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Resumo: O tema da pesquisa aborda o papel da gestão universitária frente à formação 

docente com relação às problemáticas inerentes à sexualidade na adolescência a partir da 

legislação pertinente. Este trabalho faz parte de um projeto maior surgido de uma intervenção 

por discentes do curso de Psicologia de uma universidade comunitária da região 

metropolitana de Porto Alegre, com alunos de 14 a 16 anos em uma escola de ensino básico, 

após a procura da gestão escolar sobre brincadeiras com conteúdo sexual por parte de um 

grupo de meninas da turma. Ao darmos seguimento à análise dos materiais obtidos, 

compreendemos a indispensabilidade do aumento do escopo da pesquisa, posto que antes de 

se pensar em sexualidade na escola é necessário refletir sobre o protagonismo da gestão 

universitária na formação docente a partir dos dispositivos legais existentes. No decorrer da 

investigação, surgiram alguns questionamentos, como: 1) por que a escola buscou a ajuda do 

curso de psicologia e não do curso de pedagogia ou dos dois conjuntamente? 2) O que a 

legislação atual dispõe para auxiliar a gestão universitária na formação docente com relação 

às problemáticas inerentes à sexualidade na adolescência que ocorrem na escola básica? A 

metodologia utilizada é de ordem qualitativa e recorreu à pesquisa bibliográfica, 

fundamentando-se no diário de campo dos pesquisadores. Como parte preliminar dos achados, 

constatamos a importância de fazer-se cumprir a legislação relativa ao tema da sexualidade, 

assim como o papel da gestão universitária e dos professores para com os alunos, dentro ou 

fora da sala de aula. Permanece a certeza do valor de debater a sexualidade no âmbito escolar, 

tendo em vista o bem-estar do aluno, para assim construirmos uma quebra de tabus efetiva por 

intermédio do diálogo com pais, professores e gestão escolar. Além disso, é necessário 

promover a reflexão dos adolescentes sobre si mesmos e sua sexualidade, objetivando 

reconhecer a importância de a universidade incentivar grupos de trabalho sobre temas 

pertinentes como a sexualidade, além de projetos de extensão, proporcionando assim, 

importante serviço à comunidade.    
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A adolescência é um período de importantes mudanças, tanto físicas quanto 

comportamentais. Neste entendimento, esta fase da vida condiz a um período de curiosidade e 

descoberta sobre si e sobre os outros e pela demanda da própria independência, a qual auxilia 

na evolução da personalidade (ERIKSON, 1976). Entendemos a sexualidade além do 

biológico, sendo ela, portanto, algo da dimensão subjetiva do ser humano. Após diversas 

leituras que encontramos no decorrer do caminho, muitos autores concordam que a 

sexualidade é construída através do âmbito social. Neste sentido, Macedo et al (2013, p. 104) 

elucidam que “é uma construção histórica, cultural e social, e se transforma conforme mudam 

as relações sociais”. Eles ainda explicam que a sexualidade é uma parte importante do 

desenvolvimento da vida dos sujeitos e que isso implica condutas e vontades relacionadas às 

emoções: como prazer, felicidade, afetividade, e a utilização da liberdade, bem como a saúde 

(MACEDO et al, 2013).  

A busca pelas dúvidas sobre a sexualidade se dá, por vezes, de maneira informal no 

ambiente escolar. Os professores e gestores devem dar espaço para esses alunos debaterem o 

tema. Bertolini (2015, p. 43) denomina este modo informal que os estudantes trazem de 

“Educação Sexual informal” e ainda ressalta que é dever da escola dar lugar para essa escuta, 

pois “os educadores devem aproveitar de forma espontânea as curiosidades, questionamentos 

ou situações ocorridas durante as aulas e ampliar os conhecimentos sobre o tema”. 

No decorrer da formação docente, o curso de psicologia e o de pedagogia não 

contemplam disciplinas específicas que deem enfoque ao tema da sexualidade. Dessa 

maneira, a dimensão prática da formação docente se ancora, principalmente, em estágios e 

projetos de extensão. A universidade disponibiliza durante o curso a oportunidade de articular 

os conhecimentos teóricos e a aplicação dos mesmos, o que é muito significativo, pois 

permite um aprofundamento em assuntos de interesse dos estudantes, partilhar experiências, 

conceitos e técnicas (MARTINS e SOUZA, 2013). A ideia é que não seja passado o antigo 

modelo higienista, como destaca Bertolini (2015, p. 39), quando alerta que “os conteúdos dos 

programas de educação sexual não podem se resumir aos aspectos biológicos da sexualidade, 

mas adicionar a esses, os aspectos psicológicos”. 

