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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o processo de ensino da temática orientação 

sexual na Escola Indígena de Educação Fundamental e Médio Itaty, da aldeia Guarani 

Tekoa Itaty, localizada no Morro dos Cavalos (Palhoça, SC). Para tanto, foram 

realizadas entrevistas com funcionários (diretor da escola, cacique e professora de 

Ciências) da EEIF Itaty. O presente trabalho oportuniza uma análise da atual abordagem 

da orientação sexual na EIEF Itaty, mas também procura verificar se essa abordagem 

atende as perspectivas da comunidade escolar. Além disso, evidencia se há o 

atendimento aos PCNs acerca desse tema transversal. A investigação mostrou que o 

processo de orientação sexual ocorre desde a fase da infância até a chegada da vida 

adulta, principalmente no âmbito familiar. A escola tem, nesse caso, o papel de 

aprimorar o conhecimento já trazido pelo estudante. Através da pesquisa realizada, 

ficou evidenciada uma necessidade de incluir de maneira mais específica conteúdos 

acerca do tema transversal orientação sexual no contexto de sala de aula.   

 

Palavras Chaves: orientação sexual, educação indígena e etnia guarani. 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the process of teaching the subject of sexual orientation in 

Elementary Education and Middle School Indigenous Itaty, Tekoa Itaty Guarani village, 

located on the hill of Horses (Palhoca, SC). Several interviews with officials (school 

principal, and chief science teacher) of EEIF Itaty were performed. The present work 

provides opportunities an analysis of the current approach of sexual orientation in EIEF 

Itaty, but also seeks to verify whether this approach meets the perspectives of the school 

community. Moreover, evidence is there service to NCPs about this cross-cutting 

theme. Research has shown that in the process of sexual orientation occurs at the stage 

of infancy until the arrival of adulthood, especially within the family. The school's role 

is to enhance the knowledge already brought by the student in this case. Through the 

survey, the authors emphasize a need to include the most specific content concerning 

sexual orientation transversal theme in the context of the classroom.  

 

 

Key words: sexual orientation, and Guarani indigenous ethnic education. 
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1. INTRODUÇÃO 

No ano de 2008 iniciei o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com 

Habilitação em Química no Instituto Federal de Santa Catarina/São José (IFSC).  Após dois 

semestres do curso concluídos, iniciei minha prática docente, lecionando a disciplina de 

Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental (EF.), em uma escola da rede privada. 

Ao mesmo tempo em que meus estudos evoluíam, no primeiro ano que lecionei a 

referida disciplina, me deparei com a dúvida de como ministrar uma aula sobre Orientação 

Sexual. Foi em uma aula do componente curricular Didática, estudando a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) no trecho: “o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem.” (BRASIL, p. 22) – que me despertou a curiosidade, sobre como 

se dá o processo de orientação sexual em uma Escola Indígena. Várias dúvidas surgiram, tais 

como: a orientação sexual ocorre por meio da cultura do grupo ou seguindo os parâmetros 

curriculares nacionais (PCNs)? Será que o citado tema é estruturado como no ensino regular? 

Em meio a tantas dúvidas, resolvi abrir caminhos para estudos relacionados a uma cultura 

aparentemente distante da nossa, mas que se faz presente em nosso convívio, seja nas ruas, na 

exposição de seus artesanatos no centro da cidade, nas universidades, visto que hoje há um 

curso de licenciatura indígena oferecido na UFSC. 

A escola tem um papel importante a cumprir na formação de crianças e jovens e na 

articulação com as famílias. Logo, a Orientação Sexual busca ensinar e esclarecer questões 

relacionadas à sexualidade e ao exercício da mesma, livre de preconceitos e tabus, preparando 

os adolescentes para a vida sexual de forma segura, chamando-os à responsabilidade de cuidar 

de seu próprio corpo para que não ocorram situações futuras indesejadas.  
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Em relação à questão indígena, num primeiro contato com a Aldeia Itaty, em 

dezembro de 2012, quando fui expor minhas propostas de pesquisa, a cacique Eunice Antunes 

nos revelou a importância desse contexto na escola, já que na tribo se fala sobre orientação 

sexual no âmbito familiar e comunitário, de acordo com a cultura de sua etnia, mas pouco se 

conhece sobre as DSTs, métodos contraceptivos. A preocupação da cacique ocorre, sobretudo, 

pelo fato de muitos indígenas saírem cotidianamente da Aldeia e passarem a conviver com 

outras culturas. 

Logo, tem-se como problemática de pesquisa investigar de que maneira é abordado o 

Tema Transversal Orientação Sexual na Escola Indígena de Ensino Fundamental e Médio 

(EIEF) Itaty, da Aldeia Itaty do Morro dos Cavalos, Palhoça, SC. 

O presente trabalho divide-se em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta um 

breve apanhado sobre a Educação Indígena, seus métodos de ensino-aprendizagem e sua 

longa jornada de implementação no Brasil. Ainda nesse capitulo, é exposta uma concisa 

caracterização dos povos indígenas, em especial os Guarani. Também há a apresentação da 

Escola Indígena de Ensino Fundamental e Médio (EIEF) Itaty, da Aldeia Itaty do Morro dos 

Cavalos, Palhoça, SC. 

No segundo capítulo, é descrito um breve histórico da Orientação Sexual no Brasil, é 

apresentada a sua definição e, ainda, sua inserção no currículo escolar, em forma de Temas 

Transversais, segundo os PCNs. 

No terceiro capitulo é abordada a metodologia utilizada na pesquisa. O processo 

metodológico empregado para a realização do trabalho faz uso de técnicas qualitativas de 

pesquisa, que consistem em apreender aspectos da realidade que não podem ser quantificados. 

Pode-se destacar que este método realça os valores, as crenças, as representações, as atitudes e 
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as opiniões dos sujeitos entrevistados. Foram utilizadas entrevistas abertas e semi-

estruturadas. No primeiro caso, se concede aos entrevistados maior autonomia acerca da 

construção do discurso e se proporciona ao entrevistador a obtenção de maiores detalhes e 

informações sobre o tema investigado. No segundo, visa-se atingir o objetivo da pesquisa, 

através de perguntas específicas.  

As entrevistas foram realizadas com o até então diretor da instituição (visto que este 

permaneceu na função até junho de 2014), Cesar Cancian Dalla Rosa, com a cacique e 

também professora de linguagens, Eunice Antunes e com a professora de ciências, Jussara de 

Souza. Os entrevistados foram escolhidos a partir dos seguintes critérios: o diretor porque é 

responsável pela escola e possui conhecimento acerca dos processos educativos relacionados 

à escola, assim como da cultura dos grupos guarani presente naquele local e das populações 

indígenas em geral. A cacique foi escolhida tanto em função de sua posição de liderança na 

comunidade, bem como porque é conhecedora da cultura desta etnia. A professora de 

ciências, devido seu conhecimento relacionado aos conteúdos programáticos da disciplina e 

pelo convívio com os estudantes. 

Algumas considerações a respeito do entendimento da educação Guarani no processo 

de ensino sobre orientação sexual na EIEF Itaty, as abordagens utilizadas e o atendimento aos 

PCNs acerca do tema transversal orientação sexual, estarão nas considerações finais, deste 

trabalho. 

1.2 Objetivo Geral 

 Analisar o processo de ensino sobre orientação sexual na EIEF Itaty, da aldeia Guarani 

Tekoa Itaty, localizada no Morro dos Cavalos (Palhoça, SC). 
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1.3 Objetivos Específicos 

 Investigar as abordagens da orientação sexual utilizadas na EIEF Itaty. 

