
DESVELANDO ABORDAGEM RACISTA E SEXISTA EM COLEÇÕES DIDÁTICAS 

DE CIÊNCIAS 

 

Clemilson Cavalcanti da Silva1  
José Antonio Novaes da Silva2  
Universidade Federal da Paraíba 

 

 

1 Primeiras palavras 

 

O processo de investigação de um determinado tema ganha sentido para o/a 

pesquisador/a quando esse faz parte de sua prática. Conhecer o tema apenas na teoria, 

certamente, não tem o mesmo significado. A curiosidade de distinguir a essência e o processo 

de construção faz com que o/a investigador/a saia do seu equilíbrio e adentre universos por 

vezes desconhecidos. Talvez seja isso que torna o momento mais desafiador, ora de 

motivação, ora de encantamento com novas perspectivas e descobertas.  

Para nós, este movimento é muito presente porque sentimos o quanto é complexo 

alcançar o resultado final de uma pesquisa. Entretanto, sabemos que o sucesso, depende, 

principalmente, do nosso amadurecimento teórico e metodológico a respeito do tema 

trabalhado. Nesse sentido, apresentamos aqui algo que está em nosso cotidiano, tanto como 

profissional, uma vez que somos professores/as de Ciências Naturais da Educação Básica, 

quanto como cidadãos/ãs que lutam por seus direitos e têm consciência de seus deveres.   

A partir de nossas vivências enquanto profissionais e pesquisando trabalhos recentes, 

descobrimos que estudos3 atualizadas mostram que o temas como, por exemplo, sexualidade e 

parentalidade são de extrema importância para a sociedade, principalmente, para as/os 

adolescentes, já que a adolescência é uma fase em que ficam mais evidentes às incertezas e às 

confusões psicológicas no tocante ao desenvolvimento do corpo. Neste período da vida, 

modificam-se as relações sociais e os laços afetivos, e intensificam-se suas relações com os 

pares de idade e as aprendizagens referentes à sexualidade e às relações de gênero, acelerando 
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o processo de ruptura com a infância na tentativa de construir valores próprios (BRASIL, 

2013).  

Ampliam-se as suas possibilidades intelectuais, o que resulta na capacidade de 

raciocinar de forma mais abstrata, e os/as alunos/as se tornam, crescentemente, capazes de ver 

os acontecimentos a partir do ponto de vista dos outros. Assim, superam o egocentrismo 

próprio da infância. Essa capacidade de descentração é importante para a construção da 

autonomia e na aquisição de valores morais e éticos (BRASIL, 2013). Os/as professores/as, 

sobretudo os/as de Ciências Naturais, devem estar atentos/as a esse processo de 

desenvolvimento, e precisam buscar formas de trabalhos pedagógicos e de diálogos com os/as 

alunos/as compatíveis com suas idades. Convém lembrar, sempre, que esse processo não é 

uniforme e nem contínuo (BRASIL, 2013). 

 Neste contexto, é necessário que os conteúdos trabalhados em sala de aula sejam 

estruturados de modo a não excluir ou tonar inferior a concepção do/a outro/a seja qual for a 

diferença.  Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta 

metodológica de análise de materiais didáticos, sobretudo, de coleções didáticas de Ciências 

do Ensino Fundamental – Anos Finais, com vistas ao enfretamento à abordagem racista e 

sexista existentes nestes materiais. A estrutura metodológica que será discutida e evidenciada 

neste artigo foi utilizada como procedimento analítico de nossa dissertação do Mestrado em 

Educação intitulada: “Sexualidade, Parentalidade e Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/Aids: Análises em Livros Didáticos De Ciências Naturais”. 

  

2 O caminho metodológico: uma construção necessária 

 

A dissertação que desenvolvemos teve como foco principal analisar abordagens 

conceituais acerca da sexualidade, da parentalidade e das DST/Aids em coleções didáticas de 

Ciências Naturais. Imbuídos dessa proposta de trabalho, a pesquisa ora citada foi estruturada 

da seguinte forma, quanto aos objetivos foi do tipo descritiva que segundo Triviños (1992, p. 