Dito isso, este artigo tem como tema o papel da gestão universitária na formação 

docente. O objetivo consiste em refletir sobre o protagonismo da gestão frente à formação 

docente com relação às problemáticas inerentes à sexualidade na adolescência a partir da 

legislação pertinente. Trata-se de um trabalho que faz parte de um projeto maior surgido de 

uma intervenção realizada por discentes do curso de Psicologia de uma universidade 

comunitária da região metropolitana de Porto Alegre, com alunos de 14 a 16 anos em uma 



 

 

escola de Educação Básica. A escola buscou ajuda porque não sabia lidar com brincadeiras 

com conteúdo sexual que estavam ocorrendo por parte de um grupo de meninas de uma 

turma. A partir da presente pesquisa, dando seguimento à análise dos materiais obtidos, 

compreendemos a indispensabilidade do aumento do escopo da pesquisa, posto que antes de 

se pensar em sexualidade na escola é necessário refletir sobre o protagonismo da gestão 

universitária na formação docente a partir dos dispositivos legais existentes. 

A metodologia segue a abordagem qualitativa. Para a coleta de dados foi utilizado o 

diário de campo dos pesquisadores, a legislação pertinente e a busca de material bibliográfico 

por intermédio de livros e artigos em periódicos. Na sequência a esta breve introdução, 

apresentamos o desenvolvimento e/ou Marco Teórico. Logo após, figuram a Metodologia, os 

Resultados e Discussões, as Considerações Finais e as Referências que embasaram o estudo. 

 

Marco Teórico 

 

O protagonismo da gestão universitária na formação docente  

Lapolli et al (2014, p. 8) definem que a gestão universitária “tem relação com seu 

comportamento e desenvolvimento, estando relacionado com a forma de adaptação ou 

transformação ao ambiente que está inserida”. Destacam ainda que as universidades são as 

grandes fomentadoras de saberes. Assim, podemos entendê-las como incentivadoras de 

projetos, estágios, monitorias, entre outras formas de conhecimento complementar, as quais 

transcendem as disciplinas das matrizes curriculares. 

Ao observamos o âmbito educacional como “espaço democrático e de decisões” e a 

importância do gestor como facilitador desse espaço (JUNG e SUDBRACK, 2016, p. 13), 

podemos perceber a importância de os envolvidos na gestão educacional conhecerem a 

legislação. Assim, a gestão poderá assumir um viés democrático, onde todos poderão se 

expressar igualmente (FOSSATTI, 2009). Neste sentido, Libâneo (2004) ensina que uma das 

formas de a gestão adotar a participação é incorporar, nos próprios conteúdos educacionais, os 

problemas reais e atuais enfrentados pela comunidade na qual a instituição está inserida.  

A autora Lucchesi (2012, p. 33) delimita o papel do diretor, que interpretamos aqui 

como gestor, quando esclarece que este “deve ter o perfil de mediador, o que exige equilíbrio 

profissional, para lidar com as tensões entre alunos, corpo docente, comunidade e Estado”. 

Ainda nos estudos de Lucchesi (2012), a autora refere-se ao tipo de poder executado na gestão 

da instituição de ensino e a oposição que pode surgir, como ela denomina, a uma gestão 

autoritária.  



 

 

Freud (1921, p. 65) fala sobre o papel do líder na massa, sendo então, a instituição de 

ensino vista como uma massa e o gestor como líder. Nesse sentido, “Muitos iguais, que 

podem identificar-se uns com os outros, e um único, superior a todos eles — esta é a situação 

que se acha realizada numa massa capaz de subsistir”. No mesmo sentido, Lück (2014) ainda 

contextualiza a gestão educacional como uma forma gerenciar a instituição de ensino como 

um único grupo, uma equipe, o que se conecta com os achados nos escritos de Freud (1921).  

 

Por que a escola buscou a ajuda do curso de Psicologia e não do curso de 

Pedagogia ou dos dois conjuntamente?  

Como vimos na introdução do presente trabalho, é de grande importância a 

disponibilização de estágios e projetos de extensão pela universidade, dando oportunidade 

para o aluno aprofundar seus conhecimentos básicos em assuntos de seu interesse. As autoras 

Jung e Sudbrack (2016, p. 14) caracterizam essas ações como “autonomia do estudante” cuja 

origem pode estar “na pesquisa, na desconstrução e reconstrução dos conteúdos, permitindo-

lhe pensar e ter iniciativa para argumentar e contra-argumentar”. Percebemos, por meio 

dessas reflexões, a importância da iniciativa por parte dos alunos de se inserirem ativamente 

na futura profissão, já no decorrer da formação.   

