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RESUMO 
 
 

A Educação Sexual é um ponto essencial para a formação do sujeito. É a partir desta ação 

humanizadora que o indivíduo terá a possibilidade de desenvolver conhecimentos a respeito 

da sexualidade e dos diferentes aspectos ligados a mesma.  Faz-se necessário, portanto, 

compreender as interfaces que norteiam as relações dos adolescentes com o tema, a fim de 

propiciar a construção da Sexualidade de forma plena. Pensando em tais apontamentos, 

indaga-se quais temas, relativos a sexualidade, estão presentes nas discussões dos 

adolescentes inter e extra-escolar.  Foi com o intuito de explorar o acesso e as informações, 

a respeito do tema Sexualidade, que perpassam os adolescentes, que a presente pesquisa 

foi realizada. Estabeleceu-se como objetivos específicos: Identificar as fontes mais 

procuradas pelos adolescentes para receber informações sobre a Sexualidade; Identificar os 

temas, relativos à Sexualidade, que transcorrem a realidade dos adolescentes e as dúvidas 

geradas; Para tanto, foi empregada como metodologia, a pesquisa qualitativa baseada na 

análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Optamos por aplicar um questionário com 

dez questões dissertativas em vinte adolescentes com idades entre quatorze e dezesseis 

anos, o local escolhido para a coleta de dados foi a casa do adolescente, devido a 

oportunidade de aplicar o instrumento com sujeitos de escolas diferentes.   A pesquisa 

permitiu concluir que muitos dos temas que perpassam pela realidade dos alunos são 

discutidos durante o tempo que permanecem na escola, demonstrando o significativo papel 

que, tanto essa, quanto o professor que lá trabalha, ocupam na condução das discussões 

relacionadas à Sexualidade. Além disso, os adolescentes fizeram transparecer o desejo pelo 

aprofundamento de discussões relacionadas à vida sexual, deixando clara a necessidade de 

um repensar a Educação Sexual atual, em prol da educação que valorize o ser que está em 

constate relação com o outro.  

 

Palavras-chave: Sexualidade. Educação Sexual. Adolescente.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Sexualidade, dentro da sociedade atual, tem conquistado diferentes 

espaços, pelos quais, têm sido amplamente discutida e propagada. Muitas vezes, 

entretanto, encontramos apresentações não esclarecedoras que podem acabar por 

gerar preconceitos sobre o tema. 

A mídia é um exemplo clássico, no qual podem ser encontradas diferentes 

visões a respeito da temática, inclusive transmitindo a imagem do corpo como objeto 

sexual. Ao estabelecer contato com esta visão o adolescente pode adquirir conceitos 

equivocados a respeito da sexualidade, o que viria a influenciar suas interlocuções 

sobre o assunto.   

Partindo deste ponto, é interessante analisar o discurso proferido sobre a 

sexualidade, assim como as influências sociais que interferem na construção deste 

conceito, em particular aquelas que se dão no espaço escolar.   

Buscamos esta compreensão do assunto porque entendemos a sexualidade, 

a partir de Figueiró (2006a, p.02), para a qual,  

 
Sexualidade, por sua vez, inclui o sexo, a afetividade, o carinho, o 
prazer, o amor ou o sentimento mútuo de bem querer, os gestos, a 
comunicação, o toque e a intimidade. Inclui, também, os valores e as 
normas morais que cada cultura elabora sobre o comportamento 
sexual.  
 

O  mesmo afirma Moizés e Bueno (2010, p.206) quando trazem que,  

A sexualidade faz parte da vida de todas as pessoas é, ao mesmo 
tempo, singular para cada indivíduo, envolve, aspectos individuais, 
sociais, psíquicos e culturais que carregam historicidade, práticas, 
atitudes e simbolizações. 
 

Completando as afirmações acima, Camargo e Ribeiro (1999, p.50) 

entendem sexualidade sendo “[...] uma energia forte e mobilizadora, uma dimensão 

da expressão do ser humano em sua relação consigo mesmo e com o outro, lugar 

do desejo, prazer e da responsabilidade [...]”.  

Percebemos então, que a sexualidade é algo amplo, que envolve diferentes 

fatores sociais e emocionais, e também se desenvolve dentro do convívio social, por 

meio das relações estabelecidas com o ambiente, transformando-se em particular e 

único em cada indivíduo, e que por isso, merece ser pensado e refletido. 
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A sexualidade, da forma como a abordamos, a partir dos autores citados 

acima, é entendida como uma construção histórica e social. Histórica porque foi 

construída ao longo da história da humanidade, acompanhando as diferentes 

épocas vividas pelos seres humanos e as mudanças ocorridas em cada período. É 

social, à medida que é algo inerente ao ser humano por ser construída dentro da 

vida em sociedade, na relação com o outro, ao mesmo tempo transformada por 

influência do discurso social.  

Quando recorremos a História, percebemos que diferentes formações 

discursivas sobre a sexualidade estiveram presentes desde o período Paleolítico, 

passando pelos gregos da Antiguidade, Idade Média, chegando a Modernidade 

marcada por grandes movimentos econômicos, sociais e culturais que influenciaram 

a população na formação de um pensamento diferente a respeito da temática, 

aproximando-se das concepções que temos na atualidade (NUNES, 1987). 

Segundo Nunes (1987, p.98) hoje podemos perceber que, 

 
[...] toda propaganda passa a falar de sexo, a estimular e referir-se 
aos anseios sexuais do nosso tempo. Até mesmo as coisas mais 
simples são vendidas com distintivos do sexo. A luta da mulher é 
estigmatizada e ela passa a ser a “garota propaganda” do 
consumismo. Seu próprio corpo é consumido.  

 
 Devemos reconhecer, portanto, que as diferentes construções históricas e 

sociais do conceito de sexualidade influenciaram o pensamento constituído 

atualmente, por entender que a apropriação do conceito, feito por um indivíduo, é 

algo formado socialmente. 

Uma das instâncias formadora dos indivíduos é a escola, que possui o papel 

de democratizadora dos saberes elaborados cientificamente no decorrer do tempo, 

portanto acredita-se que a mesma deve levar aos sujeitos uma formação sexual de 

qualidade, por meio da Educação Sexual, entendida como “[...] toda ação ensino-

aprendizagem sobre a sexualidade humana, seja no nível de conhecimento e/ou 

discussões e reflexões sobre valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes 

relacionados à vida sexual” (Figueiró, 2010, p.3). 

Nesta pesquisa focalizamos uma etapa específica da vida humana, criada 

como categoria de estudo muito recentemente: a adolescência. Autores, que se 

dedicam aos estudos desta categoria, ainda não chegaram a um consenso sobre a 

idade específica em que ela começa ou em que termina, mas bem divulgadas, já 
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são as discussões que a incluem como fase localizada entre a infância e a vida 

adulta, com características bastante específicas, como podemos perceber na 

afirmação de Spitzner (2005, p.10), para a qual, 

 
A adolescência é uma fase da vida marcada por mudanças de toda 
ordem. Os adolescentes se encontram em um mundo de escolhas 
que se deslumbram aos seus olhos. São livres para escolher entre as 
mais variadas atividades, deparam-se com diversos códigos morais e 
encontram-se frente a uma série de grupos diferentes, que têm 
crenças, costumes e práticas diversas. As mudanças biofisiológicas 
fazem com que o corpo se transforme rapidamente obrigando a uma 
reorganização intrapsíquica muito profunda, além de causar 
alterações no comportamento e em sua identidade. 

 
 

Ao adotarmos o entendimento do adolescente como um ser em 

desenvolvimento que está construindo seu pensamento e o conhecimento sobre o 

mundo e sobre si próprio torna-se, importante compreendermos as concepções e 

ideias que estes indivíduos estão elaborando a respeito da sexualidade.   

A partir deste ponto, surgiram alguns questionamentos. Afinal, qual a 

concepção de sexo e sexualidade que os adolescentes possuem atualmente? Quais 

influências sociais estão presentes na construção deste conceito? Há reflexões, 

dúvidas ou questionamentos que eles consideram como mal discutidos a respeito 

desta temática? Pensando em tais apontamentos, estabelecemos como problema: 

quais temas, relativos a sexualidade, estão presentes nas discussões dos 

adolescentes inter e extra-escolar. 

A fim de esclarecer estes ou outros questionamentos levantados durante 

nossos estudos sobre o tema, tivemos como objetivo, nesta pesquisa, explorar o 

acesso às informações, a respeito do tema Sexualidade, que perpassam os 

adolescentes.  

Como objetivos específicos, estabelecemos: Identificar as fontes mais 

procuradas pelos adolescentes para receber informações sobre a sexualidade; 

Identificar os temas, relativos à Sexualidade, que transcorrem a realidade dos 

adolescentes e as dúvidas geradas; Perceber a forma como estas informações 

perpassam pelas interações sociais destes adolescentes no seu ambiente escolar.  

Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa, identificada com uma 

perspectiva interacionista cuja metodologia empregada foi a análise de conteúdo 

proposta por Bardin (1977). De acordo com esta autora as informações coletadas 
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devem ser divididas em categorias previamente construídas a fim de melhor 

identificar e comparar aquilo que estamos buscando analisar. 

O instrumento utilizado para a realização da pesquisa foi um questionário com 

10 questões abertas, respondido por 20 adolescentes entre 14 e 16 anos.  

Nossos procedimentos seguiram os seguintes passos: leituras prévias sobre o 

assunto abordado, elaboração da metodologia e do instrumento aplicado, encontro 

com os sujeitos para preenchimento dos questionários, análise dos dados obtidos, 

discussão sobre estes dados e considerações finais.  

Para apresentar nossa pesquisa, organizamos este material em Introdução, 

Capítulo I, no qual abordaremos mais detalhadamente a discussão sobre a História 

da Sexualidade, Capítulo II, no qual está presente nossas observações sobre a 

atualidade e a sexualidade na adolescência, Capítulo III que traz a apresentação dos 

dados com sua análise e discussão e por fim as considerações finais, seguidas das 

bibliografias utilizadas para a confecção deste estudo. 

A pesquisa permitiu concluir que muitos dos temas que perpassam pela 

realidade dos alunos são discutidos durante o tempo que permanecem na escola, 

demonstrando o significativo papel que, tanto essa, quanto o professor que lá 

trabalha, ocupam na condução das discussões relacionadas à Sexualidade. Além 

disso, os adolescentes fizeram transparecer o desejo pelo aprofundamento de 

discussões relacionadas à vida sexual, deixando clara a necessidade de um 

repensar a Educação Sexual atual, em prol da educação que valorize o ser que está 

em constate relação com o outro.  
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2.  DEMARCAÇÕES HISTÓRICAS DA SEXUALIDADE: ALGUMAS REFLEXÕES  

 

A sexualidade, dentro da história da humanidade, é marcada por intensas 

mudanças influenciadas pelas percepções e pensamentos que norteiam diferentes 

concepções que vão surgindo a partir dos diversos contextos culturais, econômicos, 

políticos e religiosos.  

Devido a tais pontos, é necessário perceber a sexualidade em sua totalidade 

histórica e social de forma que venha a desconstruir qualquer visão fragmentada ou 

descontextualizada que possam surgir sobre o assunto.  

Por isso buscamos compreender a constituição da sexualidade, dentro do 

contexto social, de uma forma ampla, verificando as raízes de tais visões e como a 

mesma modificou-se ao longo do tempo, para posteriormente entender os aspectos 

da sexualidade que se fazem presentes na sociedade atual. 

Temos atualmente diferentes perspectivas de análise da sexualidade 

humana, cada qual possui maneiras diversas de observar tal fenômeno, o que 

implica em diferentes posições a respeito da sexualidade, entendendo que este é 

um tema complexo e que envolve diversas estruturas sociais.  

Os primeiros vestígios da sexualidade humana aparecem, inicialmente, no 

período Paleolítico. As formas de manifestação são diversas, desde pinturas e 

gravuras nas cavernas até esculturas contemplando o corpo feminino, 

principalmente as partes íntimas da mulher, o que indicam exaltação à fertilidade, 

como ressalta Nunes (1987, p.52) “A representação simbólica desses cultos 

manifestava-se pela veneração das partes sexuais femininas, mais especificamente 

a vagina, representada por um triângulo”. 

 
Na maior parte do matriarcalismo primitivo há um culto à fertilidade 
feminina. Podemos afirmar que no matriarcado primitivo as 
divindades são concebidas como elementos primevos femininos e 
variam em características e formas envolvendo a fertilidade. Como 
consequência a sexualidade, ao se ver envolvida de uma significação 
mítica, é concebida como sagrada e divina, com o predomínio da 
função da mulher como apanágio feminino (NUNES,1987 p.59). 

 

Percebe-se que neste período, a sexualidade é marcada por um caráter 

mítico, onde há cultos em relação à fertilidade feminina. Verifica-se que as 

comunidades eram coordenadas pelas mulheres, ou seja, eram elas as 
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encarregadas de executarem as atividades, que garantiam a sobrevivência dos 

membros, por isso este período é denominado de matriarcalismo.  Neste período, 

como mostra Spitzner (2005) a sexualidade e o ato sexual são percebidos com 

naturalidade pelos indivíduos pertencentes ao clã. O ato sexual é entendido, tanto 

para a mulher quanto para o homem, para que haja a satisfação física, não sendo 

atribuídos valores morais e afetivos (SPITZNER, 2005, p.18). Percebe-se, a partir de 

tal afirmação, que neste período não é dado um valor substancial, aos elementos 

emocionais e pessoais envolvidos na relação sexual.   

Ao final do período paleolítico, devido a percepção do conforto e segurança 

provocadas pela vida na caverna, outro aspecto é percebido, como aponta Spitzner 

(2005, p.19)  

 
A segurança e a estabilidade provocadas pela vida em cavernas 
influenciaram a estrutura interna da tribo. As condições de frio eram 
adequadas às caças maiores, sendo necessário um empreendimento 
em cooperação, surgindo daí as negociações entre as tribos. Esse 
contato intertribal colocou um ponto final em todos os 
relacionamentos incestuosos, pois a união sempre dentro de um 
grupo social tornava inevitável a consangüinidade, onde o incesto 
surgia como o primeiro tabu da humanidade. 
 

Este ponto é bastante significativo, quando tratamos do tema sexualidade, 

uma vez que ao perceber a origem da união conjugal, podemos verificar o início do 

grupo social. Além disso, compreende-se o motivo pelo qual o incesto é mal visto 

dentro da sociedade, uma vez que atinge, ou melhor, fere os preceitos da base 

social, entendida como a família.  

Posteriormente, percebe-se que esta forma de poder matriarcal se modifica 

no período Neolítico, pois segundo Nunes (1987, p.60), a função do homem passa a 

ser de pai ou chefe, devido ao domínio dos meios de produção.  

Mais tarde, com este poder centralizado na figura masculina, ocorre a 

formação de exércitos para defender as propriedades de terra, recentemente 

delimitadas, além disso, formam-se o poder real e a religião. Segundo Spitzner 

(2005, p. 20), neste período, devido ao fato da estrutura social ser monogama a taxa 

de natalidade aumentou substancialmente, o que favorecia a mão de obra na 

lavoura.  

Logo após este período, compreendemos que houveram formação de 

diferentes povos em diversas regiões, porém pontuaremos aqui apenas o povo 
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Hebreu pois este é importante para compreendermos a atualidade, devido as 

influências deixada para a nossa cultura.  

 
Os Hebreus destinavam o sexo à procriação dos filhos, que era uma 
tarefa destinada por Deus. Feliz o homem cuja família era numerosa. 
Era sábio ter filhos, logo, a relação sexual tornava-se bem vista. O 
aborto era crime, pois evitando-se que um filho homem fosse trazido 
ao mundo, estaria sendo negado ao pai, o direito de sobreviver 
através do filho (SPITZNER, 2005, p. 21). 
 

 

O último ponto destacado na citação mostra que, para os Hebreus, a 

linhagem familiar era muito importante, pois garantia a existência do povo. Devido a 

tais valores, o filho homem era vangloriado e as mulheres sofriam discriminação, 

pois os mesmo acreditavam que elas, ofereciam a seus pais apenas prejuízos, 

devido aos altos dotes que os pais deveriam pagar, quando suas filhas casassem.  

Devido às diversas transformações em relação ao processo civilizador, a 

forma de compreender a sexualidade se modifica. A alternância de papéis leva a 

sociedade a produzir uma visão a cerca da sexualidade, como forma de controlar e 

submeter a população as normas e aos costumes edificados. 

Esta característica é percebida dentre os gregos, uma vez que o forte modelo 

patriarcal predomina nesta cultura; como podemos observar na citação a seguir,  

 
A sexualidade está em sua cultura misturada com seus deuses, sua 
religião e seus conhecimentos [...] a sexualidade grega envolvia a 
submissão da mulher, a exclusividade dos homens nos jogos e nas 
festas, na vida militar e administrativa (NUNES, 1987, p.70). 
 
 

Podemos perceber mudanças significativas com o decorrer do tempo, uma 

vez, que inicialmente a sexualidade, dentro do Paleolítico, era percebida como algo 

mítico, onde havia exaltação a mulher, e cultos a fertilidade feminina, porém na 

cultura grega, onde o patriarcalismo predomina, a mulher é desvalorizada, e a 

sexualidade volta-se num caráter religioso. Porém não há repressões em relação à 

expressão da sexualidade masculina. Há liberdade para os homens dentro ou fora 

do casamento, podendo eles manter relações com outras mulheres e homens.  

