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Patrícia da Silva Pereira1

Introdução

O trabalho em um grupo de apoio a portadores do vírus HIV, em 
um município de São Paulo-Brasil, incentivou-nos a realizar uma 
pesquisa sobre a prevenção da Aids na escola, cujos resultados serão 
apresentados neste artigo.

Desde os primeiros casos notifi cados no mundo, em 1981, até os 
dias atuais, ocorreu uma crescente produção de conhecimento sobre 
a doença. A partir de 1999, quando tivemos a oportunidade de tra-
balhar com a Aids, assistimos a muitas mudanças. Em termos sociais 
e epidemiológicos, vimos que a evolução do quadro clínico pôde 
ser melhorada com o surgimento de medicamentos mais efi cientes, 
ocorreu a expansão de direitos sociais aos portadores e, relativamente, 
um maior controle das taxas de disseminação do vírus no Brasil.

A busca de conhecimentos tem sido um dos caminhos apontados 
pelos cientistas para lidar com ou solucionar os problemas físicos, 
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psicológicos e sociais trazidos pela epidemia. Hoje, a ciência médica 
demonstra que o método mais efi ciente para combater a disseminação 
do HIV é a prevenção. Para isso é preciso que cada indivíduo conhe-
ça, entenda, tenha acesso e pratique os mecanismos que bloqueiam 
a entrada do vírus no seu corpo, por meio do uso de preservativo na 
relação sexual, da transfusão de sangue testado, do uso de seringas 
e agulhas descartáveis, da utilização de utensílios adequados (luvas 
e esterilização de objetos perfurocortantes) e de tratamento antirre-
troviral em gestantes.

Nesse sentido, a educação da sociedade tem sido o caminho ado-
tado para a prevenção da epidemia. A Escola, sendo na atualidade 
um espaço privilegiado para a educação, é orientada a divulgar, a 
produzir conhecimentos, a conscientizar os alunos sobre os métodos 
de prevenção, cabendo aos professores a tarefa de orientação sexual 
em Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids e drogas (Suplicy 
et al., 2000).

Diante desse contexto, os programas de orientação sexual têm 
sido objeto de investigação na Universidade em diferentes áreas do 
conhecimento. A Psicologia, a Psicanálise, a Sociologia, a Antropolo-
gia têm tido signifi cativa relevância na produção desses trabalhos. A 
produção da pesquisa sobre a prevenção da Aids nas escolas amplia 
o conhecimento sobre a epidemia no Brasil, traduz o que vem sendo 
realizado no país e inspira novos rumos para políticas e programas 
de prevenção.

Neste sentido, as dissertações e teses de universidades públicas 
e das universidades católicas do Estado de São Paulo sobre o tema 
foram utilizadas como objeto de um estudo cujo objetivo foi com-
preender as linhas de pesquisa ligadas a essa produção, o sentido que 
se tem dado ao inconsciente e como ele tem sido considerado, e que 
conexões se estabelecem entre Psicanálise e Educação. Neste artigo 
são apresentados os dados obtidos na referida investigação. 

A Psicanálise demonstra a importância da intersubjetividade 
e do aspecto inconsciente da experiência, das ações humanas no 
desenvolvimento da atividade profi ssional. Na orientação sexual na 
escola, as pessoas envolvidas, professores e alunos, veem-se diante 
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de sua própria sexualidade, numa complexa experiência que implica 
lidar com saberes impostos pela presença de doenças. 

A construção teórica sobre o psiquismo e o inconsciente produ-
zida pela Psicanálise nos permite questionar peculiaridades da edu-
cação e ampliar a compreensão sobre a aquisição de conhecimentos 
no processo educacional. As atuais conexões da Psicanálise com a 
Educação vêm se colocando como um campo fértil para a formação 
do educador, para a sua prática pedagógica e elaboração de seus 
vínculos com alunos, por meio do questionamento, da escuta de 
alunos e educadores, das discussões sobre a sexualidade e os afetos, 
ou seja, da abertura de um espaço para a presença da vida desejante 
(Oliveira, 2008a, 2008b).

Pensar a educação escolar e suas particularidades em relação 
ao ensino, às políticas públicas e aos modelos pedagógicos consti-
tui, por si só, num trabalho árduo que origina muitas incertezas e, 
na maioria das vezes, poucas respostas. Pensar a problemática da 
Aids também não é uma tarefa simples, pois nos obriga a lidar com 
questões socioculturais, particulares e singulares do sujeito. Pensar 
numa orientação sexual em Aids, considerando-se o psiquismo como 
essencialmente inconsciente, tal como demonstra a Psicanálise, é um 
desafi o necessário que implica uma concepção específi ca e pouco con-
siderada sobre o conhecimento, sua transmissão e os modos de apren-
dizagem de saberes sobre a sexualidade em geral e sobre a Aids em 
particular.

Metodologia

A pesquisa foi de cunho qualitativo. Seguindo as orientações de 
Biklen e Bogdan (1999, p.95), nas pesquisas qualitativas ocorre a va-
lorização do processo e, não necessariamente, do produto, buscando 
compreender a dinâmica das relações estabelecidas na situação em 
questão e não se preocupando com a quantifi cação. A pesquisa quali-
tativa favorece uma compreensão mais detalhada dos dados obtidos, 
já que os signifi cados são apreendidos de forma profunda. Dado que 
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selecionamos trinta (N=30) trabalhos, também realizamos um estudo 
quantitativo de ampliar a compreensão e discussão dos dados.