111) “[...] fornece ao investigador a possibilidade de reunir uma grande quantidade de 

informação sobre leis estaduais de educação, processos e condições escolares, planos de 

estudos, requisitos de ingresso, livros-texto etc.”. No que tange a abordagem foi natureza 

qualitativa, que, segundo Lüdke (1986), mostra o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento. Para a autora, a pesquisa qualitativa 
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supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo. 

Quanto ao método de apreciação, foi utilizada a análise de conteúdo, a qual segundo 

Bardin (2004, p. 38), “[...] refere-se a um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. 

A autora acrescenta que a análise de mensagens que deveria ser aplicável a todas as formas de 

comunicação tem duas funções que podem ou não se dissociar quando colocadas em práticas. 

A primeira diz respeito à função heurística, ou seja, um conjunto de regras e métodos que 

conduzem à descoberta, à invenção e à resolução de problemas; enquanto a segunda, se refere 

à administração da prova, em que hipóteses, sob a forma de questões ou de afirmações 

provisórias, servem de diretrizes apelando para o método de análise de uma confirmação ou 

de uma infirmação (IDEM, 2004). 

Após mostrarmos de forma sucinta de como foi estruturado a metodologia da nossa 

dissertação, agora, daremos ênfase na estruturação do método de análise de conteúdo, pois 

temos a intenção nesse artigo, trazer para o debate uma estrutura metodológica com foco em 

analisar materiais didáticos, uma vez que apesar deles, em certa medida, terem melhorados 

nos últimos anos, ainda encontramos erros e abordagem que pode comprometer a 

aprendizagem dos/as alunos/as. 

 

2.1 Do esboço a estruturação: análises de materiais didáticos  

 

A estrutura analítica que proporemos com vistas a análises de materiais didáticos, mais 

precisamente, a análise de conteúdo, tem como objetivo proporcionar inferências de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), dedução 

esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). Para Freitas, Cunha e Moscarola (1997), 

é uma técnica refinada que exige muita dedicação, paciência e tempo do/a pesquisador/a, que 

tem de se valer da intuição, da imaginação e da criatividade, principalmente na definição de 

categorias de análise. Para tanto, disciplina, perseverança e rigor são essenciais. Diante do 

elucidado a análise de conteúdo é um método que se encaixa perfeitamente na investigação 

qualitativa, a qual segue a presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou 

de um conjunto de características em determinado fragmento de mensagem que é levado em 

consideração (BARDIN, 2004). 
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 Minayo (2008) assevera que diferentes são os tipos de técnicas utilizadas na análise de 

conteúdo: análise de expressão, análise de relações, análise de avaliação, análise de 

enunciação e análise temática. Esta última, que nos serviu de suporte metodológico para esta 

pesquisa, propõe-se segundo Bardin (2004, p. 131) a "descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o 

objetivo analítico visado", utilizando-a de forma mais interpretativa, em lugar de realizar 

inferências estatísticas.  

A análise categorial temática funciona em etapas, por operações de desmembramento 

do texto em unidade de registro que é entendida como unidade de significação a codificar, ou 

seja, é a de unidade base a ser categorizada (BARDIN, 2004). Na pesquisa, optamos pelo 

recorte de citações, itens, títulos e subtítulos nos quais abeirar-se os conceitos sobre 

sexualidade, parentalidade e DST/Aids.  

Na unidade de contexto que é a compreensão que corresponde ao segmento da 

mensagem e suas dimensões, que são superiores às unidades de registro, permitem 

compreender a significação da unidade de registro (BARDIN, 2004). No trabalho foram 

consideradas como unidades de contexto as unidades didáticas e os capítulos dos livros 

analisados, cuja maioria é representada pelos conteúdos referentes aos conceitos de Ciências 

Naturais adequados para cada série do Ensino Fundamental – Anos Finais. Estes são formadas 

pelo texto principal e, em alguns casos, a existência de textos em seções complementares. 

