
VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS ENTRE 
ADOLESCENTES: o que a escola tem a ver com isso? 

 
 

Renata de Souza Carvalhaes 
Instituto de Medicina Social/ Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 
 

 
Introdução 
 

O presente trabalho parte de inquietações sobre as relações afetivo-sexuais 

vividas pelos adolescentes, entendendo que nesta fase se dá a iniciação sexual e os 

jovens estão sujeitos a relações violentas. A discussão propõe pensar a dualidade dos 

papéis da escola enquanto reguladora da sexualidade ao mesmo passo que é uma 

fundamental atora para problematizar questões de gênero, sexualidade e violência. 

A escola é um local privilegiado para as interações e relações, lugar em que 

adolescentes passam muito tempo e estão em convívio com outros da mesma faixa 

etária. É na escola que a maior parte delas (es) iniciam as experimentações afetivas: a 

paquera, o ficar, o namoro. Embora pelas regras, sejam proibidas as relações afetivas 

dentro da instituição, isso não impede que elas aconteçam. Neste espaço acontecem as 

negociações para encontros fora da unidade, e às vezes a escola é o único local em que 

possuem para se encontrarem. 

As (os) professoras (es), muitas vezes, não se sentem preparadas (os) para 

abordar questões referentes a gênero e sexualidade. As (os) adolescentes acabam 

enfrentando dificuldade de diálogo junto à escola, para além das dificuldades já 

encontradas em suas famílias.  

A escola é um local de socialização e uma das principais fontes de 

informações a adolescentes sobre questões de gênero e sexualidade. Ela integra o 

Sistema de Garantia de Direitos e é um importante atora no processo de identificar e 

intervir acerca das violências. No espaço escolar reverberam as diversas formas das 

violências, que se refletem através de brigas, problemas de socialização, dificuldade de 

aprendizagem, conflitos, bullying, ansiedade, depressão, entre outros. 

 
Adolescência e Sexualidade 
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A adolescência é marcada por diversas mudanças, não é apenas um período 

cronológico e estático, mas um processo onde cada indivíduo vive realidades, 

experiências sociais e culturais diferentes, sofre constantes interferências da mídia, das 

(os) amigas (os), dos grupos, instituições como religião, família e escola. Para Leite 

(2012) a adolescência não configura um fenômeno homogêneo, é pautada em processos 

sociais distintos e atravessada por diferentes marcadores sociais, como classe, gênero, 

raça. 

É uma fase de novas descobertas do corpo e das experimentações sexuais. Para 

Heilborn (2006), a sexualidade possibilita o aprendizado da autonomia, promovendo o 

processo de construção de si na adolescência e juventude. 

Entretanto, a sexualidade das (os) adolescentes traz muitas preocupações às 

políticas públicas, segundo Leite (2012), o aparecimento do paradigma das crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos, surgido com o ECA, serviu de base para um 

debate acerca da possibilidade das (os) adolescentes serem detentoras (es) de direitos 

sexuais. Com base em um contexto em que a sexualidade começa a ser considerada, em 

um momento que emergem os direitos sexuais.  

Contudo, para além dos marcos legais que possibilitam começar a entender a 

sexualidade das (os) adolescentes como direito, as discussões da sexualidade ainda são 

muito focadas no biológico, na saúde sexual e reprodutiva, ainda o medo (ou pânico 

social) que paira é o da gravidez. Ao pensar no direito à sexualidade, precisa olhar para 

toda sua completude. 

 
[...] a ideia de exercício da sexualidade como direito baseia-se em 
princípios que podem moldar uma nova perspectiva de atuação junto a 
esse público, focada no prazer, na autonomia, na possibilidade de 
liberdade, de exercício de direitos e, por isso também, em um novo 
patamar de cidadania desses sujeitos. (LEITE, 2012, p.96) 

  
 No senso comum a sexualidade é associada à ordem da natureza humana, 

contudo, essa crença se pauta no corpo e na suposição de que todos vivemos nossos 

corpos da mesma maneira (LOURO, 2000) e desconsidera a vastidão de possibilidades 

de vivenciar a sexualidade e o gênero. Gênero, sexualidade, comportamentos sexuais 

são aprendidos culturalmente através das relações sociais. 