 Verificar se o conteúdo da orientação sexual tratado em sala de aula na EIEF Itaty atende 

às perspectivas de alguns funcionários da comunidade escolar. 

 Evidenciar se há o atendimento dos PCNs acerca do tema transversal orientação sexual na 

EIEF Itaty. 

2. EDUCAÇÃO INDÍGENA 

 

Segundo Rosa (2009), as sociedades indígenas, de modo geral, possuem processos 

educativos próprios, determinados pela cultura e pelas relações sociais existentes dentro do 

grupo. “Quando fazemos menção à ‘Educação Indígena’, estamos nos referindo aos processos 

educativos tradicionais de cada povo indígena. Aos processos nativos de socialização de suas 

crianças.” (MAHER, 2006, p.16 apud ROSA, 2009) 

O processo de ensino-aprendizagem, na concepção da educação tradicional indígena, 

ocorre de forma continuada no cotidiano, nas mais diferentes atividades, nas brincadeiras, no 

modo de vida, nos diferentes espaços dentro da aldeia. (ROSA, 2009) 

 De acordo com Bergamaschi (2010), a educação escolar indígena no Brasil tem uma 

longa trajetória, tecida desde os primórdios da colonização, com o intuito de catequizá-los e 

civilizá-los. 

O "plano civilizador", dirigido aos indígenas e explicitado por Nóbrega em 

1558, visava "defender-lhe comer carne humana e guerrear sem licença do 

governador"; "fazer-lhes ter uma só mulher"; "vestirem-se"; "tirar-lhes os 

feiticeiros"; fazê-los viver quietos sem se mudar para outra parte ... tendo 

terras repartidas que lhes bastem". Com pequenas diferenças nos distintos 

tempos e espaços do Brasil colônia, esses princípios se mantiveram nos 

séculos de colonização, reforçados pela atuação de outras ordens religiosas 

como os beneditinos, franciscanos, carmelitas, lassalistas e salesianos, e 

retomados pelo Estado brasileiro no início do século XX, quando se 
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configura um segundo momento da educação escolar indígena. (VIVEIROS 

DE CASTRO, 2002, p.245 apud BERGAMASCHI, 2010) 

 

Segundo Bergamaschi (2010), em 1910, quando inaugurado o Serviço de Proteção ao 

Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN), o Estado passou a ser 

responsável pelos indígenas, e desde então tornou-se mais contundente para territorializar, 

civilizar e integrar os povos indígenas na chamada sociedade nacional. Em cada "reserva" 

indígena, um posto do SPI, e em cada posto, uma escola. 

Lima (1995, p. 191) resume o teor de atuação do SPI,  

Tratava-se, pois, de noções elementares da língua portuguesa (leitura e 

escrita) e estímulo ao abandono das línguas nativas, além de se introduzir 

uma série de pequenas alterações no cotidiano de um povo indígena, a partir 

de formas de socialização características de sociedades que têm na escola 

seu principal veículo de reprodução cultural. O modelo de governo 

idealizado, e que foi em certos casos com certeza implementado, procurava 

atingir a totalidade das atividades nativas, inserindo-se em tempos e espaços 

diferenciados dos ciclos, ritmos e limites da vida indígena. 
 

 Em 1967, ocorreu a substituição do SPI, quando foi criada a FUNAI
1
 (Fundação 

Nacional do Índio). Mesmo com a criação da FUNAI, ocorreram poucas mudanças nas 

práticas escolares, mas merece destaque a atuação do Summer Institute of Linguistics (SIL). 

Em convênio firmado com o Estado brasileiro, esse Instituto levou para áreas indígenas 

linguistas de outras nacionalidades, muitos deles ligados a missões religiosas, os quais 

passaram a atuar no sentido de criar a escrita da língua de diversos povos. (BERGAMASCHI, 

2010) 

De acordo com Rosa (2009), a FUNAI ficou responsável pela educação escolar 

indígena até o ano de 1991, quando por meio de um decreto presidencial, a educação formal 

indígena deixa de ser responsabilidade da FUNAI, órgão subordinado ao Ministério da 

Justiça, passando a ser função do Ministério da Educação. Ao assumir a responsabilidade da 

                                                           
1
 A Funai foi criada em 5 de dezembro de 1967 pela lei nº 5.371, durante o governo do presidente Costa e Silva, 

em substituição do "Serviço de Proteção ao Índio" (SPI), este por sua vez criado em 1910. Compete à Funai 

promover a educação básica aos índios, demarcar, assegurar e proteger as terras por eles tradicionalmente 

ocupadas, estimular o desenvolvimento de estudos e levantamentos sobre os grupos indígenas.  
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Educação Escolar Indígena, o MEC passou a delegar aos estados e municípios a concretização 

de políticas públicas para o atendimento da demanda existente nas comunidades indígenas. 

Nesse sentido, conforme Rosa: 

A transferência da responsabilidade pela educação indígena da Fundação 

Nacional do Índio para o Ministério da Educação não representou apenas 

uma mudança do órgão federal gerenciador do processo. Representou 

também uma mudança em termos de execução: se antes as escolas indígenas 

eram mantidas pela FUNAI (ou por secretarias estaduais e municipais de 

educação, através de convênios firmados com o órgão indigenista oficial), 

agora cabe aos Estados assumirem tal tarefa. A estadualização das escolas 

indígenas e, em alguns casos, sua municipalização ocorreram sem a criação 

de mecanismos que assegurassem certa uniformidade de ações que 

garantissem a especificidade destas escolas. A estadualização assim 

conduzida não representou um processo de instituição de parcerias entre 

órgãos governamentais e entidades ou organizações da sociedade civil, 

compartilhando uma mesma concepção sobre o processo educativo a ser 

oferecido para as comunidades indígenas, mas sim uma simples 

transferência de atribuições e responsabilidades. Com a transferência de 

responsabilidades da FUNAI para o MEC, e deste para as secretarias 

estaduais de educação, criou-se uma situação de acefalia no processo de 

gerenciamento global da assistência educacional aos povos indígenas. (apud 

ROSA, 2009, p.61) 
 

  Pautada na Educação Escolar Indígena, a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, assegura determinados direitos indígenas,  

Art. 210 - Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 

e artísticos, nacionais e regionais.  

§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem. 

 

As leis seguintes à Constituição que tratam da Educação, como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação (PNE), têm abordado o direito 

dos povos indígenas a uma educação diferenciada, pautada pelo uso das línguas indígenas, 

pela valorização dos conhecimentos e saberes milenares desses povos e pela formação dos 

próprios índios para atuarem como docentes em suas comunidades. (MEC, 2001) 
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No que diz respeito a EEI, a LDB (2001) prevê, no artigo 32, parágrafo 3º - “o ensino 

fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”. 

  

Sobre a Educação Escolar Indígena, a LDB (2001), apresenta como direitos, 

Art. 26 - Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela.  

§ 4º - O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígenas, africana e européia. (Lei Nº 9.394 de 

20 de Dezembro de 1996) 

  

O Plano Nacional de Educação (2001) prevê, 

[...] a universalização da oferta de programas educacionais aos povos 

indígenas para todas as séries do ensino fundamental, assegurando 

autonomia para as escolas indígenas, tanto no que se refere ao projeto 

pedagógico quanto ao uso dos recursos financeiros, e garantindo a 

participação das comunidades indígenas nas decisões relativas ao 

funcionamento dessas escolas. Para que isso se realize, o Plano estabelece a 

necessidade de criação da categoria escola indígena para assegurar a 

especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngue e sua 

regularização junto aos sistemas de ensino. 