 
A mulher pertencia ao marido e estava proibida de ter outras 
relações sexuais, mas o marido era livre e senhor de sua conduta, 
não havia sanções sociais que o impedissem de ter outras relações 
hetero ou homossexuais fora da sua casa (NUNES, 1987, p.71). 
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Verifica-se que neste período a mulher é entendida como propriedade do 

senhor, semelhante a qualquer outro bem que o mesmo possuía. É interessante 

destacar que a mulher, neste período não possuía voz nem vez, era totalmente 

submissa a vontade do marido, ou de seu pai. 

Com o decorrer do tempo e a transformação da humanidade, a visão sobre a 

sexualidade sofre outras influências. Percebemos que na Idade Média o 

pensamento da Igreja predominava, disseminando o ideal católico, por isso toda a 

sociedade é levada a observar a sexualidade por meio da ideologia transmitida pela 

Igreja, esta entendia a sexualidade como pecado, ou seja, havia uma visão negativa 

da mesma, carregada por um moralismo religioso, como afirma Nunes (1987, p.83).  

Outro aspecto apresentado, que mostra tal caráter repressor, é a forma com 

que pessoas que expressavam a sua sexualidade eram punidas. Nunes (1987, p.87) 

esclarece que determinados indivíduos pegos em pecado tinham suas partes 

íntimas queimadas ou eram enforcados. 

Podemos perceber esta afirmação, observando os escritos de alguns 

pensadores da igreja católica nesta época, no qual estabelece alguns aspectos que 

confirmam a rigidez exercida durante a Idade Média, em relação à sexualidade. De 

acordo com Nunes (1987, p.82)  

 
Nos ensinamentos dos Santos Padres da Igreja começa a tomar 
corpo uma moral sexual rígida e profundamente negativa, com 
características de exaltação da continência do celibato e repulsão de 
todo sexo, submissão da mulher e do corpo. 

 

Santo Agostinho também disserta a respeito do sexo, entendido como algo 

que possui um único fim - a procriação. Segundo Nunes (1987, p.84) Santo 

Agostinho era totalmente contra qualquer tipo de expressão sexual, o sexo deveria 

ser voltado apenas para a procriação, condenava qualquer forma de anticoncepção, 

até mesmo quando exercida dentro do matrimônio.  

Verifica-se que a Idade Média é um período no qual a sexualidade sofre 

grande repressão, vinda principalmente dos ideais propostos pela Igreja. É preciso, 

entretanto, nos atentarmos à época vivida pela humanidade, pois não podemos 

julgar os valores desencadeados, entendendo que há relativas diferenças existentes 
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entre o pensamento atual e o período descrito, devido as modificações da cultura e 

dos valores sociais ocorridas em cada período.  

Sobre esta análise Nunes (1987, p.82) afirma que  

 
É difícil interpretar o rigor da moral sexual cristã primitiva. 
Possivelmente tal rigorismo seja a forma de identidade cristã ante a 
extrema liberdade sexual dos povos pagãos da época, que pouco a 
pouco “convertiam-se”, ou eram enquadrados, à moral cristã.  
 

Os movimentos de Reforma e Contra Reforma, representam significativas 

mudanças em relação ao pensamento estabelecido no período medieval. A tentativa 

de superação do poder exercido pela Igreja católica provoca a desestruturação do 

feudalismo ao mesmo tempo em que forma-se uma nova classe social: a burguesia.  

Com tais movimentos inicia-se a Idade Moderna que busca a desconstrução 

dos argumentos propostos pela Igreja. “O mundo moderno que surge é um mundo 

profano, crítico, liberal, que elege a razão como nova forma de compreensão do 

mundo rejeitando a fé e os dogmas medievais” (NUNES, 1987, p.91).  

Apesar da Reforma protestante, proposta por Lutero, o pensamento a respeito 

da sexualidade não é modificado, ou seja, a base no pensamento Agostiniano ainda 

permanece com ênfase bastante intensa. Agora com a intencionalidade de regular o 

capitalismo e fazer com a mão-de-obra poupe força e faça o capital ampliar-se. “O 

sexo é o grande inimigo do trabalho, agora a nova forma de compreender o homem” 

(NUNES, 1987, p.92).  

No início da modernidade, a repressão sexual existente aumentou, propondo 

diferentes formas de controle da população, no nível moral, a masturbação e a 

expressão sexual são condenadas e consideradas como anomalias que deveriam 

ser combatidas.  O autor referenciado explicita muito bem o pensamento moderno. 

De acordo com ele, 

 
O sexo é reduzido ao privado e com fim procriativo. À concepção de 
racionalidade e eficiência burguesa soma-se a produtividade. O sexo 
subjetivo, humano, prazeroso desaparece. O corpo é negado no 
trabalho e na repressão sexual. O “eu” corporal não existe; existem, 
sim, a civilidade e a máscara social. Sobre o sexo nasce a cultura da 
vergonha e do pecado em níveis tão profundos que nem mesmo a 
Idade Média tinha conseguido (NUNES, 1987, p.93). 

 

A citação sintetiza a consciência sexual presente no início do mundo 

moderno. Enfatiza a forte repressão sofrida, com níveis mais altos do que os 



17 

 

 

percebidos durante o período medieval, este dado é bastante interessante, pois o 

capitalismo apropria-se de um controle estabelecido anteriormente pela Igreja, para 

dominar os indivíduos a fim de garanti-los como mão-de-obra barata nas indústrias.  

Mais adiante, todo este contexto começa a sofrer influências com a 

intervenção de dois meios, de um lado, a medicina, que por meio de estudos 

científicos reconfigura o pensamento sexual da época, e do outro, os movimentos de 

libertação sexual. 

Nunes afirma que “De diversas formas explodem os movimentos de 

contestação [...] em todos esses movimentos estava presente a libertação sexual, 

que era símbolo e matriz de outras liberdades exigidas” (NUNES, 1987, p.98). 

Os movimentos sociais desencadeados no início do século XX, como a luta 

da mulher pelo direito ao voto, a reivindicação feminina pelo acesso à Universidade 

e a vida profissional, a 1ª Guerra Mundial, dentre outros, trouxeram uma nova 

configuração social, determinada principalmente pelo progresso tecnológico, o que 

motivava o consumo, ao homem cabia o ter e não o ser (SPITZNER, 2005, p.72). 

Nunes (1987, p.98) afirma que “[...] o capitalismo apreendeu a sexualidade 

como o grande grito e incorporou-a à sua máquina de consumo[...]”. Percebemos 

mais uma vez a sexualidade sendo mediada pelo poder social, o capitalismo 

consegue apropriar-se deste movimento de libertação para garantir cada vez mais 

lucro. Após a metade do século XX, o sexo passa então a ser produto de consumo, 

há uma grande produção de objetos referentes ao sexo, além da indústria de 

pornografia e exploração sexual, como evidencia este autor.   

A mulher, neste contexto passa a ser vista como objeto sexual, figura 

principalmente focada pela mídia, que expõe seu corpo escultural, como estratégia 

para as indústrias venderem e lucrarem.  

A exposição do sexo e do corpo, principalmente feminino, proporciona ao 

adolescente uma visão desconfigurada a respeito do sexo e da sexualidade, 

Spitzner (2005, p.72) afirma que  

 
Em nossos dias, a sexualidade é tratada de forma banal 
influenciando no comportamento dos jovens e adolescentes. Os 
jovens sofrem a todo instante a influência da mídia com mensagens 
que vendem um dos produtos mais desejados: o sexo. A mercadoria 
está disponível na internet, no rádio, na televisão, no sexo virtual nos 
namoros eletrônicos, nos rádios, nas bancas de jornal e livrarias, 
gerando informações distorcidas e levando à prática desenfreada de 
impulsos e desejos. 
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Vivemos atualmente em uma sociedade complexa, pois ao mesmo tempo em 

que conseguimos vencer a repressão sexual exercida na época Medieval, que 

lutamos pelos direitos da mulher e criamos movimentos de liberdade sexual, nos 

prendemos a valores disseminados pelas mídias, além disso, estamos formando 

jovens e adolescentes com pouca ou nenhuma capacidade crítica e autônoma de 

pensar a respeito do próprio corpo e da sexualidade, fatores essencialmente 

importantes tanto para a o indivíduo quanto para as interações sociais.  
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3. A EDUCAÇÃO SEXUAL E A ADOLESCÊNCIA: APONTAMENTOS TEÓRICO-

REFLEXIVOS 

 

 

A Educação Sexual é por nós entendida, como “[...] toda ação ensino-

aprendizagem sobre a sexualidade humana, seja no nível de conhecimento e/ou 

discussões e reflexões sobre valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes 

relacionados à vida sexual” (FIGUEIRÓ, 2010, p.3). Podemos, portanto, 

compreendê-la como toda ação humanizadora que possibilita ao indivíduo 

conhecimento a respeito da sexualidade e dos diferentes aspectos ligados a mesma. 

