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1. Introdução 
 

Com a disseminação do HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), a epidemia da 

AIDS(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) cada vez mais tem suscitado discussões não 

apenas relacionadas a doença, mas também no direcionamento da construção de políticas 

públicas preventivas na área da saúde e educação, procurando atingir diferentes grupo sociais 

a partir de dados que apontem maior ou menor vulnerabilidade dos mesmos à infecção pelo 

vírus. De acordo com o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da 

Saúde, até Junho de 2016, o Brasil já tem registrados 842.710 casos de AIDS (condição em 

que a doença já se manifestou), ressaltando o aumento progressivo da incidência do número 

de casos em adolescentes, registra-se 5,6% e 17,1% entre os jovens, o que indica claramente a 

juvenização da epidemia no Brasil. Baseado nessa realidade, percebe-se a necessidade de 

ações efetivas para tratar dos desafios gerenciais impostos pela epidemia sobre seus sistemas 

educacionais, e entendendo que a escola não muda a sociedade, mas pode transcender o 

espaço de reprodução para o espaço de transformação, uma vez que as práticas pedagógicas 

são sociais e política (BRASIL,1998), faz-se necessário encontrar espaço no currículo escolar 

para dialogar sobre Educação Sexual, ai incluída a questão da vulnerabilidade  ao HIV/AIDS. 

A epidemia da AIDS, ao longo dos anos, tornou-se uma ameaça não somente para o corpo, 

pois as representações acerca dos/as soropositivos/as tiveram implicações nas relações sociais 

e na identidade das pessoas (KNAUTH apud MONTEIRO, 2002). Por essa razão, tornou-se 

campo de intervenção da Biopolítica, que, segundo Foucault (2005, p. 290), não se trata 

simplesmente do problema da fecundidade. Trata-se também do problema da morbidade [...] 

de doenças mais ou menos difíceis de extirpar, e que não são encaradas como epidemias, a 

título de causas de mortes mais frequentes, mas como fatores permanentes[...]. 
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Assim, observando a incidência do aumento do número de casos de HIV/AIDS na população 

de adolescentes – 6,9/100.000 habitantes, para os homens de 15 a 19 anos, e 12,9/100.000 

habitantes para as mulheres, entre os jovens homens de 20 a 24 anos essa taxa dobrou, de 

2006 para 2015, passando de 15,9 para 33,1/100.000 habitantes, já entre as mulheres houve 

uma pequeno declínio nesse percentual (BRASIL, 2016), constata-se que, apesar das 

frequentes campanhas de prevenção, eles/as têm apresentado dificuldades para incorporar 

práticas preventivas, o que gera uma grande vulnerabilidade. Nesse sentido, a ação educativa 

das campanhas é entendida a partir do conceito de Foucault para o termo educação, que para 

ele significa:  

O instrumento graças ao qual, em uma sociedade como a nossa, qualquer 
indivíduo pode ter acesso a qualquer tipo de discurso; sabe-se que ela em sua 
distribuição continua, no que ela permite e no que ela impede, as linhas que 
estão marcadas pelas distâncias, as oposições e as lutas sociais. Todo sistema 
de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação 
dos discursos, com os saberes e os poderes que eles comportam. 
(FOUCAULT, 2009, p. 134). 

A ação educativa, em concordância com o autor leva a apropriação de determinados 

discursos, os quais se mostram como “elementos ou blocos de táticas no campo das relações 

de força; pode haver diferentes e mesmo contraditórios dentro de uma mesma estratégia” 

(FOUCAULT, 2011, p. 97), sendo que ele, o discurso “é constituído por um número limitado 

de enunciados para o quais se pode definir um conjunto de existência” (FOUCAULT, 2009, 

p. 132-133).  A partir desse cenário, vale salientar a importância das questões de gênero para 

o êxito da prevenção diante da epidemia, uma vez que, o enfoque direcionado para o uso do 

preservativo masculino, aponta que, além do conhecimento sobre o corpo e a sexualidade, 

relações de poder entre homens e mulheres precisam ser redimensionadas para que as 

estratégias que privilegiam o sexo seguro possam ser incorporadas no cotidiano das relações 

sexuais (ASINELLI-LUZ ; FERNANDES JUNIOR,  2008).  

Nesse direcionamento, a presente pesquisa objetivou analisar a relação entre o 

discurso e a atuação das professoras de Ciências do Ensino Fundamental II de três escolas 

municipais da cidade de João Pessoa/PB a respeito da prevenção ao HIV/AIDS, temática 

inserida no contexto das discussões ligadas à sexualidade, drogas, questões de gênero, que 

não aparecem contempladas no currículo tradicional, e sim, como tema transversal, 
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propiciando ao/à professor/a autonomia para decidir sobre como e quando abordar essa 

discussão. 

2. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica-descritiva, delineada pelo estudo de 

campo onde os procedimentos analíticos são de natureza qualitativa com base em entrevistas 

semi-estruturadas. O universo da pesquisa envolve três educadoras e um educador de Ciências 

do Ensino Fundamental II que atuam em três escolas da rede municipal de João Pessoa, 

estado da Paraíba.  Traçamos um perfil educacional sobre HIV/AIDS e Vulnerabilidade destes 

docentes, como também realizamos a observação das aulas ministradas referentes ao “Sistema 

Reprodutor”, conteúdo onde tradicionalmente aborda-se a temática sexualidade. Os nomes 

dos/as educadores/as foram modificados, utilizando pseudônimos para preservar suas 

identidades. Segundo Minayo (2003, p. 16-18), a pesquisa qualitativa, refere-se a uma 

atividade da ciência, que visa à construção da realidade, mas que se preocupa com as ciências 

sociais em um nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo 

de crenças, valores, significados e outros construtos profundos das relações que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

   O debate contemporâneo na escola a respeito dessa temática vem sendo 

desenvolvido tradicionalmente, como um conteúdo restrito da disciplina de ciências, de 

acordo com esta realidade as entrevistas foram realizadas com professores/as dessa área. A 

primeira parte da entrevista teve por objetivo a caracterização sócio-demográfica da 

população entrevistada, e a segunda obter dados sobre o conhecimento e atuação no que tange 

a prevenção ao HIV/AIDS na escola, sua duração média foi de 30 minutos. A adesão à 

pesquisa foi voluntária e após a anuência da pessoa entrevistada um gravador foi utilizado 

para o registro dos depoimentos. 

 

3. Percepções das docentes sobre a categoria gênero 

Vivemos numa sociedade que ainda é fortemente gendrada, por isso os estímulos 

recebidos em relação às habilidades que homens e mulheres devem apresentar continuam 

presentes na educação escolar. De acordo com Carvalho (2007), em um minicurso ministrado 
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na 30ª ANPED (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação), intitulado, 

“Lendo as relações de gênero e intervindo nas práticas culturais e educativas para construir a 

equidade de gênero”, 

 

nessa dinâmica, as relações de gênero são educacionalmente produzidas e 
reproduzidas, identidades e habitus de gênero são aprendidos, internalizados 
e corporificados, em geral sob o jugo da dicotomia e assimetria de papéis e 
da heteronormatividade, conformando corpos e mentes a modelos 
hegemônicos de masculinidade e feminilidade, de forma complexa e 
articulada a outras estruturas de dominação. 

 

Levando em consideração esse contexto, deve-se entender que a Educação Sexual é 

permeada pelos conceitos de gênero, identidade sexual e de sexualidade, que também são 

relacionados aos processos históricos, culturais e sociais pelos quais o indivíduo passa durante 

sua formação e por toda a vida. O gênero expressa “uma rejeição a um determinismo 

biológico implícito no uso de termos como sexo ou diferença sexual”, ao trazer à tona o 

caráter fundamentalmente social das distinções baseadas em tais conceitos (SCOTT, 1995:72 

e DE LAURETIS: 1986:12; apud Brasil, 2007). Ainda sobre esse tema, a secretária de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (BRASIL, 2007) afirma: “Ao se falar em 

gênero, não se fala apenas de macho ou fêmea, mas de masculino e feminino, em diversas e 

dinâmicas masculinidades e feminilidades”. O gênero remete, portanto, a construções sociais, 

históricas, culturais e políticas que dizem respeito a disputas materiais e simbólicas que 

envolvem processos de configuração de identidades, definições de papéis e funções sociais 

entre os que são socialmente definidos como homens e mulheres e o que é – e o que não é - 

considerado de homem ou de mulher, nas diferentes sociedades e ao longo do tempo. Então, é 

no âmbito da cultura e da história que se definem as identidades sociais (todas elas, não só as 

sexuais e de gênero, mas também as de raça, de nacionalidade, de classe, entre outras). Essas 

múltiplas e distintas identidades constituem os sujeitos, na medida em que eles são 

interpelados em diferentes situações ou agrupamentos sociais (CÁCERES, 2011). 