 

 Conforme ROSA (2009), a escola indígena passa a constituir um elemento de ingresso 

à sistematização de saberes e conhecimentos tradicionais e ainda espaço de luta e diálogo para 

a garantia de direitos. É um meio para a revitalização linguística, para o fortalecimento 

cultural e para a construção de projetos futuros, especialmente para interlocução com o 

mundo fora da aldeia. 

 Bergamaschi (2010) afirma que as escolas dos povos indígenas são defendidas em leis 

que formam uma amostra diferenciada e característica de educação escolar, cada povo 

assumiu a tarefa de elaborar currículos escolares e propostas pedagógicas, informados por 

suas cosmologias. E, apesar do modelo escolar mais incisivo nas aldeias ainda seja o da 

modernidade ocidental, vê-se, cada vez mais forte, a busca de outros referenciais para essas 
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práticas escolares, construindo aos poucos escolas específicas e diferenciadas, já reconhecidas 

pelas leis educacionais do país. 

A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED/SC) assumiu, a partir de 

1993, a gestão educacional das escolas indígenas através da Comissão Estadual de Educação, 

criada pela Portaria nº16207/93. Em 1994 é estruturado o Núcleo de Educação Indígena 

(NEI/SC) “responsável por propor diretrizes educacionais e executar ações com a finalidade 

de efetivar uma proposta de educação que contemple os princípios da especificidade e 

diferença, interculturalidade e diferença” (PC/SC, 1998). 

 A educação indígena é um tema muito amplo e os povos indígenas são muito 

diversificados, logo o presente estudo decorre de pesquisas realizadas em uma Escola e Terra 

Indígena Guarani de Santa Catarina. 

2.1  Caracterização dos Povos Indígenas Guarani 

 

  Quando os primeiros exploradores espanhóis, no inicio do século XVI, cruzaram o 

Oceano Atlântico e entraram ao Cone Sul Americano por meio do Rio da Prata, seguindo pelo 

rio Paraguai e desembocando nas baias dos rios Paraná e Uruguai, tiveram a surpresa de achar 

em suas margens terras férteis de inexplicável abundância e produção agrícola. Essas terras 

eram cultivadas há milhares de anos por um povo guerreiro que se autodenominava Avá (que 

significava Homem). 
2
 

                                                           
2
 CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Povo Guarani grande povo, vida, terra e futuro. 

KaiowáDourados/MT : Comissão de Lideranças e Professores e CIMI, 2007.   
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 Em séculos de contato, inúmeras foram as denominações dadas por seu inimigos 

(cários, chandules, chandrís, e landules), até enfim este povo ser reconhecido como o Povo 

Guarani. Um Grande Povo. 
3
 

Segundo Egon Schaden (1989 apud LITAIFF, 1996, p. 34, grifo do autor apud 

SILVA, 2011): “[...] a designação Guarani (‘guerreiros’) foi dada pelos jesuítas a certo 

número de tribos da região platina.” Foi na carta de Luiz Ramires
4
, em 1528, que o nome 

Guarani foi registrado pela primeira vez. 

De acordo com Nobre (2005), séculos de contato com os portugueses e espanhóis 

teriam produzido muitas transformações irreversíveis, como: a enorme diminuição 

demográfica, o aprisionamento territorial, as crises políticas internas de liderança e o suposto 

impacto das missões sobre a religião e religiosidade dos Guarani. 

Considerados um dos maiores grupos indígenas do Brasil e América do Sul, o povo 

Guarani, por sua vez, habita na sua maioria no litoral dos estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além do Mato Grosso do Sul, 

Argentina, Paraguai e Bolívia. No Brasil, conforme documentos do Conselho Indigenista 

Missionário, CIMI, a população total Guarani soma 50.000, divididos nos grupos Pãi-

Tavyterã ou Kaiowá; Mbya; Nhandeva ou Chiripa.
5
 

Em sua cultura, os Guarani são donos de aspectos determinantes que os distinguem de 

outros grupos indígenas e dos não indígenas: cosmologia, língua e as práticas de organização 

familiar, política e social. Esses aspectos não estão dissociados, pelo contrário, relacionam-se 

de modo a constituir um todo que configura “o modo de ser Guarani” (SILVA, 2011). 

                                                           
3
 CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Povo Guarani grande povo, vida, terra e futuro. 

KaiowáDourados/MT : Comissão de Lideranças e Professores e CIMI, 2007.  

 
4
 “A carta de Luiz Ramírez encontra-se publicada na Revista do Instituto Histórico e Geographico do Brazil 

(1888, p. 14-41). Ramírez era tripulante da expedição do veneziano Sebastião Caboto a serviço da coroa 

espanhola, que percorreu o rio da Prata entre 1526 e 1530.” (BRIGHENTI, 2010, p. 13 apud SILVA, 2011). 
5
 CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Povo Guarani grande povo, vida, terra e futuro. 

KaiowáDourados/MT : Comissão de Lideranças e Professores e CIMI, 2007. p. 06. 
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No estado de Santa Catarina, particularmente, vivem aproximadamente 1.250 

indivíduos Guarani divididos entre Nhandeva e Mbya – disseminados ao longo do litoral e no 

interior do estado, totalizando cerca de 20 aldeias (ROSA, 2009). Nesse Estado, também se 

verifica a presença dos povos indígenas Kaigang e Xokleng (SILVA, 2011). 

No município de Biguaçu, SC, localiza-se uma aldeia Guarani do subgrupo Xiripa, 

enquanto no município de Palhoça, SC, registram-se cinco aldeias: Massiambu, Morro dos 

Cavalos e Terra Fraca, todas do subgrupo Mbya, Praia de Fora, do subgrupo Xiripa e 

Cambirela, do subgrupo Guarani Xiripa e dos Kaigang. (SILVA, 2011). 

A terra indígena do Morro dos Cavalos, denominada Itaty, após muitos conflitos, foi 

reconhecida pelo Governo Federal há seis anos. A Portaria do Ministério da Justiça nº 771, de 

18 de abril de 2008, declarou a posse permanente da área de cerca de 1.988 hectares aos 

grupos indígenas Guarani Mbyá e Nhandéva. 

Na aldeia Itaty vivem cerca de 30 famílias. Exceto os professores e alguns membros 

que são contratados para atividades esporádicas, a principal fonte de renda dos Guaranis é o 

artesanato. Algumas famílias recebem a assistência do Programa Bolsa-Família. A 

alimentação dos índios é rica em milho (que é comido cozido, assado), além dos derivados, 

como a farinha e a quirela; raízes, como o aipim e a batata doce; e ainda amendoim e pinhão. 

Na aldeia Itaty, além da escola, existem na terra indígena uma casa de saúde e a casa 

de reza, onde são realizados os rituais.  Há dois anos, a aldeia Itaty elegeu sua primeira 

mulher cacique. Eunice Antunes é professora, tem 35 anos e atualmente cursa Licenciaturas 

Indígenas, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

2.2 Escola Indígena de Ensino Fundamental e Médio Itaty 

A Escola Indígena de Ensino Fundamental e Médio (EIEF) da Aldeia Itaty, foi 

fundada em 1996, e mais tarde, no ano de 2002, um novo prédio foi inaugurado.  
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A EIEF Itaty oferta desde o nível de ensino infantil ao médio e é mantida pela 

Secretaria de Estado da Educação (SED/ SC). Até o ano de 2007 funcionava com primeira a 

quarta série, e em 2010 foi incluída até a oitava série. Após 2011 foi trazido para a escola o 

EJA - ensino fundamental e médio.  