Pesquisamos a produção científi ca acadêmica de dissertações e 
teses no período de 1981 a 2003, constantes nos portais da Capes e nos 
portais das universidades públicas, cujo tema refere-se à prevenção da 
Aids nas escolas. Utilizou-se como palavra-chave: Aids e seleciona-
mos, por meio dos resumos, todos os trabalhos que discutiam a pre-
venção da Aids nas escolas, inclusive os que também, em conjunto, 
abordavam o uso de drogas. Ao todo. Lembramos que excluímos de 
nossa listagem trabalhos que se relacionavam apenas com a orien-
tação sexual na escola. Também obtivemos informações por meio 
das referências bibliográfi cas citadas em cada trabalho selecionado.

Num segundo momento, fi zemos uma seleção do material pro-
duzido pelas universidades do Estado de São Paulo: Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, Universidade Estadual Paulista, Universidade de São 
Paulo, Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto, Universidade 
Estadual de Campinas e Faculdade de Medicina de São José do Rio 
Preto. Optamos por selecionar essas universidades primeiro pelo reco-
nhecimento que possuem na comunidade científi ca, segundo pelo fácil 
acesso às suas obras por meio do empréstimo entre bibliotecas, ter-
ceiro por contribuírem com um vasto número de dissertações e teses. 

Foram selecionadas as 30 (trinta) dissertações e teses abaixo 
relacionadas. 

 1. ALMEIDA, Sérgio José Alves de. Contribuição ao estudo da 
sexualidade humana: prevenção da Aids em adolescentes. 1995. 
87f. Tese (Doutorado em Medicina) – Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto, São José de Rio Preto, 1995.

 2. ANTUNES, Maria Cristina. Infl uências das normas de gênero na 
prevenção de Aids: avaliando um modelo educativo para jovens. 
1999. 117f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universi-
dade de São Paulo, Instituto de Psicologia, São Paulo, 1999.

 3. BOTELHO, Débora Aparecida. Adolescentes: a vivência da 
sexualidade em tempos de Aids. 2001. 156f. Dissertação (Mes-
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trado em Ciências) – Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Filosofi a, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 
2001.

 4. BRITO, Edílson Fontes. Efi cácia dos programas preventivos 
em Aids: um problema de educação? 1999. 133f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, 
Faculdade de Filosofi a e Ciências, Marília, 1999.

 5. BUENO, Sônia Maria Villela. Educação preventiva em sexuali-
dade, DST-Aids e drogas nas escolas: pesquisa ação e o compro-
misso social. 2001. 263f. Tese (Livre-Docência) – Universidade 
de  São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Ribei-
rão Preto, 2001.

 6. CARRADORE, Vânia Maria. Adolescência, Aids e educa-
ção escolar: elementos para refl exão. 2002. 125f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, 
Faculdade de Ciências e Letras, Araraquara, 2002.

 7. CARVALHO, Márcia Moreira de. Caminhos e descaminhos 
percorridos por estudantes do 3o ano do ensino médio e portadores 
do vírus HIV, com relação às informações preventivas a respeito 
da Aids. 1997. 140f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, São Paulo, 
1997.

 8. CORDEIRO, Rogério Guimarães Frota. Conhecimentos, cren-
ças, opiniões e conduta em relação à Aids de estudantes do segundo 
grau de escolas estaduais do município de São Paulo, 1993. 1994. 
181f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, 1994.

 9. CURSINO, Edna Aparecida. Sexualidade, Aids e drogas: infor-
mações, concepções e percepções de alunos e professoras de uma 
escola de primeiro grau. 2000. 240f. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Ribeirão Preto, 2000.

10. FELICIANO, Kátia Virginia de Oliveira. Prevenção da Aids 
entre jovens: confl itos entre discursos técnicos e a prática cotidia-
na de escolares da região metropolitana do Recife. 2001. 108f. 
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Tese (Doutorado em Medicina) – Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Medicina, São Paulo, 2001.

11. FRUET, Maria Silvia Bruni. Adolescência, sexualidade e Aids. 
1995. 113f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universida-
de Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, 
1995.

12. GALLACHO, Jane Cruz. A orientação sexual em um traba-
lho integrado de educação e saúde: estudo analítico-descritivo 
e documental de um programa de intervenção. 2001. 120f. 
Dissertação (Mestrado em Educação Escolar) – Universidade 
Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras, 2001.

13. GERMANO, Maria Izabel Simões. Ações de promoção da saúde 
relacionadas à prevenção da Aids em unidades do sistema estadual 
de ensino de São Paulo. 1998. 76f. Dissertação (Mestrado em 
Saúde Pública) – Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Saú de Pública, São Paulo, 1998. 

14. GODOY, Maria Lúcia Alves. Representação social de adolescen-
tes sobre Aids e sua prevenção. 1999. 111f. Dissertação (Mestrado 
em Psicologia da Educação) – Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, São Paulo, 1999.

15. GONÇALVES, Flávia Martins. Formação de professores e 
prevenção à Aids: características pessoais e profi ssionais de uma 
professora que desempenha um trabalho que interfere na vida 
dos alunos. 2002. 72f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002.

16. JEOLÁS, Leila Sollberger. O jovem e o imaginário da Aids: 
o bricoleur de suas práticas e representações. 1999. 249f. Tese 
(Doutorado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 1999.