É através da roteirização sexual que se aprende a socializar sexualmente, 

Heilborn (2006, p.46) aponta que “os roteiros sexuais espelham as múltiplas e diferentes 

socializações que uma pessoa experimenta em sua vida: família, tipos de escolas, acesso 
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a distintos meios de comunicação, redes de amizade e vizinhança”. Todos esses 

atravessamentos sociais vão tecendo a sexualidade de cada um conforme as 

experiências de vida. 

As experiências sexuais possibilitam assinalar as identidades de gênero, 

delineando o que é do “feminino” e do “masculino”, o jeito como cada um aprende e 

entende esses papéis é essencial na hora de estabelecer as regras de negociação na 

relação a dois. Os papéis sociais de gênero para mulheres e homens são ensinados de 

formas muito distintas. É reservado para as meninas o lugar da fragilidade, da 

docilidade, da passividade, do romantismo ao passo que os meninos, são ágeis, fortes, 

agressivos, ativos, impulsivos sexualmente. 

A sexualidade é socialmente controlada por uma moral, sempre esteve em um 

campo de regulação, seja pela religião, pela ciência, implicando no disciplinamento dos 

corpos1, em discursos que instituem ‘verdades” e normatizam.  

 
A norma não emana de um único lugar, não é enunciada por um 
soberano, mas, em vez disso, está em toda parte. Expressa-se por meio 
de recomendações repetidas e observadas cotidianamente, que servem 
de referência a todos. Daí por que a norma se faz penetrante, daí por 
que ela é capaz de se naturalizar. (LOURO, 2008, p.22) 

 
A partir da norma, se estabelecem dicotomias entre homem/ mulher; 

heterossexual/ homossexual; forte/ fraco, privilégios e padrões a serem seguidos, tudo o 

que está fora desses padrões, fora da norma é considerado algo errado, que deve ser 

evitado, então, são estabelecidas desigualdades. Louro (2000, p.9) diz que “ao 

classificar os sujeitos, toda sociedade estabelece divisões e atribui rótulos que 

pretendem fixar as identidades. Ela define, separa e, de formas sutis ou violentas, 

também distingue e discrimina”.  

A heterossexualidade é um exemplo de normatização, ela é tida como inata ao 

sujeito, o objeto de desejo para as relações afetivas é o sujeito do sexo oposto, assim 

como, o gênero é visto de forma binária e o sexo biológico define os papéis sociais a 

serem ocupados não havendo espaço para nenhum outro modo de vivenciar o corpo e os 

desejos.  

 

Sexualidade adolescente no contexto escolar 

 
                                                           
1 Segundo Foucault (1988, p.136) disciplinamento dos corpos é o “adestramento, intensificação e 
distribuição das forças, ajustamento e economia das energias”. 
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São diversos os meios de controle da sexualidade dos indivíduos, um deles é o 

espaço escolar. A escola é um local onde se encontra uma multiplicidade de formas de 

existir, porém ela impõe de modo autoritário suas regras, a ordem e o disciplinamento 

dos corpos. No trabalho de disciplinar, a escola inscreve marcas nos sujeitos, ela 

direciona o que cada um deve ser, como se portar o que se deve ou não fazer, ela 

inscreve e instaura diferenças (LOURO, 2000, p.61). 

Viver a adolescência na instituição escolar é um jogo de forças, Furlani (2007) 

aponta que o papel da escola é “estratégico na medida em que se constitui num local 

potencialmente explicitador e questionador das complexas formas pelas quais as 

identidades culturais são construídas, articuladas, experiênciadas, transgredidas e re-

articuladas no âmbito do social”. Contudo, Junqueira (2009) problematiza que o fato da 

escola historicamente ser um espaço disciplinador e normalizador é um passo crucial de 

desestabilização de suas lógicas e compromissos. 

No momento em que as questões referentes à sexualidade vêm à tona no 

ambiente escolar, estas são reprimidas pelas figuras de autoridade institucional. Quando 

esses temas são trabalhados na escola ficam sob responsabilidade das (os) professoras 

(es) de ciências e biologia, que, de modo geral, abordam as mudanças corporais, 

atividades sexuais, prevenção de doenças e da gravidez, contudo, é necessário discutir 

as relações, os afetos, as negociações, uma vez que estes são fatores fundamentais para 

prevenir relações violentas, entre outros aspectos. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os temas transversais 

são estratégicos para este artigo, pois envolvem todas as disciplinas e idealizam a busca 

de conteúdos de “relevância sociocultural”, que considere as “dimensões biológica, 

psíquica e sociocultural da sexualidade”, assim, procurando atender “uma visão ampla e 

não reducionista” e a “possibilidade de conceber a sexualidade de forma prazerosa e 

responsável” (BRASIL, 1998, p.315/316). 