 Nos anos de 1970, houve a emergência de estudos sobre gênero, como resultado da 

ação do movimento feminista, inclusive no pensamento acadêmico, que deu origem a uma 

nova perspectiva para as questões teóricas e de investigação sobre sexualidade (CASTRO et. 

al., 2004, p.31). Mas, segundo Cáceres (2011), no Brasil, o conceito de gênero emergiu no 
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final da década de 1980, como um instrumento teórico para pesquisas nas ciências humanas e 

sociais, especialmente em educação. Surgiu das discussões sobre estudos da mulher, tributário 

dos movimentos sociais feministas dos anos 1960 e 1970. Nesse sentido e de acordo com 

Louro (2000), percebemos que essa categoria é uma construção meramente social feita sobre 

as diferenças sexuais, ou seja, nascemos com diferenças biologicamente determinadas, 

machos ou fêmeas; tornamo-nos mulheres ou homens nos processos discursivos e culturais.  

Partindo desse pressuposto, a fim de conhecer os discursos e as estratégias que 

atuavam na construção da concepção de gênero, as professoras participantes da presente 

pesquisa assim responderam: 

 “Gênero? Se é relacionado a masculino e feminino, para mim é isso.” (Maria, 60 

anos, 22 de magistério) 

 “De gênero? Gênero sexual, né? Eu defino gênero como diversidade, né. É uma 

questão de diversidade. Se você fala de gênero sexual, certo, então, então ai você tá falando 

de escolhas, de uma diversidade de, de princípios né, de opções, de opções sexuais né.” 

(Júnior, 30 anos, um de magistério) 

 “Gênero? Gênero é, sinceramente eu não sei uma definição de gênero, a gente sabe o 

que é gênero, mas principalmente hoje é tão difícil conceituar gênero, né, porque, não sei uma 

definição de gênero. Claro que a gente sabe o que é, mas para definir, sinceramente...” 

(Fabiana, 31 anos, 13 de magistério) 

 “Essa fase eu não sei explicar.” (Rayane, 43 anos, 15 de magistério) 

Observamos, na fala das entrevistadas, o desconhecimento da categoria gênero, o que 

enfraquece uma discussão tão relevante, quando o entendimento correto acerca desse conceito 

permite abandonar a explicação da natureza como a responsável unívoca pela grande 

diferença existente entre os comportamentos e os lugares ocupados por homens e mulheres na 

sociedade (BRASIL, 1998).  De acordo com Louro (2000), essas diferenças entre homens e 

mulheres são social e culturalmente construídas e não biologicamente determinadas. Essa 

falta de conhecimento pode estar relacionada a pouca ou nenhuma divulgação do termo em 

livros didáticos e nos manuais de educação sexual disponíveis nas escolas. Como exemplo, 

podemos citar o livro de Marta Suplicy (2000), “Conversando sobre sexo”, que não contempla 
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essa categoria.  E quando encontramos textos falando sobre gênero nas escolas, não 

encontramos o registro da opinião dos/as professores/as. Isso pode ser reflexo de um currículo 

tradicional que procura justificar a escolha de determinados conhecimentos e saberes em 

detrimento de outros, considerados menos importantes. Nesse contexto, esse currículo estaria 

distante da perspectiva proposta pelos PCN, em que educadores/as e educandos/as estariam 

inseridos no processo de construção do saber de forma crítica e reflexiva, e não, apenas, como 

meros receptores de conhecimentos.   

Ainda seguindo essa perspectiva, é importante ressaltar que a categoria ‘gênero’ 

enfatiza uma pluralidade e conflitualidade dos processos com os quais a cultura constrói e 

distingue corpos e sujeitos femininos e masculinos.  É necessário admitir que isso se expressa 

pela articulação de gênero com outras categorias sociais, como classe, raça/etnia, sexualidade, 

geração, religião e nacionalidade. O gênero contribui para a construção das diferentes 

identidades e das diversidades, que podem ser observadas em um cartaz divulgado pela 

Prefeitura Municipal de João Pessoa, em campanha alusiva à prevenção do HIV/AIDS no ano 

de 2012 (Figura 12), refletindo nossa realidade uma diversidade que também pode ser 

encontrada no ambiente escolar.  

Nesse contexto, podemos considerar como fator que contribui consideravelmente para 

a feminização da AIDS a falta de autonomia das mulheres, ao negociarem o uso do 

preservativo com seus parceiros, o que acaba ratificando a subordinação de gênero gendrada 

em uma sociedade patriarcal. A divulgação e a discussão sobre a categoria, buscando 

problematizar as diferenças e as assimetrias entre homens e mulheres, podem ser encontradas 

no manual número nove da Ecos - Comunicação em Sexualidade (2001, p. 21), uma 

Organização Não Governamental que trabalha, há 20 anos, com ênfase nos direitos sexuais e 

reprodutivos, em especial, de adolescentes e jovens, o qual apresenta o gênero como:   

um conceito construído para facilitar a compreensão, análise e transformação 
das desigualdades que as sociedades constroem a partir das representações 
das diferenças biológicas entre homens e mulheres e criam hierarquias entre 
os universos simbólicos considerados masculinos e femininos. 
 