17. LIMA, Rosangela Cristina Rosinski. Aids e ensino: possibi-
lidades. 1995. 100f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, 
Campinas, 1995.

18. MARTINS, João Carlos. A educação sexual em tempos de Aids: 
um caminho possível para uma ação no âmbito escolar. 2000. 
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247f. Tese (Doutorado em Psicologia da Educação) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2000.

19. MICHALIZEN, Mario Sérgio. O calidoscópio e a rede: estraté-
gias e práticas de prevenção à Aids e ao uso indevido de drogas 
e Aids. 1999. 229f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais – An-
tropologia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 1999.

20. MORAES, Teresa Cristina Lara de. Estudo de um programa 
de prevenção em DST/Aids: a presença do jovem. 2003. 202f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Educação, São Paulo, 2003.

21. OLIVEIRA, Maria Alice de Freitas Colli. Pesquisa ação com 
escolares de 1o e 2o graus: alguns aspectos de educação preventiva 
sobre DST e Aids. 1997. 139f. Dissertação (Mestrado em En-
fermagem) – Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 1997.

22. PAIVA, Vera Silvia Facciolla. “Fazendo arte com a camisinha”: a 
história de um projeto de prevenção da Aids para jovens. 1996. 
328f. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Universidade de 
São Paulo, Instituto de Psicologia, São Paulo, 1996.

23. PEREIRA, Edméa Costa. Conhecimentos e opiniões sobre doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS e prevenção entre estudantes do 
ensino médio de um bairro de São Paulo, 2000-2003. 2003. 136f. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Saúde Pública, São Paulo, 2003. 

24. SOARES, Cássia Baldini. Adolescentes, drogas e Aids: avaliando 
a prevenção e levantando necessidades. 1997. 284f. Tese (Dou-
torado em Educação), Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Educação, São Paulo, 1997.

25. SODELLI, Marcelo. Escola e Aids: um olhar para o sentido do 
trabalho do professor na prevenção à Aids. 1999. 140f. Disserta-
ção (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, São Paulo, 1999.

26. TEODORO, Luiz Camilo Silveira. Educar para participar: 
o enfermeiro e a prevenção da Aids com alunos de 8a série de 
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Passos-MG. 1998. 265f. Dissertação (Mestrado em Enferma-
gem) – Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 1998.

27. VAL, Luciane Ferreira do. Estudo dos fatores relacionados à Aids 
entre estudantes do ensino médio. 2001. 181f. Dissertação (Mes-
trado em Enfermagem) – Universidade de São Paulo, Escola de 
Enfermagem, São Paulo, 2001.

28. WAIDEMAN, Marlene Castro. Sexualidade, Aids e ado-
lescência no espaço escolar contemporâneo: a família não fala, 
o adolescente pede, e a escola... 1997. 240f. Tese (Doutorado 
em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 
Filosofi a e Ciências, Marília, 1997.

29. WUO, Moacir. Prevenção da Aids na escola: representações 
sociais de professores. 1998. 182f. Dissertação (Mestrado em 
Psicologia Escolar) – Pontifícia Universidade Católica de Cam-
pinas, Campinas, 1998.

30. WUO, Moacir. Aids na escola: os contextos e as representa-
ções sociais de estudantes no ensino médio. 2003. 296f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, Campinas, 2003.

Após essa primeira catalogação, examinamos as obras e constru-
ímos um texto sobre cada material para verifi car como estas se apro-
ximam da Psicanálise e como se apropriam da noção de inconsciente.

Realizamos uma primeira leitura inspirados em roteiro estabe-
lecido por Moreno (2001), no qual estabelece: autor, instituição, 
local, ano, título, tipo de produção, fonte, instituição envolvida, tema 
principal, objeto do texto, conceitos abordados, objetivos do texto, 
linha teórica, conclusões, sugestões e indicação bibliográfi ca. Adicio-
namos os itens justifi cativa, procedimento metodológico, questões de 
pesquisa e consideração sobre o inconsciente e a Psicanálise.

Procuramos, também, construir categorias de análise para faci-
litar a apresentação dos resultados obtidos, realizando assim uma 
revisão crítica da literatura sobre o tema. A análise do material per-
mitiu dividir a apropriação da Psicanálise nas seguintes categorias: 1. 
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a Psicanálise citada para a descrição do desenvolvimento psicossexual 
e as fases da adolescência; 2. a Psicanálise citada sobre a descoberta 
da sexualidade infantil; 3. a Psicanálise citada como constituinte do 
conceito de representação social de Moscovici; 4. a Psicanálise citada 
como constituinte do “Método do Arco”, de Charles Marguerez; 5. 
a Psicanálise citada como referencial teórico-metodológico.

No que diz respeito à defi nição de inconsciente, pudemos elencar 
as categorias: 6. pesquisadores que apenas citam o termo inconsciente 
e não apresentam uma conceituação; 7. pesquisadores que consideram 
o inconsciente, mas não o relacionam a nenhuma teoria; 8. pesquisa-
dores que compreendem o inconsciente articulando-o com a defi nição 
de S. Freud; 9. pesquisadora que compreende o inconsciente a partir 
das articulações com outros autores.

