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    Introdução

A célebre afirmação de que a anatomia é o destino, hoje em dia já não mais se aplica: a sexualidade se inscreve nos corpos desde muito cedo (Freud, 1905). Entretanto, conforme salienta Louro, a identidade sexual deve ser contextualizada, pois “a inscrição dos gêneros - feminino ou masculino - nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura” (LOURO, 2000, p11).
Foi somente em meados do século XX que se passou a falar dos adolescentes como um grupo específico diferente das crianças e dos adultos. Antes, estes não eram um fato social reconhecido ou um grupo social, mas apenas uma faixa etária (CALLIGARIS, 2000). 
A atual glorificação e exposição da qual o corpo é submetido vieram contribuir para que crianças e adolescentes passassem a ser reconhecidos como sujeitos detentores de uma sexualidade, corroborando a tese sustentada por Freud, no início do século passado, ao afirmar a sexualidade infantil (FREUD, 1905).
Na atualidade, a “transformação das intimidades” (Giddens, 1993) fez com que a questão da sexualidade, antes considerada essencialmente ligada à vida privada, passasse a ser algo de domínio público, produzindo assim, uma transformação no que tange as questões de gênero e comportamento sexual. Se antes, a repressão sexual impôs rígidos padrões a serem seguidos, hoje a liberdade sexual se impõe como regra à obtenção do prazer e da felicidade, libertando o corpo dos antigos pudores morais, despertando interesses e cuidados como o bem-estar corporal, assim como a importância dada à vida sexual. A sexualidade tornou-se algo transparente e visível, despertando interesses diversos, inclusive dos educadores.
Esta mudança nos meios de vigilância, parece estar despertando um novo olhar sobre a sexualidade e produzindo uma nova identidade sexual, guiada pela exposição e valorização dos corpos, um afrouxamento da disciplina repressiva e um constante cuidado com o corpo e com os riscos à saúde.
Entendemos que os jovens, atravessados pelas profundas transformações na cultura, fazem parte de um grupo social que têm suas identidades em xeque. Ocorrem alterações metabólicas através da produção hormonal que possibilitam o início da atividade sexual reprodutora, assim como alterações definidas pela cultura que caracterizariam a entrada na adolescência. É a partir desta constatação que os adolescentes são ensinados a se responsabilizar pela condução de sua sexualidade, tendo que administrar os riscos de uma vida sexual ativa. Aprendem que devem e como devem usar preservativos e anticoncepcionais, são alertados acerca das responsabilidades de uma gravidez e dos riscos de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Em outras palavras, a responsabilidade em relação à condução da sexualidade faz parte da produção de sua identidade.   
As teses da autopreservação e do autocontrole, implicam na produção do “sujeito sexual", aquele indivíduo capaz de ser agente regulador de sua vida sexual, regrado por normas consensuais entre ele e seu parceiro (a). Essas normas regulam também os grupo de pares, a família e as normas culturais as quais o sujeito está inserido, ainda que este tenha acesso a meios de efetuar uma escolha que implique em sexo seguro (PAIVA, 1996).
E qual a importância da escola neste processo? A necessidade de reconhecer a juventude como um significativo segmento social, com questionamentos específicos reforça a importância da educação e da escola como lugar de transmissão, produção de valores ou mesmo de reprodução de modelos de identidade. É a partir dessa problemática que pretendemos discutir neste trabalho a participação da escola na produção da identidade sexual. Como a educação, através da escola, participa da construção e da produção da identidade sexual dos adolescentes? 

