
SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES 
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução, 

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura
04 a 06 de Setembro de 2011

Centro de Convenções da Bahia
Salvador - BA

FORMAÇÃO DE EDUCADORES SEXUAIS: A ABORDAGEM DA 
SEXUALIDADE NO CURRÍCULO DE PEDAGOGIA DA FACED/UFBA

Ivana Priscilla Almeida dos Santos Silva1

Izaura Santiago da Cruz2

RESUMO

O presente  trabalho  constitui-se  de  uma investigação  sobre  o  processo de 
formação inicial de pedagogas/os, realizado pela Faculdade de Educação da 
UFBA, no que se refere a abordagem da sexualidade no seu currículo com foco 
na preparação destes/as profissionais para atuação no ambiente escolar. Para 
o desenvolvimento dessa investigação estão sendo utilizados instrumentos de 
coleta de informações visando produzir dados que nos ajudem a responder aos 
objetivos da nossa pesquisa. Os instrumentos utilizados são um questionário 
misto  contendo  alternativas  de  identificação,  perguntas  objetivas  e/ou  com 
justificativas  acerca  de  informações  referentes  às  discussões  sobre  a 
sexualidade na formação inicial dos Pedagogos/as. O questionário utilizado foi 
aplicado  com  estudantes  do  3º  e  8º  semestres.  Após  a  aplicação  do 
questionário  e  análise,  haverá  uma  segunda  etapa  do  trabalho  na  qual 
ocorrerão  entrevistas  com  os  professores  citados  nos  questionários  pelos 
estudantes que serão analisadas e correlacionadas com os questionários para 
posterior discussão, apresentação dos dados e elaboração dos resultados e 
conclusões. Os dados apresentados nesta comunicação serão referentes aos 
resultados da análise dos questionários, visto que trata-se de uma pesquisa 
ainda em andamento e cujos dados da segunda etapa ainda estão em fase de 
coleta e sistematização.

Palavras-chave: Sexualidade; Currículo; Formação de professores; Educação 

Sexual.

1 Autora,  Graduanda  do  curso  de  Pedagogia  da  Faculdade  de  Educação  da 
Universidade Federal da Bahia. E-mail: sila.witch@gmail.com;
2 Orientadora, Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. 
E-mail: izaura.cruz@gmail.com.

1



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES 
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução, 

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura
04 a 06 de Setembro de 2011

Centro de Convenções da Bahia
Salvador - BA

INTRODUÇÃO

Falar sobre sexualidade humana é falar sobre o próprio ser, isto por que 

a sexualidade é um constitutivo da pessoa, não podendo ser dissociada do ser 

nem, tampouco, negligenciada em nenhum espaço social. 

O ambiente escolar é compreendido como a segunda instituição na qual 

o indivíduo é inserido, estando em primeiro lugar a família. É na escola que o 

sujeito começa a manter contato com outros indivíduos, é lá que ele começa a 

se socializar, a conhecer, aprender, construir.

Assim,  a  escola  deve  ser  compreendida  como  um  espaço  de 

socialização  por  excelência,  constituindo-se  também  como  um  espaço  de 

expressão  das  dimensões  humanas  entre  elas  a  própria  sexualidade.  Mas 

sabe-se que, embora inerente ao sujeito, segundo Bianco (2009),

[...] em uma primeira análise verifica-se que a sexualidade humana 
figura como um dos temas mais inquietantes e, quase sempre, mais 
evitados no âmbito da comunidade escolar. Entretanto a escola é a 
cada momento convocada a enfrentar as transformações sociais e o 
impacto  destas  mudanças  sobre  os  padrões  de  comportamento 
humano, no que tange a sexualidade. (p. 1)

Percebe-se uma certa dificuldade neste enfrentamento, e um dos fatores 

responsáveis por isso é a formação dos educadores. É fato que a formação 

inicial dos professores é insuficiente no que se refere às práticas em sala de 

aula e às necessidades reais dos educandos em paralelo com as exigências do 

mundo contemporâneo como informa a pesquisa feita pela Organização dos 

Estados Ibero-Americanos e parceria a qual aponta que:

Os cursos de Pedagogia  têm formado profissionais  despreparados 
para  enfrentar  a  sala  de  aula.  Pelo  levantamento,  os  cursos  de 
formação inicial não contemplam todas as competências necessárias 
para  tornar  alguém  professor,  na  opinião  de  51%  dos  3.512 
educadores de ensino básico entrevistados para a pesquisa. (ISAL, 
01/06/2011).

