bebê, há uma troca de infor-
mações, de emoções que al icerçarão os laços afetivos de cada indivíduo.
A este respeito, Amparo Caridade escreve:

"Somo-6 -6 eJtu do des e.jo, e. des e.jaJt teJt ou n.ao teJt um fri--
lho maJtc.a pJtofp..n.dame.nte.all Jtweõu e.n.tJte.O paJ., a ma.e.e.

a c.Jtia.n.ea. O be.bê due.jado, be.n.vin.do ao mun.do, c.eJtta.me.n.-
te. ê. tocado, ciüdado e. amado -6 em baJtJtUJtall. E,6tJtu.twr.a.--6e.
a1 a cüme.Yl.-6ãopJtimUJta. da sexiuü.idade, uma. Jtweão e.pi-
dênrnic.a e. e.xpeJtime.n.ta.f, ante.JtioJt ã pa.fa.vJta. n.ão-c.on.c.e.i-
tiüat" . (18)

Infel izmente, pouquíssimos pais têm consciência deste fato. Na
sua grande maioria não percebem as consequências de uma educação opres-
sora exercida por eles, a qual sobre o pretexto da moral inculca con-
ceitos reacionários, deixando, assim, crianças e adolescentes à merce
de informações deturpadas, sem condições de crescerem como pessoas li-
vres e capazes de escolherem o seu destino. Portanto, um sistema educa-
cional autoritário e opressor, resguardado pelos pais, nao e compatível
com o exercício sadio da sexual idade, visto ser esta livre e natural
do relacionamento humano.
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Entretanto, nascidos por volta da década de cinquenta, os pais
das gerações adolescentes atuais, se educaram de acordo com o formalis-
mo da época, que aos poucos começava a ser rompido ~m todo o mundo, mu-
dando valores, criando novos modelos e deixando resqufcios de insegu-
rança ao verem os rfgidos padrões morais introjetados na sua infância
serem destrufdos, paralelamente às grandes transformações cientfficas
que proporcionavam outras condições de vida e valores absorvidos rapi-
damente pelas gerações seguintes: seus filhos.

Verifica-se em todas as classes sociais um confl ito de geraçoes,
também, caracterizado pela falta de diálogo acerca da sexual idade, o
que ocorre independente do grau de instrução dos indivfduos.

Contudo, este conflito nao se dá apenas entre pais e filhos. A
falta de preparo dos pais para responder às questões sexuais, ocorre
também entre os professores. A escola, assim como a famfl ia, se cala em
torno do sexo. Fato este que nos parece estranho ao constatarmos a ex-
plosão de discursos, que envolvem a sexual idade, em diversos canais de
comunicação, enquanto estas duas instâncias educativas se excluem quase
que na sua total idade da discussão do tema.

Ora, a questão educação sexual na escola vem sendo há muito tem-
po discutida, como já nos referimos anteriormente. Porém, pouco se tem
feito até o presente. Dificuldades para responder às indagações dos
alunos e discutir sobre qualquer assunto Iigado à sexualidade é o nor-
mal entre os professores, cuja sarda mais viável torna-se reprimir seus
alunos.

Reconhecendo este problema, parece-nos que as primeiras pessoas
da escola a necessitarem de uma educação sexual que informe biologica-
mente, discuta preconceitos, sentimentos e emoçoes, são os professores.
A sua ignorância, seus tabus e preconceitos, os impedem de orientar se-
xualmente seus alunos. Quando tentam responder as indagações, perpassam
muitas vezes preconceitos que a nosso ver sao mais prejudiciais que a
ignorância, pois atitudes negativas frente ao sexo tem um peso muito
maior do que a ignorância na formação dos indivrduos.
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t importante lembrar que as
xuais e que é a educação oferecida
sexuais tão acentuadas neste fim de

crianças nascem sem
que as faz adultos
século.

problemas se-
com disfunções

Entrevistando uma professora que se considera aberta às questões
de sexo, esta nos relata o fato de numa determinada sala de aula, um
aluno ter-lhe abordado sobre sexo oral, tendo ela afirmado nao ser
"certo" a prática deste tipo de sexo, pois muitos males poderia provo-
car ao indivTduo. A referida professora justifica seu posicionamento
baseando-se na experiência de uma amiga, que quase perde as cordas vo-
cais ao ser contagiada por uma doença venérea que seu marido portava
sem o saber. (,':)

Diante de tal depoimento, o que pensarão os adolescentes? Qual a
imagem que estes alunos tinham do corpo até então? Que imagem e senti-
mento passaram a ter após esta comparação, onde sexo e doença se en-
contram no mesmo patamar? Cremos que informações de cunho negativo como
estas, desenvolvem noções preconceituosas com relação ao corpo, princi-
palmente no que tange aos órgãos genitais, que passam a ser vistos como
sujos, nojentos, feios. Não é à toa que 52% dos adolescentes contacta-
dos por nós, não gostam do cheiro natural de seus sexos. Não é à toa
que muitos adolescentes e adultos se acham cercados de conflitos entre
um possTvel prazer e os sentimentos de culpa que, contraditoriamente,
perturbam-lhes a cabeça.

Tais questões constituem-se uma de nossas preocupações, pois,
para nós, o fim último do ato de educar é a possibilidade dos indivT-
duos construirem a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua alegria, a
sua satisfação, o seu prazer de viver como pessoas em sociedade. Cremos
que o ser educado é mais Iivre, que a educação é um aprendizado para a

c*) Longe de nos desprezar a importância da informação objetiva e
abrangente sobre os cuidados a serem tomados na prática do sexo, a
fim de que doenças venereas sejam evitadas. O que nos preocupa,
aqui, e a imediata relação moralisticamente estabelecida entre
doença e sexo oral.

BR/UFe
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conquista da Iiberdade, transformando, assim, o indivfduo num real ci-
dadão, capaz de construir dia-a-dia os alicerces de uma sociedade mais
igual itária, como quer dizer o velho provérbio chinês:

"Se voc.ê quVt plaiU:aJl. paJl.a c.olhVt em .6 W mu es , p.ta.iU:e
müho, .6e voc.ê quVt cothe« em dez an0.6 p.ta.iU:e uma MVO-

!te, .6e voc.ê quVt c.olhVt :toda vida, eduque um povo". (19)

Estamos convictos de que a ignorância traz consequências funes-
tas ~ vida de um povo. A informação negativa, a exploração, a submissão
são, também, resultantes da ignorância. E quando nos referimos ~ se-
xual idade queremos evidenciar um dos aspectos da educação que precisa
ser cuidado, não mais abandonado nos depósitos de problemas da famflia
e da escola, estas duas instituições onde os indivfduos necessariamente
passam por elas.

Mas, o que nossos professores falam sobre sexo para seus alunos?
NADA, foi a resposta de 96 dos 113 adolescentes pesquisados, ou seja,
85% informam com a mesma palavra o baixo nfvel de diálogo sobre sexo
entre professores e alunos. O interessante é observarmos que os adoles-
centes esforçam-se em compreender o silêncio de seus professores. Veja-
mos algumas de suas expl icações:

"Penso que 0.6 p!t06u.60!tu acham que nao devem 6a..ta.Jt".

(Zélia - 8ª série - 15 anos)

"Ac.ho que e..tu :têm vVtgonha". (Adriana - 8ª série - 17
anos)

"Elu paJl.ec.em:tVtem [.6ic.) diMc.ulda.de em 6a..ta.Jt o M.6un-

to", (Nita - 8ª série - 15 anos)

"Elu :teiU:am expUc.aJl., mM na.o .6abem c.omo
(José - 8ª série - 16 anos)

c.omecaJl.".

Dos 17 adolescentes que mencionaram alguma fala dos professores,
09 fizeram referência a aulas acerca do aparelho reprodutor masculino e
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feminino, dadas pela professora de ciências. Os demais adolescentes
expressaram sem muita ênfase o aprendido com os professores, como pode-
mos sentir nas frases abaixo:

"Na. ÚLtima. vez , 6a.iaJr..a.mC.o-ú,al> que. 9 eJta1.me.rLte. .óe. vê" •
(João - 8ª série - 15 anos)

"Pouqu.Z.6.ó-Úna.coesa, mal> mLÚ.to duinteJtu.óa.rLte. que. ne.m me.

f.e.mblto o que. e". (Gisele - 8ª série - 16 anos)

"Dize.m que. e mLÚ.to -ÚnpoJtta.rLte., mal> na.o e pita. .seJt c.ome.n-
tado e.m eenros f.uga./tu". (José - 7ª série - 13 anos)

Assim como os pais, encontramos os professores também desprepa-
rados para orientar sexualmente seus alunos. Perguntados a respeito do
tipo de leitura sobre sexo a escola oferecia, os adolescentes unanima-
mente responderam: NENHUMA.

Das onze escolas públ icas de Crateús, apenas a única escola de
2Q Grau possui biblioteca. Em uma das duas escolas, nas quais realiza-
mos nossa pesquisa, existe uma sala com alguns Iivros, dentre estes,
três abordam alguns aspectos sexuais: "Psicologia, Amor e Família", em
dois volumes, tendo por tema central adolescência e juventude, mais
voltados para auxiliar pais e professores na orientação dos jovens e
crianças. Observando seu conteúdo, recheado de preconceito e religiosi-
dade, encontramos textos como o citado abaixo, onde o autor orienta aos
pais como falar às crianças sobre o nascimento dos bebês. O texto por
si só expressa a qual idade desta obra:

"0 ne.nê nal>c.e. po« uma. pe.que.nina. boc.a. que. a. mama.e.:te.m e.m

baixo, a. qu.a.i .ó e. a.blte., deixando pal>.6an: o ne.nê e. de.po-ú'
.óe. 6e.c.ha. ou.:tJta. ve.z. Ago/ta. voc.ê j~ .óa.be. c.omo nal>c.e.m 0.6
be.bê.6 e. .óa.be. que. o pa.pai e. mamã.e. dize.m .óe.mplte. a. venda-
de.".(20)
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o outro I ivro que trata do tema sexo, faz parte da coleção IICom-
pêndio de Saúde Ffsica e Mental" do Dr. Jorge Ca t a lao JÚnior.(21) Nele,
são tratados de forma superficial diversos assuntos, tais como deflora-
mento, orgasmo, fecundação, métodos anticoncepcionais, aborto, casamen-
to •••

Procurando informações sobre a frequência de empréstimo destes
Iivros, ficamos sabendo que raramente algum aluno os retira, e quando o
fazem é para realizarem pesquisa indicada pelos professores.

Visitando as quatro bibl iotecas existentes na cidade, em busca
de Iivros que possam informar nossos adolescentes acerca da sexualida-
de, encontramos vinte e oito I ivros. Destes vinte se encontram na Bi-
bl ioteca Pastoral Diocesana.(22)

Na bibl ioteca da escola públ ica de 2Q grau, dentre os aproxima-
damente mil t ltu los existentes, localizamos apenas liA Educação Sexual
da Criança", de Bela Szeke, abordando o tema sexo.

A bibl ioteca da Faculdade de Pedagogia, aberta a toda a popula-
ção, privilegia a cidade pela qualidade de seus aproximadamente dois
mil e quinhentos tftulos. Nela encontramos livros de Wilhelm Reich,
Marta Suplicy, Carmen Barroso e Cristina Bruschini, Edgar Orth, Mário
Pacheco, que tratam da questão sexual sob vários aspectos sociais, bio-
lógicos, psicológicos e econômicos. (23)

Na quarta biblioteca, a Biblioteca Municipal, encontramos poucos
tftulos, e apenas três com algum conteúdo sexual: "Enciclopédia Nossa
Vida Sexual", de Fritz Kahn, tem sub t ltu los do tipo: "0 que é Matrimô-
nio", "Educação para o Matrimônio", liA Escolha do Cônjuge", liDos espon-
sais às Núpcias", "0 Dia Feliz do Casamento", os quais nos eximem de
comentar o caráter preconceituoso e moralista deste livro. "Sexualidade
da Mulher Brasi leira", ótimo I ivro de Rose Marie Muraro, foi emprestado
apenas uma única vez, e o Iivro da Coleção Primeiros Passos, "0 Que é
Educação Sexual", tem sido Iido pelos funcionários da secretaria de
educação, onde hoje se situa esta bibl ioteca.(24)
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Mesmo sem termos entendido nossa investigação a outras cidades
do Ceará, podemos afirmar que a real idade destas não difere muito de
Crateús, a quinta cidade do estado. t este o quadro vivencial propor-
cionado aos nossos adolescentes: pais desinformados, professores des-
preparados, inexistência quase total de 1ivros que respondam suas inda-
gaçoes.