Metodologia

Para investigarmos a participação da escola na produção da identidade sexual do adolescente, fizemos uma pesquisa de campo de caráter quanti-qualitativo aplicando um questionário misto composto por onze perguntas, em alunos da 7ª série do ensino fundamental de duas escolas, uma da rede pública estadual e outra particular. A escola pública encontra-se localizada no município de São Gonçalo. Seus alunos são oriundos de diversos bairros deste município e representam famílias de baixo/médio poder aquisitivo. É uma escoa tradicional, dedicada à formação de professores para o magistério de primeiro e segundo grau. A escola particular esta situada no bairro de Icaraí, no município de Niterói. Seus alunos residem em bairros adjacentes à escola e representam famílias de médio/alto poder aquisitivo.
A utilização deste instrumento de pesquisa nos permitiu analisar respostas e justificativas dadas por um número expressivo de sujeitos, que representam o universo de jovens cuja faixa etária situada entre os 13 e 17 anos afloram as questões sexuais. 
Nas respostas fechadas foi feito um levantamento de percentagens simples, e nas perguntas que solicitavam justificativas foi dado um tratamento qualitativo através de uma análise categorial temática (BARDIN, 1979; RICHARSON, 1999). 
A princípio, os alunos foram reunidos em pequenos grupos de cinco. A cada grupo foi oferecido um exemplar do questionário para uma breve leitura e discussão do mesmo, durante quinze minutos, aproximadamente. A seguir, solicitamos as respostas de forma individual. Os alunos de ambas as escolas foram bem receptivos à tarefa solicitada respondendo a todas as questões. 
Na escola estadual foram aplicados 41 questionários em 13 alunos do sexo masculino e 28 do sexo feminino, na faixa etária entre 12 e 15 anos. Na escola particular, foram aplicados 44 questionários em 24 alunos do sexo masculino e 20 do feminino, totalizando 85 questionários aplicados em alunos na faixa etária entre 12 e 17 anos, em ambas as escolas. De modo geral, as perguntas do questionário buscaram abordar a forma pela qual a educação sexual era transmitida na escola, como os alunos se sentiam em relação a esta transmissão e se percebiam mudanças significativas entre a educação sexual que recebiam e a que seus avós e pais receberam.
Como fundamento teórico utilizamos Michel Foucault (1980; 1987) como norteador à compreensão e descrição da “Sociedade Disciplinar”, para qual a pedagogia e, em especial, a escola tem um importante papel na produção de “corpos dóceis”. Phillipe Ariès (1978) nos auxiliou a compreender o lugar da criança e do adolescente na chamada sociedade disciplinar. Deleuze (1992) nos apontou a passagem da configuração da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, assim como Giddens (1991; 1993; 2002), serviu para refletirmos as conseqüências da modernidade tardia. 

A Pedagogia do corpo - a questão disciplinar
      
No início do período medieval não havia nas escolas a separação em idades e tampouco a formação de classes como instrumento disciplinar. Dispostos na mesma turma, crianças das mais diversas idades misturavam-se aos adultos. A escola medieval não era destinada às crianças, mas era uma espécie de escola técnica destinada à instrução dos clérigos (ARIÈS, 1978, p170). 
A partir do século XVI, a imposição de uma disciplina às crianças será reflexo do sentimento de “paparicação”. Este surge primeiro com a família e, depois com a preocupação dos moralistas quanto ao comportamento infantil, trazendo como conseqüência, o respeito pela infância e pelo “sentimento das idades”. É neste contexto que a obra de La Salle floresce e antecipa o “respeito pelo aluno”. 
Jean-Baptite de La Salle tornou-se padre em 1678, passando a se interessar pela educação infantil e dos pobres, e pela formação daqueles que se dedicariam a este fim, os professores. Seu projeto pedagógico se notabiliza pela imposição de uma rígida disciplina dentro da escola. Cuidar de crianças exige formação adequada e é nesse sentido que podemos ressaltar a importância de La Salle e sua preocupação com a formação do professor.
A pedagogia Lassalista tem uma dupla função: por um lado, controla e impede; por outro, atua como suporte das ações do educando para além do ambiente escolar. Traz também, com seu projeto pedagógico, a separação entre ricos e pobres através da divisão entre escola pública e particular.
O avanço da educação se reflete nas escolas através da hierarquização dos lugares com a introdução das disciplinas. Ao mestre é exigido seriedade e rigor, enquanto que o silêncio será um dos artifícios que ele utiliza para manter o controle e a estreita vigilância sobre a turma. A “lei do silêncio” transcende a fala, pois será preciso manter nas salas também o silêncio do corpo, pois nenhum movimento é admitido. Para tal, se introduz na escola uma cadeia de vigilância sobre o corpo docente e discente através de uma rigorosa fiscalização e obediência hierárquica, que seguirá o modelo proposto por Bentham para as prisões, através de seu modelo panóptico de controle social. 
O dispositivo panóptico é uma edificação circular cujo interior encontram-se as celas, em cada uma delas há uma janela voltada para fora que é feita para entrar o ar e a luz sem que seja possível ver do seu interior o que se passa do lado de fora. No centro, encontra-se a torre onde um vigia controla e tudo vê. 
Este princípio será adaptado à escola, pela disciplinarização do corpo e seus movimentos, através do respeito e obediência ao mestre. Nesse sentido, o corpo, principalmente o infantil, passa por uma operação de “pedagogização” e a disciplina escolar será a expressão mais visível deste processo (NARODOWSKI, 1994).  
Encontramos, na pedagogia de La Salle, os princípios de funcionamento dos corpos dóceis nas escolas através do rígido controle disciplinar exercido pelo mestre, sua localização privilegiada dentro da sala de aula, que se traduz em vigilância, controle e silêncio. Esta invenção não se deu de forma súbita, ela é produto de uma multiplicidade de processos. 
A cristalização social das idades produziu uma progressiva exclusão da criança do mundo do trabalho. O aprendizado, forma geral de iniciação ao trabalho, selou precocemente o fim da infância, marcando a entrada do jovem aprendiz na vida adulta. Com isso, houve uma transformação das práticas disciplinares que deixaram de ser ministradas aos sujeitos isoladamente para serem aplicadas à sociedade como um todo. O corpo a ser disciplinado passou a ser o corpo social por efeito da ação do Estado, que deu um sentido múltiplo de dimensão de proteção ao indivíduo, seja pela educação, seja pela saúde, através da instauração dos métodos de assepsia e medidas de profilaxia, inaugurando, dessa forma, o controle médico e a progressiva condenação dos prazeres do corpo. 
O progresso da práxis pedagógica, ao introduzir nas escolas a pedagogia do silêncio, contribuiu para a tarefa com a qual a escola progressivamente se identificou, quer seja, a produção dos “corpos dóceis”. Foi nesta perspectiva que a repressão sexual aliada aos ideais modernos de comportamento e conduta, progressivamente se instaurou no cenário cultural europeu. Estes ideais Freud definiu como “Moral sexual civilizada”.

