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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar as 
concepções/contradições dos coordenadores/facilitadores e docentes 
envolvidos com a implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas 
(SPE) que é conduzido pelos Ministérios da Educação e da Saúde no 
Município de Aracaju/SE. O estudo compreendeu a abordagem histórico-crítica. 
A metodologia recaiu sobre o Estudo de Caso e do enfoque qualitativo, 
privilegiando no processo de coleta de dados, as entrevistas semi-estruturadas. 
Concluiu-se que o SPE possui problemas, devido a redução de carga horária 
para formação continuada; rejeição dos (as) demais docentes das Escolas 
Públicas que implementaram o SPE; falta de participação dos profissionais da 
saúde; descaso da gestão escolar; falta de carga horária na jornada de 
trabalho docente; e a falta de ações para os alunos com necessidades 
educacionais especiais. 
Palavras-chave: Educação. Saúde. Sexualidade Humana. Políticas Públicas. 

Cultura Escolar. 
 

 

 

O presente artigo é resultante da dissertação de mestrado defendida no 

ano letivo de 2011, que teve como objetivo geral analisar as 

concepções/contradições dos (as) coordenadores/facilitadores (as) e 

professores (as) envolvidos (as) com a implementação do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas (SPE), o qual é fomentado enquanto política pública 

educacional pelos Ministérios da Educação e da Saúde, desde o ano de 2003, 

em todo Brasil, e que tem como objetivo central a promoção da saúde sexual e 
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da saúde reprodutiva, visando a reduzir a vulnerabilidade de adolescentes e 

jovens às doenças sexualmente transmissíveis, à infecção pelo HIV, à aids e à 

gravidez não-planejada, por meio do desenvolvimento articulado de ações no 

âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde. 

 

Dessa forma, antecipou-se a hipótese de que a implementação do SPE 

em Aracaju/SE apresentava dificuldades em relação a concretização total dos 

objetivos propostos em seu bojo. Na operacionalização desta pesquisa, 

compreendeu-se que a análise da relação entre educação, saúde e 

sexualidade permitia a interlocução com a abordagem histórico-crítica e 

conseqüentemente, com a inserção em 2004, do SPE em Aracaju, capital do 

Estado de Sergipe. A opção metodológica da pesquisa recaiu sobre o Estudo 

de Caso e do enfoque qualitativo. Quanto ao processo de coleta de dados, 

além da utilização de fontes bibliográficas, questionários com perguntas 

abertas e fechadas e documentos oficiais (LDBEN, Leis, Decretos, Portarias, 

Ofícios, Relatórios, Apostilas, Diretrizes para implementação do projeto e Guia 

para a formação de profissionais de saúde e de educação), foram privilegiadas 

as entrevistas semi-estruturadas. Todavia, procurou-se preservar o anonimato 

dos respondentes. 

 

Definiu-se 04 (quatro) Unidades Públicas de Ensino das redes estadual 

e municipal, e conseqüentemente 04 (quatro) professoras que atualmente 

desenvolvem o Projeto SPE na cidade de Aracaju/SE, sendo 02 (duas) para 

cada rede pública de ensino, também foi convidado os (as) 02 (dois/duas) 

coordenadores/facilitadores (as) do SPE, 01 (um/uma) para cada rede pública 

de ensino para participarem das entrevistas. 

 

Na análise dos dados foi priorizado, conforme Bardin (1991), o método 

de análise do conteúdo, para o estudo das motivações, atitudes, valores, 

crenças, tendências e, acrescentando-se, para o desvendar das ideologias que 

podem existir nos dispositivos legais, princípios, diretrizes etc., que, à simples 

vista, não se apresentam com a devida clareza. Por outro lado, o método de 
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análise de conteúdo, em alguns casos, pode servir de auxiliar para instrumento 

de pesquisa de maior profundidade e complexidade, como o é, por exemplo, o 

método dialético. 

 

Já a interpretação dos conteúdos da pesquisa teve como objetivo a 

procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua 

ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. Mas nos estudos de 

caso não se pode falar num esquema rígido de análise e interpretação. 