Daf interrogarmos: com quem os adolescentes aprendem sobre sexo?
Que tipo de informações são absorvidas por eles?

2. Desconhecer: Técnica para Impedir o Desejo

Embora, desde Freud o conceito de sexual idade tenha se desen-
volvido de forma mais abrangente, sendo a energia 1ibidinal relacionada
a aspectos globais da vida como o prazer ou desprazer do trabalho, nos
deparamos ainda hoje com situações onde a sexualidade é percebida ape-
nas como genitalidade. Cotidianamente, deparamo-nos com quase um total
desconhecimento do já estudado e revelado cientificamente acerca da se-
xual idade. t notório o trabalho de Freud, Reich, Foucault, Kinsey,
Masters e Johnson, Shere Hite, Pierre Sol ignac e Anne Serrero, e outros
que através de estudos psicológicos, sociais, históricos, trabalhos de
laboratórios, anál ises de questionários, foram desvelando o mistério
que envolvia a dimensão sexual.(25)

Na real idade, a não democratização do saber em toda a História,
tem sido um instrumento eficaz de manutenção dos sistemas baseados na
exploração.

Bárbara Freitag, ao tentar compreender a polftica educacional
brasileira, afirma que a atuação das diferentes instituições e grupos
sociais que aqui se consolidaram e lutaram pelo controle do processo
educacional, tinham por objetivo

"a. tte.pttoduçã.o ma;teJrJ.a..t dos be.YL6 e. a. tte.pttoduçã.o do
.6..w-te.ma. de. Yl.ottma..6e. va1.otte..6". (26)
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Nesta afirmativa,
que evidencia a

fica implfcita a questão por nós mencionada
importância de controle do saber para manter

acima,

determinados interesses.

o desconhecimento, ou seja, a negação do saber, representa uma
fonte de ignorância, responsável pela nutrição de superstições popula-
res baseadas em concepções errôneas, tais como a crença de que pelo va-
por ou pelo contato do sangue menstrual os vinhos azedam, as sementes
tornam-se estéreis, as frutas secam, as abelhas morrem, o cobre e o
ferro enferrujam, o ar fica infecto e os cães que o provam enraive-
cem. (27)

Por este simples exemplo, podemos perceber o quanto a ignorância
define a forma de vida de um povo, que convicto da variedade de suas
crenças, estabelece os limites de seu "destino". Tal fato justifica a
moral hipócrita e as normas sexuais reacionárias que nos impedem de vi-
venciarmos uma vida sexual sadia e natural, sendo a sexualidade manipu-
lada para a manutenção de uma estrutura que privilegia e promove a do-
mestição do desejo.

Numa demonstração desta situação, nos reportemos aos adolescen-
tes por nós pesquisados. Do até aqui exposto, fica patente que pais e
professores não se sentem à vontade para tratar de questões sexuais com
adolescentes. DaT perguntados: "onde você aprendeu o que sabe hoje so-
bre sexo", 75 dos 113 adolescentes responderam: "na rua, com amigos".
Estes, acompanhados de mais 15 que responderam: "com ninguém", repre-
sentam 79% de nossa população pesquisada, o que denota o pouco diálogo
existente entre adultos e adolescentes, tanto na famTlia como na esco-
la. Ainda com relação a esta questão, alguns afirmaram aprenderem atra-
vés de revistas, filmes, alguma aula, livros e pais. Vejamos a tabela a
seguir:
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TABELA III - FONTE DE APRENDIZAGEM DOS ADOLESCENTES

FONTE DE INFORMAÇOES NÚMERO DE ADOLESCENTES %

Rua, com amigos 75 66%

Com ~ 15 13%ninguem

Revistas 06 5%

Fi lmes 04 4%

Alguma aula 06 5%

Livros 03 3%

Pa is 04 4%

T O T A L 113 100%

Atente-se para o fato de que os adolescentes têm buscado apren-
der a complexidade do sexo. Frustram-se, no entanto, ao não encontrarem
respostas satisfatórias, obrigando-os a buscarem sua aprendizagem em
outras fontes, onde geralmente aprendem de maneira deturpada.

Ao constatarmos o baixo Tndice de adolescentes que dizem apren-
der com os pais - 4% - verificamos a distância existente entre pais e
filhos, o que se sobressai estrondosamente ao compararmos com o Tndice
de respostas at rlbu Idas à "rua" - 66%. Diante disso, a sa Ida mais viá-
vel e lógica para eles é realmente as conversas com amigos, que se en-
contram basicamente na mesma situação, aprendendo em segredo, sempre
com medo e ansiedade, como fala este adolescente:

"Quando eu eJta. pequeno já. de.ópeJLta.va.. em m..uno dese]» pe-
io .6 exc, também o que eu 6a..zia.. eJta.. tudo as co ndi.do , c.om
medo que a..iguém no-tM.6 e a..iguma..eo cso: e vinhe.ó.6 e (.6ic.) a..
dan. bJtonc.a..em mim". (Emanuel - 8ª série - 20 anos)
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Os seis adolescentes que afirmaram aprenderem através de "alguma
aula", trazem à tona, novamente, o professor de ciência, quando este
expl ica a reprodução humana, de acordo com o programa curricular da 7ª
série. Mais uma vez evidencia-se na escola, o silêncio em torno do se-
xo. Como este silêncio se dá, também, na famTlia, justificam-se, então,
outras fontes de informações buscadas pelos adolescentes, como frisa
MarTl ia, aluna da 7ª série:

"Eu acho que. .6 e. 0.6 pw, pno fe..6.6ones e. :UM nao e.Yl.6inam
nada, a únic.a mane.iJta. de. aplte.nde.Jt, além do diálogo c.om
0.6 amcqo«, é. pon: lte.vi.6tM poltnogltã.6,[c.M".

t interessante observarmos que os adolescentes não mencionam a
TV como fonte de aprendizagem. Isso parece-nos paradoxal, diante da ex-
plosão de sexo revelado na TV. A pesquisa sobre "Sexo e Violência na
TV" real izada por alunos do curso de Rádio e TV da Escola de Comunica-
ção e Artes da USP, publ icada em 04 de julho de 1990 na Revista VEJA,
indica através de seus resultados um grande bombardeio erótico-violen-
to. Segundo suas projeções

"uma c.Jtia.nca de. 5 ano.6 que. nique. na nlte.nte. do apa.Jte1.ho

duas honas pon: dia, ao Mm de. um ano te.Jtã. s cdo exposra a
1.168 piadM .6oblte. .6e.xo, 7.446 c.e.nM de. nude.z e. a mw
de. 1Z. 600 e..6ta.mpido.6 de. ÜltO.6. Até. a.:Ungilt a maisvu.dade.,
e..6.6ac.Jtianca. te.Jtia. tomado c.onta.;to c.om 15.184 ane.dotM de.

.6e.xo, 96.798 c.e.nM de nude.z e. mw de. 163.000
ÜltO.6". (28)

O ponto de vista de muitos que se posicionaram com relação a esta pes-
quisa é de que se torna ofensiva a vulgarização do sexo e da violência
promovidas pela TV.

Desta forma, o sexo torna-se uma coisa "normal", comum, uma mer-
cadoria a mais no mercado, contribuindo para tornar os indivTduos in-
sensTveis diante das contradições em que vivem, diante da aI ienação a
que estão sujeitos. Entretanto, alguns adolescentes se dão conta do
real interesse da TV, o que verificamos nas opiniões citadas:
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"A TV eMina de maneÁJl.a eJUtada, a TV explO!!.a o .6exo palta
c.oM eg tLÚt a.udienua e não pana. educ.tVt 0.6 j oveM " . ( Fá -

bio - 8ª série - 16 anos)

"A TV .60 naz c.JU..alt i.tu..6Õe.6 na c.abeca de um adotescente,

por: iMO ê. que 0.6 ador.escente» 6azem a..tgumM co.csas que
pode pltejudic.alt ao .6eu paltc.eÁJl.o e a .6i mesmo": (José
8ª série - 15 anos)

"A TV nao eMina de manUlta c.oJtJte..ta.,ela eMina a.:.tJr...a.vú

de 6ilie.6 poltnogltá.Mc.0.6, e po»: meio dess e.6 6ilie.6 mlÚto.6
jovens .têm .se dado ma..t, M veze.s c.a.u.6agltavidez indese-

jada poltque inc.entiva o jovem a pltatic.a.Jt ltelacõe.6 .6e-

xua.i.6". (Anton io - 7ª sé rie - 16 anos)

"A TV nao eMÚl.a sobn« .sexo , mM ela mO.6.tJta o sexc".

(Marisa - 7ª série - 14 anos)

Portanto, que a mídia de um modo geral tem influência sobre os
adolescentes em formação, não nos resta dúvida. Poucos conseguem sair
impunes deste jogo de interesses de grupos hegemônicos de produzir uma
subjetividade necessária ~ manutenção de seus poderes, reduz o homem ~
condição de indivíduo normalizado, submetido a sistemas de submissão,
atraves, não só, mas também, dos meios de comunicação, em especial a
TV. Como afirma Marcuse,

"0.6 e.6pe~.tM dos mu0.6 de c.omunic.acão c.om a mM.6a
.tJta.MmUem 0.6 va..tOlte.6 ltequeJtido.6; OneJtec.e o .tJtuno peJt-

6eUo em e6iuenc.ia., du.Jteza, peJt.6onalidade, .6onho e Ito-

manc.e".(29)

Segundo Guattari, há uma produção da subjetividade nao só indi-
vidual, mas também social, que podemos encontrar em todos os níveis da
produção e do consumo, até mesmo do inconsciente. Pois, sendo a ordem
capitalista absorvida psiquicamente, produz as relações humanas, desde
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sentimentos, pensamento, ações, ao modo como se trabalha, ou seja, ma-
nipula, dirige e fabrica a maneira dos indivTduos sentirem e perceberem
o mundo.