A escola é o primeiro ambiente, além da família, no qual a criança e o adolescente são 

inseridos e, como na sociedade, o ambiente educacional traz diversidade cultural e social. 

Portanto, isso pode trazer “uma gama de demandas também, que apresenta como empecilho 

para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento do trabalho do profissional de 

educação, por ter que atuar muitas vezes fora do contexto da sua formação” (SILVA e 

FERREIRA, 2014, p. 7). Neste contexto, evidenciamos a importância da equipe 

multidisciplinar (ou multiprofissional) no âmbito educacional.  

A importância do pedagogo dentro da equipe de trabalho multidisciplinar talvez não 

seja considerada assim como a do psicólogo e, talvez por isso, a escola tenha procurado 

somente o curso de Psicologia. Araújo (2006) corrobora com nossa hipótese quando elucida a 

dificuldade que muitos profissionais da área da educação encontram quando se deparam com 

queixas dentro ou fora da esfera da sexualidade. Segundo o autor, “a crise do curso de 

pedagogia gera uma certa indefinição, principalmente, no que tange ao atendimento das 

queixas escolares. O pedagogo, então, busca especializações que legitimem a sua atuação 

nessa área” (ARAÚJO, 2006, p. 99-100). 

Compreendemos aqui a equipe multidisciplinar como incentivadora da qualidade de 

vida dos profissionais da escola e do alto desempenho dos mesmos. Trata-se de uma equipe 

que trabalha em torno de um único objetivo, que é o estudante, com profissionais de 



 

 

diferentes áreas. Ponsoni et al (2007) e Silva (2009) também destacam essa importância do 

trabalho colaborativo entre a equipe multidisciplinar. No mesmo sentido, Silva e Ferreira 

(2014, p. 17) indicam o papel da equipe multidisciplinar: “o trabalho multiprofissional 

implica em responsabilidade, respeito aos demais profissionais, pois cada um realiza o seu 

trabalho pensando também no grupo, de forma que a equipe cresça, principalmente, na 

qualidade dos serviços prestados”.  

Diante disso, percebemos a importância de as Instituições de Ensino Superior (IES) 

atuarem como motivadoras das equipes multidisciplinares já na gestão da educação superior, 

fazendo isso por intermédio de projetos de extensão, grupos de trabalho, etc, com alunos de 

diferentes cursos da universidade. Ao promover esse trabalho colaborativo, a IES não só 

contribui com importante serviço para comunidade, mas também estimula os alunos a se 

integrarem nesse modelo multiprofissional que possivelmente encontrarão no decorrer de suas 

carreiras.  

Assim, nota-se a importância de um trabalho conjunto entre os gestores do Ensino 

Superior e os gestores da Educação Básica, no sentido de se constituírem e se identificarem 

como gestores educacionais, independentemente do nível de ensino no qual atuam. Importa, 

isso sim, trabalharem juntos na solução de questões que abordam as juventudes, como o tema 

da sexualidade, sempre almejando uma educação de qualidade, a qual tem como finalidade a 

formação do ser humano de forma integral e integradora. 

 

A formação docente e as problemáticas inerentes à sexualidade na adolescência 

A adolescência é um termo relativamente recente, assim como o próprio conceito de 

infância. Depois da proclamação da República, em 1889, houve maior interesse em relação à 

criança e ao adolescente, como ressalta Custódio (2006, p.8):  

  

O Brasil conviveu, pelo menos até a instalação da República em 1889, com um 

modelo caritativo-assistencial de atenção à infância representada pelas práticas de 

abandono, exposição e enjeitamento de crianças que, em regra, tinham como destino 

o acolhimento por famílias substitutas e a institucionalização nas Rodas dos 

Expostos. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, os direitos da criança e do adolescente baseiam-se no 

respeito aos direitos humanos, levando em consideração que cada sujeito é único e singular. 

Assim, a partir desse dispositivo,   

 

O princípio da proteção integral é decorrente do reconhecimento dos direitos 

humanos de crianças e adolescentes como direitos fundamentais e tem por objetivo o 

desenvolvimento físico, psicológico, moral, espiritual e social da criança e do 



 

 

adolescente em condições de liberdade e dignidade, considerando à condição 

peculiar de pessoas em desenvolvimento (CUSTÓDIO, 2006, p. 17). 