Resultados

O material selecionado apresenta seis grupos, conforme seus ob-
jetivos de pesquisa: estudos de programas sobre prevenção da Aids; 
estudos de concepções de educadores sobre a orientação sexual em 
Aids; estudos de concepções de educadores e adolescentes sobre a 
orientação sexual em Aids; estudos de concepções de adolescentes 
sobre a sexualidade e orientação sexual em Aids; propostas de pro-
gramas de orientação sexual em Aids; e estudos bibliográfi cos sobre 
a Aids e educação escolar. 

A maioria foi produzida pela USP, com 15 obras; PUC, N=8; 
Unesp, N=4; Unicamp, N=2; e Faculdade de Medicina de São José 
do Rio Preto, N=1. Tais obras pertencem a diversas ciências e áreas 
de conhecimento: educação escolar, psicologia, epidemiologia, medi-
cina, enfermagem, ciências sociais e saúde pública. O maior número 
de trabalhos deriva da psicologia e da educação escolar.

As leituras realizadas dessas 30 obras nos permitem apresentar 
que os referenciais teóricos utilizados são a Psicanálise, o culturalis-
mo de Leontiev, o conceito de vulnerabilidade social estudado por 
Ricardo Ayres, a representação social de Moscovici, o conceito de 
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“sentido” de Heidegger, o sociointeracionista de Vygostksi, a peda-
gogia da problematização de Paulo Freire, a fi losofi a do diálogo de 
Buber, a concepção sobre o risco de Le Breton, entre outros. 

A análise do material produzido também indica diversos recursos 
metodológicos, tais como entrevista aberta, fechada e coletiva com 
professores, coordenadores e alunos, análise documental, análise 
teórica e observação de dinâmicas e discussão em grupo, aplicação 
de questionários, elaboração de programas de prevenção. Isso de-
monstra a amplitude de enfoque dado ao tema e as diversidades de 
resultados encontrados, e fornece subsídios para a compreensão das 
peculiaridades da orientação sexual em Aids na escola. 

Os resultados obtidos por essas dissertações e teses oferecem 
possibilidades para se pensar a prevenção na escola. De modo geral, 
apontam que os adolescentes têm informações inadequadas sobre a 
sexualidade e as DST/Aids; a família não dialoga sobre sexualidade; 
os professores têm difi culdades no trabalho de orientação sexual; a 
escola aparece como um local adequado para a realização de trabalhos 
preventivos, mas está despreparada para isso. As relações de gênero 
infl uenciam as concepções referentes à sexualidade e ao uso do pre-
servativo; existe uma baixa frequência do uso do preservativo entre 
os jovens; e há vulnerabilidade dos jovens em relação às DST/Aids 
e drogas. A gravidez é uma preocupação maior entre as mulheres do 
que entre os homens; alguns programas não apresentam linguagens 
acessíveis aos jovens; a comunidade escolar é local de preconceitos e 
tabus sobre o tema e de uso da noção de “grupo de risco”; os jovens 
têm mais receio de uma gravidez do que das DST/Aids; os jovens 
associam a Aids aos medos e à tristeza, temem o desamparo e a 
rejeição, e negam e projetam os riscos do HIV no outro; os jovens 
buscam inconscientemente a morte e, consequentemente, a infecção 
para o HIV; os alunos demonstram confi ança na pessoa do professor.

Os autores sugerem procedimentos que facilitariam o trabalho 
de prevenção, tais como: discutir com os jovens vários itens, como a 
masturbação e as carícias íntimas; a capacitação e formação dos edu-
cadores na área de sexualidade; aprofundamento de pesquisas sobre 
o assunto, integrando várias áreas de conhecimento, a universidade 
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e a escola; discussões sobre as desigualdades nas relações de gênero; 
utilização de técnicas participativas e lúdicas para a prevenção; tra-
balhar a autoestima, a percepção de risco e a cidadania; considerar 
os determinantes do inconsciente para aquisição de conhecimentos e 
prevenção; considerar a tendência à feminização, juvenização e pau-
perização da doença nos programas de orientação sexual; implantar 
a orientação sexual desde os primeiros anos escolares; entre outros.

A USP é a universidade que mais aparece na discussão, seguida 
das PUCs. Esse fato permite enfatizar a importância da universidade 
pública e de particulares comprometidas com os problemas sociais e 
com a discussão de temas considerados tabus pela sociedade. Além 
disso, os programas de pós-graduação em Psicologia e Educação Es-
colar abarcam a maioria dos trabalhos, demonstrando a necessidade 
de uma participação maior de outras áreas, como as ciências sociais, 
a medicina, a epidemiologia, uma vez que trazem uma contribuição 
signifi cativa para o estudo da questão em pauta.

Dos 30 trabalhos selecionados, 15 autores citam a Psicanálise. 
Mencionam a teoria psicanalítica para descrever o desenvolvimento 
psicossexual e a adolescência, para discutir a descoberta da sexualida-
de infantil, como referencial teórico-metodológico, como constituinte 
do conceito de representação social de Moscovici e como constituinte 
do “Método do Arco”. Todos os autores concordam que é necessá-
ria uma ampliação das concepções sobre sexualidade, seja em seus 
aspectos psíquicos ou sociais. Apesar disso, na produção científi ca 
analisada constata-se que a Psicanálise, seja enquanto teoria ou 
método de investigação, foi pouco explorada na análise e discussão 
de dados das pesquisas.

A inserção e apropriação da Psicanálise nos trabalhos selecionados 
permitiu a proposição das categorias abaixo relacionadas. 