"A meu veJt, eJ.l-6agltande 6â.bJr.ic.a, eJ.l-6agMnde máqlÚna ca-

p~~ta pltoduz inc.lU-6ive aquilo que ac.ontec.e c.onO-6c.o
quando -6onha.mo-6, quando devanea.mo-6, quando 6anta.-6ia.m0-6,
quando nO-6 apaixona.mo-6 e a.-6-6impOIt diante. Em todo c.a.-60,
e1.a. pltuende ga.JtanUtt uma 6unção hegemônic.a em todos eJ.l-

-6 eJ.l c.a.mPO-6".(3 O)

Comungando com esta posição, cremos ser através deste processo
de produção da subjetividade que a mTdia, tal como existe hoje, com sua
cultura massificante, se destaca. Os próprios adolescentes expressam um
pouco desta compreensao ao perceberem o quanto a TV dá um enfoque sim-
pl ista aos fatos, negando sua complexidade ao apresentá-los de formas
óbvias, como demonstra a fala abaixo:

"A TV en.-6ina a n OJUnade pltatic.a.Jt o -6exo , EteJ.l demon.-6tJta.m

tudo. Em qUa.-6e todo 6ilme tem c.ena.-6 de sexc, Hoje em dia.
ê. muito noJUna.t, ~ltequentemente ewte -6exo no.6 ~ilmeJ.l •
Eu nao .6ou c.onttta, ê. uma 60JUna de c.onhec.eJUno.6 0.6 no.6.6O.6
õJtgão.6 e -6abeJUn0-6ma.i-6 .6oblte sexo": (Marlene 7ª sé-
rie - 15 anos)

Todav ia notamos que esse caráter "mu ito norma 111 como expressa
Marlene, traduz-se, na realidade, numa banal ização da sexualidade.
Diante disso nos preocupamos em saber o que os adolescentes pensam
acerca do sexo. Nas afirmativas organizadas na tabela abaixo, podemos
perceber as idéias que estruturam o pensamento de nossos adolescen-
tes:
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TABELA IV - O QUE OS ADOLESCENTES PENSAM SOBRE SEXO

AFIRMAÇÕES NQ OCORRtNCIAS %

08 7,0

30 26,5

17 15,0

14 12,5

13 11 ,5

05 4,4

05 4,4

04 3,5

03 2,6

03 2,6

02 1,8

04 3,5

02 1,8

03 2,6

113

~ ~Sexo e so transa

Coisa normal, natural

Não sei

Coisa maravilhosa, boa

Uns acham imoral, outros nao

Coisa muito importante

Normal entre um casal que se ama

Encaram de maneira anormal

Coisa imoral

Coisa muito divertida

Coisa do outro mundo

Normal, apesar da vergonha e do medo de falar

Jogo bastante perigoso

Brincadeira

T O T A L

Através destas afirmativas, observamos uma certa superficial ida-
de e uma falta de conhecimento real, expresso nas frases: "normal, na-
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tural", "coisa maravilhosa, boa", "normal entre um casal que se ama",
"normal, apesar da vergonha e do medo de falar". Tais afirmativas reve-
lam o pensamento de 47% de nossa população pesquisada. Isso, parece-nos
indicar uma onda de natural ismo, que se espalha abdicando de uma funda-
mentação exigida pela complexa dimensão sexual. "Tudo é normal, tudo é

natural", divulga-se. Isto nos faz recordar um poema de Thiago de Mello
(31) que fala justamente desta tática fugaz que destrói a capacidade de
luta, de liberdade do homem.

Tudo ê. mu.i.Xona;tuJta1..

Ê eomo O m~ no~~no,
a...6 O ndas va.o,
a...6 O ndas vêm.
t eomo a. eotidia.na. hipo~ia.
eu nem .6U ~w
eomo .6e diz bom dia.
t eomo o buja.-nlo~
qu~endo o .6umo da. nlo~
que e~ega. .6em .6a.b~ que dá..

( ... )

t ~do n~ na. Venezuela:
o povo eome ~dê.neia...6de óleo .6ujo
enqua.nto a...6 aiüo p..i...6~re. de.6lumb~a.m

e 6o~ja...6~eo~ on ~he ~oek.6.
A .6oUdMieda.de .6e :tIta.n.66o~a.
em 6a.vo~, 0.6 eWe.6 em memó~,
ninguêin mw .6e comove e .6e aaossumá
ã do~ da. mo~di~a. em pleno peito.
Qu~o vo~ p~o monno ,
ê. na;tuJta1.,
po..i...6lá. ê. que estiio a...6e~va...6 da. ehinela

da. mo~ena. que um dia,
natiga.da., qu~ mw,
que eu 6o.6.6e junto dela,
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c.omo um ftU, um bJU.nquedo, uma ag o nia,
e então nõ~ 60mo~ junto~ ~endo a vida
mM de ftepentea motu:«,
é: natu.Jtai.

( ... )

Homem do Atlântic.o
pMto da fuz fa.tino-ameJU.c.ana,
c.onheco a petJtoquZmic.a ao ftev~o:
um 60go que ~e entJtega li a.tmo~6eJta,
~edendo ~te e inútil,
enquanto hOJtmônio~,
enquanto peJtnM,
enquanto ~eJtVOft~,
na .s oUdão .sotunna. das ecdades ,
na entJt~~ombfta dou.Jtada dM 6avelM,
~e abftacam pftoc.u.Jtandoa pltimaveJta
numa c.hama que nunc.a vai jamw
eJtgueJt a UbeJtdade,
é: natu.Jtai,
dess e esc.u.JtopOMO,
fte6úgio do homem,
mondi.do pelo ~ of do cs c.oftpiã.o•

A "onda de natura Ildade!' observada, é acompanhada de uma iIusó-
ria Iiberdade que oculta os arranjos da produção de uma determinada e
desejada subjetividade. Ora, somos sabedores de que a ordem capitalista
nao tem interesse em promover a causa da Iiberdade, mas pelo contrário,
é mais provável que possua interesses opostos, visto que a liberdade
pode criar atitudes subversivas que vá de encontro ao regime do capi-
ta I•

Portanto, nao é inócuo grifar que nem a escola, nem os pais, nem
a TV ou outros meios, propiciam um conhecimento real, necessário ao
contato com o corpo, com o sensual, com o prazer. E pelo grau de infor-
mações deturpadas, preconceituosas constatadas em nossa pesquisa, com-
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provamos a nossa hipótese de que a ignorância, consequente da desinfor-
mação, é utilizada como instrumento do poder, e favorece a interdições
sociais quanto à vivência da sexual idade.

Coma intenção de verificarmos o grau de informações deturpadas,
perguntamos aos adolescentes o que era proibido à mulher menstruada. Na
tabela abaixo podemos visual izar melhor os resultados:

TABELA V - PROIBIÇOES ATRIBUTDAS, PELOS ADOLESCENTES, A MULHER MENS-
TRUADA

NA MENSTRUAÇÃO t PROIBIDO NÚMERO DE ADOLESCENTES %

Comer limão, manga, ata* 82 72,5

Ter relações sexuais 81 71 ,6

Masturbar-se 58 51 ,3

Praticar esportes ou nadar 50 44,2

Lavar os cabelos 17 15,0

Tomar sorvete 12 10,6

Legenda: (>'<) Fruta-de-conde

Como - a menstruação visão dos adolescentes é considera-se ve, na
da doença, .~ dela restringe série de - DosJa que por conta se uma açoes.
11 3 adolescentes, apenas onze assinalaram - de lia mulhera opçao que
menstruada continua normal, podendo fazer e comer o que quiser"• Logo,
apenas 9,73% compreende a menstruação como parte do metabolismo natural
do corpo, que tem sido descrito poeticamente por alguns autores como "0

pranto de um útero decepe ionado". (32)

-Outro aspecto observado foi a constante preocupaçao dos adoles-
centes com a masturbação. Em todas as palestras, sem exceçao, foi-nos
perguntado se a masturbação era prejudicial, se causava impotência,
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fraqueza, loucura, espinhas. Das 213 perguntas feitas por escrito du-
rante as palestras, a masturbação simbol iza a terceira questão de maior
interesse dos adolescentes. Por intermédio da tabela a seguir podemos
perceber as questões que mais os preocupam.

TABELA VI - QUESTOES QUE MAIS PREOCUPAM OS ADOLESCENTES.

QUE S T O E S NQ DE QUESTOES

Relação sexual 49

Gravidez 25

Tudo sobre o sexo e os jovens 25

Masturbação 24

Virgindade 11

Menstruação 11

Doenças sexualmente transmissTveis 09

Ejaculação 08

Nada 08

Anatomia 07

Orgasmo 06

Homossexua 1ismo 05

Por que o sexo é considerado algo feio 05

Outras questões (só uma referência) 20

T O T A L 213
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Nota-se que há uma preocupação muito grande com a relação se-
xual, desde como se faz, se é "ce r to!' transar antes do casamento, à
quantos minutos dura uma relação. Esta, vem logo seguida de três ques-
tões que predominam o pensamento dos adolescentes: gravidez, desinfor-
mação e masturbação. Gravidez por ser encarada como consequência natu-
ral da relação sexual, enquanto a segunda expressa pelo tema "tudo so-
bre o sexo e os jovensll, traduz, pela sua abrangência, o estado de de-
sinformação em que encontram os adolescentes e a vontade de saberem tu-
do sobre sexo, numa demonstração evidente do pouco saber adquirido.
Quanto à terceira questão, esta é motivo de preocupação, principalmente
pela informação de que as pessoas não devem se masturbar, visto ser ma-
léfica. Isto confronta-se com o fato da masturbação ser iniciada espon-
taneamente, aprendida no isolamento, sem ninguém ensinar, sendo, por-
tanto, uma das poucas formas de comportamento instintivo a que o humano
tem acesso. Em decorrência deste confronto, gera-se um conf1 ito dado a
existência de sentimentos de culpa e de prazer ao mesmo tempo. Por via
de regra, este conflito não impede o prazer proporcionado pela mastur-
bação a muitos adolescentes, como indicam estas falas:

"M vez es eu .6iYl.to que. esrou. peeando , ma..6quando esrou.
no pMZVt da ma..6.tuJtbacão não tem oiünà coeso. me1.hotc."•
(Rui - 8ª série - 13 anos)

"Quando me. ma..6.tuJtbo.6iYl.to uma .6 e.Yl..6acãoboa, me. .6iYl.to que.
esrou. viva e. que. te.nho dese]o c..omoqua..tquVt .6Vt humano".
(Márcia - 8ª série - 17 anos)

"Quando me. mM.tuJtbo, .6iYl.to uma .6 e.Yl..6acãoma.Mvilho.6a, um
~Jtiozinho por: de.n.tJto de. mim, eu. ac..ho que. deve se». ma.M-
vilho.6 o quando dUM pU.6 OM estiio .6 e. amando". (Rosa - 8ª
série - 17 anos)

"Pa.tc.e.c..e.que. quVto voa.tc. no estaco", (Pedro - 7ª série
12 anos)

"Me. s.cn:» Yl.a..6 a..t.tuJta..6, e. uma coesa. ma.Mvilho.6a". (Edu
8ª série - 13 anos)



Para ilustrar ainda mais o conflito em torno da masturbação,
vál ido ressaltar que 46,5% dos homens e 44% das mulheres crêem que
masturbação pode causar impotência.

a
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Todavia, nem todos se deixam desfrutar deste prazer, deste "sen-
tir-se nas alturas", "voar no espaço". Dos nossos 113 adolescentes, 26
afirmaram nunca terem tocado seu corpo. Nestes, concretiza-se veemente-
mente o objetivo da técnica de desinformação, fato que os impossibil ita
de escutar a voz do corpo insinuada por um desejo instintivo.

TABELA VI I - MASTURBAÇAo PODE CAUSAR IMPOTtNCIA?

opçAO HOMENS % MULHERES %

Sim 46,5 44,0

Não 46,5 46,0

Não sei 7,0 10,0

Com efeito, não é à toa, a frustração vivenciada em torno da se-
xualidade, diante de tanta ignorância e concepções infundadas que ro-
deiam a mente dos indivfduos. Talvez seja o sexo um dos assuntos mais
sujeitos a tabus e preconceitos, principalmente quando ate pouco tempo
atras era praxe considerar a ignorância como sinõnimo de inocência e
pu reza.

Acertadamente, Masters e Johnson afirmaram ser a total falta de
conhecimento sobre a sexualidade humana, uma das principais causas da
frustração sexual.

3. Legitimidade do Prazer

Visto ser o sexo, antes de tudo, um grande prazer, para o qual
confluem torrencialmente outros prazeres, um bom ajustamento sexual
torna-se um poderoso fator de equilfbrio pessoal. Logo, representa uma
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forma de comunicação, que pode ser vivenciada única e exclusivamente
pelo prazer, graças a uma das maiores conquistas da humanidade, que foi
e compreensão do processo reprodutivo, possibil itando, assim, virtual-
mente, a geração de crianças somente quando desejadas. Não podemos dei-
xar de reconhcer este grande salto dado pela humanidade, ao separar os
prazeres do sexo de seu propósito biológico reprodutivo.