 Além disso, as categorias são um reagrupamento para análise posterior e comportam 

dois momentos: o inventário ou isolamento dos elementos e a classificação ou organização 

das mensagens a partir dos elementos repartidos. Nesse sentido, para chegar ao objetivo 

proposto por esta técnica, é necessário um caminho minucioso que, segundo Bardin (2004), 

está organizado em três fases: 1) a pré-análise, 2) a exploração do material e 3) o tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise compreende a fase de organização do material, quer dizer de todos os 

materiais que serão utilizados para a coleta dos dados, assim como também como outros 

materiais que podem ajudar a entender bem mais o fenômeno e fixar o que Bardin (2004) 

define como corpus da investigação, que seria a especificação do campo em que o 

pesquisador deve centrar a atenção. É a fase operacional, ou seja, em que o pesquisador está 

sistematizando as ideias iniciais. Trata-se do aparelhamento propriamente dito por meio de 

quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o estabelecimento de contato com os documentos da 
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coleta dos dados, momento em que se começa a conhecer o texto; (b) escolha dos 

documentos, que consiste em demarcar o que será analisado; (c) formulação das hipóteses e 

dos objetivos; (d) referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolvem a 

determinação de indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de análise 

(BARDIN, 2004).  

Nesta fase, lemos todo o referencial teórico utilizado como suporte para a 

interpretação das informações encontradas nos materiais analisados e nas coleções didáticas 

de Ciências Naturais aprovadas e inseridas no PNLD 2014 (vinte coleções editadas em quatro 

volumes do 6º ao 9º ano). Após a leitura, selecionamos duas coleções, a primeira foi a do 

Projeto Teláris: Ciências Nosso Corpo (figuras 1A e 1B) e o Projeto Velear: Construindo 

Consciência (figuras 1C e 1D).  

Estas leituras nos ajudaram a selecionar os materiais que foram analisados, porque 

tanto a primeira coleção quanto a segunda são compostas de quatro livros (6º, 7º, 8º e 9º 

anos), no entanto, apenas o livro do 8º ano de cada material se adéqua ao objeto de estudo de 

nosso interesse. Posteriormente, também construímos uma relação extensa de palavras-chave 

(ver exemplos, no quadro III e IV) do primeiro (GEWANDSZNAJDER, 2012) e do segundo 

livro (MARTINS et. al., 2012).  

 

A 

 

B 
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C 

 

D 

Fugura 1. A) Coleção completa (6º ao 9º ano). B) Livro analisado (8º ano).  C)  Coleção completa (6º ao 9º 

ano). D) Livro analisado (8º ano) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2014). 

 

Após a leitura flutuante e com a utilização das palavras-chave expostas, foram 

selecionados três capítulos, de um total de dezenove (GEWANDSNAJDER, 2012), enquanto 

do segundo (MARTINS et. al., 2012) foi escolhido um, dos dez capítulos existentes (a 

organização dos capítulos dos dois livros pode ser observada nos quadros I e II 

respectivamente). Vale salientar que esta triagem foi necessária, haja vista que os capítulos 

que não foram citados dos dois livros analisados não abordam nem estão em consonância com 

o nosso objeto de estudo.  

 

QUADRO I - ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONTEXTO, INDICANDO 

NÚMERO, TÍTULO E PÁGINAS DE CADA CAPÍTULO NOMEADO DO LIVRO 

DIDÁTICO DE GEWANDSNAJDER (2012) 

Unidade de contexto Capítulos Títulos Páginas 

Sexo e reprodução: o 
sistema genital 

O sistema 
genital (16) 

Os órgãos genitais masculinos; 
Ciências e saúde – homem: cuidado e 
problema; Os órgãos genitais 
femininos; Ciência e saúde – 
hermafroditismo; Mulher: a relação 
sexual e alguns cuidados; O ciclo 
menstrual; A menopausa; A gravidez; 

218 a 
236 
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Como se formam os gêmeos; Ciência e 
tecnologia – As células-tronco. 