 

Após a transcrição dos relatos das professoras e dos (as) 

coordenadores/facilitadores (as), foram realizadas as análises qualitativas, que 

resultaram em categorias a partir de cada aspecto focalizado nas entrevistas, 

onde os conteúdos tiveram como critérios nas respostas das professoras, seus 

pontos de convergência, divergência e isolados (diferente das demais 

relatadas), em seguida, os mesmos critérios foram usados para as respostas 

dos (as) coordenadores/facilitadores (as) e finalizou-se agrupando as respostas 

dadas pelas professoras e pelos (as) coordenadores/facilitadores (as) 

procurando estabelecer os pontos de convergência, divergência e isolados 

entre eles (as). 

 

Mediante os objetivos específicos traçados na pesquisa, primeiramente 

buscou-se identificar as principais instituições que controlavam (e controlam) 

socialmente a sexualidade humana na sociedade brasileira, as quais podem 

ser representadas principalmente pela interlocução entre a Igreja Católica e as 

Ciências Médicas, todavia, foi necessário enveredar pela história, no intuito de 

encontrar fatos históricos que permitissem compreender como veio se dando 

as relações entre as áreas da educação, saúde, sexualidade e educação 

sexual no contexto sócio-político-econômico-cultural. 

 

Nessa relação entre as áreas da educação, saúde, sexualidade e 

educação sexual no contexto sócio-político-econômico-cultural, considerou-se 

que o corpo humano e sua sexualidade no Brasil, foi (e é) proposto, controlado 
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e normatizado, principalmente, pelos médico-higienistas e padres católicos, 

além do apoio que teve (e tem) dos magistrados, no intuito de conduzir a 

sociedade para a formação da castidade das crianças e dos adolescentes, isso 

tudo, em virtude das mazelas sociais, e especialmente nesse caso, dos sexuais 

que vinha (e vem) sofrendo, mas para tal feito, que perpassava (e perpassa) a 

nação brasileira, desde a implementação do regime republicano, era (e 

continua sendo) necessária a participação efetiva e direta das famílias nessa 

ação para resolver a situação de calamidade pública no país. 

 

Vale ressaltar, que o discurso empregado pelos médico-higienistas e 

padres católicos nessa empreitada, foi (e é) o de mostrar alternativas através 

do discurso da dualidade pecado/doença/desvio e castidade/saúde/norma para 

conseguir obter êxito na sociedade brasileira, no que diz respeito ao controle 

do corpo humano e sua sexualidade. Mas, tal atitude empregada pelas 

Religiões (Igreja Católica) e as Ciências Médicas nesse caso, também pode 

caracterizar o poder de persuasão que elas possuíam (e possuem) em nosso 

cotidiano, tornando o indivíduo inicialmente inseguro no que tange ao seu 

comportamento no dia a dia em relação a sua prática sexual e sua possível 

vulnerabilidade, além do que ele pode ser um disseminador de doenças na 

sociedade por essa prática, para posteriormente incutir nesse mesmo 

indivíduo, um comportamento “viável e seguro” segundo as suas diretrizes 

“cientificamente comprovadas”. Ao mesmo tempo, notou-se que o que se diz 

ser científico pelas Ciências Médicas e as Religiões (Igreja Católica), nem 

sempre foi (e é) um estudo científico, principalmente quando se abordava (e 

aborda) as questões da sexualidade e sim, procuravam (e procuram) um novo 

arranjo social para manter a ordem vigente. 

 

O que se pode afirmar, é que o uso do discurso da dualidade 

pecado/doença/desvio e castidade/saúde/norma, empregado principalmente 

pelas Religiões (Igreja Católica) e as Ciências Médicas, é o discurso da classe 

hegemônica e dominante nesse país, pois através dele seus interesses são 

alcançados e com isso, se mantém a perpetuação e reprodução do 
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comportamento dos indivíduos separadamente pelos seus corpos e suas 

sexualidades na sociedade brasileira. 