Em relação à Sexualidade  

 
[..] é uma das dimensões do ser humano que envolve gênero, 
identidade sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento 
emocional, amor e reprodução [...] Envolve, além do nosso corpo, 
nossa história, nossos costumes, nossas relações afetivas, nossa 
cultura (ABRAMOVAY, 2004, p.29) . 

 

A Educação Sexual pode ser dividida em dois tipos: formal (intencional) e 

informal, segundo a delimitação de Werebe (1998). Discutiremos neste capítulo 

estes dois tipos, visto que os mesmos estão presentes nas relações sociais, 

influenciando os adolescentes.  

 

 

3.1 EDUCAÇÃO SEXUAL INFORMAL 

 

A Educação Sexual informal está presente nos diversos espaços ou grupos 

sociais das variadas culturas. É delimitada por Werebe (1998, p.139) como “[...] 

todas as ações, deliberadas ou não, que se exercem sobre um indivíduo, desde seu 

nascimento, com repercussão direta ou indireta sobre suas atitudes, 

comportamentos, opiniões, valores ligados à sexualidade”. Podemos verificar que tal 

ação ocorre de maneira não sistematizada e não intencional.  

Um dos meios da Educação Sexual informal ocorrer é pela família, a 

respeito de tal ponto, compartilhamos da ideia de Werebe (1998, p.139) quando 

afirma que “A ação da família é a mais importante e talvez, a mais decisiva sobre a 

formação e desenvolvimento de opiniões, atitudes e comportamentos no domínio da 
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sexualidade da criança e dos jovens”, pois é no seio da família que o indivíduo 

vivencia o primeiro contato com a sexualidade.  

 É interessante pontuarmos que a família a qual nos referimos não é definida 

apenas pelos laços sanguíneos que os unem. Compreendemos que “[...] não existe 

apenas um modelo de família e muito menos uma ‘família modelo’. Há variações 

segundo as culturas, e dentro de uma mesma sociedade coexistem diferentes tipos 

de família [...]” (WEREBE, 1998, p.140).  

Pensando assim, a Educação Sexual intrafamiliar será proposta de 

diferentes formas, de acordo com a cultura social na qual os sujeitos encontram-se 

inseridos e das concepções que norteiam tal grupo. 

 
Os pais desempenham o papel de educadores, no domínio da 
sexualidade, muitas vezes de forma inconsciente, sem avaliar o 
alcance das medidas que tomam, dos discursos que desenvolvem, 
das atitudes que assumem sobre questões diretamente ou 
indiretamente ligadas à vida sexual (WEREBE, 1998, p. 148). 

 

A partir da citação sobescrita compreende-se a amplitude da Educação 

Sexual ofertada pela família e a influência exercida pelos pais na sexualidade dos 

filhos.  

A Educação Sexual informal não se delimita apenas a família, sucede 

também nos diversos grupos sociais, como: amigos, mídia, igreja, comunidade, 

dentre outros, que exercem, juntamente com a família, a função de disseminar os 

papéis sexuais que serão internalizados pelas crianças e adolescentes. 

A mídia exerce, também, alto grau de influência, uma vez que transmite 

ideias diversas a respeito da sexualidade, muitas vezes de forma indireta e 

subliminar (WEREBE, 1998, p. 151). Conhecemos o forte poder da mídia, em 

influenciar as relações sociais e ditar padrões, muitas vezes denigrativos, partindo 

do ponto que 

  
Os filmes e telenovelas veiculam valores, normas de conduta, 
apresentam modelos masculinos e femininos idealizados, segundo 
os cânones de beleza, os estereótipos de feminilidade e de 
masculinidade. Estes modelos, em regra geral, não correspondem à 
realidade que vivem as crianças e os adolescentes (WEREBE, 1998, 
p.151).  
 

Ao reconhecermos tal ponto é preciso que ao deparar-nos com as 

informações propagadas pela mídia desenvolvamos um olhar crítico sobre a mesma, 
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pois assim seremos capazes de selecionar e contestar os conteúdos nela 

veiculados.  

Entendemos que para a disseminação da Educação Sexual informal  

 

As diferentes associações e clubes religiosos, políticos, esportivos, 
de escotismo, frequentados pelas crianças e jovens, também 
exercerem uma ação educativa importante, sendo que muitas delas 
propiciam intervenções especiais ou mesmo cursos sobre a 

sexualidade (WEREBE, 1998, p.152). 
 
 

A Educação Sexual informal encontra-se subsidiada por diversos fatores 

sociais que a constituem, ou seja, é composta de acordo com os padrões e a moral 

estabelecida pelo grupo no qual tal processo se desenvolve. Não há delimitação 

específica para este tipo de educação, a mesma ocorre em diversos espaços e 

diferentes momentos. 

Um destes espaços é a escola quando discussões sobre sexualidade 

acontecem de forma livre e  não planejada, como por exemplo, na hora do intervalo, 

na sala, quando não é este o conteúdo mediado pelo docente, após a aula, em uma 

conversa com o professor, entre alunos, entre outros. Podemos perceber, portanto, 

que a Educação Sexual ocorrida dentro da escola não se delimita apenas ao caráter 

formal. 

Quando pensamos a Educação Sexual com caráter específico e 

sistematizado, onde há uma intencionalidade fundamentada, temos que nos voltar a 

Educação Sexual formal sobre a qual discorreremos no próximo tópico. 

 

 

3.2 EDUCAÇÃO SEXUAL FORMAL 

 

Ao se desenvolver em local específico, com finalidade, intencionalidade e 

objetivos demarcados a Educação Sexual ganha caráter formal. Um dos aspectos 

que delimitam a Educação Sexual formal é a sistematização de tal processo 

(WEREBE, 1998). 

 Ao entender tal delimitação, propõe-se um breve apanhado histórico a 

respeito da Educação Sexual formal em nossa sociedade, para melhor 

estabelecermos sua compreensão na atualidade.  
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A introdução da Educação Sexual, nos currículos escolares, deu-se por volta 

do final do século XVIII, na França, como afirma Spitzner (2005, p.113). Sobre tal 

afirmação, Werebe (1998, p.100) ressalta que:  

 
A educação sexual intencional e sistemática passou a preocupar 
filósofos, médicos, educadores e políticos, nos países ocidentais, em 
meados do século XVIII, quando surgiram os primeiros movimentos a 
ela favoráveis ou que a ela se opunham.  
 
 

O objetivo inicial da Educação Sexual foi de propagar os bons costumes, 

disseminados na época, como afirma Spitzner (2005, p.113). Havia, neste período, 

grande inquietação referente às atitudes dos adolescentes, dentre elas a exposição 

de algumas partes do corpo, a masturbação e o consumo de bebidas alcóolicas. É 

com o papel de repressora e com a finalidade de combater os comportamentos 

sexuais tidos como incorretos ou inadequados que a Educação Sexual inicia sua 

presença nas escolas.  

Mas adiante, em concordância com o movimento higienista que marcou a 

época, este tema passa a ter caráter medicinal, a fim de prevenir doenças. Durante 

todo o século XIX o sexo foi visto como uma ameaça à saúde pública. 

 
O discurso médico apregoava que, se o sexo não fosse contido 
poderia, não só ameaçar o indivíduo, mas as gerações futuras com 
doenças como o raquitismo, esgotamento nervoso, comprometendo 
a sociedade. Assim, o homem seria o responsável pela saúde do 
povo (SPITZNER, 2005, p.115). 
 
 

Podemos perceber que o discurso médico é aceito pela sociedade de forma 

não crítica, levando a Educação Sexual a se apropriar do papel de prevenir doenças 

diversas, por meio da eliminação de determinadas atitudes consideradas errôneas. 

Este pensamento europeu chega ao Brasil, com grande ênfase, por volta do 

início do século XX. As ideias propagadas pela França são absorvidas em nosso 

país sem nenhuma criticidade ou reformulação. A medicina, por meio do caráter 

científico, consegue disseminar normas de controle da sexualidade, enfatizando a 

higienização e combatendo a masturbação e as práticas sexuais que, segundo seus 

pressupostos, causavam doenças mentais e físicas (RIBEIRO, 2004, p.17).  

“Além de médicos, também educadores participaram, nessa época, da defesa 

da Educação Sexual na escola, porém, motivados pelo interesse de aumentar o 
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conhecimento das mulheres no assunto e melhorar sua saúde” (FIGUEIRÓ, 2010, 

p.93-94). O grande foco foi dado ao combate à masturbação e às doenças veneras, 

além de preparar a mulher para exercer o papel de mãe e esposa.  