Entendido isto, buscamos neste trabalho realizar uma investigação do 

processo de formação inicial  de pedagogas/os realizado pela Faculdade de 

Educação da UFBA destacando a abordagem da sexualidade no seu currículo 
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com foco na preparação dos professores para sua atuação e realização da 

práxis pedagógica.

Para o desenvolvimento da investigação foram utilizados instrumentos 

de  coleta  de  informações  visando  produzir  dados  que  nos  ajudaram  a 

responder  aos  objetivos  da  nossa  pesquisa.  Foi,  portanto,  utilizado  um 

questionário  misto  contendo  alternativas  de  identificação  e  perguntas 

fechadas/abertas  acerca  de  informações  referentes  às  discussões  sobre  a 

sexualidade na formação inicial dos pedagogos/as para atuação no ambiente 

educativo. O instrumento em questão foi aplicado com estudantes dos 3º e 8º 

semestres.

Após a aplicação do questionário e análise, passamos para a segunda 

etapa do trabalho na qual foram realizadas entrevistas que, em seguida, foram 

analisadas  e  correlacionadas  aos  questionários  para  posterior  discussão, 

apresentação dos dados e elaboração dos resultados e conclusões.

RESULTADOS DA PESQUISA: CAMINHOS E REFLEXÕES

O presente trabalho visa divulgar os resultados através da apresentação 

de  dados  empíricos  coletados  na  FACED  os  quais  apresentam  questões 

relativas  à  discussão  da  sexualidade  no  curso  de  Pedagogia.  Para  tanto 

ilustraremos  os  procedimentos  adotados  para  o  desenvolvimento  da 

investigação.

Através  de  uma  amostra  de  55 estudantes  dos  terceiro  e  último 

semestre  analisamos  como  vem  se  configurando  a  formação  dos/as 

pedagogos/as para a atuação no âmbito educativo no que tange a educação 

sexual.

Para  análise  dos  questionários  enumeramos  as  questões  e 

contabilizando  verificando  a  frequência  em  cada  um  dos  dois  grupos 

posteriormente,  categorizamos  os  dados  e  após  as  leituras  e  releituras 

analíticas do material construímos uma classificação mais genéricas dos dados 

pelo processo de diferenciação e agrupamento dos quesitos, fornecendo uma 
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representação mais simples dos dados brutos através de quadros, tabelas e 

gráficos  com  os  elementos/unidades  mais  expressivos  considerando-se  as 

respostas concedidas.

Para  análise  das  entrevistas  inicialmente,  utilizamos  os  questionários 

respondidos  pelos/as  estudantes  como  pré-requisito  para  a  seleção  dos 

professores  a  serem  entrevistados.  Após  a  aplicação  do  instrumento 

procedemos a análise das entrevistas concedidas. Neste momento buscamos 

comparar os resultados encontrados nas duas técnicas e co-relacionamos as 

impressões dos  entrevistados  promovendo  uma reflexão  em torno do  tema 

discutido.  

Para melhor compreensão do desenvolvimento e resultados da pesquisa 

é importante assinalar que a metodologia de investigação foi baseada em um 

estudo de caso entendendo que, dentro da nossa proposta de trabalho, esta é 

a que melhor se adéqua ao objeto/situação analisado por possuir um caráter 

interpretativo,  o  que  permite  a  compreensão,  para  posterior  reflexão  e 

ressignificação tendo uma abordagem a qualitativa, pois

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta 
de dados e o pesquisador como o seu principal instrumento. (BOGAN 
e BIKLEN 1982 apud ANDRÉ, 1986)

A pesquisa de abordagem qualitativa é de significativa importância para 

a área educacional, pois busca visualizar o contexto no qual o fenômeno ocorre 

mantendo  um  diálogo,  não  tem  a  intenção,  simplesmente,  de  buscar 

explicações  e/ou  soluções  para  o  objeto/situação,  mas  sim  compreendê-lo 

partindo para uma reflexão.