Contracepção masculina 
e feminina: evitando a 

gravidez 

Evitando a 
gravidez (17) 

Camisinha; A pílula e outros 
concepcionais hormonais; Dispositivo 
intrauterino (DIU). Diafragma; 
Abstinência periódica; Coito 
interrompido; A esterilização; Ciência 
e sociedade – o aborto. 

237 a 
245 

O cuidado com o sexo: 
DST/Aids 

Doenças 
sexualmente 

transmissíveis 
(18) 

Quais são os sinais; Gonorreia; Sífilis; 
Infecções por clamídia; Herpes 
genital; Condiloma acuminado; 
Hepatite B; Pediculose pubiana; 
Tricomoníase; Candidíase ou 
monilíase; Aids. 

246 a 
256 

 

QUADRO II - ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONTEXTO, INDICANDO 

NÚMERO, TÍTULO E PÁGINAS DE CADA CAPÍTULO NOMEADO DO LIVRO 

DIDÁTICO DE MARTINS ET. AL., (2012) 

Unidade de contexto Capítulos Títulos Páginas 

História natural da 
sexualidade humana  

A 
sexualidade 
humana (7) 

Sexualidade e cultura; Dois sexos, 
dois indivíduos: a diferenciação 
biológica; Gravidez na adolescência; 
Sexo responsável: Planejando a vida; 
Doenças sexualmente transmissíveis. 

134 a 
161 

 

A escolha do material para ser analisado, seguiu o princípio da exaustividade, visto 

que sua definição foi feita com base em levantamentos minuciosos de documentos (livros 

didáticos) do nosso interesse de pesquisa, os quais se constituem o corpus de análise 

(BARDIN, 2004). Também seguiu o princípio da homogeneidade, uma vez que o corpus de 

análise acompanham critérios precisos, para evitar peculiaridades (BARDIN, 2004). E por 

último, o princípio da adequação, já que o corpus de análise selecionado proporciona a 

informação adequada para cumprir com os objetivos da pesquisa (BARDIN, 2004).  

   A pré-análise concluiu-se com a elaboração de indicadores e abordagens a partir da 

leitura flutuante dos capítulos dos dois livros analisados. Estes indicadores foram 

fundamentados na análise semântica, que conduziu a definição de categorias de análise, 

compreendendo sua codificação e descrição. Dessa forma, uniformizou-se a análise, que 

possibilitou a elaboração de três indicadores (categorias) de abordagens que exporemos a 

seguir. 
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  A primeira categoria a ser analisada foi à sexualidade, com base em uma abordagem 

foucaultiana, que a define a como [...] o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não 

à realidade subterrânea que se aprende com dificuldades [...] (FOUCAULT, 2013, p. 116). 

Por meio desse dispositivo histórico pode-se desconstituir a ideia de que ela é uma evidência 

biológica e uma experiência universal. A sexualidade é um dispositivo produzido socialmente, 

que surge com o objetivo de organizar e administrar as condutas individuais e sociais. Dessa 

produção, que é histórica e culturalmente motivada, a sexualidade aparece como categoria da 

relação saber-poder (GUEDES, 2006). 

 A segunda categoria a ser referendada foi a parentalidade, compreendida a partir do 

seguinte critério: serem pais/mães na adolescência todos/as aqueles/as que tiveram filhos 

antes dos 18 anos (DIAS, 2005). Segundo essa autora, o evento da gravidez, como uma 

experiência advinda do nascimento de um filho/a, promove algumas mudanças nas trajetórias 

biográficas desses adolescentes. Tais mudanças modulam-se sob a influência do gênero e da 

classe social, como também dos contextos familiar e sociocultural ao qual eles pertencem 

(DIAS, 2005). Segundo Heilborn (2006), a gravidez ou experiência de parentalidade em 

púberes passa a ser vista como um acontecimento que perturba o desenvolvimento ideal dessa 

etapa da vida. Enfim, foi neste contexto em que debruçamos nossos olhares nos materiais 

analisados. 