A Moral sexual civilizada

O final do século XIX prenunciou o que viria a ser o século seguinte na Europa e mais precisamente em Viena. No campo cientifico, especialmente na medicina, uma gigantesca revolução estaria por vir. Será neste cenário que em 1900 Freud fará seu debut com a “Interpretação dos Sonhos”, criando um novo ramo para o conhecimento, a psicanálise.
Com a publicação dos “Três Ensaios para uma teoria sexual” (Freud, 1905), o autor amplia o conceito de sexualidade com o conceito de pulsão. A libido é entendida como energia cuja função é possibilitar o investimento pulsional em determinado objeto, que ganha atribuição sexual. Define, ainda, o polimorfismo pulsional infantil e a atividade auto-erótica como forma de investimento libidinal em determinadas partes do corpo - as zonas erógenas - tentando demonstrar que sexualidade não se reduz apenas a genitalidade. Freud caracteriza os aspectos exibicionistas nas crianças que, sob os efeitos da repressão cultural, serão transformados, mais tarde, por conseqüência e ação do que seja moralmente condenável, em vergonha (FREUD, 1908; 1927; 1930). 
Em “A moral sexual civilizadada e a doença nervosa dos tempos modernos” (Freud, 1908) o autor articula o estabelecimento da neurose com os efeitos da vida moderna. Reafirma a sexualidade como fator desencadeante das neuroses, salientando o fato de que “nuestra cultura descansa totalmente en la coerción de las pulsiones” (p1252), principalmente das tendências hostis e agressivas de nossa personalidade. Através da repressão da finalidade sexual obtida pela ação sublimatória, a libido dessexualizada é posta a serviço da construção de bens culturalmente aceitos, contribuindo para o reforço da repressão disciplinar da sexualidade nas escolas.
Assim, por meio da educação e da saúde, o projeto político-pedagógico Iluminista sustentou na figura do cidadão o modelo ideal do homem civilizado e, para tal, foi preciso dar ênfase aos processos sublimatórios. Entretanto, para Freud, tal ação teria um preço a ser pago. A queda na neurose seria o pagamento que se faria pelas limitações colocadas ao sujeito em função da manutenção dos ideais civilizatórios. 