A Escola conta com sete professores, seis professores são indígenas e uma não-

indígena (escolhida pela cacique e pelo diretor). Alguns professores indígenas são acadêmicos 

do curso de licenciaturas indígenas da Universidade Federal de Santa Catarina.  

A Escola Itaty fica aberta nos três turnos e oferece os Ensinos Fundamental, Médio e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), as disciplinas são agrupadas basicamente em três 

grupos: linguagens, exatas e artes/educação física.  

Os sete professores, exceto o diretor e uma professora (não indigena), moram na 

própria aldeia. O ensino oferecido é bilíngue, em guarani e em português. Cerca de 38 alunos 

estudam na escola Itaty. Além do ensino regular, pintura, oficinas, saídas de campo e música 

também compõem a prática pedagógica da escola.  

Os planejamentos são elaborados e ajustados em reuniões periódicas. Não existem 

planos de ensino idealizados por disciplinas, mas por áreas de conhecimento. Dessa forma, 

Figura 2.  EEIF ITATY Figura 1. Dependências da EIEF ITATY 
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seguem um modelo interdisciplinar onde, além de conteúdos, são incluídos projetos como, por 

exemplo, horta e pintura. 

 

3.  BREVE HISTÓRICO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL NO BRASIL 

 

 Segundo Vidal (1998), a inclusão da Orientação Sexual na escola, no Brasil, ocorreu a 

partir de um deslocamento no campo discursivo sobre a sexualidade de crianças e 

adolescentes. Os “desvios sexuais”, nos anos de 1920 e 1930, passam a ser considerados 

doenças, deixando de ser avaliados como delito. A fim de ser incluída como um ambiente de 

intervenção preventiva da medicina higiênica, a escola passa a cuidar da sexualidade de 

jovens e crianças e é destinada a produzir “comportamentos normais”. 

Nos anos 1930, a discussão sobre educação sexual surgiu na escola num período em 

que a sífilis
6
 acometia numerosas vítimas (VIDAL, 1998 apud ALTMANN, 2005). De acordo 

com Helena Altmann (2005), nas décadas seguintes, especialmente de 1960, 1970 e 1980, a 

inclusão da orientação sexual formal na escola encarou fluxos e refluxos, ou seja, idas e 

vindas, devido este ser considerado um assunto privado, de responsabilidade das famílias, mas 

também pode-se acrescentar, que houve ainda, interferências religiosas no campo 

educacional, com um discurso contrário à utilização de métodos anticoncepcionais.  

Foi a partir da década de 1980 que a quantidade de projetos no campo da orientação 

sexual nas escolas cresceu em virtude da preocupação dos educadores com o amplo aumento 

da gravidez indesejada entre adolescentes e do risco da infecção pelo vírus da Aids. 

(BRASIL, 1998).  

                                                           
6
  A sífilis, também conhecida por lues ou, através do nome de sua lesão inicial, cancro duro, é uma doença 

infecciosa e sexualmente transmissível causada por uma bactéria espiroqueta chamada Treponema pallidum. 
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A materialização da Orientação Sexual como um problema escolar se deu no ano de 

1996 com a sua publicação nos PCNs, já que até a década de 1990, não existia uma 

conformidade a respeito dessa questão. Entretanto, mesmo após a inclusão dessa temática nas 

diretrizes educacionais mais amplas, a orientação sexual hoje, de fato, não é essencialmente 

desenvolvida em todas as escolas brasileiras.  (ALTMANN, 2005) 

A Orientação Sexual nos PCNs é apresentada como um tema transversal
7
, o que 

denota que tanto a concepção quanto os objetivos e conteúdos propostos por Orientação 

Sexual encontram-se contemplados pelas diversas áreas do conhecimento.  

Há certa confusão acerca da definição de Orientação Sexual. De acordo com o senso 

comum, o conceito está ligado único e exclusivamente, ao gênero, que corresponde ao sexo da 

pessoa, muitas vezes considerado para eleger a opção sexual ou preferência sexual. Mas, de 

acordo com os PCNs (1998), a Orientação Sexual é algo mais abrangente que considera a 

sexualidade nas suas dimensões biológica, psíquica e sociocultural. 

3.1 A Orientação Sexual nas escolas segundo os PCNs. 

Tendo em vista uma educação voltada para a construção da cidadania, os PCNs, 

sugerem a inserção da Orientação Sexual no currículo escolar, em forma de Temas 

Transversais.  A proposta de Orientação Sexual busca analisar todas as extensões da 

sexualidade: a biológica, a psíquica e a sociocultural, além de suas implicações políticas. 

 De acordo com os PCNs (1998, p.299) 

[...] cabe à escola abordar os diversos pontos de vista, valores e crenças 

existentes na sociedade para auxiliar o aluno a construir um ponto de auto-

referência por meio da reflexão. Nesse sentido, o trabalho realizado pela 

                                                           
7
  Temas transversais são aqueles conteúdos que não fazem parte obrigatória do currículo da escola, mas que 

podem ser explorados em sala de aula. 
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escola, denominado aqui Orientação Sexual, não substitui nem concorre com 

a função da família, mas a complementa. Constitui um processo formal e 

sistematizado que acontece dentro da instituição escolar, exige planejamento 

e propõe uma intervenção por parte dos profissionais da educação. 

O enfoque da sexualidade no âmbito da educação escolar deve ser claro, para que seja 

abordada de maneira simples e direta; vasta, para não diminuir sua complexidade; flexível, 

para tolerar o atendimento a conteúdos e variadas circunstâncias; e ordenada, para permitir a 

aprendizagem e o desenvolvimento. 

Neste sentido, segundo os PCNs (1998, p. 307)  

[...] o posicionamento proposto pelo tema Orientação Sexual, assim como acontece 

com todos os Temas Transversais, estará impregnando toda a prática educativa. 

Cada uma das áreas tratará da temática da sexualidade por meio de sua própria 

proposta de trabalho. Ao se apresentarem os conteúdos de Orientação Sexual, serão 

explicitadas as articulações mais evidentes de cada bloco de conteúdo com as 

diversas áreas. 

A Orientação Sexual proporcionada pela escola deve trabalhar a fim de completar as 

lacunas nos conhecimentos prévios que as crianças e os jovens possuem e, sobretudo, criar 

cidadãos críticos, formadores de opinião.  A escola, ao propiciar subsídios atualizados do 

ponto de vista científico e ao especificar e discutir os múltiplos valores integrados à 

sexualidade e às condutas sexuais existentes na coletividade, permite ao estudante 

desenvolver atitudes coesas com os valores que ele próprio escolher como seus. 

Os PCNs sugerem este tema transversal para iniciar seus estudos a partir do sexto ano, 

uma vez que os alunos já expõem condições de canalizar suas dúvidas ou questões sobre 

sexualidade para um período notadamente reservado para tal, com um educador disponível. 

Isso porque, a partir da puberdade, os estudantes igualmente já apresentam assuntos e 

questionamentos mais polêmicos sobre sexualidade e já exibem necessidade e melhores 

condições para refletir sobre temáticas como virgindade, homossexualidade, aborto, 

prostituição e outras. 
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Com a finalidade de garantir direitos básicos a todos, como a informação, o 

conhecimento e a saúde, ao exercício da cidadania no grau em que sugere o desenvolvimento 

do respeito a si e ao outro, o papel da Orientação Sexual é contribuir para que os alunos 

possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade, formando 

cidadãos responsáveis e conscientes de suas capacidades e ações. 