 A terceira e última categoria foi a de Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids 

(DST/AIDS), cujo enfoque principal são as discussões atuais sobre dados recentes, sempre 

pautando o discurso social, cultural, religioso e econômico, procurando sempre se distanciar 

do discurso punitivo, preconceituoso, criminalizado e naturalizante, na perspectiva de 

ultrapassar o discurso oficial encontrado nos PCN, que propõe que o tema seja trabalhado da 

seguinte forma:  

 
Ao trabalhar com a prevenção da Aids, são conteúdos indispensáveis as 
informações atualizadas sobre as vias de transmissão do vírus HIV (fluidos 
sexuais, sangue e leite materno contaminados), o histórico da doença, a 
distinção entre portador do vírus e doente de Aids e o tratamento. Os 
professores precisam incentivar os alunos na adoção de condutas preventivas 
(usar camisinha, calçar luvas ao lidar com sangue) e promover o debate 
sobre os obstáculos que dificultam a prevenção. A promoção da saúde e o 
respeito ao outro vinculam-se à valorização da vida como conteúdos 
importantes a serem trabalhados. Esses conteúdos devem propiciar atitudes 
responsáveis (tanto individual quanto coletivamente) diante da epidemia, 
solidárias e não discriminatórias em relação aos soropositivos, enfatizando o 
convívio social (BRASIL, 1998, p. 326). 
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Explorar o material consiste em definir categorias (sistemas de codificação), 

identificar as unidades de registro (unidade de significação a codificar corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à categorização e à contagem 

frequencial) e das unidades de contexto nos documentos (unidade de compreensão para 

codificar a unidade de registro que corresponde ao segmento da mensagem, a fim de 

compreender a significação exata da unidade de registro) conforme pode ser observado nos 

quadros III (GEWANDSZNAJDER, 2012) e IV (MARTINS et. al., 2012) 

concomitantemente. A grade analítica completa pode ser observada nos Apêndices III e IV, 

respectivamente. 

 

QUADRO III – MOSTRA ILUSTRATIVA DA UNIDADE DE CONTEXTO, 

UNIDADE DE REGISTRO, PALAVRAS-CHAVE E CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 

CONTEÚDOS DO CAPÍTULO 16 (O SISTEMA GENITAL) DO LIVRO DE 

GEWANDSZNAJDER (2012) 

Unidade 
de 

contexto 

Unidade de registro Palavras-chave Considerações sobre o 
conteúdo 

Sexo e 
reprodução 

(p. 216, 
parágrafo 

2) 

Relações sexuais e 
reprodução envolvem 
também emoções, 
sentimentos e 
comportamentos que são 
influenciados pela cultura. 

Relações 
sexuais; 

emoções; 
Sentimentos; 

comportamentos; 
cultura. 

É importante que o material 
exposto trabalhe as relações 
sexuais se distanciando do 
discurso naturalizante e 
preventivo do sexo 
(abordagem relacionada à 
sexualidade) 

  

QUADRO IV – MOSTRA ILUSTRATIVA DA UNIDADE DE CONTEXTO, UNIDADE 

DE REGISTRO, PALAVRAS-CHAVE E CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 

CONTEÚDOS ANALISADOS DO CAPÍTULO 7 (A SEXUALIDADE HUMANA) DO 

LIVRO DE MARTINS ET. AL., (2012) 

Unidade 
de 

contexto 

Unidade de registro Palavras-
chave 

Considerações sobre o 
conteúdo 

História 
natural da 

sexualidade 
humana  
(p. 134, 

Os costumes e tradições variam 
de cultura para cultura... O 
modo de viver, o padrão de 
beleza e a forma de vestir e 
festejar são alguns aspectos que 