Ribeiro (2004, p.18) compreende que o forte discurso médico propagado na 

sociedade, em tal período, favoreceu a sistematização da Educação Sexual em 

livros, publicados por médicos e sacerdotes, com a intenção de orientar a prática 

sexual dos indivíduos. 

Segundo Figueiró (2010, p.94)  

 
Uma primeira tentativa de incluir a Educação Sexual num currículo 
data de 1930, no Colégio Batista do Rio de Janeiro, cuja experiência 
prosseguiu por vários anos, até que, em 1954, o professor 
responsável foi processado e demitido do cargo. 
 
 

Apesar de tal vanguarda, a institucionalização oficial da Educação Sexual no 

Brasil, somente ocorreu por volta de 1960, devido aos diversos movimentos políticos 

e sociais que ocorreram nesta época.  

Segundo Ribeiro (2004, p.19)  

 
É na década de 60 que, efetivamente, as escolas do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Belo Horizonte introduzem a educação sexual no 
currículo, que a partir deste ponto, é denominada orientação sexual, 
para distingui-la da educação sexual proposta e defendida nas 
décadas anteriores.  
 
 

Percebemos que nesta época houve relativas modificações dentro da 

sociedade, principalmente nas escolas, ao que se refere à Educação Sexual, pois 

apesar da mesma ser proposta, embutia-se no ensino conceitos e valores como 

afirma Guimarães (1995, p.64) 

 
O objetivo dessa abordagem não era apenas informar, mas formar 
conceitos  e valores, de modo a levar o adolescente a ter parâmetros 
para “opções conscientes e coerentes” com o conceito de homens e 
sociedade que a proposta educacional buscava desenvolver. 

 
Posteriormente, em 1978 implantam-se oficialmente projetos de orientação 

sexual dentro das escolas, primeiramente acatados pela prefeitura de São Paulo 

(RIBEIRO, 2004, p. 21). A partir desta data diferentes projetos e movimentos são 

estabelecidos nos variados estados brasileiros, até que, com a reformulação da Lei 
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de Diretrizes e Bases em 1996 e a formulação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais a Educação Sexual, tratada como “Orientação Sexual” no documento, 

teve o devido reconhecimento (RIBEIRO, 2004, p. 23-24). 

Apesar das discussões, a respeito da Educação Sexual, datarem por volta 

de 1960, as primeiras publicações que relatam as experiências com o tema, em 

Londrina, são de 1990, como nos mostra Figueiró (1998, p.128). Esse dado leva-nos 

a preocupação quanto à escassez de pesquisas e ao recente interesse de 

estudiosos pelo tema. Figueiró (1998, p.130) compartilha da mesma angústia ao 

pontuar que 

 
Londrina está numa defasagem de quase 20 anos, se comparada à 
inciativas da Rede Municipal de São Paulo, o que demonstra o grau 
de influência da longa repressão histórico-social da sexualidade a 
que fomos todos submetidos e que nos tem levado a dificuldades, 
resistências e, possivelmente, até comodismo em tratar da questão.  
 

A afirmação subscrita remete-nos a pensar no grau de defasagem a que 

fomos submetidos e que atualmente presenciamos, em relação à Educação Sexual, 

além disso, nos propõe uma reflexão a cerca do muito que ainda deve ser feito a fim 

de garantir a realização de uma Educação Sexual formal que realmente proporcione 

aos alunos maior autonomia sobre o próprio corpo e pensamento. 

Ao verificarmos os aspectos anteriormente apresentados, compreendemos 

que há necessidade de estabelecer a Educação Sexual dentro das escolas de forma 

qualificada, favorecendo a aprendizagem dos alunos a respeito da sexualidade. 

Compreendemos que as crianças e os adolescentes possuem o direito de 

participarem de uma Educação Sexual que promova o conhecimento, respeito e 

humanidade ao próprio corpo e ao do outro. 

Propomos no próximo subcapítulo discutir a cerca do conceito de 

adolescência e da relação entre esta e a Educação Sexual.  

 

 

3.3 A EDUCAÇÃO SEXUAL E A ADOLESCÊNCIA: BREVES ASPECTOS REFLEXIVOS 

 

A Educação Sexual formal, como vimos nas discussões anteriores, é 

delimitada como as ações voltadas para o conhecimento da sexualidade humana 

ocorrente dentro do espaço sistematizado para este fim, no caso a escola.  
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Ao pontuarmos a Educação Sexual dentro de tal espaço, é necessário que 

voltemos nosso olhar aos sujeitos envolvidos neste processo, tanto os docentes 

quanto os alunos, ao considerá-los como primordiais às ações educativas. O foco 

maior, porém neste capítulo, será dado ao adolescente, ao compreender este como 

elemento principal da presente pesquisa.  

Ariés (1981) e Postaman (2000) consideram, em seus estudos teóricos, a 

infância como uma categoria historicamente construída pela sociedade. A infância é 

construída devido a uma necessidade social. É com a mesma ideia que percebemos 

a adolescência em nosso estudo. 

Compreendemos que a adolescência, assim como a infância, é uma 

categoria socialmente construída. Apesar de haver adolescentes desde o início da 

humanidade, tal delimitação foi sendo formada de acordo com a necessidade de 

social. Porém não nos deteremos a tal discussão, consideraremos apenas que a 

adolescência, por existir como categorial na atualidade, merece ser discutida.  

Para tanto é necessário que, em primeiro lugar, entendamos a adolescência 

como um período que antecede a vida adulta, marcado por construções de diversas 

ordens, identidade, conhecimento, consciência, criticidade, dentre outras, como 

afirma Spintzer (2005, p.10), ao estabelecer que  

 
A adolescência é uma fase da vida marcada por mudanças de toda 
ordem. Os adolescentes se encontram em um mundo de escolhas 
que se deslumbram aos seus olhos. São livres para escolher entre as 
mais variadas atividades, deparam-se com diversos códigos morais e 
encontram-se frente a uma série de grupos diferentes, que têm 
crenças, costumes e práticas diversas. As mudanças biofisiológicas 
fazem com que o corpo se transforme rapidamente obrigando a uma 
reorganização intrapsíquica muito profunda, além de causar 
alterações no comportamento e em sua identidade. 
 

 

A adolescência, portanto é considerada uma fase da vida do ser humano, 

onde muitas mudanças ocorrem em um curto espaço de tempo, as principais ligadas 

ao campo sexual, pois como Werebe (1998, p.69) afirma  

 

São fatores biológicos que criam as condições básicas para a 
presença e o desenvolvimento da sexualidade na adolescência: a 
maturação das gônadas constitui a condição biológica fundamental 
para a prática de certas atividades sexuais. Por outro lado, as 
mudanças físicas e fisiológicas, na puberdade, criam novas 
capacidades físicas, despertam novos interesses, desejos e 
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provocam, ao mesmo tempo, uma certa instabilidade, pois o 
indivíduo deve se acomodar a um corpo em transformação.  
 

 Tendo tal ponto em vista, é importante percebermos que a Educação Sexual 

para o adolescente pode permitir a ele conhecer a si mesmo e compreender tais 

mudanças, podendo esclarecer dúvidas e perceber que não está sozinho neste 

processo.  

É importante que o adolescente  possua conhecimentos cientificamente 

elaborados a respeito dos aspectos que norteiam seu próprio ser, e do outro, como 

afirma Maistro (2009, p.41), ao estabelecer que 

 
É inegável a importância do estudo sobre sexualidade na vida dos 
seres humanos, pois ela é experimentada ou revelada em 
expectativas, imaginações, anseios, crenças, posturas, valores, 
atividades práticas, papéis e convivências. Abrange, além do nosso 
corpo, nossa história, nossos costumes, nossas relações afetivas, 
nossa cultura. É uma das dimensões do ser humano que abarca 
gênero, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento 
emocional, amor e reprodução. 

 

 A escola, aqui entendida como um espaço de construção de conhecimentos 

cientificamente elaborados, pode contribuir para a formação de tal saber tanto no 

aspecto formal quanto informal da Educação Sexual. 

Maistro (2009, p.43) compartilha de tal ideia ao afirmar que  

 
É importante e extremamente necessário, levar para o âmbito escolar 
a discussão sobre os mais variados temas que envolvem a 
sexualidade, seja em vista da alegação dos pais de não se sentirem 
preparados para falar sobre sexo com os filhos, seja pelos elevados 
índices de gravidez na adolescência, seja pelas altas taxas de 
DST/AIDS, seja por outras razões, apesar de tantos livros, revistas, 
músicas, televisão, rádio, imprensa, internet, programas de 
computador e muitos outros canais de cultura e informação, 
direcionados aos jovens, tratarem sobre o assunto.  
 

Acreditamos que a escola, por ser um ambiente de socialização, de 

construção de conhecimento, de estabelecimento de variadas relações de ensino-

aprendizagem e de conceitos sistematizados pode vir a contribuir com a construção 

de um conhecimento sobre a sexualidade que realmente auxilie o adolescente em 

sua vida pessoal e social.  
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Tanto a Educação Sexual formal quanto informal cabem no espaço escolar, 

esta última por estar imersa nas relações sociais estabelecidas entre adolescentes, 

professores e demais personagens presentes na escola. 