Não encontramos, até o momento, um referencial bibliográfico que nos permitisse 

comparar as respostas dadas pelas professoras entrevistadas com a de outros profissionais. No 

entanto, Paiva (2000, p. 154), trabalhando com jovens da cidade de São Paulo, ao perguntar, 

em uma oficina educativa, “O que é ser homem ou mulher para você?”, deparou-se com o 
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espanto dos jovens e com respostas ligadas diretamente ao corpo e suas diferenças, numa 

conotação de naturalismo próximo do expresso pela Professora Maria ao conceituar gênero. 

A ausência dessa categoria impede, por exemplo, que uma análise interseccional seja 

realizada, pois a interseccionalidade, 

permite uma conceituação dos problemas sociais, capturando as 
consequências estruturais e dinâmicas das intersecções complexas entre dois 
ou mais eixos de subordinação (ocasionadas por desigualdades raciais, de 
classe, de gênero etc.) que se entrecruzam e se potencializam (LOPÉS, 2011, 
p. 590-603). 
 

Essas relações de desigualdade de gênero também englobam dimensões que envolvem 

a descoberta do corpo, a iniciação na vida sexual e, até mesmo, o uso de preservativos. 

Estudos mostram que, nos últimos anos, a idade de se iniciar a vida sexual diminuiu (REITH, 

2002; BORGES, 2007). De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em 

parceria com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento sobre Comportamento Sexual da 

População Brasileira e Percepções do HIV/AIDS, em 1998, 61% dos jovens entre 16 e 19 

anos já haviam tido relações sexuais. Ratificando esses dados, um estudo desenvolvido em 

João Pessoa/PB (Cabedelo, Bayeux, Santa Rita) entre adolescentes e jovens na faixa etária de 

15,3 e 16,2 anos constatou que, dos jovens matriculados nas escolas públicas e nas 

particulares, 50,5% e 45,4%, respectivamente, já haviam vivenciado sua primeira relação 

sexual (NOVAES; ARAÚJO; BARBOSA, 2006).  Nessa perspectiva, é importante que o/a 

docente esteja preparado para buscar a compreensão do comportamento desse/a discente no 

contexto de sua sexualidade, a qual envolve paradigmas comportamentais e afetivos, como 

também trabalhar com esse público em tempos de AIDS sob a ótica de gênero diante da 

prevenção. 

 

4. Considerações finais 

A presente pesquisa aponta a fragilidade do discurso docente relacionado à temática da 

prevenção ao HIV/AIDS, ai incluída as discussões sobre sexualidade, relações de gênero e 

sexuais, entre outros, o que nos permitiu evidenciar a insegurança do/a professor/a 

concernente ao conhecimento e práxis pedagógica referente ao conteúdo de Educação Sexual, 

baseando-se apenas nos livros didáticos de ciências que se resumem na anatomia e fisiologia 
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da reprodução e temas tradicionais da adolescência como a prevenção da gravidez e das 

DST/AIDS trabalhados de forma superficial.  

Nesse sentido é preciso atentar que, as mudanças fisiológicas e psicológicas que 

acontecem na adolescência precisam ser acompanhadas de perto para que, através da 

prevenção, ofereça-se proteção. Na lógica de acolher e educar o indivíduo, revela-se 

importante a educação sexual, que deve ser oferecida desde o nascimento pela família, mas 

essa instituição nem sempre consegue cumprir satisfatoriamente sua função e acaba 

transferindo-a para outra instituição onde seu/sua filho/a passará grande parte de sua vida: a 

escola. Sabemos que as duas instituições têm ações complementares na educação e que a 

escola também enfrenta dificuldades para cumprir seu papel na educação sexual de seus 

alunos (JARDIM; BRÊTAS, 2006). Diante da necessidade de conquistar o adolescente e de 

atingir as suas expectativas de discutir não só questões biológicas, mas também questões que 

envolvem sentimentos, valores, a moral e a ética, é necessário formar professores/as com 

habilidades essenciais, proporcionando-lhes condições de ampliar e renovar seus 

conhecimentos. Verificamos que o grupo apresenta um discurso sobre sexualidade fortemente 

baseado no biológico e no natural, uma posição que dificulta toda uma análise e abordagens 

mais flexíveis que girem em torno de aspectos culturais e sociais. Nesse cenário, o trabalho 

docente necessita de constante renovação para gerenciar a discussão em relação à sexualidade, 

incluindo a questão da vulnerabilidade ao HIV e relações de gênero, propiciando aos 

adolescentes condições para o desenvolvimento do senso de responsabilidade sobre a saúde 

individual e coletiva. 
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