Costumes; 
tradições; 
cultura; 
modo de 

viver; 

Encontramos nesse trecho do 
texto a preocupação do autor em 
contextualizar os aspectos 
relacionados à identidade sexual 
de cada pessoa (abordagem 
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parágrafo 
1) 

constituem a identidade de um 
povo e pode mudar de uma 
época para outra. 

beleza; 
vestir; 

festejar; 
identidade; 

povo.  

relacionada à sexualidade) 

 

A exploração do material é uma etapa importante, porque vai possibilitar ou não a 

riqueza das interpretações e das inferências. Esta é a fase da descrição analítica que diz 

respeito ao corpus (qualquer material textual coletado) submetido a um estudo aprofundado, 

orientado pelas hipóteses e pelas referenciais teóricos. Dessa forma, a codificação, a 

classificação e a categorização são básicas nesta fase (BARDIN, 2004). 

Segundo Bardin (2004), o conjunto de informações que constitui a grade analítica se 

caracteriza da seguinte forma: a) a unidade de contexto: ficou compreendida como a unidade 

de abrangência para reunir a unidade de registro sendo organizada a partir de textos principais 

ou complementares presentes nos capítulos que tratam de determinadas unidade didática; na 

grade, são fixados os números de parágrafos e das páginas escolhidas nas unidades de 

registro; b) a unidade de registro é a unidade de sentido e corresponde ao parágrafo, à frase 

ou ao título encontrado a partir das palavras-chave; c) as palavras-chave são os códigos 

presentes nas unidades de registro e convêm para eleger tais unidades; d) as considerações 

sobre o conteúdo fazem referência às categorias de análises (sexualidade, parentalidade e 

DST/Aids), ou seja, expõem os significados encontrados nos trechos avaliados. 

É importante lembrar que uma unidade de registro pode trazer mais de uma 

abordagem/categoria de análise (sexualidade, parentalidade e DST/Aids), haja vista que nos 

conteúdos analisados podem ocorrer justaposições.    

 A fase final deste método diz respeito ao tratamento dos resultados, à inferência e 

interpretação. Nela são feitas a condensação e o destaque das informações para análise, que 

culminam nas interpretações inferenciais; é o momento da intuição e da análise reflexiva e 

crítica (BARDIN, 2004). 

 

2.2 Exemplo de um fragmento analisado do livro – Projeto Teláris: ciências nosso corpo (8º 

ano)  

 

 Reflexão a respeito da homossexualidade encontrado no livro Projeto Teláris: Ciências 

nosso corpo (8º ano). 
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Em nossa sociedade, como em muitas outras, existem indivíduos 
homossexuais, isto é, que se relacionam sexualmente com pessoas do mesmo 
sexo. Alguns cientistas pensam que pode haver uma influência dos genes 
para alguns tipos de homossexualidade. Outros acham que ser homossexual 
depende do ambiente em que a pessoa vive. Na adolescência, os sentimentos 
podem estar confusos e a admiração que se tem por amigos do mesmo sexo 
– ou amigas, no caso das garotas – pode se confundir com a atração física. 
As pessoas não devem ser rotuladas por causa disso. Garotas com ciúmes 
uma das outras ou garotos com uma turma de amigos do mesmo sexo são 
comportamentos típicos da adolescência e não caracterizam 
homossexualidade. No entanto, se alguém estiver em crise por causa de 
desejos sexuais, vale a pena procurar um psicólogo (GEWANDSZNAJDER, 
2012, p. 258). 

 

 A partir deste fragmento do texto, podemos inferir várias questões, algumas 

extremamente preocupantes, porquanto percebemos, neste trecho, de forma veemente, o 

preconceito instaurado no exposto, haja vista que a homossexualidade e as questões de 

gênero, através da naturalização dos corpos, são apresentadas com um viés biológico e 

cientificista. Piscitelli (2009) entende que muitas das naturalizações geradas por esse sistema 

regulado na “diferença sexual”, são adotadas para produzir ou sustentar desigualdades sociais, 

que também são naturalizadas. 