Já a Educação Sexual formal pode ser proporcionada pelos professores, uma 

vez que estes “[...] seriam as pessoas mais indicadas para tratar desses assuntos, 

por terem mais facilidade de propor debates e diálogos, permitindo que os escolares 

exponham seus sentimentos, dúvidas e ansiedades”, desde que bem preparados 

para isto (MAISTRO, 2009, p.43). 

Neste aspecto, não poderíamos deixar de mencionar, mesmo que sem 

maiores aprofundamentos, a importância da qualificação docente para trabalhar tais 

conteúdos. É preciso, em primeira instância, que sejam oferecidos programas de 

formação para que os professores não tratem do assunto com preconceito, ou 

deixem de abordá-lo em sala1.  

Compreendemos, a partir das discussões propostas, que é de substancial 

importância que a Educação Sexual se estabeleça de forma efetiva. É importante 

que o aluno envolvido nesse processo possa compreender seu corpo e as relações 

com o outro de forma mais autônoma.  

É a partir de uma Educação Sexual de qualidade que o sujeito terá a 

possibilidade de levantar reflexões críticas, consigo, com o outro e com o meio social 

no qual se insere. 

  

                                                           
1
  Para maior conhecimento sobe este assunto ler Figueiró (2006b). 
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4. METODOLOGIA 

 

Segundo Freitas (2002, p.28)  

 

Trabalhar com a pesquisa qualitativa numa abordagem Sócio-
Histórica consiste, pois, numa preocupação de compreender os 
eventos investigados, descrevendo-os e procurando as suas 
possíveis relações, integrando o individual com o social. 
 
 

Pode-se definir, portanto, que a pesquisa qualitativa dentro da perspectiva 

interacionista tem como foco a percepção e a análise do sujeito a respeito de 

determinado fenômeno, e ao mesmo tempo sua relação com o social. A  pesquisa 

qualitativa não possui intencionalidade de ampla amostra, como afirma Freitas 

(2002,p.26)  

 
Os estudos com olhar da perspectiva sócio-histórica, ao valorizarem 
aspectos descritivos e as percepções pessoais, devem focalizar o 
particular como instância da totalidade social, procurando 
compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, 
compreender também o contexto.   

 
Percebendo tal aspecto, propomos a aplicação da pesquisa com vinte 

adolescentes, entre quatorze e dezesseis anos.  

Estabelecemos como instrumento da pesquisa, um questionário com  10 

questões dissertativas. A escolha de tal instrumento deu-se por entendermos que  a 

escrita proporciona aos adolescentes maior facilidade de expressão de seus 

pensamentos e atitudes frente o tema abordado. 

Para a percepção dos dados coletados, utilizamos a análise de conteúdo 

proposta por Bardin(1977), definida pela autora como 

 
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção [...] destas mensagens (BARDIN, 1977 apud 
CAREGNATO; MUTT, 2006, p.683). 
 

Optamos pela elaboração de um questionário com dez questões dissertativas 

que foi aplicada em vinte adolescentes entre quatorze e dezesseis anos.  
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Propomos que a entrevista fosse realizada na casa dos adolescentes por dois 

motivos, o primeiro refere-se vínculo com o espaço, o que possivelmente deixaria os 

adolescentes mais tranquilos para responderem a pesquisa. O segundo, e mais 

importante, é referente ao nosso desejo de perceber as informações, referentes à 

sexualidade, nos adolescentes que estudam em diferentes escolas públicas e 

privadas da cidade de Londrina, podendo melhor traçar a posterior análise, não 

estando limitado a apenas uma realidade escolar. 

Inicialmente, para a aplicação da pesquisa, pedimos a autorização dos pais, 

por se tratarem de menores de idade. Com a autorização concedida, explicamos ao 

adolescente do que se tratava a pesquisa e colhemos o consentimento de cada 

participante.  Após tal conversa marcamos uma data, de acordo com a possibilidade 

do adolescente, para responder a pesquisa.  

Na data marcada nos dirigimos até a residência do adolescente fazendo a 

entrega do questionário. Neste dia,  deixamos claro que o adolescente dispunha do 

tempo que acreditasse ser necessário e que para responder o questionário era 

suficiente apenas o conhecimento detido por ele, ou seja, as respostas deveriam 

estar de acordo com as informações recebidas pelo sujeito participante. Ao término 

os adolescentes devolveram o questionário respondido. 

Após a coleta de dados, foram analisadas as respostas estabelecidas pelos 

adolescentes a fim de equiparar o material teórico aos dados obtidos. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS DADOS 

 

O presente capítulo estrutura-se da seguinte maneira: no primeiro tópico são 

analisadas e discutidas as respostas referentes aos locais, a partir de duas 

limitações, os locais considerados mais adequados e os mais buscados pelos 

participantes. No segundo ponto abordamos os tipos de informações recebidas 

pelos adolescentes. No terceiro subtítulo pontuamos os conteúdos discutidos no 

espaço escolar. 

Vale relembrar que após aplicar os questionários realizamos o agrupamento 

das respostas em três eixos temáticos:  

- os locais considerados mais adequados e os mais buscados pelos 

participantes;  

 - os tipos de informações recebidas pelos adolescentes; 

 - os conteúdos discutidos no espaço escolar.  

 As tabelas abaixo apresentam os resultados obtidos e estruturam-se da 

seguinte maneira: na primeira linha está disposta a área na qual a pergunta fazia 

referência, nas duas colunas abaixo, encontram-se as respostas dadas e o número 

de adolescentes, respectivamente. É interessante destacar que, por se tratar de um 

questionário aberto houve mais que uma resposta para um mesmo eixo. Logo na 

coluna ao lado encontram-se a porcentagem de adolescentes que compreenderam 

determinado ponto como resposta a questão. A porcentagem é relativa ao número 

total de participantes. 

 

 

5.1 QUANTO AOS LOCAIS ONDE BUSCAM INFORMAÇÕES 

 

As tabelas abaixo apresentam as respostas dos adolescentes quanto aos 

locais considerados mais propícios para discussão, análise ou reflexão do tema: 

Sexo e Sexualidade.  

Na tabela 1 são apresentados dados referentes ao local considerado pelos 

adolescentes, participantes da pesquisa, mais adequado para buscar informações. A 

tabela 1 faz referência ao ideal estabelecido pelos adolescentes, ou seja, onde os 
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mesmos acreditam ser o melhor local para obter informações referentes ao tema 

Sexualidade. 

Na tabela 2 apresentam-se os locais procurados pelos participantes para 

buscar informações. A tabela 2 apresenta a realidade vivida pelos adolescentes, em 

relação à busca de informações, ou seja, os locais procurados no cotidiano para 

esclarecimentos. 

 

A leitura das tabelas acima permitiu a percepção de fatores interessantes 

para a análise dos dados. A primeira pontuação a ser feita faz referência ao total de 

adolescentes que selecionaram a família como o melhor local para buscar 

informações. Na tabela 1, dentre os 20 participantes, 13, o equivalente a 65% dos 

entrevistados, fizeram tal eleição. Outro caráter percebido corresponde à escola ser 

elencada por 5 adolescentes, num total de 25% dos participantes. Os amigos 

ganharam uma pontuação de 10% das respostas, sendo eleitos por apenas 2 

participantes. Os dois outros itens escolhidos foram igreja e outros, no total de 1 

participante cada. é importante pontuar que optamos por inserir na categoria Outros 

as opções igreja e posto de saúde, por acreditamos não ser relevante e não conter-

se no objetivo proposto, neste momento, para a presente pesquisa.  

Tabela 1 – Locais considerados mais adequados para buscar informações. 

Respostas Nº de adolescentes Porcentagem 

Família 13 65% 

Escola 5 25% 

Amigos 2 10% 

Outros 2 10% 

Fonte: autor 
 

 Tabela 2 – Locais procurados para esclarecimentos.  

Respostas Nº de adolescentes Porcentagem 

Internet 6 30% 

Família 4 20% 

Amigos 4 20% 

Escola 2 10% 

Livros 2 10% 

Outros 3 15% 

Fonte: autor   
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A tabela 2 faz referência aos locais mais procurados para o esclarecimento 

das possíveis dúvidas. A internet recebeu a maioria dos votos, sendo 6 respostas, 

num total de 30% dos participantes, os segundos locais mais buscados foram a 

família e os amigos, ambos com 4 respostas, 20% dos participantes. Os outros 

lugares pontuados pelos adolescentes foram a escola e os livros, com 10% das 

respostas, num total de 2 participantes cada item.  