A cultura de risco e a sociedade de controle

Lyotard aponta como uma das hipóteses da pós-modernidade o fato de que esta estaria relacionada com as mudanças do estatuto do saber, principalmente do saber científico e de sua legitimação a partir das relações que se estabelecem entre a ciência, ética e política. Para este autor, o saber científico é como um discurso que passa a ter importante valor como mercadoria (LYOTARD, 2000). 
A deslegitimação do saber encontra-se alicerçada em sua progressiva exteriorização em relação aos sujeitos, à medida que rompe o antigo princípio sustentado pela idéia de que a aquisição de saber é correlativa a formação do indivíduo. O saber como mercadoria, passa a ser algo que se comercializa, perdendo seu valor e passando a ser algo a ser avaliado através do desempenho e das performances.
Enquanto que para Lyotard, a deslegitimação do saber e o domínio das narrativas como nova ordem discursiva são considerados os emblemas da pós-modernidade, Giddens vê esses fenômenos por outro viés: ele aborda a discussão entre modernidade e pós-modernidade sob a ótica da descontinuidade do desenvolvimento social moderno. A característica principal da modernidade estaria relacionada ao surgimento de mecanismos de desencaixe definidos como um “deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço” (GIDDENS, 1991, p36).
Em “Modernidade e Identidade” Giddens (2002) define a modernidade tardia como cultura do risco. A noção de risco organiza o mundo social à medida que “o futuro é continuamente trazido para o presente por meio da organização reflexiva dos ambientes de conhecimento” (GIDDENS, 2002 p.11). Todavia, se por um lado há uma redução dos riscos em determinadas áreas, por outro, o caráter globalizado dos sistemas sociais na modernidade tardia introduz novos riscos inteiramente desconhecidos em épocas pretéritas. Porém, o autor afirma que nunca estivemos envolvidos com a idéia de risco como estamos na atualidade: guerras, atentados, epidemias, etc, dominam o cenário mundial. 
No caminho do cálculo dos riscos nos deparamos com a importância dos seguros, das estatísticas e do monitoramento, que estão cada vez mais atrelados às políticas de segurança, no campo privado ou público. Trata-se de construir cenários, prever e antecipar eventos. O risco então, “se refere a eventos futuros ligados às práticas presentes direcionados a colonização do futuro” (GIDDENS, 2002, p126).
No tocante a sexualidade, os riscos parecem estar também ligados às políticas de prevenção através da importância de conscientizar os jovens de se cuidarem, de se protegerem.
Para Deleuze (2000), Foucault foi um dos primeiros a anunciar os limites do modelo de sociedade disciplinar. Na atualidade impera um novo modelo social, a sociedade de controle. O funcionamento deste novo modelo de sociedade prima pelo controle contínuo e pela comunicação instantânea (DELEUZE, 2000, p216).
Prever e antecipar eventos futuros implica também em controlar. Somos regidos por senhas que determinam as possibilidades de acesso a lugares e informações. Os locais de concentração da produção foram deslocados para um segundo plano e os espaços fechados tornaram-se dispersivos. No campo da educação, a atual sociedade de controle caracteriza-se pelo processo de avaliação contínua e pela formação permanente.
A denominação sociedade de controle pode ser enriquecida com o que Debord (1992) anunciava como “sociedade do espetáculo”. Nesta, é preciso ver e ser visto por alguém, e para isso se dá extrema importância ao olhar e conseqüentemente àquilo que é visível, aprazível e belo.
Do corpo velado, preso à culpa e ao pecado, convivemos hoje com a idéia de que o corpo é algo a ser consumido. O corpo domado e docilizado que serviu como instrumento para o trabalho, durante o capitalismo de produção, transformou-se, a partir da mudança de vetor imposto pelo capitalismo de super produção, em corpo de consumo sob o patrocínio dos ideais estéticos de beleza e juventude. A imagem do corpo que se procura vender na atualidade está atrelada à atividade ligada ao prazer. Dessa forma, “o corpo deixa de ser investido como força de produção, passando a ser concebido como máquina de prazer” (Vaz, 1999, p5).
No momento em que a cultura privilegia o espetáculo, a adolescência se constitui no segmento social que estaria mais vulnerável aos superlativos que marcam e definem a atualidade. Do consumo ao prazer, do sucesso à felicidade, a adolescência se constituiu nestas três ultimas décadas do século XX em modelo ideal a seguir, pois condensaria todos esses significantes. No atual “tele-exibicionismo”, o corpo adolescente encarna o corpo ideal, metáfora de saúde, prazer e sexualidade. São para eles que os olhares se voltam, à medida que eternizam a juventude perdida dos adultos, seus sonhos e desejos. Todavia, para os adolescentes, a vida e o prazer também estão regrados por riscos.
Hoje, a sexualidade está sendo cada vez mais falada. Enquanto Foucault denunciou a forma como a sexualidade foi disciplinada, agora ela é compreendida como “algo natural” e “vista como normal”  Estas afirmações foram retiradas das justificativas dadas por alguns dos participantes da pesquisa. . Isto se deu a partir da profunda e marcante modificação na cultura, em torno das temáticas ligadas à sexualidade. E os principais protagonistas deste deslocamento são os adolescentes.