A descrição do desenvolvimento psicossexual e as fases da adoles-
cência – Os trabalhos de Botelho (2001), Brito (1999), Fruet (1995), 
Godoy (1999), Martins (2000), Oliveira (1997), Soares (1997) e 
Moraes (2003) são os representantes desta categoria. Tais pesqui-
sadores utilizam as teorias psicanalíticas ou autores psicanalistas 
para explicar como ocorre o desenvolvimento psicossexual do ser 
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humano, as características afetivas da adolescência, a importância 
da sexualidade infantil, as concepções de sexualidade ampliada 
com base em Sigmund Freud, Arminda Aberastury, Knobel, Anna 
Freud, Marta Suplicy, Jurandir Freire Costa, Juan-David Nasio e 
Erik Erikson. Discutem os impulsos, os sentimentos, as angústias 
presentes na adolescência, a repressão, a sexualidade, o sexo e o luto 
pelo corpo infantil, pela identidade infantil e pelo papel de criança, 
a “síndrome da adolescência normal” e o amadurecimento sexual.

Por outro lado, Brito (1999) e Soares (1997) fazem outras ressalvas 
sobre as teorias psicanalíticas. Brito (1999) utiliza as teorias discu-
tidas por Arminda Aberastury sobre adolescência, porém afi rma 
buscar outros autores sobre o tema, “a fi m de evitar dogmatismos”. 
Soares (1997) discute a concepção sobre a “síndrome da adolescência 
normal”, apresentando as ideias de outros autores que criticam o 
conceito de “síndrome de adolescência normal”, uma vez que este 
ressaltaria a patologização da adolescência e a universalidade dessas 
características.

A contribuição desses autores para o trabalho de prevenção é ex-
tremamente signifi cativa, uma vez que procuram conceber o sujeito 
como um sujeito social e um sujeito desejante. A maioria concebe 
a sexualidade como defi nida por Freud ou próxima a ela, ou seja, 
como uma série de excitações e atividades que proporcionam um 
prazer, que não se refere apenas aos órgãos genitais, mas articula as 
pulsões, os desejos, os sentimentos, os pensamentos que garantem 
a sobrevivência do indivíduo, mantendo ligações com a formação de 
sua personalidade e de suas relações pessoais. Vale ressaltar que essa 
concepção de sexualidade enquanto psicossexualidade já proporciona 
grandes avanços para a orientação sexual na escola, que tradicio-
nalmente é atrelada a uma discussão ligada à biologia (Silva, 2006).

A concepção ampliada da sexualidade proposta pela Psicanálise 
afeta as noções correntes de orientação sexual na escola e a preven-
ção da Aids porque concebe a sexualidade como psicossexualidade, 
portanto irredutível à genitalidade sendo o corpo um corpo sexual. 
Por isso não há efi cácia positiva em ser “medicalizada”, “colocada 
em forma” ou “excluída”, mas sim em ser estudada, ser conhecida, 
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ser explorada, e a partir daí vivenciada de uma forma mais coerente 
às condições psicológicas e sociais de cada um (Silva, 2006).

Sobre a descoberta da sexualidade infantil – Botelho (2001), Car-
radore (2002) e Fruet (1995) apontam a descoberta da sexualidade 
infantil como um fator importante para se pensar a sexualidade. 
Carradore (2002) não aprofunda esta discussão, mantendo-se apenas 
em questões de ordem cultural e social. Fruet (1995) e Botelho (2001) 
citam Freud para explicar a revolução da descoberta da sexualidade 
infantil, mas, apesar de não se referirem ao inconsciente, as autoras 
procuram estudar seus resultados com base na concepção de sexu-
alidade ampliada de Freud, ressaltando a importância dos afetos e 
dos desejos neste processo. 

A Psicanálise aparece, novamente, como uma teoria que permite 
pensar a sexualidade, principalmente, neste caso, por apresentar a 
existência da sexualidade infantil. Como vimos anteriormente, uma 
das grandes e polêmicas descobertas de Freud foi a descoberta da 
sexualidade na infância e sua implicação na formação da personali-
dade, enquanto psicossexualidade (Freud, 1996).

O conceito de representação social de Moscovici – Godoy (1999) 
e Wuo (1998, 2003) utilizam a teoria de representação social de 
Moscovici, na qual as “representações sociais constituem-se em in-
terpretações que os sujeitos fazem da realidade, mediadas por fatores 
históricos e subjetivos”. Os autores não se referem às concepções 
psicanalíticas, apesar de Moscovici apresentar o conceito de repre-
sentação social com a publicação de um trabalho em que discute a 
apropriação da Psicanálise pela população parisiense, e somente Wuo 
(1998, 2003) apresenta esta informação.

O “Método do Arco” de Charles Marguerez – Michalizen (1999) 
baseia-se na metodologia do “Método do Arco” para trabalhar a pre-
venção da Aids. O referido método consiste numa abordagem similar 
à construtivista e fundado nas teorias de Piaget, Wallon, Vygotski, 
Paulo Freire, Sara Pain, Karl Marx e Sigmund Freud, e é operacio-
nalizado a partir das fases: observação da realidade; levantamento 
de pontos-chave; teorização; apontamento de hipóteses de solução; 
e aplicação na realidade, transformando-a. No entanto, Michalizen 



86  MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA

(1999) não expõe como a Psicanálise integra tal método, e qual a 
articulação com sua investigação. Teodoro (1998) também se baseia 
no “Método do Arco”, mas não faz referências no seu texto que o 
método também é constituído por teorias psicanalíticas. 