Entretanto, é lamentável o não usufruto de tal benefício por
parte da maioria dos indivíduos. t grande o índice de populações que
desconhecem seu corpo, não tendo idéia de como se dá o processo de fe-
cundação. Em nossa pesquisa foi-nos revelado que, apesar de 53,4% dos
homens e 51,4% das mulheres, saberem que existem apenas alguns dias do
mes nos quais a mulher pode engravidar, nenhum dos adolescentes soube
identificar o período fértil da mulher. Embora mais da metade da popu-
lação pesquisada seja informada de um possível período fértil, é muito
elevado o índice de adolescentes sem acesso a esta informação, o que
pode ser melhor visual izado na tabela:

TABELA VI II - EXISTEM APENAS ALGUNS DIAS DO MtS NOS QUAIS A MULHER PO-
DE ENGRAVIDAR?

OpçÃO MULHERES %HOMENS %

Sim 51 ,453,5

Não 34,8 41 ,4

Não sei 11 ,7 7,2

Confirmando, ainda, a nao compreensão do processo reprodutivo,
51,5% dos homens e 37% das mulheres entrevistadas acreditam não ser
possível a gravidez caso um rapaz ejacule perto da vagina da moça, mes-
mo sem penetração vaginal. Estes desconhecem que a situação descrita
pode ser causa de uma gravidez não desejada. Vejamos a tabela.
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TABELA IX - EJACULAÇÃO PERTO DA VAGINA, SEM PENETRAÇÃO, PODE ENGRAVI-
DAR?

OpçÃO HOMENS % MULHERES %

Sim 44, 1 54,2

Não 51 , 1 37, 1

Não sei 4,6 8,5

Este fato nos fez entender a grande preocupGção dos adolescentes
para com a gravidez, consequente da ignorância e da não democratização
do saber, reflexo da repressao que, mesmo sendo uma constante em grande
parte da história, nunca conseguiu conter a força da sexual idade, que
explode de diversas maneiras a cada época.

Como já nos referimos em outros momentos, o capitalismo foi
rigoroso na repressão sexual quando então precisava do máximo de ener-
gia do corpo a ser dispendida na produção. Posteriormente, a sexualida-
de passa a ser "liberadall convertendo-se em valor de mercado. Toda mer-
cadoria a ser consumida traduz-se em objetos sexual izados. Nisso con-
siste a aparente Iiberação da sexual idade, ou seja, Iibidinizar a mer-
cadoria como incentivo ao consumo.

Na realidade, a sexual idade passa a ser concentrada numa parte
do corpo - os órgãos sexuais. Assim, o que é liberalizado não passa de
uma sexualidade restrita, administrada e subordinada à lógica produti-
va. Por sua vez, o povo manipulado sente-se livre, não se dando conta
do alto preço que paga por tal liberdade, achando tudo natural e neces-
sário. Marcuse, em Eros e Civilização, capta a essência dessa posição
com esta observação:

"Hoj e, c..ompaJuld.a.c..oma dos penlodos pl.J.JU:ta.no.6e vitoJti..a.-
no.6, a lib~d.a.de .6exuai aumentou indi.6c..uttivelmente
( ••• ) Ao me.6mo tempo, pOJtêm, M Jte1..a.CÕe.6.6exuai.6 Pa.6.6a-
Jtam a esra». mr.U;to mai.6 M.6..<..mUa.dMc..omM Jte1..a.CÕe.6 .60-
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~; a. UbeJtdade .6exu.a1. haJUnoYlÁ..za.-.6ec..omo c..on60lr.!rÚÁmo
lu~vo. ( ••• ) Num mundo de aUena.cão, a. Ub~cão
de EhO.6atuania, nec..e.6.6a.nia.mente, c..omouma. 60hCa. de.6-
~dOha. e 6a.ta.l - c..omoa. total nega.cão do pkinc..lp~o que
goveJtna. a. hea.Udade hephe.6.6~va.". (33)

Portanto, esta "liberação" dá mais consistência a -repressao,
pois, ao gratificar em parte os desejos da libido, elimina os riscos de
rebelião, gerando submissão. A sexualidade passa a ser um dos elementos

"datados da muoh ~n.6thumenta.Udade, ~zá.vel no muoh
nWneJto de ma.nobha..6, e po dendo .6eJtv~ de ponto de aooco ,

de Milc..ula.cão â.6 mw vordada» e.6tha.tê.g~". (34)

Neste processo instala-se uma inversão de valores em beneffcio
do consumo. A concepçao de fel icidade desvirtua-se do seu sentido de
bem-estar subjetivo, para ser buscada como satisfação resultante do
consumo de bens que a cada dia tornam-se mais supérfluos e menos durá-
veis. O corpo torna-se instrumento de labuta. A sexualidade um estfmulo
da propaganda. A liberdade uma resultante da domesticação dos desejos
naturais. Enfim, vive-se para produzir, quando na verdade deveria-se
produzir para viver. Esquece-se, portanto, como defende Reich, que

"excst:e: a.pena..6 uma. ú.YlÁ..c..a.coisa que vale a. pena.: v~veJt

bem e aleghemente a. phÕP~ veda"; (35)

Transformar este quadro social, constitui uma importante meta na
realização humana, o que, a nosso ver, passa necessariamente por uma
tomada de consciência das condições de vida, da alienação e dominação
em que se encontram os homens. Acreditamos que somente a intervenção de
sujeitos autônomos e conscientes é capaz de mudar a direção do processo
histórico. Viver em liberdade requer organização, tanto pessoal como
soe ia I.

Em nossa cultura, parece-nos evidenciar um certo receio pelo
prazer, por isso a regulação social da sexual idade. Reich, a este pro-
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pósito, afirma que o desenvolvimento da libido constitui condição ne-
cessária para a formação de uma cultura cujos princTpios tenham por ba-
se a autonomia do povo. A agressividade, a violência, por conseguinte,
são resultantes da frustração da energia I ibidinal.

Confirmando esta proposição reichiana, James W. Prescott - neu-
ropsicólogo - ao pesquisar 400 sociedades pré-industriais conclui que
as culturas que dão afeto a seus filhos e não reprimem a atividade se-
xual dos adolescentres, tendem a não sentir incl inações pela violência.
De acordo com esta pesquisa, as culturas com predisposição à violência
estão constituTdas por indivTduos que foram privados dos prazeres do
corpo. Foi verificado pelo referido pesquisador, que apenas nas socie-
dades onde não existia estTmulo ao carinho fTsico, tende a haver escra-
vidão, homicTdios frequentes, torturas, cultivo da inferioridade da mu-
lher e a crença em seres sobrenaturais que intervém na vida diária, de-
terminando a história dos indivTduos.(36)

Esta observação revela com clareza o carater revolucionário do
prazer. A não legitimidade do prazer durante a história tem contribuTdo
fortemente para a inversão dos valores que regem a sociedade. Assim, a
preservaçao do hTmen como condição para a felicidade do casamento ainda
é um desejo. O medo que a mulher sente de ficar IIfaladall ou ser pejo-
rativamente considerada "qa llnha!' ao "t ransar" antes do casamento, a
não vivência dos desejos como prova de valorização do corpo, o precon-
ceito com a masturbação, configuram valores absorvidos sem questiona-
mento como observamos nos adolescentes que contribuem com nossa pesqui-
sa.

Tais valores sao apreendidos sutilmente sem que seja necessário
uma abordagem explfcita dos mesmos. Efetivamente, sao captados diante
de mfnimas ações, seja na famflia, na escola, nos meios de comunicação,
na rua, etc. Neste caso, não é menos verdade dizer que há uma orienta-
ção sexual implfcita em toda sociedade, que facilita e reproduz as in-
terdições sociais quanto a vivência da sexual idade.
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4. Um Candidato à Educação Sexual

De acordo com a situação descrita, a orientação sexual na esco-
la tende a ser positiva e necessária. O adolescente dividido entre o
princfpio de prazer, experimentado através de suas pulsões, e o princT-
pio de realidade que freia suas ânsias em nome de preconceitos morais
nos exige pensar esta questão. Constatado este fato surge-nos uma preo-
cupação: "Quem estaria apto candidatar-se-à esta tarefa?"

Pensando nesta contenda, procuramos verificar o que pensam al-
guns professores que trabalham com adolescentes, com o intuito de sa-
bermos que tipo de educação sexual são ou serão capazes de proporcionar
aos seus alunos.

Dos quarenta questionários distribuTdos aos professores, apenas
onze foram devolvidos. Destes, nove são do sexo feminino e dois do sexo
masculino. Suas idades variam de 30 a 58 anos. Vejamos a tabela:

TABELA X - AMOSTRA DE ESTUDO POR IDADE E SEXO

I D A D E

30 35

35 40

40 45

45 50

50 55

55 60

T O T A L

SEXO FEMININO SEXO MASCULINO

05

01

01

01

03

09 02
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Perguntados sobre sua formação sexual, estes a definiram como
reprimida, sem o mfnimo de diálogo com os pais, salvo uma professora,
segundo a qual "sexo sempre foi jogo aberto" em sua famflia. Acredita-
mos ser esta uma das principais causas do silêncio destes professores
diante da sexualidade de seus alunos. Estes, condicionados pela frus-
trante educação recebida, se veem bloqueados, sem condições de questio-
narem sua própria formação sexual repleta de tabus e preconceitos.

Os valores refletidos nas respostas ao questionário revelam
aceitação da masturbação como atividade natural no desenvolvimento da
sexual idade. No entanto, dos onze professores, apenas três afirmaram
terem se masturbado quando adolescentes, e uma professora disse nao
acreditar em prazer através da masturbação. As af-i-rmaçõesque refletem
o posicionamento dos professores podem ser vistas no quadro abaixo:

QUADRO I - AFIRMAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE MASTURBAÇÃO

• Maneira de satisfazer-se

• Saudável, se orientada

• Normal na adolescência

• Coisa natural do ser humano

• Normalfssimo

• Descarga de tensão

• Forma de amenizar o desejo sexual

• Meio de controlar o impulso

Grande parte da amostra denotou ausência de conhecimento com re-

lação a origem do sangue menstrual. Apenas duas professoras demonstra-
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ram compreender o significado da menstruação, um disse nao saber e os
demais revelaram informações deturpadas.

TABELA XI - AFIRMAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE O SIGNIFICADO DA MENSTRUA-
çÃO

A F I R M A ç Õ E S NQ DE PROFESSORES

Rompimento dos vasos sanguTneos 01

Sangue que nao é sadio ao organismo 01

Sangue que faz com que a menina se torne mulher 05

Momento da ovulação 01

Para melhor perceber a postura dos professores frente a temas
polêmicos, foi perguntado que opinião tinham acerca do aborto, homos-
sexualismo, virgindade, sexo oral. Todos foram unanimamente contra o
aborto, s;derando-o crime, irresponsabilidade, abominável, falta de
preparo para o sexo. Já com relação a homossexual ismo, 54,5% dos pro-
fessores de nossa amostra o consideram natural, merecedor de respeito,
27,2% vêem como desajustamento da personal idade e 9,09% defendem ser
isto uma tendência originada ainda no ventre. Apenas 36,3% dos profes-
sores consideraram a virgindade um aspecto importante a ser preservado
para um bom começo de casamento, os demais defendem que permanecer vir-
gem ou não deve ser uma questão de opção.

Diante desta forma de pensar, procuramos analisar a questão:
"Você se considera apto a candidatar-se a orientador sexual?" Dos onze
professores, apenas três - do sexo feminino - responderam afirmativa-
mente. Procurando caracterizá-las, organizamos o quadro, que pode ser
visualizado na página seguinte, para melhor observarmos suas posições e
contradições acerca da sexualiadade.