  

Moraes e Vitalle (2015, p. 2524) trazem um estudo de suma importância para a 

pesquisa com relação ao tema da sexualidade na adolescência e a legislação, pois nesse artigo 

analisam e discutem “documentos internacionais da ONU com as legislações produzidas no 

Brasil a partir de 1950”, até o ano de 2010. De acordo com as autoras, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) dá início ao debate em torno do tema da sexualidade focado, 

primeiramente, na saúde sexual e reprodutiva, posteriormente inserindo-se ao longo dos anos, 

na abordagem dos direitos. 

No Brasil, as legislações que permeiam esse assunto são poucas, segundo Moraes e 

Vitalle (2015), fazendo-se assim necessário o uso do conhecimento de profissionais que 

trabalham com divergências éticas e de ideias no seu exercício da profissão. Estes, 

entendemos, como profissionais da área da saúde, educação, etc. O anteriormente exposto fica 

claro quando expõem que “mesmo com algumas políticas neste setor, no Brasil o nível de 

informação dos adolescentes sobre sua sexualidade ainda é pequeno, sobretudo entre as 

meninas, o que aumenta a vulnerabilidade” (MORAES e VITALLE, 2015, p. 2524). 

O ano de 2009 foi extremamente marcante, porque surgiram novas condições legais 

importantes, como alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, na lei conhecida como 

Lei do Estupro de Vulnerável, entre outras, para estabelecer uma posição ativa aos direitos 

dos adolescentes. Assim, houve a colaboração para a autonomia e a preservação em relação 

aos direitos legais e reprodutivos. Novamente, os achados de Moraes e Vitalle (2015, p. 

2529), esclarecem que:  

 

A atuação da ONU e do Brasil em consolidar um conceito amplo de direitos 

reprodutivos e saúde sexual, não tem sido em vão. Os esforços vêm sendo 

alcançados gradativamente, acompanhados pela sociedade civil através do controle 

social, ampliados e aprofundados com o auxílio da ciência, das mudanças culturais e 

de novas conjunturas econômicas e sociais, e tem substancialmente provocado 

impactos positivos no mundo. 

 

Visto que, de acordo com a Constituição (BRASIL, 1988), o acesso à educação é um 

direito de todos os cidadãos, Junior (2016) problematiza um ponto importante da evasão 

escolar, a qual pode ter sua origem em questões relacionadas à sexualidade. No entendimento 

do autor, “é relevante notar que pesquisas quantitativas que abalizem dados irrefutáveis sobre 

a evasão escolar pertinentes ao preconceito e à discriminação dessas pessoas [travestis e 

transexuais] praticamente não existem” (JUNIOR, 2016, p. 174). Segundo a lei nº 8.069 de 13 

de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu parágrafo único:  

 



 

 

 

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem 

discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, 

religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 

aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 

outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que 

vivem. (BRASIL, 1990).  

 

Posto isso, faz-se necessário que os docentes e gestores tenham um olhar atento e uma 

escuta sensível (SILVA, 2016) diante do aluno, sempre visando sua individualidade como ser 

humano que merece respeito. Como já discutido, tais problemáticas podem ser exercitadas 

através de projetos de extensão, grupos de trabalho e estágios que a IES disponibiliza para os 

estudantes.  

 

Metodologia  

 

A metodologia do presente estudo caracteriza-se por uma abordagem de ordem 

qualitativa. Foi utilizado como fonte de coleta de dados o diário de campo dos pesquisadores, 

bem como a legislação pertinente e uma revisão da literatura realizada por intermédio de 

livros e artigos publicados em periódicos científicos. As buscas foram realizadas em 

plataformas de periódicos, sendo estas: Capes Periódicos, Scielo e Google Acadêmico, por 

intermédio dos descritores: sexualidade na adolescência; gestão universitária; legislação; 

universidade comunitária. 

Através da “leitura flutuante” (BARDIN, 2004, p. 60) que corrobora com a etapa 

“formulação do problema” de Gil (2008, p. 31), ao darmos seguimento à análise dos materiais 

obtidos, compreendemos a indispensabilidade do aumento do escopo da pesquisa. Ao afunilar 

a pesquisa, nos deparamos com algumas questões norteadoras, sendo elas: Por que a escola 

buscou a ajuda do curso de Psicologia e não do curso de Pedagogia ou dos dois 

conjuntamente? e O que a legislação atual dispõe para auxiliar a gestão universitária na 

formação docente com relação às problemáticas inerentes à sexualidade na adolescência?. Na 

sequência, relacionamos os questionamentos elencados à etapa “da construção de hipóteses ou 

determinação dos objetivos” da pesquisa (GIL, 2008, p. 31).  