Resumidamente, a Orientação Sexual, como tema transversal, dentro da escola, 

articula-se com a promoção da saúde das crianças, dos adolescentes e dos jovens, como por 

exemplo, na realização de ações preventivas das doenças sexualmente transmissíveis/Aids, de 

forma mais eficaz. Mas também, contribui para o conhecimento e valorização dos direitos 

sexuais e reprodutivos, para que homens e mulheres tomem decisões sobre sua fertilidade, 

saúde reprodutiva e criação de filhos, tendo acesso às informações e aos recursos necessários 

para implementar suas decisões.  Além disso, contribui para a prevenção de problemas graves, 

como o abuso sexual, a gravidez indesejada e promove discussão de questões polêmicas e 

delicadas, como masturbação, iniciação sexual, o “ficar” e o namoro, homossexualidade, 

aborto, disfunções sexuais, prostituição e pornografia, dentro de uma perspectiva democrática 

e pluralista, que contribui para o bem-estar das crianças, dos adolescentes e dos jovens na 

vivência de sua sexualidade atual e futura. (PCNs, 1998) 

4. PROCESSOS METODOLÓGICOS 

A fim de identificar como é abordado o tema transversal Orientação Sexual na EIEF 

Itaty, enquanto um conjunto de conhecimentos entrelaçados a sua educação, utilizei 

entrevistas feitas com funcionários (diretor, cacique e professora de Ciências) da EEIF Itaty, 

que fazem parte das técnicas qualitativas de pesquisa. Para GERHARDT (2009), a pesquisa 
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qualitativa preocupa-se, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p. 14 et al 

GERHARDT, 2009). 

 Para Minayo (2000), a pesquisa qualitativa dividi-se em etapas,  

O processo de trabalho científico em pesquisa qualitativa divide-se em três 

etapas: (1) fase exploratória; (2) trabalho de campo; (3) análise e tratamento 

do material empírico e documental.  

Portanto, o ciclo da pesquisa não se fecha, pois toda pesquisa produz 

conhecimento e gera indagações novas. Mas a ideia do ciclo se solidifica não 

em etapas estanques, mas em planos que se complementam (MINAYO, 

2010, p.15).  

 

 

O estudo de caso, segundo Fonseca (2002, p.33), pode ser qualificado como um estudo 

de uma entidade bem definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo, 

uma pessoa ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de 

uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o 

que há nela de mais essencial e característico. 

No caso dessa pesquisa, utilizarei como técnica de pesquisa a entrevista, tanto a de 

caráter semi-estruturado, quanto a entrevista aberta, farei uso também de análise de 

documentos, gravações, transcrições e fotos. Por se tratar de um estudo de caso destacarei que 

as considerações que farei ao longo do trabalho dizem respeito especificamente à Escola 

Indígena de Ensino Fundamental e Médio (EIEF) da Aldeia Itaty – Palhoça/SC. 

De acordo com Minayo (2000), a entrevista – tomada num sentindo mais amplo de 

comunicação verbal, e no sentido restrito de colheita de informações sobre o tema científico – 

é a técnica mais usada no processo de trabalho de campo. Segundo a autora, a técnica de 
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entrevistas abertas acolhe principalmente finalidades exploratórias, é muito empregada para o 

detalhamento de assuntos e formulação mais concisos dos conceitos relacionados. Pautada na 

sua estruturação, o entrevistador introduz o assunto e o entrevistado tem livre-arbítrio para 

discorrer sobre o assunto sugerido. Desta forma pode-se explorar mais largamente uma 

questão. As perguntas são respondidas dentro de uma conversação informal. A interferência 

do entrevistador deve ser ínfima, este deve tomar uma postura de ouvinte e somente em caso 

de extrema necessidade, ou para evitar o término precoce da entrevista, pode interromper a 

fala do informante. 

De acordo com Minayo (2000), a entrevista aberta é empregada quando o pesquisador 

espera conseguir o máximo número de informações sobre determinado tema, conforme a 

visão do entrevistado, e ainda, para obter um maior detalhamento do assunto em questão. 

Geralmente, ela é utilizada na descrição de casos individuais, na compreensão de 

especificidades culturais para determinados grupos e para comparabilidade de diversos casos. 

 Boni e Quaresma (2005), asseguram que nas entrevistas semi-estruturadas o 

pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um 

contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento 

para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa 

fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 

recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha 

dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar o 

volume das informações, obtendo assim um direcionamento maior para o tema, intervindo a 

fim de que os objetivos sejam alcançados. 

A principal vantagem da entrevista aberta e também da semi-estruturada é que essas 

duas técnicas permitem uma cobertura mais profunda sobre determinados assuntos. Além 
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disso, a interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas. 

Elas também são possibilitadoras de uma abertura e proximidade maior entre entrevistador e 

entrevistado (BONI e QUARESMA, 2005). 

A entrevista com o ex- diretor da escola, Cesar, foi realizada no dia 05 de junho de 

2014, por email. Já as entrevistas com a cacique, Eunice e com a professora de ciências, 

Jussara, foram realizadas no dia 27 de junho de 2014, na escola da aldeia. 

4.1 Entrevista com o Diretor da EIEF Itaty 

Nome: Cesar Cancian Dalla Rosa 

Posição na aldeia: Diretor Escolar até 01/06/2014. 

1. Como é estruturado o ensino na Escola Itaty?  

Basicamente, é dividido em Ensino Fundamental e EJA. O Ensino Fundamental é de 9 

anos, e o EJA é oferecido nas modalidades Ensino Fundamental e Médio.  

2. As turmas são separadas por séries? Caso não seja, como é feita essa diferenciação de 

níveis entre os estudantes? 

No momento, estão separadas da seguinte maneira: 1° ano séries iniciais no turno 

vespertino (uma turma), 2° e 3° anos séries iniciais no turno vespertino (uma turma), 4° e 5° 

anos séries iniciais no turno matutino (uma turma), e de 6° ao 9° ano séries finais no turno 

matutino (uma turma). Pela noite temos três turmas: EJA Ensino Fundamental Series Finais, e 

EJA Ensino Médio fase 1, e EJA Ensino Médio fase 2. Ficam, portanto duas turmas pela 

manhã, três turmas pela tarde e três turmas pela noite. Esta divisão segue o princípio da 

multisseriação.  

3.  Quanto às disciplinas, como são divididas? Possuem um professor para cada uma? 
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As disciplinas ficam agrupadas basicamente em três grupos: linguagens, exatas e 

artes/educação física. No caso do EJA não temos Educação física/artes, e no 1° ano não é 

divido em exatas e humanas (fica um professor alfabetizador). 

Porém, para que possamos contratar os professores, precisamos contratá-los nas 

disciplinas curriculares oferecidas em suas cargas-horárias: português, matemática, geografia, 

história, ciências, etc. É feito uma espécie de “arranjo”. Já para o EJA, elas são divididas em 

Linguagens e Exatas mesmo. 

4.  Como é feito o programa anual dos conteúdos a serem trabalhados em cada 

disciplina? 

São feitas reuniões periódicas de planejamento e de ajuste. Não são pensadas por 

disciplinas, mas pelas áreas de conhecimento referidas. São incluídos trabalhos com projetos 

também. 

5. A Escola possui o planejamento anual para a disciplina de Ciências?  

Existe um planejamento interdisciplinar, por assim dizer. Todos os projetos (horta, 

pintura, etc.) são contemplados em todas as áreas. A disciplina de ciências está diluída neles, 

mas existem alguns tópicos específicos que os professores trabalham sim. 