Referencial teórico-metodológico – Gallacho (2001) e Waideman 
(1997) são pesquisadoras que compõem esta categoria. Gallacho 
(2001) não declara ser a Psicanálise seu referencial teórico, porém 
não apresenta nenhum outro, permitindo ao leitor que a considere 
como a opção da autora por tal teoria. Enfatiza a importância da 
Psicanálise para pensar a educação e os programas de orientação 
sexual, descreve o funcionamento psíquico e entende o inconsciente 
como força mobilizadora para a prática educativa, porém não realiza 
articulações entre a Psicanálise e o seu objeto de estudo, no que se 
refere ao inconsciente. 

Waideman (1997) utiliza a Psicanálise para discutir seus achados, 
procurando olhar o objeto estudado com os aportes teóricos da Psi-
canálise sobre sexualidade, inconsciente, relações parentais, desejos, 
entre outros. A partir daí, a pesquisadora compreende a Psicanálise 
como recurso para esclarecer as difi culdades sobre o trabalho de 
prevenção, a falta de diálogo entre a família, professores e jovens, 
as angústias e medos dos agentes envolvidos, os afetos, os desejos, a 
impulsividade, a onipotência e a busca pela completude. Suas aná-
lises remetem aos aspectos subjetivos e a infl uência do inconsciente 
na tomada de decisões. 

De modo geral, os 30 trabalhos analisados procuram abordar a 
qualidade do conhecimento sobre Aids e a sexualidade e pouco sobre 
o funcionamento psíquico referente à aquisição desses conhecimen-
tos. Não estamos com isso afi rmando que tais trabalhos devam con-
templar exclusivamente a pesquisa sobre o funcionamento psíquico 
com base na Psicanálise ou outras linhas teóricas da psicologia, mas 
que o conjunto de trabalhos analisados permite ver o quanto o uso da 
Psicanálise restringe-se à descrição do desenvolvimento psicossexual, 
sendo esta pouco articulada com a discussão dos dados de pesquisa. 
Enquanto teoria para compreender a sexualidade, a Psicanálise é 
uma das mais citadas pelos autores, sendo declarada como imprópria 
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somente por Paiva (1996). A autora critica a “tradição freudiana 
mais estreita” sobre sexualidade, pois segundo ela essa tradição 
constitui-se numa visão essencialista, universalizadora e normativa 
da sexualidade, descartando, assim, suas contribuições para o tema.

Na maioria dos trabalhos, foi utilizada como suporte para uma 
discussão sobre a adolescência, para conceituar a sexualidade, e pouco 
explorada para analisar conteúdos e resultados ou para indicação de 
novos rumos para os problemas colocados. Somente duas pesqui-
sadoras, Gallacho (2001) e Waideman (1997) utilizam a Psicanálise 
como referencial teórico e, mesmo assim, apenas Waideman (1997) 
discute os dados da pesquisa obtidos com base nos princípios da 
Psicanálise anunciados.

Quanto ao inconsciente, este tem sido pouco abordado na produ-
ção científi ca sobre Aids. Do material analisado, somente sete fazem 
referência ao termo inconsciente. 

Pesquisadores que citam o termo inconsciente e não apresentam 
uma conceituação – Antunes (1999) sustenta que o uso do preser-
vativo é regulado por medos, difi culdades, retirada de prazer, repre-
sentações sobre a doença presentes consciente ou inconscientemente. 
Porém, a autora não apresenta uma defi nição de inconsciente para que 
se possa compreender sua argumentação. Apesar de valorizar a afeti-
vidade em suas análises, não realiza discussões em que o inconsciente 
seja considerado. A pesquisa permite apreender uma associação 
que se faz entre inconsciente, prazer, afetos e sexualidade, o que nos 
remete a pensar que pode se aproximar das concepções freudianas. 

Val (2001) também se enquadra nesta categoria, utiliza o termo 
inconsciente dando a entender que signifi ca “sem que se perceba” 
ou “sem que estejamos cônscios” ou “de um modo acidental”, não 
apresentando uma discussão relacionada com os dados levantados. 

Pesquisadores que consideram o inconsciente, mas não o relacio-
nam a nenhuma teoria – Martins (2000) procura no decorrer de sua 
pesquisa articulá-lo com os achados dos estudos. Propõe sugestões 
que contemplam o inconsciente, no que diz respeito aos desejos, 
à valorização dos afetos e aos vínculos, e explora as concepções de 
sexualidade ampliada preconizada pela Psicanálise, por meio do 
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psicanalista Jurandir Freire Costa. Martins (2000) não defi ne o que 
entende por inconsciente, mas utiliza o termo em alguns momentos 
do seu texto como componente da percepção sobre a sexualidade e na 
prevenção da Aids, e a partir daí procura articulá-lo com a discussão 
dos resultados. 

Paiva (1996) descarta as contribuições de Freud sobre sexualidade, 
no entanto, em vários momentos do texto, utiliza o termo inconscien-
te como uma instância psíquica que regula a relação dos indivíduos 
com a prevenção da Aids, os sentimentos e as representações sobre a 
doença, as relações de gênero e cultura, o que nos permite aproximá-lo 
das concepções freudianas. Porém em outro momento utiliza-o com 
um sentido de automático, menos refl etido, apresentando-o de forma 
obscura e associando-o a questões socioeconômicas. De modo geral, 
não apresenta uma defi nição do termo, mas o insere e o considera em 
suas discussões e na interpretação dos seus dados. 