Dessa maneira, o estudo está organizado da seguinte maneira: Introdução, Marco 

Teórico, dividido em subtítulos. Na sequência, apresentamos a Metodologia, Resultados e 

Discussões, Considerações Finais e Referências. Posto isso, observamos que se trata da etapa 

de pesquisa denominada por Gil (2008, p. 32) como “delineamento da pesquisa”.  

 

Resultados e discussões     



 

 

 

Por intermédio da investigação observamos a importância de disciplinas nas matrizes 

curriculares das IES (especialmente do curso de Pedagogia e Psicologia), sobre sexualidade e 

como abordar e ter uma escuta sensível (SILVA, 2016) dentro e fora do âmbito escolar. Neste 

sentido, consideramos a relevância do papel da gestão universitária na formação desses 

profissionais. Referente à matriz curricular França (2007, p. 85) destaca que “entre as várias 

etapas a serem cumpridas, impõe-se a necessidade da construção e constante revisão de uma 

matriz curricular, cuja principal função é declarar que competências se esperam dos alunos ao 

final de um determinado segmento educacional.”.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de pedagogia segundo Arantes e Gebran 

(2014, p. 293), deixam a desejar no sentido da constituição do perfil do pedagogo. Segundo os 

autores, “A nova LDB 9394/96 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia - Resolução CNE/CP nº01 de 15 de maio de 2006, não colaborou em nada com a 

identificação da identidade do pedagogo, uma vez o foco principal do curso é a formação 

docente”.  

Já sobre as Diretrizes Curriculares Melo e Barreto (2014, p. 688) ressaltam que “a 

partir da implementação de Diretrizes Curriculares a formação em Psicologia tem agregado ao 

seu campo uma bricolagem de conhecimento que favorece o questionar-se a partir de outras 

vertentes”. Dessa forma, podemos inferir que os marcos legais do curso de Psicologia estão 

mais abertos à formação de uma equipe multiprofissional, do que os da Pedagogia. 

Nota-se, portanto, que um dos papéis da gestão escolar está em rever constantemente o 

currículo, de forma que atenda às demandas da atualidade. Ainda neste sentido, a criação de 

equipes multidisciplinares e o envolvimento dos estudantes na discussão curricular caracteriza 

uma gestão democrática e atenta às demandas contemporâneas.   

Embora o tema sexualidade tenha avançado um longo caminho ao longo do tempo, 

vindo à luz de maneira mais saudável e diversificada, observamos, durante a nossa pesquisa, 

que o material que a legislação dispõe sobre o mesmo ainda é escasso. Gagliotto (2014, p. 18)  

põe em evidência um importante pensamento a esse respeito: “a dimensão política da 

sexualidade é uma investigação sobre as relações de poder presentes nas relações sexuais. A 

política da sexualidade é muito pouco estudada”. Diante disso, salientamos que o modelo 

patriarcal ainda está fortemente na nossa sociedade e nas instituições educacionais também.  

 

Considerações finais        

 



 

 

Por meio dos achados, constatamos a importância de fazer-se cumprir a legislação 

relativa ao tema da sexualidade. Neste sentido, o papel da gestão educadional, de forma 

ampla, seja na universidade ou na escola de educação básica, é fundamental na orientação e 

formação continuada dos professores para que possam auxiliar os estudantes, dentro ou fora 

da sala de aula. 

Permanece a certeza do valor de debater a sexualidade na instituição educacional, 

tendo em vista o bem-estar do aluno, para assim construirmos uma quebra de tabus efetiva por 

intermédio do diálogo da gestão educacional com pais, professores e estudantes. Neste 

cenário, emerge a importância da promoção da reflexão dos adolescentes sobre si mesmos e 

sobre sua sexualidade. Para tanto, a universidade pode, por meio dos seus gestores, incentivar 

grupos de trabalho sobre temas pertinentes como a sexualidade, além de projetos de extensão, 

proporcionando assim, importante serviço à comunidade. 

Desta forma, a presente pesquisa pretende suscitar estudos futuros na área, talvez 

trazendo dados empíricos sobre a temática, de forma a disseminar boas práticas já 

experimentadas neste campo entre universidades e escolas, estreitando assim o vínculo entre 

ambas.  
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