Se levarmos em conta critérios como "possuir informações cienti-
ficamente corretas" e "ser desprovido de falsa moral", destas, possi-



QUADRO 11 - POSIÇÃO DAS PROFESSORAS QUE SE CONSIDERAM APTAS À ORIENTAÇÃO SEXUAL

IDADE C D EA B

30 Reprimida Falando sobre Proveniente de Questão de op- Deve ser pen- Não
sexo óvulos não fe- çao sado antes

cundados

40 Cheia de tabus Nenhuma Passagem da f!! "O cúmulo" Não é correto Não
e preconceitos se criança pa-

ra adolescente

58 Preconceituosa Várias leitu- ~ a mudança da Desajustamento Falta de pre- Não
ras envolven- criança em da personali- ro para o se-
do questão do crescimento a de
sexo na dife- adolescência

xo

rença entre
gostar, dese-
jar e amar

Legenda:

A - Educação sexual recebida
B - Leitura sobre sexo
C - Origem do sangue menstrual
D - Opinião sobre homossexualismo
E - Opinião sobre aborto
F - Masturbava-se quando adolescente
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velmente apenas uma professora estaria, por assim dizer, apta a, de al-
guma maneira, orientar sexualmente seus alunos. As outras duas, além de
se revelarem possuidoras de falsas informações, demonstram uma postura
moral izante diante de alguns temas.

Os demais professores que se declararam não aptos, citaram como
motivo a insuficiência de conhecimentos necessários a um orientador se-
xual.

Todos os professores reconhecem a falta de informação e despre-
paro dos adolescentes diante do sexo, atribuindo à escola e aos pais a
responsabilidade por esta situação.

O silêncio que se estabelece dentro da escola contrastante com o
transbordar de mensagens sexuais observadas no cotidiano dos adoles-
centes, entram em choque com as normas escolares identificadas pelos
professores. Vejamos:

QUADRO III - NORMAS ESCOLARES COM RELAÇÃO A SEXO

• Proibido namorar na escola

• Proibido uso de palavrões

• Proibido uso de revistas pornográficas

• PreferTvel nao questionar assuntos sexuais

• Tratar a sexual idade com indiferença

• Banheiro dos meninos aberto apenas durante o recreio

Tais normas impostas sem um questionamento preciso, ao invés de
eliminar determinadas atitudes, as reforçam pelo despertar de ansieda-
des e curiosidades provocadas pela proibição, pois concordando com Gus-
tavo Barbosa,
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"a pJtoibicão inótaWta o 6MUYÚO da .6ua tJtanógJte.6-6ão. Ou
mai.6: a pJtoibicão e~te paJta .6eJt violentada, já que não
há pJtoibicão que não pO.6.6a.6eJt tJtanógJtedida. A pJtoibiCão
nã.o .6igYÚ6ic.a nec.e.6.6aJtiamente a .6ua ab.6tencão, mM a .6ua
pJtátic.a .6ob a 60lUna de tJtanógJte.6.6ão". (37)

t desta forma que se dá a educação sexual na escola, pois quei-
ramos ou não a educação da sexual idade tem lugar em todos os nTveis do
cotidiano. E é essa educação que procedendo tanto por silêncio como por
advertência estrutura a concepção de sexual idade dos adolescentes, que
insuficientemente informados vivem apenas um aspecto do sexual, aquele
que os colegas lhes apresentam ou aquele de uma sociedade onde a comer-
cial ização falsifica e desequilibra sua forma de ~nsar e sentir. Jus-
tamente neste aspecto Reich prescreve:

"A iyúbicão .6exual, O medo da atividade .6exual e o .6en-
u.mento de c.ulpa que .6e lhe associa, siio .6empJte 6ac.toJte.6
[ ••• J põem entJtave.6 a um modo Jtevoluc.ionâJúo de pen-
.6aJt"• (38)

Diante disso reafirmamos mais uma vez a necessidade de uma
orientação sexual explTcita na escola, o que a nosso ver não requer um
professor especializado em sexual idade, mas sim professores ou profes-
soras capazes de questionarem-se, tendo por pressuposto um domTnio de
sua própria sexualidade, o que evitará que temam a sexual idade de seus
alunos.

Em consonância à leitura das falas dos professores que contri-
buem com nossa pesquisa, o preparo do professor é uma precondição vital
para a efetivação de uma educação sexual que vise fomar indivTduos li-

vres e maduros, capazes de viver naturalmente sua sexualidade.

No tocante à preparação do professor, esta nao significa a
transmissão de informações, mas paralelamente à absorção de conhecimen-
tos, faz-se mister uma mudança de atitude, ou seja, um refazer de con-
cepçoes moral istas, como nos foi permitido observar nas falas dos pro-
fessores. Esta é uma caracterTstica fundamental de um verdadeiro educa-
dor, seja qual for sua área de trabalho.
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Concordamos com Reich ao defender que todo educador autêntico
deve assumir a tarefa de

"conhece». lt6 eXpJte.MOe..6emouoncU...6 na..tuJr.a...i.-6que vaJÚam

de uma ~anca paJta outJta, e a de apJtendeJt a lidaJt c.om o
muo -6oual.., nesocu» e amplo, na medida em que este. -6 e
oooe a e..6-6lt6 qualidade..6 visias"; (39)
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- CapItulo IV -

PROCEDIMENTOS METODOL6GICOS

1. Os Caminhos da Pesquisa

Embora já tenhamos feito alguma referência quanto aos procedi-
mentos metodológicos, achamos pertinente descrever com mais afinco os
caminhos de nossa pesquisa. Isso por considerarmos relevante o nosso
conhecimento intelectual e emocional concomitante ao desenvolvimento da
investigação. Portanto, este trabalho se concretiza numa elaboração ma-
terial e, principalmente, num crescimento intelectual e emocional da
pesquisadora.

Convém registrar que nos foi necessário algum tempo para criar-
mos coragem de decidir pelo tema sexual idade. Isto pelo fato de o curso
de Mestrado privilegiar, por excelência, a relação entre educação e so-
ciedade, numa perspectiva globalizante. Assim, uma pesquisa voltada pa-
ra a dinâmica dos movimentos sociais, por exemplo, encontraria, possi-
velmente, mais acolhida por parte de hipotéticos orientadores, do que
uma investigação sobre a sexualidade, mesmo que tomada numa visão polf-
tico-educacional. Além disso, sentIamo-nos impedidos de reelaborar um
novo projeto dentro do nosso interesse de estudo, por percebermos um
certo preconceito, por assim dizer, pelo estudo das questões subjetivas
por parte da grande maioria dos mestrandos do referido curso.

Somente após breve conversa com o educador Paolo Nosella, quando
então, pela primeira vez, expusemos nosso pensamento, e que procuramos
nossa orientadora principal, professora Susana Vasconcelos, que, para
nossa surpresa, demonstrou um intenso interesse pela questão, já tendo
lido várias obras de Wilhelm Reich, autor por nós escolhido como prin-
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cipal referência teórica, conseguindo logo em seguida um terapeuta
reichiano, Or. Marcelo Tupinambá, para que orientasse melhor nossas
leituras e dúvidas.

Atrav~s do Seminário de Dissertaçio (*) onde a referida profes-
sora reunia seus orientandos, obtivemos a informaçio de trabalhos acer-
ca da sexualidade realizados em Recife, o que nos conduziu ao ISES
Instituto de Sexologia e Educação Sexual, e com ele à terapeuta e pro-
fessora da UNICAP Amparo Caridade, que com muita boa vontade passou a
dedicar vários de seus fins de semana à nossa inquiriçio.

Com a pesquisa iniciada, em muitos momentos nos encontrávamos
num impasse e outras vezes negávamos alguns rumos para logo depois
afirmá-Ias novamente. Estávamos convictos do tipo de pesquisa que não
querTamos fazer. Rejeitávamos as pesquisas que tendem a construir teo-
rias nio a partir de uma problemática pr~via, mas do processamento de
dados necessariamente quantitativos. Nesta visão, os dados são por si
mesmos geradores de "teorias" e os grupos humanos investigados conside-
rados objeto de estudo, em vez de reconhecidos como sujeito da investi-
gaçao.

Assim, querTamos pesquisar de acordo com um modo de pensar cuja
caracterTstica fundamental residisse na tentativa de compreensão total
da real idade social. Por essa razão, procuramos analisar a questio "se-
xualidade" dentro de um contexto polftico, econômico, histórico e emo-
cional, tendo por preocupaçio básica refletir a realidade com o objeti-
vo de transformá-Ia. Tal modo de proceder apoia-se em Frigotto, defen-
sor de que o fundamental ~

"a. c..Jrl.;t[c.a.e. O c.o nheeimenr» c..Jrl.;t[c.opana. uma. pJr..â;tic.a.qu.e.
a.tt~e. e. ~6o~e. a. ~e.a.lida.de. a.n:t~o~ no plano do c.o-
nheeimenro e. no plano hb>tô/Úc.o-/.:JoUai.". (1 )

(*) Neste seminário tínhamos, quinzenalmente, a oportunidade de discu-
tirmos o andamento de nossas pesquisas, trocarmos idéias e estudar-
mos o método dialético.



109

Nesta busca, sentíamos que era preciso descobrir a estrutura
oculta nos emaranhados da real idade, tendo em vista que a aparência e a
essência não coincidem. Tal compreensão é evidenciada por Marx, quando
escreve:

"Se. a apaJte.nua 6e.nome.rúc.a e. a e..6.6e.nua das c.oÁ...6a.6cain-
udÁ...6.6em CÜJr..e.tame.nre, a ue.neia e. a 6il0.6 o6.<.a .6 vU.a.m

.<.néLtw ". (2)

"1. pode-se tLÜlizaJt a ocasiiio da tese. (... )
p~ o .6e.n:t.<.dopO.6.<.:t.<.voe. p~og~e..6.6.<.vo
e.n.te.nd.<.donão c.omo c.ole.:ta de. noçõe..6, ma.6

paJta ~e.c.u-
do estudo,
c.omo dabo-

Todavia, no nosso processo de investigação, em muitos momentos
chegávamos a pensar que não existia a essência que buscávamos e que o
real seria apenas a aparência observável. SentTamos receios de estarmos
assumindo a postura descrita por Engels, ao criticar os metafTsicos, no
Iivro "Do Social ismo Utópico ao Social ismo CientTfico":

"absonsüdo pdo.6 obje.:to.6 concseto«, nao C.On.6e.gue. p~c.e.-
b~ .6u.a c.onc.ate.nação; p~e.oc.upado c.om .6ua e.x.<..6te.neia, nao
ate.nta em .6u.a ougem nem em .6u.a eadiuu.dade; obseeado pe.-
W âJr..vo~e..6,não C.On.6e.gue.v~ o bO.6que.". (3)

Diante disso, insistindo em compreender as consequências defor-
madoras da lógica capitalista e, assim como Arroyo, tentando ver

"c.omo O ~balhado~ e. e.xp~op~do, não .6Ô do .6e.u sabes:
e. quili6.<.c.ação .6ob~e. o ~balho, ma.6 soivu: toda a .6u.a
e.x.<..6te.neia", (4)

a sexualidade se sobressai de sua aparente posição individual para ser
percebida como instrumento de poder social.

Revestidos desta compreensao, procuramos analisar a sexualidade
no contexto social com o auxTlio de todos os teóricos que estão aqui
citados e dos sujeitos envolvidos conosco neste trabalho, tendo em vis-
ta as seguintes recomendações de Umberto Eco:
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Jta.c;.a.o c.Jc.1:Uc..a.de uma. expvúênua., a.q!U..6..<..c;.a.o.6.e uma.
capaccdade. (iLü1 pa.Jta.o 6!LtwtO) de iden.ti..Mc..a.Jt 0.6
I.JJtobtemM, enc..a.Jtã.-t0-6c..ommitodo e expô-to .6egundo
cextas tê.c..nic..M de comunccaciio": (5)

"2. quanro ma.i.6 .6e JtutJtinge o c..a.mpo, meõio« e c..om ma.i.6
.6 egUJta.nc;.a..6 e tJta.ba..tha."; (6)

"3. uma. boa. tese. deve .6eJt fuc..~da. pM.60 a. pM.60 c..om o
otuevüado«, no.6 -timitu do P0-6.6Zvel"; (7)

"4. uJtJteveJt uma. tese ê. c..omo uc..JteveJt um üVJto, ê. um
exeJtc..Zuo de c..omunic..a.c;.â.oque pJtu ume a. exi.6tênc..ia. de

um pübüc..o ••• ";(8)

"5. dczemo« ' nó.6' pon: pJtuumiJt que o que a.6iJtma.mo.6possa.
.6eJt c..ompaJl-t.Uha.dopel0-6 twoJtu. Escneve): ê. um ato
.6oua..t ••• ; (9)

"6. o impoJt:ta.n.te ê. 6a.zeJt M coesas c..omg0.6to".(10)

2. Situando Crateús

A presente pesquisa tem como campo de investigação a escola pú-
blica de 1Q grau de Crateús. A decisão de realizá-Ia nesta cidade pren-
de-se a uma série de critérios já mencionados na introdução deste estu-
do, sendo que a razão fundamental desta escolha deriva do fato de ter-
mos experiência de trabalho nas escolas locais.