 

Em segundo lugar, buscou-se compreender de forma específica as 

mudanças e/ou transformações ocorridas nas políticas públicas da educação, 

saúde, sexualidade e principalmente, na educação sexual inserida no ensino 

fundamental da educação básica no Brasil, tendo em vista, os proponentes da 

implementação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas terem como alvo 

para sua inserção as Unidades Públicas de Ensino da educação básica de todo 

país e por esse aspecto, tornou-se necessário entender como a educação 

sexual apregoada pelos padres da Igreja Católica e médico-higienistas no final 

do século XIX, veio se adaptando no século XX e início do século XXI, no 

contexto educacional brasileiro, tomando como ponto norteador para sua 

análise, a cultura escolar. 

 

A cultura escolar no ensino fundamental para essa pesquisa, focou-se 

especificamente, na arquitetura escolar, nos programas de ensino e na 

formação docente no Brasil e a sua relação com a educação sexual apregoada 

pela Igreja Católica e as Ciências Médicas, com isso, percebeu-se que as 

áreas da educação, saúde e sexualidade estão em completo imbricamento, 

como também, possuem semelhanças em seus discursos e práticas no que diz 

respeito à perpetuação e reprodução das desigualdades sexuais entre os 

indivíduos no ensino primário (atualmente ensino fundamental) e o mais 

interessante disso tudo, é que são reforçadas e legitimadas pelas políticas 

públicas em âmbito nacional. 

 

Dessa forma, constatou-se também que os médico-higienistas realmente 

se legitimaram no campo educacional brasileiro, principalmente, quando 

tiveram apoio de outros profissionais, como os padres católicos, magistrados, 

políticos, engenheiros, arquitetos e professores e, entre tantas outras 

contribuições que o consolidasse nesse campo, teve a construção dos grupos 

escolares. 
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Porém, quando se analisa a cultura escolar dos grupos escolares, 

símbolos da escola primária e relaciona com a educação sexual que era 

confiada e reservada à família, constata-se que os projetos arquitetônicos; os 

programas de ensino, especificamente, as disciplinas Trabalhos Manuais e 

Educação Física e a condição sexual dos (as) professores (as) foram muito 

bem planejados para conseguir contemplar essa “ação pedagógica”, que 

aparentemente era antagônica, que foi de levar para o âmbito escolar a 

educação sexual que era apregoada no lar. 

 

Nesse sentido, afirma-se que a cultura escolar no ensino primário 

(atualmente ensino fundamental) era (e é) permeada por duas finalidades bem 

demarcadas, sendo a primeira para atender aos preceitos pedagógicos e 

higiênicos (saúde), e a segunda para separar e moralizar os sexos, nitidamente 

expostas e “carimbadas” nos edifícios (nas arquiteturas) escolares, nas 

disciplinas Trabalhos Manuais (atualmente extinta) e Educação Física, além da 

condição sexual dos (as) professores (as), contudo, essa segunda finalidade, 

especificamente, foi (e é) muito útil e contribuiu enormemente para a 

consolidação da educação sexual dada pela família no lar dentro da escola, 

porque de maneira discreta ela foi se constituindo na cultura escolar como 

parte integrante do “currículo invisível ou silencioso”, fazendo com que os 

alunos e alunas se conformassem melhor com as condições e papéis que lhe 

eram atribuídos dentro e fora da escola, tornando-se assim, num eficiente 

modelo e espaço/lugar de coerção e controle das vontades dos educandos, 

pois sem que eles percebessem, os mesmos estavam sendo moldados, não 

pelas “mãos” dos (as) professores (as) diretamente, mas pela situação imposta 

a eles, além do que, os (as) professores (as) inicialmente eram proibidos (as) 

de pronunciar qualquer assunto que fosse relacionado a sexo em sala de aula, 

incutindo assim, que em qualquer ambiente social, como é a escola, vai existir 

um lugar pertinente somente para os homens e outro para as mulheres. 
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Dessa forma, em terceiro lugar contextualizou-se inicialmente as 