Embora seja previsto nas leis educacionais debater essas temáticas, há uma 

grande dificuldade e muitas vezes resistências em abordá-las, no entanto, indiferente das 

(os) profissionais se sentirem preparadas (os), ou não, o assunto chega e é vivido na 

escola, educandas (os) falam sobre isto, fazem perguntas as (aos) profissionais. Para 

Furlani (2007), “‘sexo’, ‘sexualidade’ e ‘gênero’ podem ser pensados como monstros 

curriculares – assim como todo e qualquer assunto marcado pela polêmica, pela 

provisoriedade, pela normatização, pelo olhar moral, pela regulação social”. 
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As regras da escola coíbem manifestações da sexualidade, se alguém a 

manifesta de forma mais evidente será alvo de redobrada vigilância, pois desviaram do 

esperado e tiveram comportamentos que não conjugam com as regras do espaço escolar 

(LOURO, 2000, p.17). As regras são claras quanto a isso, jovens não podem se beijar 

dentro dos muros da escola, são apenas alguns afetos que podem ser demonstrados, 

aqueles mais sutis, como ficarem abraçados, andar de mãos dadas. No entanto, há 

sujeitos que ficam proibidos até das demonstrações sutis de afetos, são eles as (os) 

homossexuais. 

 
A escola é, sem dúvida, um dos espaços mais difíceis para que alguém 
"assuma" sua condição de homossexual ou bissexual. A suposição de 
que só pode haver um tipo de desejo sexual e que esse tipo — inato a 
todos — deve ter como alvo um indivíduo do sexo oposto, a escola 
nega e ignora a homossexualidade (provavelmente nega porque 
ignora) e, desta forma, oferece muito poucas oportunidades para que 
adolescentes ou adultos assumam, sem culpa ou vergonha, seus 
desejos. O lugar do conhecimento, mantém-se, com relação à 
sexualidade, como o lugar do desconhecimento e da ignorância. 
(LOURO, 2000, p. 20). 

 
Predominam nas falas das (os) profissionais a heteronormatividade, ocultando 

os homossexuais. “Professores/as costumam dirigir-se a seus grupos de estudantes como 

se jamais houvesse ali um gay, uma lésbica, um/a bissexual ou alguém que esteja se 

interrogando acerca de sua identidade sexual ou de gênero” (JUNQUEIRA, 2009, p.30).  

Ao falarem das possibilidades de relações afetivas, a referência é sempre 

direcionada ao sexo oposto, esse processo de invisibilidade reforça as diversas 

discriminações e violências que podem ser sofridas por homossexuais e transexuais.  

Louro (2000, p. 17), aponta que a escola tem uma importante e difícil tarefa, 

pois, “ela precisa se equilibrar sobre um fio muito tênue: de um lado, incentivar a 

sexualidade "normal" e, de outro, simultaneamente, contê-la.” Ao passo que cabe a 

escola ser o espaço de problematizar a sexualidade por ser uma das principais 

referências para as (os) jovens obterem informações, é também um espaço de opressão e 

controle da sexualidade.   

A família é vista como o primeiro e principal suporte na educação e orientação 

das (os) jovens, no entanto, também têm dificuldades de conversar sobre sexualidade. 

Isso unido a dificuldade da escola com tais questões torna-se ainda mais preocupante, 

pois, vivemos um momento político em que o conservadorismo vem ganhando força, 

maior visibilidade e pressionando para que temas como estes parem de ser discutidos 
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em espaços escolares, devendo ser realizados apenas pela família, que por sua vez muito 

deixa a desejar. 

Em 2015 foi lançado o projeto de lei nº 867, que tem intenção de incluir nas 

diretrizes e bases da educação nacional o “Programa Escola Sem Partido”2 que objetiva 

uma “neutralidade” política, ideológica e religiosa, um pluralismo de ideias, liberdade 

de crenças, coloca que o aluno é vulnerável no processo de aprendizagem e o direito de 

que os pais e filhos recebam a educação moral conforme suas próprias convicções.  