6.  Quais os conteúdos que são ministrados na disciplina de Ciências?  

A professora Eunice saberá responder, melhor que eu. 

7.  Você acha importante trabalhar o tema transversal orientação sexual em sala de 

aula? Porquê? 

Particularmente sim, mas temos que considerar que este é um assunto que, como 

diversos outros, deve ser pensado dentro de um contexto de escolarização dos saberes desta 
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comunidade. Existem algumas dimensões que não devem (no entendimento que fiz) ser 

trabalhadas em sala, pois estão inseridas em uma circunstância de aprendizado diferente, na 

presença de outras pessoas que não um “professor”. 

8.  No caso especifico de conteúdo sobre orientação sexual como este é trabalhado em 

sala de aula? Caso este não seja ministrado, explique o porquê deste tema transversal 

não estar incluso no cotidiano da sala de aula. 

Em minha opinião, essa é uma questão que ainda é pensada quanto à possibilidade de 

sua escolarização ou não, dentro da comunidade indígena. Por isso não tenho observado 

trabalhos a respeito. Penso que é algo que ainda está em um domínio fora da escola. As 

questões sobre o “feminino” e o “masculino” são vistas separadamente também. 

9.  Quais temas dentro do conteúdo sobre orientação sexual você acha mais válido à 

serem trabalhados com os estudantes da Escola Itaty? Porquê? 

Sou relativamente leigo neste assunto, teoricamente, porém uma coisa que deve ser 

bem pensada é na epistemologia que essa linguagem de sexualidade traz. Acho muito 

importante pessoalmente pensar a questão das DSTs, ou mesmo da contracepção, e descoberta 

do corpo, enfim. Mas essa discussão tem uma perspectiva que nem sempre é compartilhada 

pelos saberes dos mais antigos. O discurso sobre a sexualidade é bem “ocidentalizado” em 

certos aspectos, pelo que lembro, embora veja muita importância na convergência desta 

linguagem com as formas com as quais o povo Guarani lida com isso.  

10.  É perceptível dentro do contexto escolar duvidas dos alunos acerca do conteúdo 

sobre orientação sexual? Se sim, que tipo de dúvidas? Como são respondidas ao aluno? 

Essa questão creio ser melhor respondida pela Professora Eunice. 
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4.2 Entrevista com a Cacique da Aldeia Itaty 

 

Nome: Eunice Antunes 

Posição na aldeia: Cacique e Professora de Linguagens 

Como é abordado o tema Orientação Sexual na Aldeia Itaty? 

 O povo guarani nunca teve nenhum preconceito relacionado a essa questão, já que este 

processo se dá em forma de rituais, a parte da sexualidade para o nosso povo é tratada da 

mesma maneira como se estivéssemos falando sobre nossos pés, nossa boca, nosso estômago, 

não há receio para falarmos sobre este assunto, mas se há respeito.  

A criança desde pequena recebe explicações sobre o tema, quando a criança chega à 

fase da adolescência, na verdade para nós não existe a fase da adolescência, mas sim a 

transição da infância para a vida adulta (chamada de: “criança-adulta”), pois acreditamos que 

a partir do momento que se acaba a inocência, se iniciam as responsabilidades, que para nós é 

uma das fases mais importantes e fortes, é onde lhes expomos os mitos, que para o nosso povo 

esses são as regras para nossas vidas, hoje, por exemplo, o que suporta a Educação Indígena, 

são os mitos.  

A menina quando faz a passagem da infância para a vida adulta, que é simbolizada 

pela menarca (primeira menstruação), se inicia um ritual, onde a mesma é trancada em casa, é 

cortado seu cabelo, e permanece ali até receber as devidas orientações sexuais de sua família, 

pois é a partir deste momento que ela se tornará mulher, assumindo responsabilidades e pronta 

para se casar e constituir uma família. Ensinamos à elas a ter respeito com o próprio corpo, 

sempre embasamos os ensinamentos com nossas crenças espirituais. 
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Um exemplo se dá dentro da minha casa, eu tenho uma filha, ela tem treze anos de 

idade, ela menstruou pela primeira vez aos onze anos de idade, na época ela fez todo o ritual 

de iniciação da fase adulta, hoje ela está casada com um homem de quinze anos de idade.  

A Escola nos trouxe modernidade, antigamente não existia namoro, paquera, as 

meninas eram comprometidas, assim que ela se tornava mulher, ela era entregue à  quem fora 

comprometida, para iniciarem suas vidas juntos.  Hoje, as meninas mostram aspectos da 

adolescência, acredito que isto seja uma contribuição da escola, já que elas namoram mais e 

tem a liberdade de escolherem seus parceiros. 

Os meninos também passam por rituais, no caso deles, o inicio da passagem da vida 

infantil para a vida adulta, é simbolizado pela “troca de voz” (quando a voz engrossa). Ao 

contrário das meninas, é nessa fase que o “menino-homem” começa a fazer uso da força, ele 

tem que trabalhar e acordar cedo. Nessa fase é importante que ele preserve a fala, pois 

consideramos a “palavra” sagrada, acreditamos que quando se fala algo, isto irá acontecer, 

logo é importante que o menino permaneça em silêncio para que não sofra com algum castigo 

Divino. Quando se tinha algum menino que falava demais, era feito o ritual de furação de seu 

lábio, para impedi-lo de falar.  

Na Escola, a questão cultural é muito respeitada, ela é considerada como um 

instrumento de fortalecimento da cultura, pois pra nós o povo guarani não se pode perder seus 

valores, pois se isso acontecer ele deixará de ser guarani, o que no futuro poderá trazer 

diversas consequências para sua vida. Acreditamos no ensino e o cuidado com a 

espiritualidade, com o físico e com o psicológico.   

Antigamente a Escola era considerada uma grande arma que estava destruindo nossa 

cultura, nossa língua, nossas vivências. A própria educação que era feita na mata e na casa de 
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reza, tirou-se de lá e trouxe tudo para a Escola, para ensinar todos os povos igualmente, mas 

hoje, muitos indígenas estão estudando fora, fazendo Licenciaturas Indígenas na UFSC, 

fazendo-nos conhecer melhor as leis e conseguir transformar a escola num espaço para 

fortalecer e dar continuidade a nossa cultura. 

Quando as crianças entram na vida adulta, muitos apresentam resistência à escola, 

sabemos que esta é a fase da mudança, mas hoje tentamos puxá-los novamente para a escola, 

pois ultimamente há essa interligação entre escola e cultura, se o estudante faz uma transição 

errada, ele viverá errado pelo resto de sua vida. 

Um tema bastante abordado na escola é o respeito para com a mulher, por exemplo, 

quando a mulher está menstruada, consideramos este tempo como um momento dela se 

retirar, é um momento de reflexão, aprendizado e de esclarecimento de supostas dúvidas, a 

aluna não precisa ir à escola.  

O processo de Orientação Sexual se dá o tempo todo, para nosso povo é um tema tão 

comum que é tratado naturalmente, mesmo depois dos adolescentes estarem casados e ter uma 

família, nós como pais, sempre conversamos com nossos filhos, tanto da parte física, quanto 

psicológica e espiritual. 

4.3 Entrevista com a Professora de Ciências da EIEF Itaty 

 

Nome: Jussara de Souza 

Posição na aldeia: Professora de Exatas (5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano).  

Tempo de atuação: 2 anos 

Como é abordado o tema Orientação Sexual na EIEF Itaty? 