políticas públicas educacionais de maneira geral, por meio dos programas e 

ações que estão sendo implantados e/ou implementados pelas Secretarias 

pertencentes ao Ministério da Educação (MEC) em todo Brasil, os quais são de 

grande relevância para sociedade brasileira e procuram minimizar as 

desigualdades sociais, econômicas e regionais, como também, a discriminação 

e o preconceito, entre elas, pode-se destacar a do analfabetismo, a étnico-

racial, a sexualidade humana, o gênero e a da pessoa com deficiência, através 

de iniciativas dentro das Unidades Públicas Escolares da educação básica, 

porém, diversos deles se apresentam desarticulados, ao mesmo tempo em 

que, recebem recursos financeiros por meio de impostos pagos pelos 

contribuintes, mas, pouco se discute como foi feito a aplicação desses recursos 

e os motivos que dificultam alcançar os seus objetivos e metas propostos para 

educação básica e conseqüentemente, para sociedade brasileira. 

 

De acordo com essa situação apresentada, a respeito dos programas e 

ações que estão sendo implantados e/ou implementados pelas Secretarias do 

MEC nas Unidades Públicas Escolares da educação básica em todo Brasil, 

procurou-se especificamente conhecer de fato os possíveis desafios doravante 

enfrentados pelos sujeitos que resolveram implementar o SPE nas escolas 

públicas estadual e municipal de ensino de Aracaju/SE, tendo como referência 

as análises realizadas anteriormente até o presente momento, constatando que 

no Brasil, as políticas públicas voltadas para sexualidade humana e gênero 

possuem sutilmente seus discursos pautado no sexo biológico 

(“natural/instintivo”) e conseqüentemente na perpetuação da separação entre 

homens e mulheres, além de serem constantemente influenciadas 

principalmente pelas Religiões (Igreja Católica) e as Ciências Médicas 

(considerada “neutra”) no decorrer da nossa história, ademais negam qualquer 

ação individual ou coletiva que se proponha abordar as temáticas sexualidade 

humana e gênero de maneira clara e verdadeira, tanto no âmbito familiar 

quanto no âmbito escolar, mesmo após a implantação dos PCN’s. 
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Quando se adentrou pelo histórico do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas (SPE), é válido salientar que o mesmo é resultante do “Projeto 

Escolas”, criado em 1995, pelo Ministério da Saúde e o Ministério da 

Educação, os quais têm reunido esforços para que os temas em saúde sexual 

e saúde reprodutiva sejam trabalhados nas escolas. E mediante a trajetória de 

implementação do SPE em todo Brasil, o município de Aracaju, capital do 

Estado de Sergipe, não foge a regra dessa implementação, pois desde o ano 

de 2001, já fazia parte desse contexto. 

 

Porém, no ano de 2004, após a reformulação do “Projeto Escola 

DST/AIDS”, no ano de 2003, que resultou na criação do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas, o município de Aracaju, também sofreu uma 

reestruturação e foi necessário apenas 03 (três) Unidades Públicas de Ensino 

como piloto dessa nova proposta para a cidade, sendo 01 (uma) da rede 

pública municipal de ensino e 02 (duas) da rede pública estadual de ensino, 

pois o projeto não mais ficaria restrito somente as discussões das DST/AIDS, e 

sim, acrescentaria novas abordagens como a homossexualidade, gênero e 

diversidade, violência doméstica e abuso sexual, a sexualidade na vida das 

pessoas com deficiência, direitos (humanos, sexuais e reprodutivos) e 

desenvolvimento da sexualidade. 

 

Entretanto, na atual conjuntura da implementação do SPE nas Unidades 

Públicas de Ensino das redes estadual e municipal, buscou-se em quarto 

lugar, conhecer as atividades desempenhas pelos (as) 02 (dois/duas) 

Coordenadores/Facilitadores (as) do SPE, sendo 01 (um/uma) pela rede 

pública estadual de ensino e o outro (a) pela rede pública municipal de ensino, 

no que se refere à promoção da formação continuada e compreender melhor 

como se efetiva e repercute no âmbito das Unidades Públicas de Ensino, por 

meio de suas experiências vividas com a implementação do SPE no Município 

de Aracaju/SE. 
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O que se pôde notar mediante as entrevistas realizadas com os 