Apesar das considerações sobre o inconsciente, os autores não o 
mencionam nas discussões dos dados. 

Pesquisadores que compreendem o inconsciente, articulando-o 
com a defi nição de S. Freud – Gallacho (2001) e Waideman (1997) 
descrevem o funcionamento psíquico, entendendo o inconsciente 
como fator determinante na vida afetiva e social dos sujeitos. Waide-
man (1997) relaciona-o às suas discussões e aos dados levantados e, a 
partir daí, aponta sugestões para o trabalho de prevenção. Gallacho 
(2001) considera o inconsciente, apresenta sugestões a partir da Psi-
canálise para o trabalho de prevenção, mas pouco articula o sentido 
de inconsciente com seu objeto de estudo.

Pesquisadora que compreende o inconsciente a partir das articula-
ções com outros autores – Jeolás (1999) utiliza-se das argumentações 
de Le Breton para discutir a relação do conceito de inconsciente com 
seu objeto estudado. A autora não cita Freud ou outras teorias da 
Psicanálise, porém demonstra como o desejo, a pulsão de morte, os 
afetos, as ambivalências e ambiguidades, a sexualidade são forças 
mobilizadas pelo inconsciente e que medeiam as relações dos su-
jeitos com o outro, consigo mesmos e com a cultura. Este trabalho 
destaca-se dos demais porque relaciona psiquismo (inconsciente) e 
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cultura como instâncias complementares. A pesquisa de Jeolás (1999) 
fundamenta-se numa linha histórico/antropológica em consonância 
com a teoria psicanalítica, demonstrando que há a possibilidade de 
unir fatores de ordem social e psíquica para se pensar a prevenção 
do HIV/Aids. A pesquisadora, apesar de não expor a defi nição de 
inconsciente utilizada, nos permite entender em vários momentos 
do seu texto uma aproximação conceitual à teoria freudiana. 

Discussão

Entre as 30 obras, encontramos várias que consideram, em suas 
análises, os aspectos nomeados como subjetivos, afetivos, emocio-
nais, íntimos, intersubjetivos, intrapsíquicos, sem nenhuma menção 
ao inconsciente. Somente dois trabalhos, Gallacho e Waideman, 
consideram o inconsciente, conforme preconizado por Freud; um 
trabalho, Jeolás, com base nas argumentações de Le Breton; dois, 
Martins e Paiva, consideram o inconsciente, mas não o relacionam a 
nenhum teórico; e dois, Antunes e Val, que apenas citam o termo in-
consciente, mas não apresentam sua relação com o tema de pesquisa.

Além disso, há poucos trabalhos que realizam alguma conexão 
entre a Psicanálise e a educação escolar. Já os trabalhos de Gallacho, 
Waideman e Jeolás relacionam a importância de se considerar aspec-
tos inconscientes na execução de atividades de orientação sexual e 
prevenção da Aids, tais como o cuidado em explorar a concepção de 
sexualidade ampliada, a compreensão dos desejos e pulsões intrínse-
cos ao desejo de conhecer, a valorização dos vínculos entre pais/fi lhos 
e professores/alunos, o favorecimento de atividades que promovam 
a escuta os jovens, a consideração das ambiguidades e ambivalências 
presentes na vivência da sexualidade e da prevenção da Aids e a con-
sideração da busca inconsciente pela morte entre os jovens.

A Psicanálise é apresentada, na produção científi ca sobre Aids e 
nas pesquisas sobre educação escolar, como uma teoria para a descri-
ção do sentido de sexualidade e das peculiaridades da adolescência, e 
pouco utilizada como um método para a compreensão dos fenômenos 
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voltados às questões da sexualidade e apropriação do conhecimento, 
para promover a escuta de alunos e professores, para a análise dos 
vínculos afetivos e da transferência na relação ensino-aprendizagem, 
para a valorização da sublimação como fator de desenvolvimento 
cultural, para fundamentar perguntas sobre o processo de conheci-
mento e de constituição do sujeito.

O exame da produção científi ca acadêmica brasileira selecio-
nada permitiu um mapeamento ilustrativo sobre a apropriação da 
Psicanálise nas pesquisas acadêmicas sobre prevenção da Aids. De 
fato, a presença das teorias psicanalíticas, e da teoria freudiana em 
particular, em teses e dissertações tem sido utilizada na defi nição de 
sexualidade, mas pouco explorada para pensar os problemas e os 
rumos da orientação sexual e a prevenção da Aids na escola e para 
abordar o sujeito desejante. A Psicanálise poderia contribuir para 
esta discussão do sujeito implicado na cultura, como produtor de 
sua vida, a partir dos determinantes do inconsciente.

A sexualidade humana não pode ser mensurada porque é psicos-
sexualidade, isto é, está implicada com o psiquismo, este essencial-
mente inconsciente. É fomentada por aspectos inconscientes, que 
estão aquém e além da vida racional. Daí a grande questão que se 
coloca hoje para a prevenção da Aids: por que com tanta informação 
as pessoas continuam a se infectar pelo HIV? “Por que as camisi-
nhas ainda viram balões no carnaval?” Tais perguntas, presentes na 
maioria dos trabalhos investigados, revelam que há uma lacuna na 
vivência da sexualidade e que precisa ser reconsiderada como objeto 
de pesquisas. 