35 

 

 Como nosso povo expõe as orientações sexuais no decorrer da vida das crianças até a 

chegada da vida adulta, quando estamos em sala de aula poucas dúvidas surgem sobre o tema. 

Em minhas aulas sempre procuro dialogar com os alunos, das demais faixas etárias.  

 Agora estou trabalhando na disciplina de ciências o conteúdo sobre o corpo humano, 

tema que abrange diversos aspectos acerca da orientação sexual, como nossos alunos já 

possuem um conhecimento bem amplo acerca do seu corpo e do próximo, costumo usar esse 

espaço formal para expor questões sobre o tema, solucionar algumas dúvidas, como por 

exemplo, quando eles olham algum termo em livros que eles desconhecem, eles me 

perguntam: “o que é isso?” ou “porque está escrito assim?”. No decorrer das aulas costumo 

observar as opiniões de cada aluno, conversamos sobre as experiências pessoais de cada um, 

na verdade é na escola que trocamos ideias, eu como professora ajudo a complementar os 

assuntos já trazidos por eles de casa.  

 Quanto às dúvidas, percebo que as meninas expõe mais do que os meninos, eles são 

mais tímidos e fechados quanto ao assunto, já elas costumam levantar questões quando ainda 

não são “moças”, como por exemplo, elas me perguntam muito como será esse processo de 

transformação de menina para mulher e o porquê acontece, questionam também sobre o ritual 

feito nessa fase: “como vai ser?” ou “o que vai mudar na minha vida?”. Aproveito esses 

momentos onde os alunos estão mais eufóricos quanto aos questionamentos e converso com 

os mesmos a respeito das doenças sexualmente transmissíveis, alerto sobre os métodos 

contraceptivos utilizados em nossa cultura, onde fazemos  uso de métodos naturais, como 

chás e ervas, até porque quando ocorre a transformação da criança para a vida adulta, muitos 

desses adolescentes costumam sair mais da aldeia. 
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 Acredito que hoje, não precisamos de um ambiente único para expor as orientações 

sexuais, todos os momentos e lugares são válidos para o processo de ensino do mesmo, seja 

em casa juntamente com a família, seja na escola com os colegas e professores.  

5. ANÁLISE DE DADOS 

O presente capítulo tem como propósito elaborar uma análise das entrevistas 

realizadas com os três funcionários da EIEF Itaty, localizada no Morro dos Cavalos – 

Palhoça/SC. Através da integração dos capítulos de fundamentação teórica com o discurso 

dos funcionários, foi possível ter alguns indicativos do processo de ensino sobre orientação 

sexual na EIEF Itaty, da aldeia Guarani Tekoa Itaty. 

5.1 Quanto às abordagens da orientação sexual na EIEF Itaty e se as mesmas atendem às 

perspectivas da comunidade escolar. 

 A escola na visão do povo guarani é um veiculo de revitalização da cultura onde as 

atividades são realizadas para fortalecer a língua dentro e fora da sala de aula. (Projeto 

Político Pedagógico da EIEF, 2012, anexo 01). 

A abordagem da orientação sexual na EIEF Itaty se dá de maneira a complementar os 

assuntos já sabidos pelos estudantes. Segundo a professora de ciências, Jussara de Souza, e da 

cacique, Eunice Antunes, as explicações das orientações sexuais ocorrem desde a fase da 

infância  até a chegada da vida adulta, principalmente no âmbito familiar. 

Segundo a cacique Eunice, “[...] a criança desde pequena recebe explicações sobre o 

tema”. 
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Como na escola há uma interdisciplinaridade acerca dos conteúdos, algumas dúvidas 

podem surgir nesse ambiente formal, embutidas em diversos temas ou até mesmo de forma 

aleatória, assim que as mesmas surgem, essas são esclarecidas, segundo a professora. 

De acordo com a professora Jussara, “[...] no decorrer das aulas costumo observar as 

opiniões de cada aluno, conversamos sobre as experiências pessoais de cada um, na verdade é 

na escola que trocamos ideias, eu como professora ajudo a complementar os assuntos já 

trazidos por eles de casa”. 

O tema transversal orientação sexual na EIEF Itaty, de acordo com a professora de 

ciências, é abordado pontualmente, quando surgem dúvidas dos alunos.  Não é portanto, um 

tema contemplado como um conteúdo específico. Da mesma forma, na visão do diretor Cesar 

Cancian Dalla Rosa, “[...] essa é uma questão que ainda é pensada quanto à possibilidade de 

sua escolarização ou não, dentro da comunidade indígena. Por isso não tenho observado 

trabalhos a respeito”. 

Conforme exposto no capítulo 2, Rosa (2009) aponta o processo de ensino-

aprendizagem, na concepção da educação tradicional indígena, como algo que sucede de 

forma continuada no cotidiano, nas mais diferentes atividades, nas brincadeiras, no modo de 

vida, nos diferentes espaços dentro da aldeia. Nesse sentido, a orientação sexual também 

segue esse padrão, ou seja, a maioria dos conhecimentos dessa temática é adquirida por meio 

dos ensinamentos familiares.  

Rosa (2009) cita ainda que, a escola indígena é um meio para a revitalização 

linguística, para o fortalecimento cultural e para a construção de projetos futuros, 

especialmente para interlocução com o mundo fora da aldeia. 
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Quanto às perspectivas da comunidade escolar acerca do tema transversal orientação 

sexual, de acordo com as moradoras da comunidade e atuantes na escola, a professora de 

ciências e a cacique, avaliam que o tema é transmitido aos estudantes de maneira satisfatória, 

já que consideram que é através dos rituais de passagem da infância para a vida adulta, que 

são repassados a maioria dos ensinamentos sobre orientação sexual. 

Para elas, o processo de Orientação Sexual se dá o tempo todo, o que para o povo da 

aldeia Itaty é um tema comum que é tratado naturalmente. Para Jussara- “[...] todos os 

momentos e lugares são válidos para o processo de ensino do mesmo, seja em casa 

juntamente com a família, ou seja na escola com os colegas e professores”.  

No ponto de vista de Cesar, é importante trabalhar esse tema transversal em classe, 

sobretudo incluir conteúdos específicos no contexto de sala de aula, como por exemplo, as 

doenças sexualmente transmissíveis, os métodos contraceptivos e a descoberta do corpo. 

Como podemos observar, para a cacique e a professora a maneira como é abordada 

essa temática em sala de aula é repassada de maneira satisfatória. Para Cesar, é interessante 

incluir mais conteúdos a respeito. Embora a cacique e a professora consideram satisfatória a 

maneira como é abordada a temática, uma questão a ser colocada é se a forma como a 

orientação sexual está sendo trabalhada é suficiente para os enfrentamentos que esses jovens 

terão, pois convivem com uma realidade muito diferente daquela vivida por seus pais. Em 

outras palavras, é importante indagar se os conhecimentos tradicionais que os jovens recebem 

de suas famílias e do resto da comunidade são suficientes para que os jovens possam lidar 

com realidades diferentes das suas atuais. 
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5.2 Quanto ao atendimento dos PCNs acerca do tema transversal orientação sexual na 

EIEF Itaty. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), o tema transversal orientação 

sexual deve completar as lacunas nos conhecimentos prévios que as crianças e os jovens 

possuem e, sobretudo, criar cidadãos críticos, formadores de opinião.  Compete à escola abordar 

os diferentes pontos de vista, valores e crenças existentes na sociedade para auxiliar o aluno a 

estabelecer um ponto de auto-referência por meio da reflexão.  