A FACED/UFBA

É importante,  para  desenvolvimento  da  pesquisa,  a  apresentação do 

ambiente  que  esta  se  deu  ainda  que  de  maneira  resumida.  É  necessário, 

portanto, um breve e sintético histórico para ilustração do universo de estudo.

A Faculdade de Educação foi criada em fevereiro de 1968, através do 

decreto nº 62.241, que reestruturou a Universidade Federal da Bahia segundo 
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a Reforma Universitária, como única unidade de ensino profissional e pesquisa 

aplicada que emergiu  da  antiga  Faculdade de Filosofia  e  Letras  da  UFBA, 

instalada no ano de 1969.

Na  Bahia,  esta  unidade  se  formou  a  partir  de  quatro  vertentes:  o 

Departamento de Pedagogia da antiga Faculdade de Filosofia, o Colégio de 

Aplicação da mesma Faculdade, o Centro de Ensino de Ciências da Bahia e o 

Programa de Lingüística, financiado pela Fundação Ford.

O curso de Pedagogia

A Faculdade de Educação da UFBA oferece três cursos para formação 

de professores: Licenciatura em Pedagogia; Licenciatura em Educação Física; 

e  Licenciatura  em Ciências  Naturais,  além destes  cursos “convencionais”  a 

FACED  oferece  também  o  curso  de  licenciatura  especial  em  Pedagogia 

relativos ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) – para professores que atuam na rede municipal ou estadual de 

ensino.   A  faculdade  oferece  ainda  o  curso  de  Licenciatura  em  Educação  do 

Campo.  Além  de  abrigar  esses  cursos  a  instituição  encarrega-se  também  da 

formação pedagógica das outras 22 licenciaturas da universidade. 

O curso de Pedagogia forma profissionais para atuarem nas tarefas de 

Gestão (supervisão, orientação, coordenação etc.) e também como professores 

de Educação Infantil e de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental – o chamado 

professor multidisciplinar. Além disso, o pedagogo ainda pode trabalhar com 

planejamento  de  processos  educacionais  em  departamentos  de  Recursos 

Humanos,  Organizações  Não-governamentais  (ONGs),  associações, 

sindicatos, etc.

O Colegiado do Curso de  Pedagogia da  Faculdade de Educação da 

UFBA em consonância com as orientações do Plano Nacional de Educação e 

LDB propõe a formação do profissional da educação - Pedagogo - não mais na 

perspectiva da formação especializada, expressa nas tradicionais habilitações, 
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mas na perspectiva de uma formação generalista sólida com possibilidade de 

opção por aprofundamento em campos do saber educacional. (FACED, 2011)

APRESENTAÇÃO DOS DADOS & RESULTADOS

O uso de tabelas ou quadros foi convenientemente adotado, entendendo 

que este “é um bom auxiliar na representação dos dados, uma vez que facilita, 

ao leitor, a compreensão e interpretação rápida da massa de dados, podendo 

este  apenas  com  uma  olhada  apreender  importantes  detalhes  e  relações” 

(MARCONI& LAKATOS, 2002, p. 37). Além das tabelas, foram utilizados os 

gráficos, com o intuito de dar destaque a certas relações significativas,  vale 

salientar  que  a  utilização  destes  recursos,  contudo,  cumpre  uma  função 

meramente  ilustrativa  não  pretendendo,  neste  trabalho,  nenhum 

aprofundamento de cunho estatístico.

Após  aplicação  dos  questionários  constatamos  que  um  total  de  55 

estudantes  colaboraram  com  a  pesquisa,  sendo  que  deste  número  23 

pertencem ao 3º semestre e 32 ao último semestre. Como pode ser verificado 

no gráfico abaixo:

Grafico1: Número de participantes da pesquisa

Figura 1 Fonte: Elaboração própria 20/06/2011

A  participação  foi  considerada  significativa,  visto  que  incluiu  um 

percentual  superior  a  50%  dos  estudantes  de  cada  grupo,  isto  por  que, 

encontram-se aproximadamente no 3º semestre 40 estudantes e concluintes 

são cerca de 58.
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O  segundo  item  do  questionário  visava  quantificar  o  número  de 

estudantes no que se refere ao sexo – Feminino ou Masculino, confirmando o 

que  historicamente  tem  sido  constatado  que  é  a  presença  majoritária  de 

mulheres neste curso, conforme ilustramos abaixo:

Gráfico 2: Número de participantes relacionado ao sexo

Figura 2 Fonte: Elaboração própria 20/06/2011

Um  dado  como  esse,  a  primeira  vista  tão  simples,  é  de  extrema 

relevância  para  levantamentos  de  discussões,  estudos  e  reflexões  sobre  a 

configuração dos cursos de Pedagogia e da educação de um modo geral. Num 

trecho da entrevista com o professor 2 foi ressaltada essa questão do gênero 

numa leitura feita a partir dos/as estudantes e seu comportamento no ambiente 

acadêmico, segue abaixo:

“[...] apesar de sermos um curso majoritariamente de mulheres, desde a linguagem até 
as práticas formativas são feitas a partir de um modelo hegemônico que é exatamente 
a masculinidade ou melhor a heteronormatividade.”

Após essa reflexão a cerca da questão de gênero passamos para o 

próximo item do questionário, que desprende um olhar interessante sobre a 

FACED/UFBA,  pois  ao  serem  perguntados  se  costumam  conversar  sobre 

sexualidade neste ambiente obtivemos o seguinte resultado:
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Tabela  2:  Número  de  alunos  que  relataram conversar  sobre  sexualidade  nos  espaços  da 
FACED

Quantidade de alunos que conversam sobre 
sexualidade na FACED

 SIM NÃO

3º SEMESTRE 9 14

ÚLTIMO SEMESTRE 22 10

TOTAL 31 24

Fonte: Elaboração própria 20/06/2011

Embora o número de estudantes de pedagogia da UFBA que afirmaram 

conversar na FACED sobre as questões referentes à sexualidade seja superior 

ao número de estudantes que afirmaram não conversar a respeito, devemos 

atentar para o fato de que a sexualidade ainda é tabu para boa parte deles/as. 

Além disso, a análise dos dados obtidos nos questionário aponta para uma 

forte correlação entre o fato de terem cursado uma disciplina que abordou a 

temática da sexualidade e a possibilidade de discutir essa temática. 

Assim, como os dados parecem indicar, há também uma forte correlação 

entre  a  não  discussão  da  temática  da  sexualidade  e  o  fato  de  não  terem 

cursado disciplinas que discutissem o tema. Para compreensão desta análise é 

importante  a  ilustração  das  informações  coletadas  acerca  da  questão  que 

indagava se os estudantes já haviam cursado alguma disciplina que abordou a 

temática, ficando o gráfico das respostas totais (do 3º e último semestre) da 

seguinte forma:

Gráfico  3:  Número  de  estudantes  que  cursaram  ou  não  cursaram  alguma  disciplina  que 
abordasse a temática sexualidade.

Figura 3 Fonte: Elaboração própria 20/06/2011
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É significativo  o  número  de  pessoas  que  afirmaram não  ter  cursado 

nenhuma disciplina  que abordasse  tal  questão,  bem mais  que metade  das 

estudantes questionadas, ou seja, isso ilustra a carência das discussões em 

torno da sexualidade no interior das diversas disciplinas. Mas, ainda com esse 

reduzido  número  de  estudantes  que  cursaram  alguma  disciplina  que 

contemplasse o tema, foi possível perceber a ligação existente entre este fato e 

o  fato  de  conversarem  ou  não  a  respeito,  dentro  do  ambiente  acadêmico 

investigado.

Dizemos isto porque notamos que: das 22 estudantes concluintes que 

responderam que discutem sobre sexualidade na FACED, 18 haviam cursado 

alguma disciplina que abordou a temática e das 10 estudantes que afirmaram 

não falar sobre essa temática, apenas 2 haviam cursado disciplina que discutiu 

a temática.