Crateús esta situada na micro-região dos sertões do Ceará, e
ocupa as cabeceiras e a bacia do alto do Rio Poty. O municfpio totaliza
uma área 2.770 km2, com uma população de 65.865 habitantes de acordo
com o último senso, tendo uma projeção para 1991 de 83.977 habitantes
segundo fontes do IBGE.
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Consoante dados fornecidos pelo IBGE e anal isados pelo professor
de sociologia da Faculdade de Educação local, Francisco Antonio Barros
Farias, podemos retratar Crateús com as seguintes caracterTsticas:

a) Quase 90% da população nao consegue concluir o primeiro grau;

b) Em uma média de seis elementos por famTI ia, apenas um aufere
rendimentos monetários e 85% destas rendas não chegam ao teto
de um salário mTnimo vigente;

c) A terra sofre um alto nTvel de concentraçao, com baixos nT-
veis de produção e produtividade, com culturas de pequenos
valores monetários, sujeitos a fatores cl imáticos e mercado-
lógicos, quase sempre adversa;

d) Uma base econômica restrita às atividades agropecuárias, com
a inexistência de indústrias;

e) Relações sociais trazem em seu bojo uma grande parcela de
conservadorismo.

Conforme este quadro, Crateús se configura numa situação de ca-
rência, tanto a nTvel polftico e econômico quanto social.

Diante do quadro acima, a situação educional nao poderia ser di-
ferente. Para termos uma idéia mais precisa, comparamos a população
existente com a clientela atendida pela escola pública. De acordo com o
censo de 1980 a população da cidade de 5 a 19 anos - faixa etária que
deve cursar o 1Q e 2Q graus - era 15.283. Hoje, onze anos passados pro-
jeta-se um crescimento de 27,5%, o que significa uma população na faixa
etária acima de 19.485 habitantes. Destes, as escolas estaduais atendem
apenas 7.406 alunos, e as escolas municipais 2.167, perfazendo um total
de 9.573 alunos. Isto denota uma população de 9.912 habitantes na faixa
escolar, sem usufruirem o direito do saber sistematizado, condição ne-
cess~ria ao exercTcio da cidadania. Nas tabelas da página seguinte po-
demos visual izar esta situação gritante.
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TABELA X II - NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA PÚBLICA

ESCOLAS 1Q GRAU MENOR", 1Q GRAU MAIOR 2Q GRAU T O T A L

Estaduais 4.086 2.441 879 7.406

Municipais 2.009 158,,;;', 2. 167

T O T A L 6.095 2.599 879 9.573

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e 2ª DERE.
Legenda: (",) Estão inc lu ldos os alunos do pré-escolar.

(**) Excluindo 8ª série.

TABELA XI III - POPULAÇÃO EXISTENTE E POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ESCOLA PÚ-
BLICA

IDADE A B % % D %C

5-14 (lQ grau) 13.158 6.527 49,5 2.167 16,4 4.464 34,0

15-19 (2Q grau) 6.327 879 14,0 5.448 86,0

T O T A L 19.485 7.406 51 ,O38,0 2.167 11 ,O 9.912

Fonte: IBGE, Secretaria Municipal de Educação e 2ª DERE.
Legenda: A - População existente (projeção)

B - População atendida no Estado
C - População atendida no municTpio
D - População fora da escola

Nossa intenção ao trabalharmos estes dados é demonstrar que mais
de 50% da população de Crateús está fora da escola; que o Estado atende
apenas 38% e o municTpio 11% da clientela escolar; que 86% da população
está excluTda de cursar o 2Q grau.
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Nossa intenção ao trabalharmos estes dados é demonstrar que mais
de 50% da população de Crateús está fora da escola; que o Estado atende
apenas 38% e o município 11% da cl ientela escolar; que 86% da população
está excluída de cursar o 2Q grau.

t neste estado de carência que estão situados ou
"ossa pesquisa: 113 adolescentes das 7ªs e 8ªs séries e 11
que trabalham com esta geração.

sujeitos de
professores

3. Momentos da Pesquisa

Tendo em vista nosso interesse pelos adolescentes, seleciona-
mos, intencionalmente, duas escolas onde real izamos, em quatro momentos
distintos, nosso trabalho de pesquisa.

Num primeiro momento, real izamos visitas com o objetivo de ob-
servarmos e mantermos contato com os adolescentes, para criarmos condi-
ções de relacionamento favoráveis à investigação. Concomitante a este
período, real izamos entrevistas com professores, diretoras de algumas
escolas e médicos em busca de subsídios para nossas análises.

Num segundo momento, primeiro semestre de 90, aplicamos questio-
nários e proferimos palestra acerca da sexualidade por solicitação de
alunos intermediados por seus professores. Nesta fase de trabalho, man-
tivemos contato com um grande numero de adolescentes, e estreitamos
ainda mai~ nossa relação com os alunos das séries selecionadas.

Foi interessante observarmos a boa vontade dos adolescentes em
responder nossos questionários, apesar de demonstrarem uma certa preo-
cupação em saber se outras pessoas, além de nós, os leriam.

Ao percebermos a ansiedade dos adolescentes em discutir sua se-
xualidade, propomo-nos realizar com eles um seminário, onde discutiría-
mos as respostas dadas aos questionários, devidamente já organizadas
por temas definindo assim, o terceiro momento de nossa pesquisa.
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Com algumas dificuldades de espaço e de data que fosse consen-
sualmente aceita pelas duas escolas (uma situada na periferia e a ou-
tra, no centro da cidade), organizamos o seminário para um dia de sába-
do. Por conta desta contenda, esperávamos participação de aproximada-
mente 40 alunos, supreendendo-nos, portanto, com os 83 adolescentes
presentes ao seminário. Tal fato prejudicou um pouco nossa metodologia
de trabalho, sem, no entanto, perder sua importância, onde discutimos
alguns aspectos históricos e anatômicos, util izando-nos de reflexôes em
grupos, cartazes, músicas e vTdeos.

GostarTamos de ressaltar a atenção com que os adolescentes escu-
tavam, a vergonha com que falavam e a ânsia de tudo querer saber, sendo
insuficiente um dia de seminário para satisfazê-los.

Para completar estas etapas, consultamos os professores com a
intenção de captarmos a visão de sexual idade perpassada por eles, e sa-
ber quem se consideraria apto a exercer uma atividade relacionada à
orientação sexual. Assim, distribuTmos questionários, a quarenta pro-
fessores, tendo retornado as nossas mãos apenas onze. Alguns professo-
res justificaram a não devolução por esquecimento, falta de tempo ou de
interesse. Outros chegaram mesmo a confessar terem rasgado o questioná-
rio por considerarem-no imoral.

Aplicados os questionários e organizadas as respostas por temas,
demos inTcio ao processo de anál ise de acordo com interesses hipoteti-
zados desde o princTpio do trabalho, fazendo uso das falas dos adoles-
centes, aos quais atribuTmos nomes fictTcios.

A análise é entendida aqui como o quarto momento da pesquisa,
onde tentamos dimensionar o teórico e o empTrico da investigação. Todo
o nosso esforço consistiu em enfocar dados da real idade concreta funda-
mentados em fatos teóricos relativos à estrutura social.

Portanto, trabalhamos com dois nTveis de anál ise, buscando inte-
grar fatos a nTvel micro com a estrutura social (nIve l macro), mostran-
do que ao discurtirmos sexo disc~timos sobre quem somos e o tipo de so-
ciedade que desejamos.
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Em suma, como Reich, acreditamos que

"a. c.OYL6tJtucíio de poYLt0.6 de v-L6ta. teô!tic.o-6 jU-6uMc.a.--6e
pelM nec.eMida.de-6 da. vida. c.onCJte:ta.". (11 )
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10. Ibidem, p. 169.
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- Cap ltu l o V -

CONSIDERAÇOES FINAIS

1. Reafirmando Idéias

No decorrer deste trabalho, tentamos evidenciar a sexualidade
como aspecto subjetivo intrinsicamente interl igado à vida social e po-
lítica, numa demonstração de que nas sociedades de classes a subjetivi-
dade é produzida de acordo com os interesses da ordem capital ista, que

"Lnccde. nos e.6qU.e.mM de co ndiüa, de açao, de 9e.6:tO.6, de
pen.6amen:to, de .6en:t-<-do.6, de .6ent1..men:to.6, de a6e:to.6,
etc" . (1 )

A eficácia dessa produção de subjetividade capitalista consiste
no fato de que ela se dá tanto a nível dos opressores quanto dos
oprimidos. Apoiamo-nos em Reich, Marcuse e Guattari ao fazermos esta
afirmativa.

Reich (2) acredita ser o homem sujeitado à dominação das piores
condições sociais, sendo estas criadas por ele próprio. Marcuse (3) ao
constatar ser a libido desviada para desempenhos socialmente úteis, ar-
gumenta que o indivíduo vive a sua repressão "livremente", desejando o
que se supoe que ele deve desejar. Já Guattari (4) percebe uma constan-
te sol icitação a se investir na poderosa fábrica de subjetividade, pro-
dutora do tipo de homens que somos, reduzidos a suposte de valor.

- 117 -
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Isso nos faz crer que o processo repressivo na sociedade se dá
primordialmente via manipulação da dimensão subjetiva dos homens, fa-
zendo surgir a necessidade de desenvolvermos modos de subjetividade que
nos faça recusar esse modo de manipulação, construindo, como defende
Guattari,

"modas de .6enó-i_bil.idade, modas de Jte.tação c.om o oiuno,
modo.6 de pJtodução, modo.6 de c.Jtiatividade que pJtoduzam
uma .6ubjetividade (•.• ) que c.oinc.ida c.om um de.óejo, c.om
um gO.6.to de viven, c.om uma vontade de eonsouu»: o mundo
no qua..t no.6 enc.on.tJtamo.6, c.om a in.6.ta.uJtação de di.6pO.6i.ti-
VO.6 pa./ta mudalt 0.6 tipO.6 de .6oc.iedade, 0.6 tipO.6 de va..to-
Jte.ó que não são 0.6 nOMO.6".(S)

Tal anseio justifica os estudos hoje real izados dentro da tema-
tica que envolva qualquer aspecto subjetivo - como neste caso, nosso
estudo acerca da sexual idade - numa busca de resgate do sujeito humano
da Ióg ica ca p ita Iista.

Como já constatamos, em nossa sociedade a maioria das atitudes
frente a sexual idade são irracionais, carregadas de culpa e repressao.
Tais atitudes influem de forma negativa na qualidade de vida de cada
cidadão, manipulado nos seus desejos e aspirações - processo sutil de
repressão que oculta uma intensa luta contra o prazer, contra a felici-
dade, contra toda e qualquer impulso que se oponha à repressão.

Para nós a sexual idade se apresenta como fator polTtico relevan-
te na formação da subjetividade do homem, e quando vivida em sua pleni-
tude torna-se elemento do processo de construção do indivTduo mais
consciente. Assim, compreendemos a sexual idade como um envolvimento
emocional, corporal e mental, uma força interferente na nossa vida po-
ITtica, econômica e social, uma real idade que abarca a pessoa em toda a
sua integridade, intervindo no seu desenvolvimento.

