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RESUMO 
 

A sexualidade humana, historicamente, tem se constituído como campo de muitas tensões, fazendo 
sobressaltar discórdias e sofrimentos em detrimento do que deveria ser sua razão de existir: o prazer e a 
harmonia. Ao longo dos séculos as crenças, as leis, os mitos e os valores de cada sociedade têm imposto 
normas de comportamento, proibições e punições para quem ousou não seguir as determinações de sua 
cultura. Neste trabalho, na qualidade de elemento importante do desenvolvimento da sexualidade das 
crianças, as Representações Sociais dos professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 
fundamental serão investigadas. O projeto, que está inserido na linha de pesquisa “formação e 
profissionalização docente”, foi desenvolvido por intermédio de pesquisa bibliográfica – que implicou 
na leitura e análise dos documentos oficiais do Ministério da Educação, e no estudo de bibliografia 
específica, como os autores, Marx, Bakhtin, Foucault, Chauí, Moscovici, Madeira, Loureiro, dentre 
outros –, e empírica, com o levantamento de dados por meio de questionários, com questões fechadas e 
abertas, e entrevistas com os professores, relativos às histórias pessoais, acadêmicas e experiências 
diárias em sala de aula, tais como: características sociais, formação moral religiosa, conceitos e 
preconceitos em relação à sexualidade, opiniões a respeito da “educação sexual” e seus papéis de 
“orientadores sexuais” na escola, dentre outras. A investigação que se iniciou a partir da leitura da 
bibliográfica específica, seguida da pesquisa empírica, pretendeu realizar uma análise qualitativa dos 
dados, partindo da premissa de que há uma complementaridade necessária, entre os dois tipos de análise. 
Os objetivos deste trabalho foram: compreender as representações sociais de sexualidade dos 
professores, a partir de suas posturas pedagógicas frente a temas relacionados à sexualidade; perceber as 
contribuições dadas pelos cursos de formação de professores na construção das suas representações 
sociais da sexualidade; contribuir para a ampliação da área do conhecimento das Ciências Humanas, 
numa perspectiva de construção transdiciplinar; e constatar qual a necessidade de uma formação 
profissional continuada para o educador, no tocante à educação sexual na escola. Portanto, no intuito de 
compreender tais Representações Sociais, buscou-se analisar os discursos dos sujeitos investigados, por 
acreditar-se que as suas vozes revelam, sobremaneira, as Representações Sociais dos grupos (ou 
categorias) aos quais eles pertencem. Para tanto, foi necessário realizar um recorte histórico, numa 
perspectiva histórica e cultural, no qual foram discutidos: a construção social do gênero, a “invenção” da 
heterossexualidade, o homoerotismo, e, a prostituição, a promiscuidade e outras condutas sexuais; a 
relação entre prazer e poder; e a constituição histórica das vozes produzidas pelas Representações 
Sociais. Finalmente, constatou-se que: a sexualidade humana é multideterminada e de manifestação 
plural; a formação inicial do professor não o prepara suficientemente para lidar com a educação sexual 
na escola, o que já indica a necessidade de uma formação continuada; e que as Representações Sociais 
de Sexualidade demonstraram discursos que intencionam ser respeitosos à pluralidade das orientações 
sexuais e à liberdade sexual em geral, porém, em uma análise mais detida se revelam conservadores e 
mantenedores do status quo, e por isso, contraditórios.  
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