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Introdução
Atualmente, a escola tem sido apontada como um importante espaço para veicular informações sobre formas de evitar a gravidez indesejada e de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e AIDS. Nos últimos anos, a sexualidade adolescente adquiriu uma dimensão de problema social. Mais do que um problema moral, ela é vista como um problema de saúde pública e a escola desponta como local privilegiado de implementação de políticas públicas que promovam a saúde de crianças e adolescentes.
Exemplo da intenção de inserir este assunto no âmbito escolar é sua transformação em um elemento curricular: nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a orientação sexual Nos últimos anos, o termo “educação sexual” foi substituído por “orientação sexual”, o qual tem sido mais freqüentemente utilizado no campo da Educação, inclusive nos PCNs.  é um tema transversal. De acordo com os PCNs, os temas transversais tematizam problemas fundamentais e urgentes da vida social, sendo que o tema orientação sexual foi criado em virtude do crescimento de casos de gravidez indesejada entre adolescentes e do risco da contaminação pelo HIV. Cabe, portanto, à escola – e não mais apenas à família –, desenvolver uma ação crítica, reflexiva e educativa que promova a saúde das crianças e dos adolescentes (BRASIL, 1998).
A forma de equacionar a sexualidade adolescente como um problema social também pode ser vista em matérias e debates sobre o tema vinculados em meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão. Entre inúmeras questões que poderiam ser tratadas dentro desse tema, dois pontos aparecem em destaque: gravidez na adolescência e AIDS entre jovens, com destaque para o necessário uso da camisinha.
Conforme demonstrarei a seguir, o modo de abordar a sexualidade adolescente como um problema social, influencia a forma como esta questão é trabalhada na escola. São justamente preocupações sociais em torno da gravidez e da AIDS que, atualmente, justificam a inserção de temas ligados à sexualidade em propostas curriculares, livros didáticos, sala de aula, entre outros. Estes temas – gravidez na adolescência e DST/AIDS – são as principais preocupações que orientam o trabalho de orientação sexual desenvolvido na escola por mim investigada. Assim, o que sustenta e orienta a presença desse tema na escola é o fato de a sexualidade ser um importante foco de investimento político e instrumento de tecnologia de governo.
As questões aqui discutidas estão fundamentadas em uma pesquisa etnográfica que investigou como ocorre a construção social deste fenômeno chamado “orientação sexual” em uma escola pública Pesquisas realizadas do CD room da Anped (Anped, 1999), no Banco de Teses e Dissertações da CAPES (disponível em www.capes.gov.br, acesso em 01.07.02), em bases de dados como Scielo e Bireme (www.scileo.org e www.bireme.br, acessos em 28.05.02) e em importantes periódicos da área demonstraram serem poucas as pesquisas desenvolvidas sobre sexualidade no campo educacional e, no campo da saúde, elas raramente enfatizam a instituição escolar. Foram localizadas 23 pesquisas, das quais três são teses de doutorado. Entrevistas e questionários foram as técnicas metodológicas mais utilizadas. Diversos trabalhos são de caráter mais propositivo, que destacam a responsabilidade da escola perante este tema, defendem um certo tipo de trabalho de orientação sexual na escola – emancipatório, crítico – ou apresentam possibilidades de ação. Outra questão destacada por vários trabalhos é a importância da formação inicial ou da capacitação docente. Não foi localizado nenhum trabalho de enfoque antropológico, que tenha feito uma pesquisa etnográfica sobre este tema – perspectiva de trabalho que adoto em minha pesquisa.. A pesquisa de campo foi desenvolvida entre agosto e dezembro de 2002, em uma escola municipal de ensino fundamental, situada na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro  Os critérios utilizados para escolha da escola foram os seguintes: (1) estar situada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Diversas escolas desta região, dada suas localizações geográficas, caracterizam-se por atender a alunos de camadas populares e de camadas médias, o que possibilitaria a investigação de possíveis diferenças, fronteiras simbólicas, diversidade de práticas e representações sobre sexualidade. (2) disponibilidade da escola para a pesquisa; (3) a não seleção de uma escola na qual estivessem sendo desenvolvidos projetos de órgãos externos à escola, como por exemplo por ONGs; (4) a utilização dos PCNs pela escola – apenas uma das 10 escolas visitadas informou a não utilização deste documento.. Ao longo deste período, acompanhei uma turma de 7a série durante todo seu período letivo, assistindo a suas aulas de todas as disciplinas. Também foram feitas observações de reuniões, encontros de Núcleos de Adolescentes Multiplicadores (NAM) 63 escola municipais contam com um NAM – número bastante restrito se comparado ao número total de