 A EIEF Itaty estabelece na escola uma ponte com a cultura guarani, de forma que ao abordar o 

tema transversal orientação sexual, cabe à escola o papel de esclarecer supostas dúvidas e acrescentar 

os conteúdos previamente trazidos pelos estudantes para a sala de aula. O trabalho realizado pela 

escola, não substitui nem concorre com a função da família, mas o complementa. Conforme a 

professora de ciências: “[...] como nossos alunos já possuem um conhecimento bem amplo 

acerca do seu corpo e do próximo, costumo usar esse espaço formal para expor questões sobre 

o tema e solucionar algumas dúvidas [...]” – este tipo de prática é um dos pontos que faz 

referência aos deveres que as escolas têm segundo os PCNs, dentro do tema transversal 

orientação sexual.  

Os PCNs sugerem o início dos estudos desse tema transversal a partir do sexto ano, 

uma vez que os alunos já possuem condições de canalizar suas dúvidas ou questões sobre 

sexualidade para um período notadamente reservado para tal, com um educador disponível. 

Como na EIEF Itaty o processo de ensino segue o princípio da multisseriação, as classes de 6° 

ao 9° ano (séries finais) permanecem juntas em uma só turma, a professora aborda o tema 

conforme surgem as dúvidas dos alunos. Dessa forma, ela fornece as explicações sem 

exclusão de alunos devido às suas diferenças de idades, o que de certa forma atende a 

proposta dos PCNs. Na aldeia Itaty esse tema é trabalhado em todos os espaços da 
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comunidade, visto que o processo de ensino para tal tema é exposto desde a infância. A 

normalidade com que o tema é tratado faz com que se torne natural responder as questões 

levantadas sem a preocupação com a diferenciação das faixas etárias. 

Dentro da escola a orientação sexual articula-se com a promoção da saúde das 

crianças, dos adolescentes e dos jovens, como por exemplo, na realização de ações 

preventivas das doenças sexualmente transmissíveis/Aids, de forma mais eficaz. Pode-se dizer 

que na EIEF Itaty este aspecto é atendido parcialmente, já que a professora explicita que 

trabalha o conteúdo sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas quando indagada a 

respeito da prevenção dessas doenças, ela informou que como a escola segue os princípios da 

cultura guarani, a forma de prevenção utilizada por eles é natural (uso de chás e ervas). O que 

pode-se observar é que os guarani mantêm o conhecimento tradicional relacionado a esse 

aspecto. A forma como a prevenção às DSTs/Aids é feita na aldeia, não atende a orientação 

dos PCNs, o qual prescreve que, a forma mais eficiente de prevenção é o uso do preservativo 

em todas as relações sexuais.  

A valorização do corpo é uma questão muito forte e presente no âmbito da 

comunidade, principalmente em relação à mulher. De acordo com Eunice, os indígenas desde 

muito cedo, aprendem a ter respeito com o próprio corpo.  

Um questionamento que pode ser feito após se conhecer um pouco de uma cultura 

indígena, como a guarani, diz respeito à adequação dos PCNs a essa realidade específica. Em 

outras palavras, será que os PCNs atendem a outras culturas, ou são pensados realmente de 

forma plural? Essa divergência de perspectivas culturais pode ser ilustrada se tomarmos como 

exemplo a gravidez precoce. Para os guarani não existe a fase da adolescência. Portanto, a 

menina depois da primeira menstruação já é considerada uma mulher. Nesse caso, logo depois 

dessa transição, ela já pode ter filhos e constituir uma família. Como uma questão como essa 
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pode ser abordada nos PCNs? Esse é um dos muitos aspectos culturais que devem ser levados 

em conta quando se elaboram parâmetros que devem servir para toda a educação. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Investigar as abordagens da orientação sexual na Escola Indígena de Ensino 

Fundamental e Médio Itaty, verificar se atendem às perspectivas da comunidade escolar e 

evidenciar se há o atendimento dos PCNs acerca do tema transversal orientação sexual na 

EIEF Itaty, me permitiram chegar ao objetivo principal desta pesquisa, que é analisar o 

processo de ensino sobre orientação sexual na EIEF Itaty, da aldeia Guarani Tekoa Itaty, 

localizada no Morro dos Cavalos (Palhoça, SC). 

  Atendendo minimamente aos objetivos propostos neste trabalho, a pesquisa foi muito 

enriquecedora, pois além de responder ao principal objetivo da pesquisa, oportunizou também 

o conhecimento sobre o funcionamento de uma escola indígena. 

  Ao entender como se dá o processo de ensino sobre orientação sexual na escola 

observada, pude constatar que a escola serve como um artifício para fortalecer a cultura local, 

logo o tema transversal orientação sexual no contexto formal de sala de aula, é tratado a fim 

de complementar os saberes já trazidos pelos estudantes. Não há um conteúdo que aborde 

especificamente esse tema na escola. Os momentos de conversas acerca do assunto surgem de 

maneiras aleatórias, como por exemplo, a partir de uma dúvida de um aluno; assim que as 

mesmas ocorrem, se abre um diálogo.  

  Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem aos professores que a temática 

Orientação Sexual seja abordada em sala de aula, por meio das mensagens transmitidas pela 

mídia, pela família e pelas demais instituições da sociedade. Tudo isso com o objetivo de 

formar a opinião dos alunos a respeito do que lhes é ou foi apresentado, debatendo com eles 

os diversos valores associados à sexualidade e aos comportamentos sexuais existentes na 

sociedade, para que possam desenvolver atitudes coerentes com os valores que eles próprios 
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elegeram como seus. Para isso, os PCNs garantem que os assuntos mais importantes e de 

maior relevância social para o grupo devem ser objeto prioritário do trabalho de Orientação 

Sexual. Mesmo assim alguns eixos básicos da atuação permanecem, já que todos os assuntos 

precisam incluir as dimensões do Corpo, as Relações de Gênero e a Prevenção das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis/Aids na sua discussão. 

  No relato dos entrevistados percebi que a escola atende parte dos critérios adotados 

pelos PCNs acerca do tema transversal orientação sexual, bem como trata do assunto com 

naturalidade e sem preconceitos. Contudo, com relação aos conteúdos trabalhados, 

compreendi que talvez seja necessário incluir no contexto formal de sala de aula, os conteúdos 

programáticos denominados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais como eixos básicos. 

Conforme dito pela cacique e pela professora,  os jovens mantêm um estreito contato com 

outras culturas, esse fato é um indicativo de que a inserção e atualização de informações é 

muito importante, pois esse conhecimento ajudará nos enfrentamentos futuros na vida desses 

estudantes.  

  Uma outra constatação realizada a partir da pesquisa é o fato de que os  os PCNs não 

apresentam total pluralidade nos discernimentos expostos a “serem seguidos”. Os parâmetros 

criados com o objetivo de atender a uma realidade nacional não consegue abarcar a 

pluralidade cultural presente no país. 

  Finalizo este trabalho com a sensação de missão cumprida com relação ao objetivo 

desta pesquisa. A pesquisa me permitiu através das leituras, visitas à EIEF Itaty, e coleta de 

depoimentos dos entrevistados, ter algum conhecimento de como funciona o processo de 

ensino em uma escola indígena. Além disso, esse estudo poderá ser utilizado como auxilio 

para o desenvolvimento de novas pesquisas que possam surgir na EIEF Itaty ou em outras 

comunidades indígenas, sobretudo em relação ao tema aqui estudado.  
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Anexo do Projeto Político Pedagógico (2012) da EIEF Itaty 
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