A orientação sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais

Em seu artigo terceiro, a Constituição Federal define como objetivos fundamentais: garantir a dignidade da pessoa humana, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
No Brasil, como nunca antes, cobram-se da escola mais do que conteúdos de conhecimento: cobram-se práticas que favoreçam o desenvolvimento de determinadas atitudes necessárias ao exercício consciente da cidadania. E essas práticas devem passar inclusive pela educação sexual. Espera-se que a passagem pela escola ajude na formação de exercício da cidadania, contribuindo no estabelecimento de personalidades democráticas e participativas, capazes de conciliar interesse individuais e lutas coletivas, buscando uma maior liberdade de expressão e um reconhecimento das diferenças através da inclusão social, assim como, o direito a livre expressão da sexualidade.
Em nosso país, o tema da sexualidade foi inserido nas escolas sob os auspícios das concepções médico-higienistas do início do século XX. As preocupações destes médicos giravam em torno da masturbação e da transmissão de doenças venéreas e do preparo das mulheres para a maternidade, além dos cuidados com a casa.
Em 1968, encontrava-se na Câmara Federal um projeto de lei que propunha a introdução da orientação sexual em todas as escolas. Este projeto tramitou até 1970 e teve parecer contrário pela Comissão Nacional de Moral e Civismo (SAYÃO, 1997, p.109). Este período histórico, sob intervenção militar, ficou caracterizado pela imensa repressão político-cultural. A maioria dos trabalhos relacionados à orientação sexual teve que ser interrompida, pois estávamos na vigência do AI-5.
A década de oitenta do século passado foi pródiga na veiculação e divulgação de temas ligados à sexualidade. Passada a tempestade, o país se redemocratizou e nas escolas públicas e privadas o tema da orientação sexual passou a habitar as aulas, ainda que de forma insipiente, ligado aos conteúdos de ciências ou de biologia.
Em 1989, a Secretaria Municipal de São Paulo, sob a responsabilidade de Paulo Freire, decidiu implantar nas escolas do município um trabalho de orientação sexual pioneiro que atingiu cerca e 12 mil alunos (SAYÃO, 1997, p111). Em 1995, o M.E.C. coordenou a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, enfatizando a orientação sexual como um dos “temas transversais” a serem abordados nas escolas de primeiro e segundo graus, articulado junto a outros temas, tais como: ética, meio ambiente e pluralidade cultural. 
A orientação sexual nas escolas deve ter como objetivo problematizar, levantar questionamento e ampliar o leque de conhecimentos e de opções para que o aluno escolha seu caminho. Esta proposta se insere no âmbito pedagógico e coletivo não tendo, portanto, caráter de aconselhamento individual de tipo psicoterápico. A orientação deve ser abordada sob a ótica da transversalidade, num espaço específico na rotina escolar, dentro ou fora da grade horária. Cada uma das áreas de conhecimento trata da temática da sexualidade por meio de sua própria proposta de trabalho.
Grande parte das observações contidas nos P.C.Ns. estão na preocupação do Estado acerca do trabalho de prevenção das D.S.Ts, a partir da constatação das transformações ligadas à sexualidade ocorridas no interior de nossa sociedade nestes últimos anos. Daí a importância de levar esse tema para as escolas. A idéia central contida neste documento tem a ver com a saúde sexual reprodutiva e os cuidados necessários para promovê-la. 
Nesse ponto, podemos aproveitar a afirmação de Vaz (1999) ao constatar como sendo um dos objetivos principais da sociedade de controle as noções de autocuidado, risco e responsabilidade. 
Apesar de reconhecer a importância da curiosidade infantil em relação à sexualidade e a satisfação dessa curiosidade, o P.C.Ns. entende que a não-satisfação gera ansiedade e tensão. Daí a importância de abrir espaços onde as crianças possam esclarecer dúvidas e formular questões que “contribuam para o alívio das ansiedades que muitas das vezes interferem no aprendizado dos conteúdos escolares” (P.C.N.10, p114). Nesse sentido, a mensagem contida nos P.C.Ns parece considerar as fantasias infantis como necessariamente negativas.
No campo da educação, o objetivo maior é a formação e conscientização da importância dos cuidados de si através do cálculo dos riscos, prevendo situações a fim de que o sujeito possa, a partir daí, decidir. 