escolas municipais, qual seja, 1036. Nesses núcleos, um grupo de estudantes reúne-se fora de seu horário de aula, sob a coordenação de um professor para tratar assuntos ligados à adolescência, sexualidade, drogas, entre outros. A proposta é de que esses adolescentes multipliquem as informações recebidas dentro de suas escolas e na comunidade. Há encontros periódicos dos coordenadores de Núcleos com as supervisoras do Projeto Educação Ambiental e Saúde da Secretaria de Educação – ao qual o NAM está vinculado – para a realização de oficinas, palestras, entre outros. A maior parte dos coordenadores é professoras de ciências. , centros de estudo e conselhos de classe. Professores, diretor e estudantes foram entrevistados. Foram realizadas entrevistas com 20 estudantes, divididos em oito pequenos grupos. Os professores entrevistados foram: a professora de ciências coordenadora do NAM, outra professora de ciências da escola, o professor de geografia e a de português. Foi ainda entrevistada uma outra coordenadora de NAM de outra escola, também professora de ciências, que tem uma longa trajetória de trabalhos de orientação sexual em escolas. A coordenadora do projeto Educação Ambiental e Saúde da Secretaria Municipal de Educação – ao qual os projetos de orientação sexual da prefeitura estão vinculados – e a ex-corrdenadora do Projeto Aids e a Escola da 2a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) – projeto extinto desde 2002 – também foram entrevistadas.
Destarte, busco aqui demonstrar como a orientação sexual tem sido trabalhada na escola. Minha pesquisa mostra que este trabalho tem sido pensado e realizado a partir de três enfoques: como tema transversal – o que aparece mais como um ideal de como deveria ser feito, do que de forma concreta no dia-a-dia da escola –, dentro das aulas de ciências, ligada à temática “reprodução humana” e, em alguns casos, em trabalhos esporádicos de palestrantes ou dentro de Núcleos de Adolescentes Multiplicadores. Após apresentar algumas das especificidades desses enfoques, demonstro que o trabalho de orientação sexual desenvolvido na escola é predominantemente preventivo, girando em torno de dois temas: gravidez e DST/AIDS.
1	Gravidez na adolescência como problema demográfico
A divulgação dos dados do último censo demográfico realizado no país trouxe dados estatísticos que sustentam e fundamentam preocupações já existentes sobre o crescimento de casos de gravidez entre adolescentes.
Divulgados ano passado pelo Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE), dados do Censo 2000 mostram um crescimento de 1,13% na taxa de fecundidade entre mulheres na faixa etária de 15 a 19 anos de 1980 a 2000. No entanto, a visibilidade social desse fenômeno é decorrente, menos de números absolutos, e mais da diferença existente entre essa taxa e a taxa de fecundidade total – que engloba mulheres de 15 a 49 anos. A taxa de fecundidade da mulher brasileira caiu 2,1%, enquanto entre jovens de 15 a 19 anos, aumentou 1,13% neste mesmo período (IBGE, 2002a e 2002b) Este é um exemplo da necessidade de pensarmos o mundo social relacionalmente. Segundo Pierre Bourdieu (1989), no mundo social, o real não está nos objetos, mas nas relações que estabelecem, motivo pelo qual eles não devem ser estudados em si mesmos, de modo substancialista, mas considerando as relações que constituem entre si e com o todo..
No entanto, os dados sobre o aumento da gravidez na adolescência precisam ser problematizados, situando as condições sociais e históricas de sua emergência. M. L. Heilborn et al. (2002b) destacam que o fenômeno da gravidez na adolescência torna-se consideravelmente mais visível devido à redefinição de três elementos. O primeiro seria a redução da fecundidade no Brasil – entre 1960 e 2000 ela caiu de 6,3 para 2,3 filhos por mulher (IBGE, 2002b). Um segundo elemento destacado pelos autores é o aumento, ao longo das duas últimas décadas, da proporção de gravidez e de nascimento na juventude que ocorre fora de uma união. A “ilegitimidade” dessa gravidez contribui para transformá-la em problema social. Um terceiro elemento é o aparecimento de novas expectativas sociais em relação à juventude. “A gravidez na adolescência desponta como um desperdício de oportunidades, como uma subordinação – precoce – a um papel do qual, durante tantos anos as mulheres, tentaram se desvencilhar.” (HEILBORN, et al. 2002a: 4)
Por ocasião da divulgação do Censo 2000, números mostrando o crescimento da gravidez na adolescência foram amplamente divulgados na mídia. Cabe notar que, nos dados publicados nos jornais, o crescimento da taxa de fecundidade entre adolescentes foi arredondado para cima, ou seja, publicado como sendo de 1,2%, ao invés de 1,13 (GOIS, 2002, MENA, 2002). Sem problematizar os dado divulgados, a maternidade adolescente foi reiteradamente abordada como um problema social – freqüentemente adjetivada como precoce ou indesejada –, para o qual, urge a implementação de políticas públicas, principalmente em termos de instrução preventiva e acesso a meios contraceptivos.