Coordenadores/Facilitadores do SPE em Aracaju/SE, é que apesar de 

tentarem por meio das formações que promovem para os (as) professores (as) 

das Unidades Públicas de Ensino da educação básica de Aracaju/SE, em 

ampliar o enfoque da sexualidade humana historicamente vinculada às 

questões biológicas e reprodutivas, reconhecem a presença de alguns entraves 

para atingir plenamente os seus objetivos propostos, como: a rejeição em 

discutir as temáticas sexualidade e gênero nas escolas; a insignificante 

utilização dos livros on-line; a pequena participação dos profissionais da saúde 

na disseminação do projeto nas escolas envolvidas; e quando os profissionais 

da saúde abordam os temas do projeto se restringem meramente as questões 

bio-fisiológicas-sexuais. Para isso, precisou-se constatar se esses entraves 

também estão presentes na prática cotidiana das professoras que lecionam no 

ensino fundamental do 6º ao 9º ano e que implementaram o SPE nas Unidades 

Públicas de Ensino de Aracaju/SE, considerado este o campo empírico da 

pesquisa. 

 

Vale ressaltar, que mediante as ações desenvolvidas pelos (as) 

Coordenadores/Facilitadores (as) do SPE, percebeu-se em quinto lugar, os 

seus esforços em implementar cada vez mais esse projeto nas Unidades de 

Ensino das redes públicas estadual e municipal da educação básica de 

Aracaju/SE, e constatou-se esse crescimento em relação ao ano de 2004, pois 

no ano letivo de 2010, a cidade de Aracaju/SE já possuía um total de 28 (vinte 

e oito) Unidades de Ensino envolvidas com o SPE, sendo 13 (treze) pela rede 

pública estadual de ensino e 15 (quinze) pela rede pública municipal de ensino. 

 

Em sexto lugar, notou-se diante dos relatos expostos pelas Professoras 

e pelo Coordenador/Facilitador 1e participantes da pesquisa, mediante as suas 

concepções, que as questões bio-fisiológicas-sexuais atreladas aos 

estereótipos de gênero masculino e feminino ainda são fatores preponderantes 

para os (as) professores (as) atuarem na discussão de temáticas relacionadas 

a sexualidade humana e o gênero no âmbito escolar, ocorrendo assim, no 
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afastamento dos professores (homens) de tal incumbência e sendo 

“respaldado” pelas professoras (mulheres) essa atitude, com isso, elas acabam 

assumindo a responsabilidade pela educação em sexualidade dentro das 

mesmas, por outro lado, demonstram a forte influência que ainda recebem das 

principais instituições mantenedoras e controladoras dos estereótipos sexuais 

dos indivíduos na sociedade brasileira, que são as Religiões (Igreja Católica) e 

as Ciências Médicas. 

 

Ademais, constatou-se nos depoimentos das professoras que atuam 

principalmente no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, implementando o SPE 

nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de 

Aracaju/SE, afirmando que existe rejeição por parte dos (as) alunos (as) e por 

parte dos (as) professores (as) em relação aos conteúdos programáticos do 

SPE que trazem em seu bojo discussões polêmicas, repletas de tabus, 

preconceito e discriminação, como por exemplo, a sexualidade, a 

homossexualidade, o gênero e o aborto, por outro lado, consideram que os 

temas relacionados às DST/aids e gravidez na adolescência já são suficientes 

para entender o contexto da sexualidade humana, o que para França e Calsa 

(2011, p. 05-06), “[...] a desconstrução desse discurso constituído 

primariamente pela linguagem médica e marcado pela autoridade da produção 

do conhecimento científico é complexa. Ainda hoje, as formulações com base 

em uma matriz biológica são consideradas, pela maior parte das pessoas, 

como imutáveis”. 