Há um medo muito grande do que os professores estão ensinando e da 

influência que estes exercem. Fato este utilizado no projeto como uma das justificativas 

para a lei: 

 
É fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm-se 
utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos 
estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas; e para 
fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral 
– especialmente moral sexual – incompatíveis com os que lhes são 
ensinados por seus pais ou responsáveis. (BRASIL, 2015, p.5) 

 

A escola é local de multiplicidade, logo, também de discordâncias, sempre terá 

diversidades culturais, religiosas, ideológicas, morais e políticas, tanto por parte das (os) 

profissionais quanto das (os) alunas (os). Cabe à escola problematizar, incitar o senso 

crítico, apresentar as pluralidades, ensinar e incentivar que alunas (os) lidem com 

respeito com as divergências existentes. Tal projeto “ameaça à vivência social e à 

liquidação da escola pública como espaço de formação humana, firmado nos valores da 

liberdade, de convívio democrático e de direito e respeito à diversidade” (FRIGOTTO, 

2017, p.17).  

As discussões promovidas pelo Programa Escola sem Partido mostram uma 

preocupação com debates que problematizem convicções políticas, socioculturais e 

principalmente as que se referem as questões de gênero e orientação sexual 

                                                           
2 O programa tem como objetivo “dar visibilidade à instrumentalização do ensino para fins políticos, 
ideológicos e partidários”, a Escola sem Partido não se apresenta apenas como um projeto de lei, é 
corporificada como um “movimento” e como “uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados 
com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino 
básico ao superior”. Atuam principalmente via um site, local onde veiculam as ideias, instrumentalizam 
denúncias e propagação de práticas e formas de vigiar, controlar e criminalizar as demandas que os 
organizadores acreditam serem “práticas de doutrinação”, situações identificadas através de aulas, 
atividades, materiais didáticos, entre outros.  O Projeto de Lei (PL) integra o programa de ação do Escola 
sem Partido, como um instrumento estratégico de mobilização e propaganda, e instrumento jurídico-
político de controle da escola. (ALGEBAILE, 2017) 
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(ALGEBAILE, 2017, p.67). Segundo Mattos et al (2017, p. 93), “na prática, pretende-se 

inviabilizar e mesmo criminalizar todas as iniciativas educativas propostas por 

professoras e professores que abordem temas como desigualdades de gênero, 

diversidade sexual (na escola e na sociedade), o combate ao preconceito, ao sexismo e à 

LGBTfobia”.  

As discussões sobre gênero vêm sendo mira para ataques e há uma grande 

vigilância sobre materiais didáticos escolares e acusações de que estes pregam e forçam 

a aceitação do que eles chamam de “ideologia de gênero”. Críticos a tal “ideologia de 

gênero” contestam o gênero como uma construção social, acreditam que essa ideologia 

induz a destruição da família “tradicional”, das relações de gênero, a “ordem natural” 

(biológica). Desconsideram toda a problematização e crítica levantada a partir das 

teorias de identidade de gênero3 (REIS e EGGERT, 2017).  

Segundo Mattos (2017), os partidários da lei do Escola sem Partido e o 

combate à “ideologia de gênero” suprime as demandas das (os) educadoras (es) que 

conhecem a rotina da escola, suas necessidades e seus problemas, e estão 

cotidianamente desafiados por questões de gênero e sexualidade que aparecem por 

todos espaços escolares. Esta lei é mais um elemento que coíbe e intimida profissionais, 

podendo trazer ou aumentar o medo de abordarem sexualidade e gênero, sendo, um 

grande retrocesso, uma vez que caminham na contramão dos avanços e conquistas 

adquiridas no campo dos direitos humanos e direitos sexuais.  

 
Violências Afetivo-sexuais. 

 

No Brasil os estudos sobre violência afetivo-sexual entre adolescentes é tema 

incipiente, a maior parte das pesquisas discutem sobre a violência contra a mulher, as 

violências na conjugalidade. Para OLIVEIRA et al (2011) é importante investigar o 

tema nesta fase, pois é quando se estabelecem as primeiras relações afetivo-sexuais e 

surge a possibilidade de experiências de violência nestas relações. Elas podem se dar 

através de meios físicos, psicológicos e/ ou sexuais.  

Gregori (1993, p.184) elucida que a violência acontece na relação e não 

devemos encarar a violência a partir de uma dualidade entre vítima e algoz, onde o 

                                                           
3 Identidade de Gênero não se limita a dicotomia biológica, homem - mulher, refere-se à experiência 
individual de se identificar e se expressar em relação as diversas formas de masculinidades e 
feminilidades, independente do sexo biológico que o indivíduo nasceu. (PARKER, 2000) 
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primeiro é associado a passividade e o segundo a dominação, assim, a violência se dá 

por meio das interações do casal.  