Ao analisar tais dados, uma das percepções levantadas é a escolha da família 

como o local mais adequado para a busca de informações, porém este dado não se 

concretiza na realidade, pois a internet é selecionada como o local que os mesmos 

mais recorrem para o esclarecimento. Podemos levantar a hipótese que há uma 

expectativa, por parte dos participantes, em estabelecerem com a família um diálogo 

a respeito do tema, porém devido a diversos fatores, dentre eles o possível 

despreparo dos pais em lidarem com a temática, tal desejo não se concretiza.  

A respeito de tal dado, Werebe (1998, p.139) pontua, como vimos no capítulo 

anterior, que “A ação educativa da família é a mais importante e, talvez, a mais 

decisiva sobre a formação e desenvolvimento de opiniões, atitudes e 

comportamentos no domínio da sexualidade da criança e dos jovens”. Podemos 

levantar como hipótese, a partir de tal dado, que os adolescentes reconhecem a 

importância da família como uma dos principais agentes formadores da sexualidade 

no indivíduo. Acreditamos que “[...] os núcleos familiares têm permanecido como 

modeladores sexuais apesar das mudanças socioculturais e políticas” 

(GUIMARÃES, 1995, p.36). Outra pontuação, que pode ser levantada, é a relação 

de intimidade e os vínculos afetivos que são estabelecidos na família, ponto 

significativo para a discussão do tema.   

Ao nos voltarmos a história, fica mais visível a percepção de tal aspecto, uma 

vez que a sexualidade foi objeto de repressão por um longo período histórico, o que 

culminava na falta de discussão a respeito do tema na família, porém com a 

disseminação da discussão sobre a sexualidade na sociedade atual, em especial na 

mídia, os adolescentes anseiam tal abordagem, o que muitas vezes não se 

concretiza, talvez por um despreparo dos pais, como abordaremos mais adiante. 

Outro aspecto, apresentado na tabela 1, que merece ser pontuado é a 

significância que os adolescentes ofertam à escola, uma vez que a mesma aparece 

em segundo lugar quando referente ao espaço mais adequado para buscar 
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informações. É interessante perceber, que os adolescentes possuem tal 

consciência, esperam que a escola exerça seu papel de forma sistematizada, o que 

muitas vezes não ocorre.  

Acreditamos que a aparição de tal dado, na pesquisa, favorece o trabalho na 

escola, uma vez que, ao compreenderem a importância de levantarem discussões 

sobre a Sexualidade, pode haver maior abertura para a discussão do tema, além de 

favorecer o esclarecimento de dúvidas e propiciar reflexões críticas e mais 

aprofundadas sobre a temática.  

A tabela 2 também mostra algo importante de ser pontuado, pois ao mesmo 

tempo em que, a internet oferece um leque bastante amplo de fontes para a 

realização da pesquisa, favorecendo maior conhecimento do adolescente e até o 

esclarecimento de determinadas dúvidas e anseios, muitas vezes, as fontes não são 

fidedignas, portanto pode haver uma recepção de informações controversas, a 

respeito da sexualidade. 

Ao buscar informações em redes sociais e sites não seguros o adolescente 

pode receber preceitos midiáticos que não oferecem uma compreensão verídica a 

respeito da sexualidade, criando elementos de preconceitos, consumismo e 

disseminando valores nem sempre positivos a respeito do corpo humano.  

Percebemos que “Não há, pelo menos hoje em dia, nenhuma proposta da 

mídia no sentido de Educação Sexual. O propósito é outro; é VENDER; e, para isso, 

a utilização de mensagens sexuais é um método bastante eficaz” (REATO, 2001, 

p.81).  

Sobre este assunto, Reato (2001, p.75) esclarece que  

 
Em diversas pesquisas a mídia tem sido referida como a principal 
fonte de informação para os adolescentes na área sexual. E, com 
todas as transformações que têm ocorrido – tornando as pessoas 
mais liberais, as normas sociais menos rígidas, a sociedade mais 
permissiva –, os meios de comunicação passaram a adotar uma 
linguagem cada vez mais explícita do comportamento sexual, a 
abusar do erotismo em suas mensagens e a fazer uma clara 
associação entre sexualidade, beleza e juventude. 
 

Por meio da citação subscrita podemos perceber que a mídia tem se 

apropriado da Sexualidade para, muitas vezes, disseminar conceitos mascarados a 

seu respeito. A Sexualidade na mídia vem acompanhada de corpos esculturais, 

embutidos com preceitos consumistas, sendo a mesma a principal idealizadora do 



34 

 

 

padrão ideal de homem/mulher. As vestes, o comportamento, a forma de relacionar-

se com as pessoas são propagadas, com maior ênfase, por este veículo que a 

sociedade atual incorpora sem criticidade. Todos estes preceitos são difundidos pela 

internet, o que mostra a qualidade da informação que os adolescentes recebem ao 

recorrerem a tal recurso.  

Em relação à aparição da internet como o meio mais buscado, Reato (2001, 

p.80) pontua que “[...] os meios de comunicação tem se tornado uma das principais 

fontes de formação e orientação para os adolescentes na área da sexualidade, 

principalmente por omissão”. O que nos leva a hipótese que a sexualidade ainda é 

um tema difícil e a internet apresenta-se como um local que dilui tais reflexões.  

Acreditamos que deve, portanto haver uma dosagem de fontes variadas de 

informação para que o indivíduo perceba-se como agente, tendo ciência das 

diversas visões que envolvem o tema. Ao se depararem com informações 

transmitidas pela mídia é preciso que o adolescente seja capaz de refletir 

criticamente a respeito. É importante que o indivíduo se compreenda como sujeito 

de tal processo, construtor da sexualidade e consiga estabelecer relações, a fim de 

diagnosticar preceitos não verídicos e ideias consumistas.  

Reato (2001, p.81) conclui apontando que 

 
Deveríamos ser capazes de sair da superficialidade e de mostrar à 
geração da pronta-entrega, do acesso fácil e rápido, que algumas 
coisas na vida precisam ser mais aprofundadas e necessitam, 
inclusive, de maior disponibilidade de tempo para que possam ser 
exercidas plenamente. 
 

Outro aspecto percebido na tabela foi em relação à família, pois apesar de ser 

compreendida por 65% dos adolescentes como o local ideal para buscar 

informações, aparece na segunda tabela com 20% da procura. Verificamos que não 

há concretude de tal desejo, uma vez que os adolescentes apontaram buscar 

informações com menor frequência em tal espaço. Podemos hipoteticamente 

afirmar, que existem alguns fatores intrafamiliares que não favorecem a 

concretização de tais expectativas. Um dos aspectos apontados por Werebe (1998, 

p.149) é o despreparo dos pais ao tratarem do assunto, seja por desconhecerem ou 

sentirem-se constrangidos ao abordarem o tema.  

Outra hipótese que pode ser levantada é a crise familiar presente na 

sociedade atual. Guimarães (1995, p.40) afirma que a família 
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[...] tem sobrevivido como uma “ilha” de laços gratuitos, numa 
sociedade de relações de troca e consumo. A crise familiar é enorme 
e a família está ‘entre o progresso da civilização e o das 
contratendências irracionais’, nesse momento histórico.  
 

Esta crise referida pode estar prejudicando a busca pelos adolescentes à 

família. Associado a este fator, outra hipótese apresentada é a força do 

individualismo na sociedade atual, ou seja, “O homem está dissociado frente ao 

coletivo [...] os laços familiares tendem a se esfriar cada vez mais. A debilidade da 

figura paterna, a ausência materna do lar, começam a fazer com que a família perca 

sua força” (GUIMARÃES, 1995, p.41). Acreditamos que o mundo contemporâneo 

dissociou as relações, fortalecendo o individualismo, o que causou um 

distanciamento nas relações familiares, ponto que propicia a ausência de pais e 

filhos nas discussões em torno da Sexualidade. 

Observamos, por meio da leitura das tabelas, a significância do papel dos 

amigos, uma vez que eles são requisitados significativamente para tratar do assunto. 

A confiança e intimidade que os adolescentes estabelecem com seus pares e no seu 

grupo é algo que merece atenção, pois pode ser este o único meio que o 

adolescente possui para discussão do tema.  

Este aspecto é bastante interessante se olharmos pela perspectiva escolar, 

uma vez que, ao se constituir uma confiabilidade maior na relação entre os amigos 

da classe, o professor pode, ao trabalhar com a temática, provocar discussões entre 

os adolescentes. Favorecendo a disseminação das dúvidas devido a maior 

intimidade que possuem para relatarem o assunto  

A este respeito Guimarães (1995, p.89) esclarece que  

 
O potencial de mudança é grande quando o aluno é levado, de um 
modo adequado, a abrir-se a uma nova compreensão de 
determinados fatos relativos à sexualidade, quando é dado a ele um 
espaço para colocar e discutir suas dúvidas, quando é incentivado 
como conversa aberta entre jovens, e lhes é facilitado o acesso livre 
a materiais informativos e provocadores de reflexão crítica sobre o 
sexo.  
 