Alguns dias após a divulgação do Censo, em uma matéria de um jornal, a maternidade das adolescentes era nomeada como “uma das maiores calamidades brasileiras” (DIMENSTEIN, 2002: C6) Continuando, o autor afirmou que este massacre revela o fracasso dos responsáveis pelas políticas de saúde, de educação e de assistência social. Em outra matéria mais recente, um médico traça alguns dos problemas sociais decorrentes da explosão demográfica ocorrida nos últimos 30 anos, que foi maior em camadas de baixa renda e que hoje atinge adolescentes pobres. Afirma: “O planejamento familiar deve ser considerado prioridade absoluta em saúde pública. Os recursos necessários para leva-los às populações mais carentes do país são insignificantes quando comparados ao custo social da explosão de gestações não planejadas dos dias atuais.” (VARELLA, 2002: E12)
Estas questões demonstram o investimento na sexualidade como forma de controle social. Por dizer respeito à saúde coletiva, ao controle de natalidade, ao crescimento populacional, à vitalidade das descendências e da espécie, a conduta sexual da população torna-se objeto de análise e de diferentes intervenções governamentais. Sua administração faz dela um importante “princípio regulador” da população, dando margem a medidas maciças, a estimativas estatísticas, a intervenções que visam todo corpo social ou grupos tomados globalmente.
A atual inserção deste tema na escola parece estar associada, por um lado, a uma preocupação com uma dimensão epidêmica – como fora no passado em relação à sífilis Nos anos 30, a discussão sobre educação sexual eclodiu na escola num momento em que a sífilis fazia numerosas vítimas (VIDAL, 1998). De acordo com a autora, à medida que os problemas de “desvios sexuais” deixam de ser percebidos como crime para serem concebidos como doenças, a escola passa a ser tida como um espaço de intervenção preventiva da medicina higiênica, devendo cuidar da sexualidade de crianças e adolescentes a fim de produzir comportamentos normais. Nas décadas de 60, 70 e 80, a penetração da educação sexual formal na escola enfrentou fluxos e refluxos. Para Rosemberg (1985), um dos grandes problemas para a implementação de educação sexual nas escolas, era o fato de este ser considerado um assunto privado, de responsabilidade das famílias. – e, por outro, a uma mudança nos padrões de comportamento sexual, associada ao aparecimento da figura da “gravidez precoce”. Eis como podemos enunciar o paradoxo diante do qual a escola é convocada a comparecer e intervir: por um lado, uma tendência a uma iniciação sexual cada vez mais precoce, por outro, uma expectativa de gravidez mais tardia.
Assim, a rede escolar passa a ser pensada como um dispositivo político privilegiado de intervenção, buscando expandir o impacto sobre a população através do controle da sexualidade de crianças e, principalmente, adolescentes.
Como afirma G. Louro (1999), a escola é uma entre as múltiplas instâncias sociais que exercitam uma pedagogia da sexualidade e do gênero, colocando em ação várias tecnologias de governo. Esses processos prosseguem e se completam através de tecnologias de autodisciplinamento e autogoverno exercidas pelos sujeitos sobre si próprios, havendo um investimento continuado e produtivo desses sujeitos na determinação de suas formas de ser ou “jeitos de viver” sua sexualidade e seu gênero.
2	A escola diante da responsabilidade pela sexualidade adolescente
A mobilização em torno da gravidez na adolescência desemboca em diversas formas de institucionalização do problema. A escola é chamada a contribuir oferecendo acesso à informação, que é considerado fundamental para o exercício do controle de natalidade e para o uso da camisinha que visa também a prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS. De que modo, portanto, a escola tem enfrentado essa questão?