Os diferentes tipos de violências podem ocorrer de forma simultânea, não 

havendo características únicas. Tanto meninos quanto meninas podem ser perpetradores 

e vítimas da violência e estatisticamente as taxas de agressões praticadas pelas meninas 

são similares a dos meninos.  

 
A mulher também pode ser coautora da violência, porque cada 
situação de violência tem sua singularidade, sendo entendida como 
uma construção conjunta. Adotar essa postura leva à necessidade de 
desnaturalizar os padrões culturais como determinantes da violência, 
ou a dicotomia vítima e algoz, bem como o entendimento de que não 
existem padrões da violência entre os casais de namorados que 
propiciam generalizações. (NASCIMENTO e CORDEIRO, 2011, p. 
519) 

 
 É importante que a análise da violência seja feita de forma ampla, 

considerando o contexto social, histórico, econômico e de gênero, em que homens e 

mulheres têm papéis e valores distintos (CARIDADE e MACHADO, 2006, p.489). 

Estes marcadores possibilitam compreender as diferentes percepções e significados 

sobre a violência, entendendo que há diversas formas de manifestá-la. 

 
[...] a violência entre namorados adolescentes está profundamente 
atravessada por questões culturais, que nos envolvem em permanente 
tensão entre a produção e a reprodução de modelos, de modos de ser e 
estar no mundo, que, em última instância, nos constituem como 
sujeitos. Somos marcados por polaridades que tendem a enquadrar o 
certo e o errado ou o masculino e o feminino como categorias 
essencialistas ou naturais. Romper com tais dicotomias implica o 
questionamento e a constante reflexão sobre certos modelos de 
existência instituídos no campo social. O que é permitido, o que é 
interdito, aquilo que é considerado violência ou não são também parte 
dessa construção cultural e da mesma forma passam pela reprodução 
de modelos. (OLIVEIRA et al, 2011, p. 139) 

 

Os distintos papéis de gênero que são ensinados, demarcam formas diferentes 

de exercer a sexualidade e demonstrar os sentimentos, essas diferenças podem acabar 

demarcando e legitimando alguns comportamentos. Segundo Caridade e Machado 

(2006), os rapazes se percebem como tendo mais poder que suas companheiras, assim 

agem de modo dominante, evidenciando seu poder e controle, reproduzindo os 

tradicionais papéis de gênero. Convergindo com esse ponto de vista é importante 

reconhecer que na adolescência também se expressam as relações de poder. Nas 

relações entre moças e rapazes, a despeito da aparente heterogeneidade na configuração 
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do par, também se recriam hierarquizações que tornam as moças como mais vulneráveis 

segundo Oliveira et al:          

 
Conceber que ambos os sexos, ao interagirem na relação afetiva, 
atuam de forma violenta não significa diminuir a importância da 
subordinação feminina, aspecto essencial para se compreender a 
violência de gênero. A violência contra a mulher no ambiente privado 
encontra-se entre as violações de direitos humanos e entre os 
problemas de saúde pública mais difundidos e menos reconhecidos do 
mundo. Certamente isso ocorre pela desvalorização cultural da 
mulher, o que a coloca numa posição subalterna em que o 
desequilíbrio nas relações de poder tem como principal efeito a 
violência contra mulheres e adolescentes. (OLIVEIRA et al, 2011, p. 
138/139) 

 

Caridade e Machado (2006) identificam que outros fatores podem influenciar 

nas ações violentas, são eles: a dinâmica da família, ausência de práticas educativas, o 

isolamento social, a falta habilidades para resolução de problemas e associação entre 

uso abusivo de álcool e/ ou drogas. 

A banalização da violência nas relações afetivo-sexuais é algo que requer 

muita atenção, uma vez que há situações que sequer são identificadas como violentas, 

passam despercebidas no cotidiano e acabam sendo reproduzidas sem uma leitura 

crítica.  Essa banalização vai para além de quem pratica ou recebe a violência, as 

pessoas do convívio social que estão indiretamente ou diretamente em contato, podem 

não reconhecer determinados atos como violentos. Oliveira (2011, p.138) aponta “que o 

maior obstáculo para se transformar relações interpessoais permeadas pela violência em 

relações mais dialógicas é superar a naturalização com que os relacionamentos são 

representados pelos jovens e pelos adultos que os cercam”. 