Sexualidade e educação

Instituição moderna por excelência, a escola certamente, por sua tradição iluminista, se fundamenta na idéia que o conhecimento científico tem um potencial libertador. Entretanto, no tocante à sexualidade, sabe-se que nos manuais de educação sexual se encontram unicamente explicações que contemplam o sexo como restrito ao campo biológico. 
Dada a sua organização e estrutura, a escola, enquanto instituição social, pode tender a homogeneizar os diversos aspectos culturais, principalmente na sala de aula, local onde diferentes características que configuram a cultura estão presentes. Como conseqüência, a sala de aula pode representar as diversas tensões, conflitos e contradições, tais quais aquelas que encontramos na própria sociedade. No tocante à sexualidade, a escola tornou-se um campo fértil onde crianças e adolescentes reeditam suas fantasias, desejos, conflitos, crenças e valores, além dos diferentes papéis sociais que implicam na construção de suas identidades, inclusive a identidade sexual. 
A pedagogia, como todo e qualquer conhecimento científico se apropriou de alguns pontos do saber psicanalítico para afirmar o sentido evolutivo da sexualidade a partir das zonas erógenas, o que poderia ter contribuído em tornar a psicanálise “uma caricatura da psicologia do desenvolvimento” (SOUZA, p11). Todavia, a psicanálise foi, em parte, responsável pelo fato de se levantar nas escolas o tabu envolto na questão sexual, ao ressaltar a importância do acolhimento das dúvidas e curiosidades que as crianças têm sobre a sexualidade, levando em conta o seu interesse pelo tema. 
Banalizadas e muitas vezes, restritas as informações ligadas à fisiologia do aparelho reprodutor, a maioria das informações obtidas em sala de aula referem-se a sujeitos abstratos, teóricos, objetos de estudo das ciências e não a sujeitos dotados de uma existência, portanto dotados de uma história e atravessados pelo desejo e pelos afetos. Isto pode fazer com que essas informações não sejam consideradas de utilidade pelos adolescentes em sua vida sexual, ou possam ser vistas como irrelevantes. 
Dessa forma, deixam-se de lado as múltiplas dimensões da construção das identidades entre os adolescentes as quais está ligada às questões de gênero, cor, raça, religião, classe social, entre outras. Todavia, a escola veio engrossar as fileiras da produção discursiva sobre o sexo, definido por Foucault como “genealogia do sexo” que envolvem os mecanismos da trama saber/poder/prazer sobre a sexualidade. Esta produção se traduz na atualidade à importância dada aos cuidados com o corpo, o que levou a implementação da Orientação Sexual nas escolas.
Segundo Guirado (1997) a escola é considerada como uma instituição que repete determinadas práticas sociais e ao repetir, legitima. Certas práticas são naturalizadas, o que faz com que se desconheça que poderia haver outros meios ou outros modos de lidar com a questão da orientação sexual nas escolas. Entretanto, numa instituição não nos defrontamos apenas com as questões ideológicas ligada à reprodução e a corporificação de determinadas práticas. É preciso atentar para o fato de que estas práticas implicam em discursos e para os efeitos que estes discursos produzem nos diversos agentes que compõem o universo escolar. Assim, uma “instituição se define como um conjunto de práticas conflitantes - ora divergentes, ora complementares - entre os seus atores concretos, que a constituem praticando-a” (AQUINO, 1996, p17).
Na atualidade, o desnudamento do corpo implicou na ênfase do binômio sexualidade/corpo ao reafirmar a idéia do corpo como morada da sexualidade. À escola, coube a missão de derrubar os inúmeros muros materiais e simbólicos construídos ao longo dos tempos. A temática da orientação sexual foi, sem sombras de dúvidas, uma forma que a escola encontrou para atravessar as muralhas a ela imposta. 
Parece-nos que aprendizagem não se restringe à assimilação das coisas do mundo, mas a troca com outras consciências e sensibilidades. Entretanto, é comum afirmar que os jovens vivem em outro mundo, que há um “grande abismo” entre o mundo dos adultos e dos jovens. Um desafio que se apresenta ao campo educacional é o de conseguir os “passaportes” que possibilitariam o diálogo e o compartilhamento dos diversos sentidos dados pelos adolescentes às suas questões. Mas será, principalmente, na condição de adultos significativos para os alunos, que os professores terão condições de se tornar interlocutores confiáveis, resguardando os interesses e a faixa etária dos alunos. 