De fato, são muito importantes os valores culturais e o acesso aos 
bens econômicos neste processo. A falta de recursos, a desvalorização 
do sujeito enquanto cidadão e ser humano, as normas de gênero, as 
desigualdades entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, a falta 
de acesso à educação são fatores poderosíssimos na disseminação do 
HIV, como bem apontados por vários pesquisadores estudados por 
nosso trabalho. Sem dinheiro, não poderemos comprar a camisinha; 
sem educação, não saberemos como usá-la; sem refl exão, não sabe-
remos por que usá-la; sem nos considerarmos sujeitos pertencentes 
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a uma cultura, não saberemos por que continuar a usá-la; se não 
tivermos acesso aos bens sociais e às políticas públicas adequadas, não 
poderemos obtê-la; sem nos amarmos, não teremos motivos para usá-
-la; se não pudermos reconhecer qual é o nosso papel nas relações de 
gênero, não poderemos pedir para o(a) parceiro(a) usá-la. Isso é fato!...

Mas, se não conhecermos algo sobre o funcionamento de nosso 
psiquismo, sobre as nossas limitações e possibilidades com os vín-
culos afetivos, se não habitarmos nossas emoções e as equilibrarmos 
a partir de valores culturais que compartilhamos com os outros, se 
não reconhecermos o outro em nós mesmos, não teremos condições 
de conceber o preservativo como um fator de proteção, sem medos 
e culpas. E mesmo assim ainda poderemos optar por não usá-lo!

A impossibilidade de ensinar, preconizada por Freud, se efetiva 
quando não há a valorização da complexidade referente à psicosse-
xualidade. Daí, talvez, a difi culdade de ensinar a prevenir a Aids e a 
difi culdade do uso de preservativo. Como bem lembra Jeolás (1992, 
p.227), “[...] difícil modelo de prevenção [uso do preservativo] dis-
tante dos jovens, eu diria, da realidade de todos nós”. 

Não estamos com isso afi rmando que os programas de prevenção 
não sejam efi cazes porque esbarram num inconsciente imensurável. 
Mas que os programas de prevenção carecem considerar o sujeito por 
inteiro, em suas possibilidades e limitações inconscientes. 

Um ponto importante para pensar a educação diz respeito à 
sexualidade e à sublimação. Em “Três ensaios sobre a teoria da 
sexualidade” (1905) é apresentada a confi guração da sexualidade 
infantil e suas implicações para o funcionamento psíquico. Segundo 
Freud, as pulsões parciais: a pulsão oral, voltada para o prazer de 
sucção, a pulsão anal, referente ao prazer da retenção e defecação, 
e a pulsão voltada para o prazer de olhar e de exibir manifestam-se 
na infância, porém não se dirigem a um objeto preciso, que só será 
eleito posteriormente na puberdade e com o desenvolvimento da 
genitalidade. Serão pulsões que se manifestam e dirigem-se para o 
próprio corpo infantil. A partir daí, Freud enfatiza que estas pulsões 
podem ser destinadas para outras fi nalidades que não sejam sexuais. 
A sublimação consiste no desvio da pulsão para um objetivo não 
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sexual e que visa objetos socialmente aceitos, como a criação artística 
e a cultural e a investigação científi ca.

Segundo Oliveira (2001, p.29), 

Ao relacionar práticas educativas com os rumos ou as carac-
terísticas da sociedade, em várias oportunidades Freud ressaltou 
a importância do aprendizado no processo de sublimação e, em 
consequência, no processo civilizatório. [...] Depreende-se daí que o 
valor do ensino não está propriamente em renovar as “receitas peda-
gógicas”, mas na habilidade dos educadores em transformar pulsões, 
o que depende, pelo menos em parte, de seus recursos pessoais. 

Enfim, podemos resumir alguns importantes elementos que 
Freud introduz para se pensar a educação escolar: o conhecimen-
to sobre o inconsciente e sua influência na aquisição de saberes; 
a transferência na relação ensino-aprendizagem; e a sublimação 
sexual, como fator de desenvolvimento cultural. Enfi m, o caráter 
inconsciente da educação (Maciel, 2005).

Os programas de prevenção da Aids e a educação escolar, de 
forma geral, poderiam contribuir para a formação de indivíduos con-
siderando a realidade psíquica, a partir do questionamento de seus 
valores e crenças, de suas fantasias, da consideração pela sublimação 
de suas pulsões e desejos e da ressignifi cação de seus sentimentos e 
relacionamentos afetivos (Oliveira, 2008a). Quando a escola ensina e 
não reconhece nos sujeitos sua singularidade e seu psiquismo, acaba 
sendo simples transmissora de informações e reprodutora de conhe-
cimentos, não efetivando um aprendizado para a vida. A “educação 
bancária”, discutida por Paulo Freire, não se revela somente na falta 
de refl exão sobre o conhecimento proposto ou na falta de interação 
entre professor e aluno, mas, também, ocorre na falta de uma edu-
cação que não leva ao autoconhecimento, pois o aluno só aprende 
quando ele deseja aquele conhecimento e este desejo está vinculado 
à sua realidade inconsciente. Daí a necessidade de os programas de 
prevenção da Aids refl etirem sobre a formação do sujeito, enquanto 
ser desejante. 
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