Completando esta idéia, fazemos nossas as palavras de ChauT:
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"Sexuaccdade nao de.6-i.gna apenM M a.;ti.v-i.dadu e o pltazeJt
que dependem do nunuonamento do apa.Jte1.ho gen-Ua..t, mM

toda uma .6we de exUtacõu e a.;ti.v-i.dadu, pltue.ntu
dude. a -i.nnânua, que. pltopoltuonam pltazeJt ~edu.tZve1. a
alguma ne.c.uJ.:,-i.dade.n~-i.ológ-i.c.a nundame.nta..t". (6)

Todavia, o silêncio em torno da sexualidade, comprovado pelos
adoleslecentes que contribuem com nossa pesquisa,
Goldberg, referindo-se a escola, diz:

~e significativo.

" J.:,e.upltÓPUO J.:,Uê.nuo sobn« de.teJtm-i.nadOl.J remas ou
pltoblemM jâ -i.nd-i.c.aum c.omplto~J.:,o teJtJtZve1.: O de. nao
c.ompltome.teJt-J.:,e.c.om a tJtanI.JnoJtmacão da oltdem pita que tudo
c.omnue c.omo utâ". (7)

Subtende-se nesta colocação, ser o silêncio não um vazio, mas na
real idade um sfmbolo proibitivo, acorrentando preconceitos, restrições,
regras de comportamento, proporcionando, acima de tudo, ignorância e
controle por parte da sociedade. t pois, o silêncio da sexualidade uti-
tizado de forma estratégica para a manutenção da estrutura social, sen-
do a ignorância consequente da desinformação e do desconhecimento, fa-
vorável a internalização e a reprodução das interdições sociais quanto
à vivência da sexualidade.

Este silêncio nao permite o questionamento das relações, o re-
pensar as condições e insatisfações do cotidiano. Impossibilita a capa-
cidade de sonhar relações cuja base seja o respeito e a dignidiade de
ser humano. Dentro desta compreensão de uma nova relação, nos reporta-
mos a Reich, quando este analisa a crftica sexual-econõmica:

"Se. um cachoto» amannado não &oge., n-i.nguéin pon: ~J.:,O o
c.onI.J-i.deJta.Jtâum c.ompanhilio 'Me1.. N-i.nguéin, em .s eu juizo
peJt6e.-i.to, na..ta.Jtâde. amolt quando um homem poJ.:,J.:,U-<-uma mu-
lheJt de pú> e. mãoJ.:,ama.JtJta.doJ.:,e. -i.ndenua. Nenhum homem
decente. Mc.a.Jtâ oltgulhoJ.:,o c.om o amolt de. uma mulheJt que
e1.e c.ompJta.c.om a..t-i.mento ou -i.n6luê.nc.-i.a.de podeJt. Nenhum
homem c.OJtJte.totoma.Jtâ um amolt que não nolt dado volunta.-
Uame.nte.. A moJta..t ~oltcada do de.veJt c.onjuga..t e. da a.u.to-
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tüdade. 6amil.iaJr.. ê. uma molta..l de. covandes teme.n-te..6 da. vida

e. de. impote.n-te..6 incapaz e..6 de. co n6 e.guilt pela 60ltca natu-
Jta..l do amolt daquilo que. plte.te.nde. COn6e.guilt pOIt in-teJtmê.-

dco da poÚ;t[ca e. do CÜJtwo co nj uga..l". (8)

Diante disso, sentimo-nos persuadidos a ressaltar o trabalho de
Wilhelm Reich, o qual transmite a sensação de ser a vida mais abrangen-
te do que a nossa Iimitada percepção. t louvável sua ânsia de totalizar
a existência, sua ênfase na defesa da um dar-receber afeto onde se
aceite a resposta sexual desinibida, e onde se exalte o trabalho cria-
tivo.

Embora não concordemos plenamente com todas as proposições de
Reich, não podemos negar a influência de sua teoria no pensamento do
século xx. Para ele, sexo é um meio de conhecimento, e o impulso que
move os homens a contactar o mundo, é de natureza sexual. Tais proposi-
ções sao também defendidas por nós, sem no entanto esquecermos que numa
visão de totalidade, não podemos atribuir a um único fator, toda a res-
ponsabilidade do processo, como faz nosso amigo Reich.

Todavia, suas idéias acerca da eliminação da famflia autoritá-
ria, da libertação da mulher, da necessidade de uma cultura voltada pa-
ra a obtenção do prazer, da importância do meio ambiente para os bebês,
antes e depois de nascidos, da significação monumental da felicidade
sexual para a saúde emocional e social, são inegáveis e mostram o quan-
to Reich foi movido por um grande amor e uma autêntica preocupação pelo
homem.

Cremos, assim como Edward Mann, que

"com O tempo, nO.6.6asociedade. Vc.ã elaboJta.Jt uma nova
ética do .fii.dico, do 6undame.n-ta..l e. da. vida. 6a.mil.-i..aJr.. e.
nesra. e..6taJr.Ó.. a .6ub.6,tantiva con-tUbucã.o das idÚa..6 de.

Rúch."(9)

Enquanto isso, urge um repensar, um questionar, um sentir o
quadro vivencial da humanidade nos nossos dias. Nossa pesquisa revela
que:
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1. apesar do silêncio, a sexual idade perpassa todas as ativida-
des e o pensamento dos adolescentes, tornando-se o assunto
predileto de suas conversas;

2. os adolescentes adquirem valores sexuais com base em este-
riótipos estabelecidos pela dupla moral sexual;

~3. os adolescentes nao entendem por que "0 sexual" e tratado
com tanto mistério pela escola, pela famTlia e por toda a
opinião pública;

4. os adolescentes encontram-se com um alto grau de ignorância,
o que impede uma real liberdade sexual;_

5. nao há diálogo entre pais e adolescentes, professores e ado-
lescentes acerca da sexualidade;

6. pais desinformados, professores despreparados, inexistência
de livros, são elementos reais na vida dos adolescentes;

7. os adolescentes estão imbuTdos de informações deturpadas;

8. os adolescentes estão dispostos e interessados em refletir
as questões sociais que estão relacionadas à vivência da se-
xual idade;

10. a orientação sexual na escola é indispensável para propiciar
a formação do indivTduo mais solidário e sujeito.

9. há uma profunda interrelação entre a questão sexual e a
questão social;

Repensar este quadro vivencial nos faz questionar a emancipação
do homem para que possamos sentir e viver o sexo sem medo e sem culpa,
como fonte de enriquecimento do indivTduo.
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Já afirmamos anteriormente que o perTodo escolar coincide com a
revolução biológica do adolescente. Isso nos faz crer ser inconcebTvel
o silêncio do professor diante da transformação mental, corporal e emo-
cional de seus alunos. DaT afirmarmos ser pertinente uma orientação se-
xual na escola.

Todavia, gostarTamos de deixar evidente que a orientação sexual,
por nós pensada, não se restringe à transmissão de informações biológi-
cas dissociadas da totalidade humana. A nosso ver, uma orientação se-
xual necessária aos adolescentes se fundamenta numa abordagem da sexua-
lidade como um aspecto natural e positivo, situada num contexto polTti-
co e social, numa perspectiva histórica e cultural.

Sob este aspecto, cremos ser substancial para implementar
orientação sexual na escola, três etapas distintas definida por
após análise das experiências citadas no primeiro capTtulo de
pesquisa.

uma
#nos

nossa

1. Preparação dos professores que demonstrem interesse
questão, seguindo metodologia usada por Marta Suplicy e
cionada na página 38 deste trabalho.

pela
men-

2. Capacitar todos os professores de todas as séries, através de
estudos, reflexões e discussões sobre sexualidade, visando
uma mudança de atitude do professor diante da própria sexua-
lidade e consequentemente de seus alunos.

3. Sensibilizar os pais e a comunidade para refletir a sexuali-
dade, através de debates, reuniões, palestras e outros meca-
nismos.

t oportuno reafirmarmos que propormos uma orientação que vise a
sexualidade como prazer e nao como solução de problemas, que situe as
questões sexuais dentro de um quadro sócio-econômico e cultural. Enfim,
esperamos uma orientação que vise um despertar da sexualidade como le-
~ .gltlmo prazer.



123

2. Sexualidade: LegTtimo Prazer

GostarTamos, ainda, de ressaltarmos a sexual idade como instru-
mento de liberdade. Tendo sido silenciada em sua essência, por tanto
tempo, não podemos excluT-la ao pensarmos uma nova sociedade. A luta
por uma sociedade livre dos grilhões da exploração, torna-se a luta por
Eros, e como diz Marcuse, a luta por Eros é sempre uma luta polTti-
ca. (10)

Nesta luta é precTpuo encararmos a educação como aprendizado pa-
ra a conquista da I iberdade. A história nos comprova ser a ignorância o
mais eficaz anafrodisTaco à vida afetivo-sexual. O conhecimento, a de-
mocratização do saber são, portanto, condições inegáveis à construção
do homem capaz de exercer sua cidadania e de vivenciar sua sexualidade
como impulso natural.

Para tanto é preciso uma compreensão menos dicotômica da
çao humana, resgatando a unidade perdida entre corpo e espTrito,

condi-

tividade e subjetividade
Andreas-Salomé escreve:

do homem. Justamente neste aspecto,
obje-

Lou

"A.ema. e. c..OJl.po.6a.o, PO-<-6, deme.iU:.o.6 infu.6oc..iã.vw e. o

.6eJt humano; nUJ.,ã.o desses deme.iU:.o.6, .tem o deves. de. de-

.6e.nvo.tveJt .6e.u e.xeJtc.1c..io de. modo a.gw;a.do". (11)

E dentro deste pensamento que incluTmos a sexualidade como legf-
timo prazer de todo aquele capaz de vivenciar essa unidade. Atente-se
para o fato de que o prazer se encontra em cada ser. Neste sentido, o
prazer nao e um tributo que se dá ou se recebe, mas que se compartilha
com o outro para ser vivido plenamente.(12)

Perceber a sexual idade como prazer legftimo é reconhecer, assim
como Reich, que

"a. [uventúde: .tem ma.l.6 que. um .6imp.te..6 CÜJtú.to li innOJlma-
çã.o, e..e.a.tem p.te.n.a.me.iU:.e.CÜJtú.to a .6ua .6exuaccdade" . (1 3)



124

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

1. GUATTARI, Felix, ROLNIK, Suely. MicropolTtica: cartografia do de-
sejo. Rio de Janeiro: Vozes, 1986, p. 42.

2. REICH, Wilhelm. Psicologia de massa do fascismo. 2. ed. são Paulo:
Martins Fontes, 1988, p. XXVIII.

3. MARCUSE, Herbert. Eros ~ civilização: uma interpretação filosófica
do pensamento de Freud. 8. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 59.

4. GUATTARI, Fel ix, ROLNI K, Suely. op , cito p, 12.

5. Ibidem, p , 17.

6. CHAUT, Marilena. Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida. 10.
ed. são Paulo: Brasiliense, 1987, p , 15.

7. GOLDBERG, M. Amélia. Educação sexual: uma proposta, um desejo. 4.
ed. são Paulo, 1988, p , 93.

8. REICH, Wilhelm. A revolução sexual. 8. ed. Rio de Janeiro:
1981, p , 61.

Zahar,

9. MANN, W. Edward. Orgônio, Reich ~ Eros: a teoria da energia vital
de Wilhelm Reich. são Paulo: Summus, 1989, p. 329.

10. MARCUSE, Herbert. op. cito

11. FERREIRA, Luzilá G. Lou Andreas-Salomé: a paixão viva. In: CARDO-
SO, Sérgio, et alii. Os sentidos da paixão. são Paulo: Companhia
das Letras, 1987, p. 359-373.