A violência pode gerar uma série de impactos físicos, emocionais e sexuais, 

para quem os vivencia provocando uma série de sentimentos, em sua maioria 

desvalorização de si própria (o), impotência que dificulta se perceberem como seres de 

poder e direitos, assim como, danos físicos, depressão, raiva, ansiedade, desordem de 

stress pós-traumático, defasagem escolar e ideação suicida (CARIDADE e 

MACHADO, 2006). 

A violência tem efeitos na escola, uma vez que interfere diretamente no 

aprendizado, na subjetividade do sujeito e consequentemente na sua forma de se colocar 

no mundo. Uma vez que as (os) adolescentes passam grande parte de seu tempo na 

escola, esta se torna uma importante atora no processo de identificar tais violências e 

intervir, assim, contribuir para as políticas públicas de prevenção e cuidado.   
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O espaço escolar é local que favorece o aparecimento e percepção de sinais da 

violência. A questão se apresenta como um desafio social, político e subjetivo, que 

propicia romper dicotomias e problematizar a sociedade, a cultura, as relações, os 

afetos, as negociações e estimular que cada um estabeleça seus limites individuais. 

Segundo Ribeiro et al (2011), um fator significativo é que adolescentes 

envolvidos em relações violentas, não costumam buscar ajuda, quando pedem auxílio, 

priorizam as (os) amigas (os) e familiares, neste último caso, quando há um bom 

diálogo entre eles. É comum queixarem de dificuldade para conversarem sobre 

sexualidade com mãe e pai, o que os leva a omitir, mentir, além da vergonha e medo das 

consequências ao contarem situações de violências vividas em suas relações afetivas. 

Em pesquisa realizada por Njaine et al (2011) destaca que adolescentes elegem 

a família para trabalhar questões de sexualidade e violência por serem as figuras que 

geralmente mais confiam, contudo, a maioria escolheu a escola como o espaço ideal 

para intervenções de prevenção, e dizem que as atividades devem ser desenvolvidas 

com estudantes, mãe e pais, acreditando que isto pode colaborar com o diálogo na 

família. 

É importante frisar que o Brasil não possui ações de prevenção da violência nas 

relações afetivo-sexuais que sejam consolidadas. Entendendo a escola como um local 

facilitador de ações e reflexões, diferente do que preconiza a PL do Escola sem Partido, 

é fundamental discutir gênero e sexualidade em seu espaço, uma vez que a escola 

integra o Sistema de Garantia de Direito, ela precisa estar preparada para proteger e 

prevenir as violências e findar ações institucionais que provoquem e estimulem 

opressão, preconceito e discriminações. 

É necessário fortalecer a escola e as (os) profissionais para que estejam 

preparados para acolher e intervir acerca das demandas de gênero, sexualidade e 

desnaturalizar e romper com o silenciamento frente as violências nas relações afetivo-

sexuais sofridas por alunas (os), uma vez que dificulta ações no que tange a proteção, os 

cuidados pessoais em saúde e reflexões que corroborem com o rompimento do ciclo de 

violência. Incluo ainda, que a invisibilidade desta violência é um obstáculo para que se 

pense políticas públicas de enfrentamento e prevenção. 

 
Considerações Finais 

 
Embora as políticas públicas se preocupem com a sexualidade juvenil, essas 

preocupações circulam as questões de saúde sexual e reprodutiva, as violências nas 
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relações afetivo-sexuais entre adolescentes são pouco estudadas e ainda não ganhou 
espaço nas agendas de políticas públicas no Brasil.  

A escola é um local ímpar para problematizar temáticas como sexualidade, 
gênero e violência na relação afetivo-sexual, assim como, para promover uma escuta 
cuidadosa as demandas trazidas pelas (os) adolescentes. No entanto ela ainda apresenta 
muitas forças de controle e opressão em relação a sexualidade e gênero, fragilizando as 
discussões e reflexões que cercam essas questões, como é o caso das violências nas 
relações afetivas. 

Este quadro reforça a fundamental importância de que a escola se aproprie 
dessas discussões, resista as forças contrárias a este debate, como a do Programa Escola 
sem Partido, para que possa ser atora de ações de prevenção a violência nas relações 
afetivo-sexuais de adolescentes, questão esta que se faz emergente uma vez que jovens 
estão expostos a violência em suas relações afetivas e não há ações consolidadas para 
prevenção dessa violência. 
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