   As percepções dos alunos

Conforme indicamos, para investigarmos a participação da escola na produção da identidade sexual do adolescente, fizemos uma pesquisa de campo que utilizou um questionário com onze perguntas. Nas questões fechadas fizemos um levantamento percentual simples. Nas questões abertas fizemos uma análise qualitativa das respostas dos sujeitos que será apresentada a seguir. 
A partir das recorrências temáticas das respostas dadas, fizemos um quadro comum de categorias. Não encontramos diferenças significativas entre as respostas dos sujeitos da escola pública e os da escola particular, bem como entre os participantes do sexo masculino e feminino. Este aspecto nos permitiu construir um quadro comum de categorias para ambas as escolas.

                                              EDUCAÇÃO SEXUAL
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS

   1. VALORIZAÇÃO DAS
            INFORMAÇÕES
1.1 Conversa com os pais
1.2 Papel da Escola
1.3 Meios de Comunicação

   2. LIMITAÇÕES NA ESCOLA
2.1 Ausência de discussão
2.2 Insuficiência de Informações
2.3 Desinteresse pelo tema
2.4 Desconforto

3. DIVERSIDADE DE CONCEPÇÕES
3.1 Tabus
3.2 Naturalidade

Valorização das informações

A categoria “valorização das informações” reflete o grau de importância das informações acerca da sexualidade para os alunos de ambas as escolas. De modo geral, a valorização das informações está diretamente associada à prevenção e aos cuidados em relação as D.S.T, Aids e a gravidez indesejada. 
Os pais ocupam um lugar importante nas informações dos temas relativos à sexualidade. Segundo os alunos, estes lhes ajudam a não terem dúvidas, indicando, com isso, que a escola não tem um lugar privilegiado na educação sexual. As justificativas aqui encontradas vão ao encontro dos objetivos contidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais, onde “é no espaço privado (...) que a criança recebe com maior intensidade as noções a partir das quais constituirá sua sexualidade na infância” (P.C. Ns. p112).
O “papel da escola” constituiu-se numa segunda subcategoria encontrada. Os sujeitos reconhecem e valorizam a importância desta instituição na aprendizagem dos diversos aspectos ligados a prevenção. Sentem-se gratificados pelas informações obtidas através de seus professores. 
Na subcategoria “meios de comunicação” a mídia e as leituras são considerados importantes veículos de transmissão e formação sexual. Os meios de comunicação parecem deter um papel essencial na formação identitária dos adolescentes. Este aspecto sinaliza que a produção da identidade sexual é uma produção social, para além dos muros da escola. 

2.	Limitações na escola

Nesta categoria emergiram alguns indicadores que apontam às limitações ou dificuldades das informações em relação à discussão da temática da sexualidade nas escolas pesquisadas. 
A subcategoria “ausência de discussão” diz respeito à falta de discussão dos temas relativos a educação sexual na sala de aula gerando, como conseqüência, falta de informações.
A “insuficiência das informações” apresenta a percepção de um número significativo de participantes, para os quais a temática da sexualidade não é discutida suficientemente em suas escolas. Nesta subcategoria, extraímos justificativas cujo tema alude a parcialidade das informações. Para os participantes da pesquisa, os professores transmitem informações parciais ou omitem informações. Nesse sentido, os alunos parecem desconhecer que para muitos professores a abordagem desta temática implica em lidar com seus próprios preconceitos e fantasias.
O “desinteresse pelo tema” reflete o desinteresse no tocante as questões relativas à sexualidade na sala de aula. Nesse sentido, a minimização dos riscos e importância dos cuidados de si talvez possa ser indicada. 
Embora encontrada num número pequeno de alunos, a subcategoria “desconforto” indica o sentimento produzido em alguns quando questões relativas à sexualidade na escola são abordadas, o que pode sinalizar dificuldades desses sujeitos em relação a esta temática.