 

De acordo com Nunes (2011, p. 08), “[...] noções de biologia, anatomia 

humana, comparações entre reprodução animal e o fenômeno humano de 

nascer são desencontros de uma mentalidade fria e cartorial, retrato de uma 

sociedade deserotizada [...]”. O que corrobora com as análises anteriores, 

quando se percebe que o discurso da dualidade pecado/doença/desvio e 

castidade/saúde/norma, empregado principalmente pelas Religiões (Igreja 

Católica) e as Ciências Médicas, ainda permanecem controlando o corpo 

humano e sua sexualidade na sociedade brasileira. 
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Entretanto, quando se procurou conhecer através dos relatos das 

professoras participantes da pesquisa, como elas desenvolvem as temáticas 

sexualidade humana e gênero notou-se que apresentam dificuldades ou 

silenciam perante a inserção dessas discussões no âmbito das Unidades 

Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de Aracaju/SE, ocasionadas 

também, pela formação continuada muito “resumida ou curta” e pela falta de 

participação dos demais segmentos das suas comunidades escolares nas 

discussões que envolvem as temáticas do SPE. 

 

E por fim, em sétimo lugar, resolveu-se elencar e tornar visível os 

aspectos positivos e negativos mediante as concepções dos (as) 

Coordenadores/Facilitadores (as) do SPE e das Professoras por meio de suas 

experiências vividas com a implementação do SPE nas Unidades Públicas de 

Ensino das redes estadual e municipal de Aracaju/SE. 

 

Dessa forma, se percebeu nas concepções tanto dos 

Coordenadores/Facilitadores do SPE quanto das Professoras participantes da 

pesquisa, segundo seus depoimentos, o principal aspecto positivo a ser 

destacado está em levar a discussão das temáticas que envolvem o SPE para 

dentro das Unidades Públicas de Ensino, uma vez que, a aceitação por parte 

dos (as) alunos (as) é muito grande e com isso, conseguir dirimir alguns 

problemas de ordem sexual no âmbito escolar. 

 

Entretanto, quanto aos aspectos negativos da implementação do SPE 

nas Unidades Públicas de Ensino das redes estadual e municipal de 

Aracaju/SE, foram relatados vários pontos considerados como entraves para 

sua permanência no âmbito escolar, tanto pelos Coordenadores/Facilitadores 

do SPE quanto pelas Professoras participantes da pesquisa, porém, 

selecionou-se 05 (cinco) pontos que merecem destaque nessa pesquisa, como: 

gestão escolar; participação docente; carga horária; participação dos (as) 
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alunos (as) com necessidades educacionais especiais; e parceria dos 

profissionais da saúde. 

 

Portanto, concluiu-se que a conjuntura do Projeto Saúde e Prevenção 

nas Escolas (SPE), implementado nas Unidades Públicas de Ensino das redes 

estadual e municipal em Aracaju/SE, necessita de reformulações urgentes, 

principalmente, quando se constata que realmente os objetivos propostos pelo 

projeto não estão sendo alcançados totalmente, devido a formação continuada 

oferecida ter a carga horária muito reduzida; a falta de participação dos 

profissionais da saúde; a falta de carga horária disponível tanto para a 

formação continuada quanto para a implementação do SPE; o descaso da 

gestão escolar em colaborar na implementação do SPE; a rejeição dos (as) 

demais professores (as) das Unidades Públicas de Ensino que implementaram 

o SPE; e a falta de ações direcionadas para os (as) alunos (as) com 

necessidades educacionais especiais. 

 

Ademais, foi de fundamental importância compreender atualmente quais 

são as repercussões do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, e 

especificamente, no município de Aracaju/SE, pois se pode defini-lo como um 

instrumento disseminador de novos comportamentos sexuais em âmbito 

nacional, tendo como seus principais responsáveis e propagadores por ele, os 

profissionais da educação e da saúde, além de também fazer uso do discurso 

da dualidade pecado/doença/desvio e castidade/saúde/norma para o controle 

sexual dos indivíduos, como sendo suas principais necessidades de 

implementação no país, evitando assim, por outro lado, de contribuir de fato 

com as transformações dentro e fora do âmbito escolar, para tornar os 

indivíduos em verdadeiros cidadãos conscientes do seu papel sexual na 

sociedade brasileira. 
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