125

12. CARIDADE, Amparo. Pra(z)ser compartilhado. Revista Sexus. Rio de
Janeiro: MUDES (1), 1991.

13. REICH, Wilhelm. O combate sexual da juventude. Porto: Textos Mar-
ginais, 1975, p. 21.



BIBLIOGRAFIA GERAL

1. ALTHUSSER, Luis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. são
Paulo: Martins Fontes, 1980.

2. ALVES, Rubem. O corpo e as palavras. In: Conversando sobre o cor-
~. 3. ed. Campinas: Papirus, 1989.

3. ARROYO, Miguel. A escola e o movimento social: relativizando a es-
cola. In: Revista ANDE. são Paulo (12) 15-20.

4. ° princfpio educativo: o trabalho ou a resistência ao
c raba lho? Teoria e Educação. Porto Alegre: Palmarinca, (1),
1990, p , 3-44.

5. BARBOSA, Gustavo. Grafitos de banheiro: a Iiteratura proibida. são
Paulo: Brasiliense, 1984.

6. BARREIRA, Roberto. (redator) Fórum Ele e Ela. REVISTA ELE E ELA.
Rio de Janeiro: Bloch Editores (225), set, 1990.

7. BARROS, Júlio César. (redator). A tirania cai num mar de sangue.
REVISTA VEJA. são Paulo: Editora Abril (1111), dez, 1989.

8. Sexo, socos e babás. REVISTA VEJA. são Paulo: Editora
Abril (1137), jul, 1990.

9. BARROSO, Carmén e BRUSCHINI. Educação sexual: debate aberto. Pe-
trópolis: Vozes, 1982.

- 126 -



127

10. C~NDIDO, Antonio. A estrutura da escola. In: PEREIRA, L. e FORCCI,
M. Educação e Sociedade: leituras de sociologia da educação. 10.
ed. são Paulo: Editora Nacional, 1979.

11. CANEVACCI, Massimo (org). Dialética do indivfduo: o indivfduo na
natureza, história e cultura (Textos de Kerenyi, Deleuze-
Guattari, Nietzche. et a lll). 2. ed , são Paulo: Brasiliense,
1984.

12. CARIDADE, Amparo. (Con)tato e diálogo na educação sexual: Revista
Sexus. Rio de Janeiro: MUDES (2), 1990, p. 12 e 13.

13. Pra(z)ser compartilhado: Revista Sexus. Rio de Janeiro:
MUDES (1), 1991.

14. CATALÃO, Jorge e BARROS, André de Souza. Compêndio de Saúde Ffsica
e Mental: sexo. são Paulo: Grupo Editorial Antonio Lopes, s/do

15. CHALAR, Araguari. A sexualidade e a adolescência. In: VITIELLO,
Nelson, org. Sexologia II. são Paulo: Roca, 1986.

16. CHAUT, Marilena. Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida. 10.
ed , são Paulo: Brasiliense, 1987.

17. CUNHA, Luis Antonio. A educação nas constituições brasileiras: aná-
lise e propostas. In: Educação ~ Sociedade. são Paulo: Cortez
(23): abr, 1986.

18. DAMASCENO, Alberto. et alii. A educação como ato polftico partidá-
rio. são Paulo: Cortez, 1988.

19. ECO, Umberto. Como se faz uma tese. são Paulo: Editora Perspecti-
vas, 1977.

20. ENGELS, Friedrick. Do socialismo utópico ao socialismo cientffico.
In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrick. Obras Escolhidas. são Paulo:
Editora Alfa-Omega s/do V. 2, p. 281-336.



128

21. ENGELS, Friedrick. ~ origem da famflia, da propriedade privada ~ do
Estado. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984.

22. FERRAZ, Sales. O sexo. In: FERRAZ, S. e CASTRO, J.P. Psicologia,
Amor ~ FamTlia. são Paulo: Editora Amazonas. s/do capo 5.

23. FERREIRA, Luzilá G. Lou Andreas-Salomé: a paixão viva. In: CARDO-
SO, Sérgio. et aI ii. Os sentidos da paixão. são Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1987.

24. FOUCAULT, Michel. MicrofTsica do poder. 7. ed. Rio de Janeiro:
Edições Graal, 1979.

25. História da sexualidade: o uso dos prazeres. 5. ed. Rio
de Janeiro: Graal, 1986.

História da sexualidade: a vontade de saber. 9. ed. Rio
de Janeiro: Graal, 1988.

26.

27. FREITAG, Bárbara. Escola, Estado e sociedade. 4. ed. são Paulo: Mo-
raes, 1980.

28. polTtica educacional e indústria cultural. são Paulo:
Cortez, 1987.

29. FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Lis-
boa: Livros do Brasil, S.A., Coleção Vida e Cultura, nº 66, s/do

30. • O mal-estar na civilização. In: Os Pensadores. são Paulo:----
Abril Cultural, 1978.

31. FRIGOTTO, Gaudêncio. Enfoque da dialética materialista histórica na
pesquisa educacional. In: Encontro Regional de Pesquisa Educa-
ciona I. 1987. V itór ia. RJ.

32. GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação brasileira contem-
porânea. Educação ~ Sociedade. são Paulo, (8): 05-32, jan, 1981.



129

33. GAIARSA, José ~ngelo. Poder e Prazer. o Iivro negro da famTlia, do
amor e do sexo. 3. ed. são Paulo: Ágora, 1986.

34. GIROUX, Henry, Teoria crTtica ~ resistência em educação: para além
das teorias de reprodução. Petrópolis: Vozes, 1986.

35. GOLDBERG, M. Amél ia. Educação sexual: uma proposta, um desafio. são
Paulo: Cortez, 1988.

36. GOUVEIA, Maria Helena. A influência dos meios de comunicação no de-
senvolvimento da sexual idade. In: Revista Brasileira de Sexual i-

dade humana. são Paulo: Iglu Editora, (01): 29-34, jan/jun,
1990.

37. GRAMSCI, Antonio. Americanismo e Fordismo. In: Obras Escolhidas.
Lisboa: Editorial Estampa, 1974.

38. • Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civili-
zação Brasileira, 1989.

39. GUATTARI, Felix, ROLNIK, Suely. MicropolTtica: cartografia do dese-
jo. Rio de Janeiro: Vozes, 1986.

40. HAGUETTE, André. ~ luta ~ ensino básico: uma proposta pedagógi-
co-administrativa. Fortaleza: Edições UFC, 1990.

41. HITE, Shere. Q relatório Hite sobre a sexualidade masculina. 2. ed.
são Paulo: OIFEL, 1986.

42. . O relatório Hite: um profundo estudo sobre a sexualidade
feminina. 19. ed. são Paulo: DIFEL, 1987.

43. KAPLAN, Helen. Enciclopédia básica de educação sexual. Rio de Ja-
neiro: Record, 1983.

44. KINSEY, Alfred, apud, GUERIN, Oaniel. Revolução
Keich e Kinsey. Porto: Editorial Inova, Coleção
coisas. nº 16, s/do

sexual: segundo
As palavras e as



130

45. KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1986.

46. LAJONCHERE, Celestino Ãlvarez. ~ embarazo en ~ adolescencia. Cu-
ba: Editorial CientTfico-Técnico, 1987.

47. MANACORDA, Mário. O princTpio educativo em Gramsci. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1990.

48. Humanismo de Marx e industrialismo em Gramsci. In: Tra-
balho, Educação ~ Prática Social. Porto Alegre: Artes Médicas,
1991 •

49. MANN, Will iam Edward. Orgânio, Reich ~ Eros: a teoria da energia
vital de Wilhelm Reich. são Paulo: Summus, 1989.

50. MARCUSE, Herbert. Eros ~ civilização: uma interpretação filosófica
do pensamento de Freud. 8. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

51. MARTERS, Willian H. e JOHNSON, VirgTnia. Q relacionamento amoroso:
segredos do amor e da intimidade sexual. Rio de Janeiro: Nova
Fronte ira, 1988.

52. MARX, Karl. O 18 brumário de Luis Bonaparte. In: Obras Escolhidas
de Marx ~ Engels. vol. 1. são Paulo: Editora Alfa-Omega, s/do

53. MARX, Karl e ENGLES, Friedrick. A ideologia alemã. são Paulo:
Huc itec, 1984.

54. Reprodução simples. In: MARX, K. O Capital: cr lt lca da
economia polTtica. 2. ed. são Paulo: Nova Cultura, 1985, v. 2,
capo XXI, p, 153-161.

55. MELLO, Thiago. Vento geral (1951-1981): doze livros de poemas. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984.

56. MURARO, Rose Marie. Sexualidade da mulher brasileira: corpo e cla-
se social no Brasi 1. Petrópol is: Vozes, 1983.



131

57. NOHOUM, Jean Claude. A construçao da sexualidade feminina: a rela-
ção entre ideologias, ciências e práticas. Rio de Janeiro: Eleá
Ciência Editorial, 1989.

58. NOSELLA, Paolo. Educação e cidadania em Antonio Gramsci. In:
Educação e Cidadania: quem educa o cidadão? são Paulo: Cortez,
1987, p , 81-93.

59. O trabalho como pr lnc Ip lo educativo em Gramsci. In: Tra-
balho, Educação e Prática Social. Porto Alegre: Artes Médicas,
1991 •

60. NUNES, César Aparecido. Desvendando a sexualidade. Campinas: Papi-
rus, 1987.

61. PORTELLI, Hugues. Gramsci ~ ~ bloco histórico. 4. ed. Rio de Ja-
neiro: Paz e Terra, 1987.

62. REICH, Wilhelm. O combate sexual da juventude. Porto: Textos Mar-
ginais, 1975.

63. • Q ~ ~ ~ consciência de classe? são Paulo: Martins Fon-
tes, Textos Exemplares, (6), 1976.

64. ______ • A revolução sexual. 8. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

65. Escuta, zé Ninguém. 10. ed. são Paulo: Martins Fontes,
1982.

66. Materialismo dialético e psicanálise. 4. ed. Portugal:
Editora Presença, 1983.

67. O assassinato de Cristo: volume um de A peste emocional
ua humanidade. 3. ed. são Paulo: Martins Fontes, 1986 •

68. • Análise do caráter. são Paulo: Martins Fontes, 1989.----



132

69. REICH, Wilhelm. A função do orgasmo. 13. ed. são Paulo: Brasilien-
se, 1987.

70. . Psicologia de massas do fascismo. 2. ed. são Paulo: Mar-
tins Fontes, 1988.

71. . As origens da moral sexual. Lisboa: Publ icações Dom Qui-
xote, 1988.

72. RIBEIRO, Marcos. Educação sexual. In: Revista Femina. Rio de Ja-
neiro, (10): 945-948, out, 1988.

73. RODRIGUES, lara et alii. A arte chinesa de amar. In: Amor ~ Sexo.
Nova Enciclopédia. são Paulo: Nova Cultura, 1986, 386-393.

74. ROUANET, Sérgio Paulo. Teoria crTtica e psicanálise. Rio de Janei-
ro: Tempo Brasileiro, 1983.

75. SILVEIRA, P. e DORAY, B. (orqs ), Elementos para uma teoria da sub-
jetividade. são Paulo: Vértice, Editora Revista dos Tribunais,
1989.

76. SOLIGNAC, Pierre e SERRERO, Anne. ~ vida sexual e amorosa das fran-
cesas. são Paulo: CTrculo do Livro S.A. s/do

77. SUPLICY, Marta. Conversando sobre sexo. 14. ed. Petrópolis: Vozes,
1984.

78. TRATADO SEXUAL DO ORIENTE. Scorpios, s/do

79. VITIELLO, Nelson. Sexualidade na adolescência. In: VITIELLO, Nel-
son. (orç}, Sexologia 11. são Paulo: Roca, 1986.

80. WEREBE, Maria José Garcia. Implantação da educação sexual no Bra-
sil. Cadernos de Pesquisa. são Paulo: (26): 21-27, dez, 1977.