  

O termo gênero, em suas versões mais difundidas, remete a um conceito 
elaborado por pensadoras feministas precisamente para desmontar esse 
duplo procedimento de naturalização mediante o qual as diferenças que se 
atribuem a homens e mulheres são consideradas inatas, derivadas de 
distinções naturais, e as desigualdades entre uns e outras são percebidas 
como resultado dessas diferenças. Na linguagem do dia a dia e também das 
ciências a palavra sexo remete a essas distinções inatas, biológicas. Por esse 
motivo, as autoras feministas utilizaram o termo gênero para referir-se ao 
caráter cultural das distinções entre homens e mulheres, entre ideias sobre 
feminilidade e masculinidade (PISCITELLI, 2009, p. 119). 

 

Além disso, não se trabalha a questão da homossexualidade, ou qualquer outra 

orientação sexual, através de técnicas moleculares produzidas pela ciência, nem tampouco é 

discutida no contexto da literatura contemporânea a ideia de que o ambiente pode influenciar 

o comportamento sexual das pessoas. Todavia, o mais inquietante é a exposição no texto para 

o tratamento de adolescentes com “crise por causa de desejos sexuais”, ou seja, levando ao 

leitor, principalmente, adolescentes e jovens, a ideia da homossexualidade como distúrbio 

psicológico. 
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Este discurso medicalizado foi construído, segundo Foucault (1996, p. 233), “por volta 

de 1870 que os/as psiquiatras começaram a constituí-la (a homossexualidade) como objeto de 

análise médica: ponto de partida, certamente, de toda uma série de intervenções e de controles 

novos”. Nesta passagem, o autor deixa claro que a medicalização da homossexualidade é 

antiga e provoca um discurso próprio. Na contrapartida desse discurso normatizado, estão os 

sujeitos envolvidos (homossexuais), que construíram um pensamento de resistência a esta 

concepção. Foucault (1996) sinaliza que este movimento é essencial para a afirmação dos 

homossexuais para além do dispositivo da sexualidade. 

 

3 Considerações finais 

 

 Enfim, buscamos, com esta técnica, juntamente com as outras referências adotadas 

nesta pesquisa, construir a proposta da dissertação, que foi de fazer uma análise descritiva e 

crítica dos conceitos relacionados à sexualidade, à parentalidade e às DST/Aids em dois livros 

didáticas de Ciências Naturais. Entendemos que os conceitos adotados pelos livros didáticos 

de Ciências, os quais são trabalhados pelos/as professores/as com os/as alunos/as, a fim de 

alcançar os objetivos propostos a priori em seus planejamentos, estão orientados pelos 

documentos oficiais, dos quais os PCN são, talvez, os mais evidentes. 

Ressalta-se, porém, que pesquisas contemporâneas como as de Castro, Abramovay e 

Silva (2004) e Heilborn (2006), mostraram que as metodologias adotadas nas escolas não 

estão sendo suficientes para os reclames proferidos pela população. Não estamos fazendo pré-

julgamentos depreciativos ou pejorativos das coleções didáticas de Ciências analisadas, nem 

tampouco dos/as profissionais que trabalham com esse componente curricular, apenas temos a 

convicção de que o processo ensino-aprendizagem é muito complexo, por isso, quanto mais 

próximos dos/as alunos/as estiverem os conceitos relacionados às análises da sexualidade, da 

parentalidade e das DST/Aids, melhores serão os resultados obtidos nas aulas. Além disso, é 

fundamental a vigilância a abordagem racistas e sexistas encontradas nestes materiais, pois 

como nos orienta a Lei 10.639/03, os conteúdos devem ser trabalhados sem vieses 

excludentes, racistas e sexistas (BRASIL, 2003).  
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