A pesquisa realizada permite afirmar que o trabalho de orientação sexual na escola tem sido pensado a partir de três eixos: como tema transversal, conforme consta nos PCNs, em experiências localizadas, como palestras ou oficinas eventuais e, em algumas escolas do município do Rio de Janeiro, em Núcleo de Adolescentes Multiplicadores (NAM) Palestras ou oficinas são esporádicas e normalmente ministradas por pessoas externas a escolas, como médicos, sexólogos ou psicólogos. Em visitas a escolas, durante a fase exploratória do trabalho de campo, alguns professores fizeram referência a isso – mais especificamente a uma palestrante dos Laboratórios Schering. No entanto, na escola que investiguei, essas palestras não ocorrem, de modo que não irei abordá-las aqui. e, principalmente, em aulas de ciências ou de biologia.
	2.1	Orientação sexual como tema transversal 
Os PCNs propõe que a orientação sexual seja trabalhada como um tema transversal (BRASIL, 1998). Isto exigiria um trabalho integrado de diversos professores, em que questões ligadas à sexualidade fossem abordadas transversalmente em todos os ciclos de escolarização, e não como conteúdo específico de uma única disciplina em um único ano escolar. Ocorre, no entanto, que esta proposta, na prática, tem se demonstrado de difícil implementação, quiçá impossível.
Segundo informações fornecidas em entrevistas, as escolas e os próprios professores receberam este documento. No entanto, revelaram que este material teve pouco impacto em suas aulas e que nem todos leram este material. O professor de geografia afirmou que “os PCNs devem ser um sucesso de prateleira” Entrevista concedia em 06.11.03.. Segundo os docentes, as dificuldades de implementação desta proposta transversal são diversas: ausência de formação específica, falta de condições para realização de trabalhos interdisciplinares, desencontros entre professores que precisam trabalhar em diversos locais, falta de estrutura e de material, desinteresse, medo de falar sobre o assunto, entre outros.
Ao investigar outra escola municipal do Rio de Janeiro, R. Rosistalato (2003) também constatou a não utilização, e até mesmo desconhecimento, dos PCNs naquela escola. A ausência dos PCNs ali não significava a inexistência de um trabalho de orientação sexual na escola, o qual era desenvolvido a partir de um projeto apelidado de “projeto aids” desenvolvido por uma professora de ciências.
Na escola que investiguei, a proposta dos PCNs não foi implementada, mas, em muitos casos, apropriada e adotada como o que seria o ideal de um trabalho de orientação sexual. Ainda que a maior parte dos professores pareça não ter lido esses documentos ou lido apenas algumas partes específicas a sua disciplina, a circulação e divulgação que esse material teve na mídia, na Secretaria de Educação, em cursos de formação e na própria escola, parece ter garantido uma certa assimilação da proposta. Como afirmei, ela foi assimilada enquanto um ideal, um “como deveria ser”, que muito esporadicamente se concretiza em algum projeto específico.
Isso pode ser visto em falas da coordenadora do Núcleo de Adolescentes (NAM), Silvana Todos os nomes dos entrevistados são fictícios.. Devido a este cargo, ela participou e participa de diversos cursos e palestras sobre o tema. Ela afirma não ter lido os PCNs e que, durante os cursos, “os PCNs não são utilizados, mas falados.” Entrevista realizada em 04.11.02 com a coordenadora do NAM, professora de ciências, 50 anos.  – ou seja, não os lêem, mas escutam falar a respeito. Em vários momentos durante a entrevista, Silvana fez referência à proposta contida nos PCNs, sem referir-se aos PCNs em si. Exemplo disso é quando ela diz que a orientação sexual deve ser trabalhada não só pelo professor de ciências, mas em todas as disciplinas, em um trabalho integrado e contínuo. Sua fala fica ambígua entre como deveria ser feito e como é feito este trabalho. Ela utiliza o verbo “deveria” – o que indica que não é. Ao pontuar que não deveria ser tratada só nas aulas de ciências, parece indicar que é assim que é feito, o que é condizente com o observado durante o trabalho de campo. No entanto, ela diz que o trabalho deveria ser feito desta maneira em um momento da entrevista em que está relatando como a orientação sexual é atualmente trabalhada na escola. Diz que acha que quase todos os professores trabalham com este tema, mas só faz referência concreta a um trabalho desenvolvido no ano anterior com a professora de português.