Gráfico 4:  Total  de estudantes concluintes que afirmaram conversar  sobre sexualidade na 

FACED em relação ao fato de terem cursado ou não disciplinas que abordassem a temática da 

sexualidade

Figura 4 Fonte: Elaboração própria 20/06/2011

Gráfico 5: Total de estudantes concluintes que afirmaram não conversar sobre sexualidade na 

FACED em relação ao fato de terem cursado ou não disciplinas que abordassem a temática da 

sexualidade:
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Figura 5 Fonte: Elaboração própria 20/06/2011

As ilustrações acima reforçam a necessidade de oferta de disciplinas 

que garantam discussões em torno da sexualidade, pois o número de discentes 

que  conversam  sobre  sexualidade  e  que  cursaram  alguma  disciplina  é 

infinitamente maior do que o de discentes que não conversa a este respeito e 

cursaram, ou seja, 22 concluintes afirmaram falar sobre sexualidade na FACED 

e  82% destas/es  estudantes  obtiveram algum embasamento  em disciplinas 

para  tanto  e,  apenas  4  delas  não  tiveram  contato  com  disciplinas  que 

favorecessem  isso.  Tal  análise  pode  significar  que  exista,  por  parte  das 

estudantes, certa segurança para abordar a temática no ambiente acadêmico 

por terem vivenciado uma disciplina que lhes possibilitassem a discussão, que 

lhes oferecesse subsídios, conhecimentos para tanto. Devemos atentar ainda, 

que mesmo tendo cursado alguma disciplina, há estudantes que não enxergam 

a faculdade como local para abordagem deste tipo de conteúdo, o que sugere 

um perfil  conservador  e  repressor  da  Instituição  na  perspectiva  trazida  por 

Chauí (1985), 

“[...] a repressão perfeita é aquela que já não é sentida como tal, isto 
é, aquela que se realiza como auto-repressão, graças a interiorização 
dos códigos de permissão, proibição e punição da sociedade”. (apud 
FIGUEIRÓ 2001, p. 99)

Outro dado interessante, diz respeito ao item 7 do questionário que se 

refere ao número de estudantes que consideram que o currículo contempla ou 

não  contempla  as  questões  para  a  sexualidade  apresentando  o  seguinte 

resultado:

10



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES 
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução, 

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura
04 a 06 de Setembro de 2011

Centro de Convenções da Bahia
Salvador - BA

Tabela  4: Número  de  estudantes  que  afirmam que  currículo  de  Pedagogia  contempla  as 

questões da Sexualidade:

Numero de estudantes em relação ao fato do 
currículo contemplar ou não questões 

referentes a sexualidade
 SIM NÃO

3º SEMESTRE 3 19

CONCLUINTES 3 29

TOTAL 6 48

Obs.: Uma estudante do terceiro semestre deixou a questão em branco

Fonte: Elaboração própria 20/06/2011

Vale ressaltar  ainda que destas  48 estudantes que informaram que o 

currículo  do curso de Pedagogia Não contempla a temática sexualidade  27 

referiram-se ao fato do currículo não ter uma disciplina obrigatória que discuta 

essas questões o equivalente a 71% do total, um dado bem interessante que 

merece reflexão por parte da FACED/UFBA.

O  próprio  PCN  institui  que  os  professores  devem  receber  formação 

adequada para trabalharem com a temática sexualidade quando no mercado 

de trabalho, como pode ser confirmado através da passagem:

É necessário que o educador tenha acesso à formação específica 
para  tratar  de  sexualidade  com  crianças  e  jovens  na  escola, 
possibilitando a construção de uma postura profissional e consciente 
no trato desse tema. (BRASIL, 1998, p. 303)

Como  é  possível  garantir  este  direito  visto  que  nesta  faculdade, 

responsável  pela  formação  desses  professores,  não  há  disciplinas  que 

assegurem esse conhecimento?

Em vistas a esse questionamento, na fala da  professora 2 é possível 

encontrar um apoio que reforça e até responde a questão levantada quando 

afirma  que – os professores formadores não tem dado a devida importância a  

estas questões e que trata-se de um tema a ser descortinado.
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Embora se reconheça que a sexualidade está expressa em todos os 

espaços, nos comportamentos de cada sujeito, o que se vê é uma instituição 

pública que prefere educar sexualmente pelo silêncio, pela negação.