3. Diversidade de concepções

A “Diversidade de Concepções” representa o modo como os sujeitos percebem as transformações ocorridas em relação à educação sexual, tomando como parâmetro à geração de seus avós e pais. 
A subcategoria “tabus” reflete as percepções dos participantes da pesquisa em relação à diferença entre sua geração e a de seus avós e também em relação à geração de seus pais. Os temas relativos aos tabus apontam para a idéia de que a temática da sexualidade era percebida e vivida pelos seus avós como pecado e ligada a preconceitos. Nesta perspectiva, podemos inferir que a geração dos avós dos participantes da pesquisa viveu seu processo de escolarização sob a égide da vigilância e da disciplina dos corpos, da repressão da sexualidade. 
A “Naturalidade” apresenta a forma como os adolescentes concebem a discussão da temática sexual, ao afirmarem que hoje, a discussão da sexualidade é um tema normal. As justificativas dos alunos apontam o fato de que as transformações na cultura possibilitaram uma maior liberdade de expressão, fazendo com que os preconceitos e tabus envoltos na sexualidade, possam ser relativizados. Certamente, a percepção de que a discussão dessa temática possa ser considerada como “algo normal”, ou “não ser nada de mais”, também pode ser vista como reflexo das inúmeras transformações ocorridas a partir das mudanças de costumes e comportamentos a que homens e mulheres participaram ao longo do último século. Valores cultuados como virgindade, casamento, etc, foram postos em xeque. A liberdade sexual, obtida através das lutas pela emancipação das mulheres foi travada, assim como seus direitos de se envolverem na decisão de quando e com quem iniciar sua vida sexual.
Conclusões

Ao longo do trabalho procuramos apontar que a identidade é um produto e uma produção discursiva, assim como a sexualidade.
A introdução da disciplinarização nas escolas implicou na instauração da “pedagogia do silêncio”, como forma de vigilância e controle sobre os corpos, através de métodos punitivos para as más condutas. Nesse período, obediência e submissão às regras impostas pelo professor, caracterizavam o bom aluno. No entanto, o modelo disciplinar parece ter sido profundamente alterado com o advento de um outro modo de organização social. Instituições como o Estado, a família e a escola, antes sólidas, refletiam de forma translúcida determinados valores e ideais, assim como legitimavam saberes instituídos. Diante da liquefação da antiga moral repressiva, na atualidade esses valores e saberes se vêem em xeque, pois estas instituições tiveram seus limites transpostos e domínios invadidos, tornando cada vez mais estreitos os espaços entre os campos do público e do privado, entre interior e exterior.
A rigidez nos comportamentos foi substituída pela flexibilização criando novos parâmetros que implica numa maior liberdade e exercício da sexualidade para homens e mulheres. Os imperativos de consumo e obtenção de prazer a qualquer custo parecem refletir esse novo tempo.
A realização desta pesquisa nos apontou que a sala de aula não pode ser considerada como um único lugar na produção da identidade sexual dos adolescentes, uma vez que os meios de comunicação e a família também são importantes veículos de produção desta identidade. Todavia, os participantes da pesquisa valorizam e reconhecem as informações obtidas com seus professores, pois estas lhes ajudam a esclarecer suas dúvidas. Consideram naturais e normais os debates acerca desta temática, percebendo que as diferenças entre sua geração da de seus pais e de seus avós são regidas pela ausência de informação em função da repressão da sexualidade a que estes foram submetidos. 
A naturalidade como a temática da sexualidade é vivida pelos adolescentes, parece refletir as transformações na cultura, a passagem de um modelo disciplinar rígido através da vigilância dos corpos, para a ausência de modelos rígidos e da importância dos riscos que envolvem os cuidados de si. A importância destes cuidados fez com esta temática adentrasse nas escolas, tornando-se parte das políticas que envolvem a prevenção e a saúde sexual para os adolescentes, a fim de torná-los responsáveis pelos seus atos e por sua sexualidade. As políticas disseminadas pelos meios de comunicação nos fazem pensar que a sexualidade, antes restrita ao casal parental, tornou-se objeto de consumo para obtenção de prazer e felicidade. 
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