De minha parte, posso afirmar que, durante os cinco meses que permaneci na escola, a professora de ciências foi a única a abordar esse assunto em aula. Também os estudantes, quando questionados em entrevista, afirmavam que somente ela falava sobre isso.
A professora de português aparece como a principal aliada para algum projeto integrado sobre o tema sexualidade, tendo sido citada pelas três professoras de ciências que entrevistei e pela própria professora de português da turma pesquisada. Elas dizem que temas ligados à sexualidade eventualmente aparecem em textos, livros ou filmes utilizados em aula.
Contaram sobre um único projeto integrado desenvolvido no ano anterior com as turmas de 7a série pelas professoras de português e de ciências, sobre o tema AIDS. Estudantes das turmas de 7a série leram um livro sobre o assunto de autoria de um portador do vírus, que depois veio à escola dar uma palestra. Em seguida, em grupos, montaram peças de teatro abordando diferentes formas de contágio. Todo este trabalho durou três meses. A professora de português trabalhou com os textos e a de ciências, segundo sua própria definição, “com a parte teórica”: conceitos de Aids, transmissibilidade, prevenção. Ao relatar esta experiência, a professora de português destacou várias vezes que este projeto levou um tempo imenso, lhe deu muito trabalho e acabou prejudicando o andamento das aulas. A professora de artes contribuiu na confecção dos cenários e figurinos.
Percebe-se aí que a perspectiva de trabalho transversal pode eventualmente ocorrer na forma de projeto. Os professores salientam que isto exige muito trabalho e toma tempo: além de sobrecarregá-los, prejudica o desenvolvimento dos conteúdos programáticos em sala de aula. Outra questão que pode ser destacada neste exemplo é que, ainda que diversas professoras tenham trabalhado de forma integrada, cada uma desempenhou um papel específico, ligado à especialidade de sua disciplina.
Além disso, cabe notar o tema escolhido: AIDS. Este e gravidez na adolescência são as principais questões focadas na escola em relação à sexualidade. A AIDS aparece como um problema mais distante para os alunos, motivo que causa preocupação docente e os leva a tentar reincidentemente “conscientizar” os adolescentes sobre seus perigos. Já a preocupação com a chamada gravidez é mais concreta tanto para professores e alunos, todos sabem algum caso de aluna, amiga ou conhecida que tenha engravidado.
	2.2	Núcleo de Adolescentes Multiplicadores 
A escola que pesquisei tem um NAM desde outubro de 1999, sob coordenação da professora de ciências Silvana. Quando fui informada a respeito desse grupo pela Secretaria de Educação, disseram que, em cada escola, aproximadamente de 35 estudantes participam das atividades. Nesta escola, esse número sempre foi bem menor e, a medida em que se aproximava do final do ano, ele foi diminuindo. Nos primeiros encontros que participei, havia em torno de 15 integrantes, que passaram para uns sete e, no final, as reuniões raramente contavam com mais de três participantes por vez.
Este problema de evasão não é exclusividade da escola investigada. Em reuniões de coordenadores de Núcleo, outros professores relatavam enfrentar problemas semelhantes. Segundo explicações da Silvana, os motivos para os alunos abandonarem o Núcleo são vários: não gostam de acordar cedo, assumem outros compromissos, como escolinha de vôlei, aula de computação, oficina de teatro, responsabilidades familiares, como cuidar de irmãos mais novos, e, em alguns casos, acabam se desinteressando, pois, quando participam durante mais de um ano, as atividades acabam sendo repetitivas. As explicações dadas pelos estudantes durante as entrevistas são condizentes com estas. De fato, motivos externos são mencionados, mas há também um esgotamento das atividades, que acabam sendo repetitivas e desinteressantes para muitos. O número reduzido de participantes também contribui para isso. Mesmo assim, todos aqueles que participaram do NAM dizem que, enquanto participavam, gostavam das atividades e que elas muito contribuíram para que adquirissem novos e mais precisos conhecimentos sobre os assuntos abordados.
Durante o semestre que participei, os seguintes temas foram abordados nos encontros: AIDS, paternidade, prevenção à gravidez, drogas – principalmente fumo e álcool –, camisinha, Dengue e auto-estima. Também os estudantes, durante as entrevistas, quando questionados sobre os assuntos trabalhados no Núcleo, mencionam AIDS, métodos anticoncepcionais, camisinha, drogas, racismo Alguns deles confundem esta palavra com preconceito, usando-as como sinônimos. Um deles falou, por exemplo, de racismo contra homossexuais. .