São muitas as dificuldades enfrentadas para garantir uma epistemologia 

da  prática  quando  se  trata  de  sexualidade.  Por  isso  indagamos  os/as 

estudantes  sobre  o  fato  de  sentirem-se  ou  não  preparadas  para  lidar  com 

questões dessa natureza no ambiente escolar, ou no trabalho de um modo 

geral tendo a consequente representação:

Figura 6 Fonte: Elaboração própria 20/06/2011

Essa situação nos faz pensar sobre a forma como esses/as estudantes 

encaram  esse  tema,  pois  o  que  parecem  informar  que,  segundo  essas 

estudantes, não há necessidade de ter uma formação mais sólida para tratar 

da temática em questão, que seria possível  lidar com a mesma a partir  de 

saberes e experiências pessoais. Mas a complexidade desta temática não é 

passível de quaisquer interpretações, pois pode-se recair no erro de despejar 

sobre alunos impressões e preconceitos próprios,  ou mesmo instaurar  uma 

Educação Sexual repressora.

É, realmente, inacreditável que 80% das estudantes saiam do curso sem 

se sentirem preparadas para atuarem quanto ao conteúdo da sexualidade. O 

que acontece com a  Formação Inicial  que provoca  essa lacuna? Devemos 

atentar para o fato de que,
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A  formação  não  se  constrói  por  acumulação  (de  cursos,  de 
conhecimentos  ou  técnicas),  mas  sim  através  de  um  trabalho  de 
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente 
de  uma  identidade  pessoal.  Por  isso  é  tão  importante  investir  a 
pessoa e  dar  um estatuto  ao  saber da experiência (NOVOA apud 
ALBUQUERQUE, 2008, p. 61) 

Trata-se,  pois,  de  não  ignorar  as  vivências  dos  educandos  mais  de 

associar  a  elas  elementos  que  lhes  dê  validade  para  serem repassados  e 

reconstruídos e, como através da transversalidade do tema sexualidade não 

tem havido isso, é necessário sim a implementação, urgente de disciplinas que 

contemplem a  abordagem  da  sexualidade,  para  que  mais  estudantes  não 

egressem de seu curso com essa mesma sensação de despreparo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o termino da pesquisa, e reflexões realizadas, foi possível concluir 

–  em  diálogo  com  os  diversos  pensadores  –  que  a  formação  inicial  de 

pedagogas/os carece ainda de especial  atenção uma vez que – no tocante 

sexualidade deixa e muito a desejar quanto a preparação dos/as profissionais 

para atuação na área.

A formação inicial de educadores constitui-se como etapa decisiva para 

o segmento a ser tomado na sua carreira profissional. O curso de Pedagogia 

da  FACED  tem  se  modificado  constantemente  conforme  constatamos  nos 

currículos analisados a fim de atender as exigências do mercado de trabalho. 

Essas alterações, porém, comprometeram a identidade do curso que passou a 

se descaracterizar agregando inúmeras atribuições provocando, desta forma, o 

“inchaço” curricular.

As escolas estão sendo,  a todo o momento, convocadas a lidar com 

essa  temática,  no  entanto,  os  educadores  não  tem  recebido  formação 

adequada  para  este  fim.  Cabe  a  Faculdade  de  Educação  da  UFBA,  em 

específico,  rever  a  formação  que  está  conferindo  a  estes  estudantes 

responsabilizando-se, também pelo ensino deste conteúdo.
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A Pedagogia é um lócus favorável ao debate desta temática por tratar-se 

de  um campo  educacional,  logo  seu  engessamento  e  conservadorismos  – 

ultrapassados  –  devem  dar  lugar  a  uma  formação  mais  realista  e 

contemporânea agregando à sua proposta curricular abordagens de conteúdos 

ainda  marginalizados,  que  eclodem  a  todo  instante  nas  escolas,  nas 

organizações, enfim, na sociedade.

Educar sexualmente é fazer com que os indivíduos desenvolvam sua 

intimidade e subjetividades de forma prazerosa e sadia; é desmistificar a idéia 

de  gênero  equivocada  e  enviesadas  pelo  machismo;  é  contribuir  para  a 

reflexão em torno dos preconceitos existentes acerca da orientação sexual, do 

erótico;  é  fazer  com que o sujeito  se  sinta  bem com o seu corpo;  que se 

posicione frente ao mundo; é tirar essa visão impregnada do sexo objetual, tão 

presente  na  sociedade  brasileira;  educar  sexualmente  é  problematizar 

questões, é politizar e emancipar pessoas.
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