2.3 	Aulas de ciências
No entanto, essas formas de trabalho transdisciplinar ou em NAM são esporádicas e inconstantes. O principal espaço onde o tema da sexualidade tem sido trabalhado nas escolas são as aulas de ciências ou de biologia. Já durante a seleção da escola a ser investigada, em que fiz visita a dez escolas, as coordenadoras pedagógicas e diretoras colocavam-me em contato com as professoras de ciências por serem elas que tratavam de questões ligadas a sexualidade nas 7a séries.
Os livros didáticos de ciências – se não todos, grande parte deles – têm como conteúdo específico da 7a série do ensino fundamental temas ligados à sexualidade. Inseridos em um livro de ciências, a forma de abordar o tema está delimitada pelas especificidades dessa área, em outras palavras, a sexualidade é, em grande parte, tratada sob uma perspectiva das ciências biológicas. Ela é abordada dentro do tema reprodução. Para dar um breve exemplo, cito o título do capítulo do livro adotado na escola “Reprodução Humana” e seus subtítulos: “Reprodução e manutenção da espécie”, “Origem das células reprodutoras” e “O sistema reprodutor humano”. Como leitura, o livro oferece textos sobre: “O nascimento de gêmeos”, “O controle da natalidade” e “Algumas doenças transmitidas por contato sexual”. (CÉSAR, et alli). Ligado a esta temática, não raro, alguns livros também incluem algum item sobre adolescência, puberdade e transformações no corpo.
Apesar deste ser o último capítulo do livro, as aulas de ciências sobre sexualidade e reprodução são desenvolvidas durante o primeiro semestre do ano letivo. As professoras desta escola explicam que, se deixassem para o final, não haveria tempo de abordá-los. Dizem que os alunos ficam ansiosos por esta matéria quando a vêem nos livros didáticos. Além disso, o fato deste conteúdo ser transferido para o início do ano letivo demonstra a prioridade atribuída a este tema. No entanto, esta atitude não parece ser constante em todas as escolas, pois uma outra professora relatou ser comum alguns professores deixarem esse conteúdo para o final do ano, de modo que não haja mais tempo de tratá-lo.
Ao explicar como foram suas aulas sobre sexualidade, a professora Silvana diz que trabalhou a temática dentro do capítulo de reprodução e explica:
Eu comecei a trabalhar um pouco com a célula, entrei um pouco na parte de tecidos, mas voltei à parte de reprodução, de fecundação, desenvolvimento embrionário. Daí a gente partiu para trabalhar a questão do ciclo menstrual e aí eu comecei a desenvolver a questão da sexualidade. A partir daí, dentro daquilo que eles começaram a solicitar eu fui aprofundando Entrevista realizada em 04.11.02..
Assim, os professores de ciências acabam sendo os principais responsáveis pelo desenvolvimento de um trabalho de orientação sexual nas escolas – apesar de não serem necessariamente os únicos. Isto também não quer dizer que esses professores trabalhem exclusivamente sob uma perspectiva biológica. Ocorre, porém, que o tema da sexualidade aparece de forma concreta na escola inserido no campo biológico e isso imprime, de uma forma ou de outra, marcas no trabalho ali desenvolvido. Por vezes, esse discurso mais biológico é permeado por um enfoque psicológico – buscando com isso superar uma visão da sexualidade muito calcada na biologia, que é freqüentemente criticada. Exemplo disso são as referências constantes a “auto-estima” e a idéia de que é preciso resgatar a auto-estima do adolescente de modo que ele pratique o sexo seguro.
A própria professora coordenadora do NAM, ao falar sobre o que diferencia o trabalho de orientação sexual hoje em relação ao que era feito no passado, destaca a presença hoje de um referencial psicológico. Segundo ela, há muito tempo este tema é tratado dentro do capítulo reprodução, quando se falava sobre doenças sexualmente transmissíveis e métodos anticoncepcionais. No entanto, demarcando algumas diferenças, diz que “não se tratava das questões de gênero, sobre a sexualidade em si, sobre o desenvolvimento do adolescente. Era mais ou menos dentro da visão fisiológica, não da visão mais psicológica.”
Principais focos de intervenção: “gravidez precoce” e DSTs/AIDS
Em entrevistas, ao serem questionados sobre o que haviam visto durante as aulas de ciências sobre sexualidade, os principais temas destacados pelos estudantes eram doenças sexualmente transmissíveis e Aids, métodos anticoncepcionais e puberdade.
Um garoto, disse que nessas aulas a professora falara sobre doenças sexualmente transmissíveis e prevenções. Completou dizendo que ela teria dado as aulas principalmente para as meninas. Questionado sobre essa última fala, explicou:
O corpo da mulher parece que é mais estudado do que o do homem. Mais isso, mais aquilo para estudar. Muito risco que tem. Quem faltou às aulas perdeu muita informação. Se algum dia por aí, tiver alguma doença, tiver filho sem esperar, é porque não prestou atenção na aula. (...) Manfred, 14 anos, entrevistado em 05.12.03.
A forma como a sexualidade adolescente tem sido problematizada, como demonstrei, parece exercer forte influência na forma de conceber a orientação sexual na escola. Gravidez na adolescência, disseminação da AIDS entre jovens, doenças sexualmente transmissíveis são assuntos importantes e recorrentes quando se fala sobre sexualidade, estando inclusive presentes nos livros didáticos e em outros materiais de divulgação, como vídeos e folders impressos – produzidos e distribuídos normalmente pelo Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde e ONGs.
Deste modo, o trabalho de orientação sexual desenvolvido na escola é fortemente influenciado por estas preocupações sociais em torno da sexualidade adolescente (gravidez e DSTs/AIDS) e abordado, em certa medida, a partir de um enfoque biológico, dada sua forma de inserção na escola.
Essa forma de conceber a orientação sexual pode ser visto nas questões da prova sobre este tema aplicada aos alunos. A professora elaborou inicialmente duas provas, uma para cada turma, e, como o resultado não foi considerado satisfatório, preparou uma prova de recuperação que foi feita em sala com consulta. As questões das provas poderiam ser divididas em quatro temas: sistema reprodutor, puberdade/adolescência, métodos anticoncepcionais e DSTs/AIDS, sendo que nessas duas últimas concentraram-se o maior número de perguntas. Várias perguntas sobre esses temas eram específicas para adolescentes. Cito aqui um exemplo de questão de cada tema: “O que é fecundação e onde ocorre na espécie humana?”, “Cite quatro alterações que se observam no corpo masculino e no corpo feminino durante a puberdade.”, “Qual o método anticoncepcional que apresenta o melhor resultado? Por quê?”, “Qual o método de prevenção mais adequado para adolescentes? Por quê?”
Tomarei aqui de exemplo uma outra questão para analisar também as respostas dos estudantes: “Pesquisas recentes revelaram que aumentou o número de adolescentes contaminados pelo vírus da AIDS, o HIV. Por que isto está acontecendo?” Esta questão estava na prova com consulta, mas sua resposta não podia ser encontrada no livro didático.
Abaixo, alguns exemplos de respostas:
Porque a relação sexual aumentou muito entre os jovens e é por isso que está acontecendo.
Porque os adolescentes estão fazendo relações sexuais mais cedo e assim não sabem o porquê das prevenções!
Porque ninguém lembra de se prevenir na hora “H”.
Porque não estão sabendo como agir, além de não usar a camisinha, elas fazem como se fosse uma brincadeira.
Porque não usam camisinha.
As respostas dos alunos variavam em torno de seis argumentos – podendo conter mais de um em cada resposta. Esses argumentos eram os seguintes: não uso da camisinha, falta de prevenção, desinformação, aumento da relações sexuais entre os adolescentes, precocidade cada vez maior das relações sexuais e contagio através do uso de drogas. O fato de as respostas conterem esses temas é indicativo de que eles tenham sido pontos abordados em aula, o que é condizente com comentários e questões levantadas pela professora em outros momentos, bem como em reuniões do NAM.
O critério adotado pela professora para a correção da prova foi a necessidade de usar camisinha. Questões que não mencionavam a camisinha eram consideradas semi-corretas e freqüentemente ela redigia a pergunta “como?” ao lado (como se prevenir).
O incentivo ao uso da camisinha é considerado importante, pois as professoras que trabalham com esses temas identificam dificuldades por parte dos adolescentes no seu uso. As três professoras de ciências entrevistadas afirmam que os garotos não estão preocupados com a camisinha, mas com a sua performance. A camisinha aparece como um complicador, pois eles temem que ela prejudique seu desempenho. Como disse uma delas: “Ele prefere correr o risco de pegar qualquer doença do que colocar camisinha, desde que fique duro e entre.” – depois desculpou-se pela expressão Professora Taís de ciências, 46 anos, entrevista realizada em 05.12.03.. Já as meninas são consideradas mais preocupadas com a camisinha, mas diz-se que nem sempre sabem negociar o seu uso.
Devido a isso, essa mesma professora destacou a necessidade de se adotar estratégias distintas com meninos e meninas para levá-los a usar a camisinha, que não estejam apenas calcadas na transmissão de informações. Com elas, seu discurso gira em torno da responsabilidade, e com eles, da erotização da camisinha, tentando convence-lo de que ela não irá abalar sua performance, muito pelo contrário. Diz que quando fala de camisinha “apela para elas”, destacando sua responsabilidade em exigir seu uso, questionando-as se querem parar de estudar para cuidar de um filho etc. Também diz que elas devem compreender o lado do rapaz de temer pela camisinha, que devem mostrar que a camisinha faz parte de sua fantasia erótica, entre outros argumentos.
Outra questão da prova acima citada era a seguinte: “O que se deve fazer para se prevenir de uma gravidez precoce?” Note-se que, também na escola, a gravidez entre adolescentes é normalmente adjetiva como precoce ou indesejada.
Durante uma entrevista com dois garotos, eles relatavam que seus pais conversavam em casa com eles sobre assuntos ligados à sexualidade. Questionados sobre o que tinham aprendido de diferente na escola em relação ao que aprenderam em casa, Marcos responde que, na escola, aprendeu sobre gravidez precoce e doenças. Felipe concorda, completando que aprendeu sobre outras doenças que desconhecia. Marcos, então, afirma: “Eu não sabia que tinha gravidez precoce!” e diz que só sabia que existia gravidez. Quando pergunto o que diferencia uma da outra, explica: “Para mim, a pessoa que planeja o filho e aceita o filho, é a gravidez normal. E a gravidez precoce é aquela pessoa que rejeita o filho.” Pergunto então se acham que todas as garotas adolescentes quando engravidam não querem o filho. Ele diz que não e conta o caso de uma vizinha de 9 anos que teria engravidado porque queria. Pergunto se, nesse caso em que ela queria engravidar, a gravidez é precoce ou não. Diz que, se ela queria, não era precoce. Seu colega, percebendo a confusão, afirma que “tem a idade também.” Ambos com 14 anos, entrevistados em 14.11.02.
A explicação de Marcos mostra uma confusão entre gravidez precoce e gravidez indesejada, mostrando que elas parecem ser tratadas como equivalentes. Ambos os adjetivos demonstram que a gravidez na adolescência é algo rejeitado, que deve ser evitado. A escola assume então o papel de educar os estudantes para isso.
Outro ponto que pode ser destacado é que sexualidade é abordada quase que exclusivamente sob um viés heterossexual e a homossexualidade aparece muito eventualmente como uma exceção ou quando se fala sobre doenças sexualmente transmissíveis. Os alunos reproduzem um discurso politicamente correto a este respeito, dizendo que não tem nada contra, mas logo depois afirmam que, apesar de não terem nada contra, acham que Deus fez o homem para gostar da mulher e a mulher para gostar do homem. Além disso, a homossexualidade feminina parece ser mais aceita que a masculina.
Considerações finais
O trabalho desenvolvido na escola parece estar pautado pela preocupação de que o adolescente conheça seu corpo e seu desenvolvimento e viva o início de sua vida sexual afastando-se da gravidez indesejada, dos perigos trazidos pela AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Parece haver, portanto, uma intenção de, a partir da informação, administrar a vida sexual dos adolescentes. Poderia aqui citar Foucault (1997: 27):
“Cumpre falar do sexo como de uma coisa que não se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, administra-se.”
Procurei aqui estabelecer qual a equação sócio-política que investiu a escola do papel de “orientar sexualmente” os adolescentes e, em linhas gerais, como esta instituição tem atuado diante de mais esta responsabilidade que lhe é atribuída. Até que ponto a escola consegue atingir seus objetivos, é uma outra questão, pois, como disse uma professora, interpelada pela instituição quanto à ocorrência de alunas grávidas, “meu trabalho não é de anticoncepção, é de esclarecimento”. Fico a meio caminho, assim como a escola, sem poder abarcar todos os efeitos que a orientação sexual tem suscitado. Esta realidade ainda nos escapa.
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