A escola é citada, também, como um dos locais mais adequados para a 

discussão da temática. Este ponto é digno de atenção, uma vez que a escola deve 

oferecer ao adolescente oportunidade de discutir, problematizar e estabelecer 

reflexões a respeito da sexualidade. É dentro deste espaço que a discussão pode 
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ganhar caráter formal e científico, cabendo a escola propiciar reflexões, a fim de 

desfazer construções errôneas e esclarecer conceitos, favorecendo a construção de 

um sujeito pleno, tendo a possibilidade de conhecer seu corpo e as diversas 

mudanças que medeiam a adolescência. Esta questão fica clara a partir de 

Guimarães (1995, p.109) ao pontuar que “Acreditamos que a escola deva ser um 

espaço participativo, onde o aluno tenha oportunidade de exercer julgamentos, 

assumir compromissos e realizar condutas relativas à sexualidade, como parte 

natural de sua vida”. 

Percebemos, com tudo, que as tabelas 1 e 2 mostram dados bastante 

interessantes que nos propiciam reflexões diversas, ao mesmo tempo percebemos a 

grande gama de fatores ligados ao tema Sexualidade e o contexto e das relações 

sociais que estão envoltas neste aspecto.  

É interessante verificar que os locais apontados não se delimitam em si 

mesmo, e sim, mostram-se interligados a toda sociedade fazendo com que a sua 

complexidade seja constituída. Portanto é interessante aprofundar tais aspectos em 

estudos futuros, por compreendermos a grande gama de fatores que se relacionam 

a tal conceito.  

  

 

5.2 QUANTO ÀS INFORMAÇÕES 

 

Neste tópico serão abordadas questões e análises referentes às informações 

que permeiam a vivência dos adolescentes envolvidos na pesquisa.  

A tabela 3 apresenta os dados obtidos em relação às pessoas mais 

procuradas pelos adolescentes para esclarecimento ou discussões a respeito do 

tema Sexualidade. 

Na tabela 4 são apresentados dados colhidos referentes à satisfação dos 

adolescentes frente às informações recebidas.  

Na tabela 5 levantamos os temas que geram dúvidas nos adolescentes, ou 

seja, os assuntos que não foram abordados ou muito bem aprofundados, nos 

diversos meios nos quais os adolescentes estão inseridos.  
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 Tabela 3 – Pessoas mais procuradas para esclarecimentos. 

Respostas Nº de adolescentes Porcentagem 

Amigos 9 45% 

Família  9 45% 

Professora 6 30% 

Namorado(a) 4 20% 

Tios 3 15% 

Fonte: autor  

 

A leitura da tabela 3 permitiu a percepção que a família e os amigos 

enquadram-se nas pessoas mais buscadas para o esclarecimento de dúvidas, pois, 

ambos receberam a preferência de 45% dos participantes, um total de 9 

adolescentes, em cada resposta. Dentre os participantes, 6, pontuaram a professora 

como a pessoa mais procurada, precedida por 4 votos para o namorado, totalizando 

20% dos entrevistados e 3 para os tios, elencando-se 15% do total.  

A tabela permite levantamento da hipótese que os adolescentes recorrem a 

família tanto quanto aos amigos, quando na verdade acreditam ser a família o local 

mais adequado. Podemos levantar como hipótese a confiabilidade exercida em 

ambos locais, porém a relação de intimidade e confiança, dos adolescentes com seu 

grupo, no caso os amigos, é um fator bastante significativo.  

Este ponto fica mais claro a partir de Werebe (1998, p.79), quando a autora 

afirma que: 

 
As amizades entre parceiros do mesmo sexo ocupam na 
adolescência um lugar incontestavelmente importante, tanto para os 
rapazes quanto para as moças. Os amigos oferecem aos 
adolescentes o que não encontram na família. São relações mais 
livres e facultativas do que as familiares, pois até certo ponto cada 
um pode escolher livremente seus amigos e pode romper com eles 
quando quiser.   

 

Outro ponto interessante de análise apresentado na pesquisa é a busca pelo 

professor. Percebemos que, independente da frequência, ocorre a discussão do 

tema com o docente, porém não podemos afirmar se tais reflexões ocorrem na aula 

ou em horários diferentes. Acreditamos que a aparição de tal ponto é importante, 
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pois somente de haver a preocupação docente em conversar e levantar reflexões 

nos alunos, tal ponto caracteriza-se como um avanço, principalmente se nos 

retornamos a história de repressão que a sexualidade possui, como discutimos no 

capítulo 1, e a importância do papel do professor na formação destes adolescentes. 

Compreendemos que o professor deve  

 

[...] contribuir para que o educando possa viver bem a sua 
sexualidade, de forma saudável e feliz, e, ao mesmo tempo, contribui 
para que ele esteja apto a participar  da transformação social, em 
todas as questões ligadas direta ou indiretamente à sexualidade, 
podemos concluir que o professor que ensina sobre a sexualidade, 
de forma humanizadora, está sendo um mediador de esperanças e 
projetos de vida (FIGUEIRÓ, 2006a, p. 17). 
  

Apesar de compreendermos a importância do papel docente, devemos pensar 

nos valores morais que podem estar embutidos na conversa, portanto é importante 

formar docentes qualificados para trabalharem a temática em sala, baseando-se em 

aspectos científicos.  

Figueiró (2009, p.98) esclarece que  

 
A formação de professores voltada para o ensino da sexualidade 
requer um investimento em sua formação continuada, de forma 
sistemática, prolongada e com assessoria para o momento em que 
eles se envolverem na prática efetiva. Além da preocupação com as 
instruções para que o educador possa realizar um ensino formal, o 
período de formação deve dar-lhe a oportunidade de submeter-se a 
um processo pessoal, contínuo de “reeducação sexual”. 

 

Outro ponto que despertou atenção, na tabela 3, foi a aparição dos tios, 

podendo ser estes a abertura encontrada pelos adolescentes para a discussão do 

tema. O que nos remete a questionar: em qual circunstância os tios são procurados? 

Será que por faltar o diálogo com os pais os adolescentes recorrem a tais pessoas, 

por compreenderem-nas como extensão da família nuclear? Há maior confiabilidade 

nos tios do que nos pais? Qual a relação estabelecida entre tios e sobrinhos para 

que os adolescentes recorram a tais indivíduos? Todas estas reflexões fogem as 

nossas constatações e podem ser esclarecidas em estudos futuros. 
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Tabela 4 – Recebe informações tanto quanto gostaria. 

Respostas Nº de adolescentes Porcentagem 

Sim 16 80% 

Não 4 20% 

 

Na tabela 4 podemos notar que a maioria dos adolescentes, 80% dos 

pesquisados, classificam-se como esclarecidos e somente 20% possuem dúvidas a 

respeito do tema. 

Esses dados podem nos oferecer duas hipóteses, uma relativa ausência de 

conforto dos adolescentes em falar a respeito do tema, provocando o discurso de 

estarem satisfeitos com o que sabem, a outra, em relação as muitas informações 

que os mesmos recebem de variados meios: mídia, escola, amigos, dentre outros, 

que podem realmente ser esclarecedoras. 

Quanto à primeira hipótese, não temos como verificá-la ou discuti-la, a não 

ser, por nossa observação empírica de que alguns adolescentes mostraram-se 

envergonhados em evidenciar as informações que mais gostariam de ter acesso.  

 Já a segunda hipótese nos possibilita constatações, pois, ao mesmo tempo 

em que, relataram não possuírem dúvidas, também não apresentam total domínio 

sobre determinados temas, como vemos na tabela abaixo na qual citam os assuntos 

que ainda não percebem como esclarecidos. Devido a tal argumento, podemos 

levantar como hipótese, que este conjunto de fontes fornecedoras de informações 

podem juntas dar aos adolescentes a sensação de terem suas dúvidas sanadas.  

 

Tabela 5 – Temas que geram dúvidas. 

Respostas Nº de adolescentes Porcentagem 

Prevenção 6 30% 

Gravidez 5 25% 

Homossexualidade 4 20% 

DST 4 20% 

Aborto 3 15% 

Ato sexual 1 5% 

Fonte: autor   
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Na tabela 5, percebemos que 6 adolescentes, no caso 30% do total, 

responderam que possuem dúvidas a respeito do tema prevenção. Seguido de 5 

adolescentes que pontuaram possuírem dúvidas a respeito do tema gravidez, 

simbolizando um total de 25% dos entrevistados. No item homossexualidade e DST, 

4 pesquisados relataram não terem total esclarecimento a respeito dos temas, 

correspondendo ao total de 20% dos entrevistados, em cada assunto. O item aborto 

foi pontuado como tema não elucidado por 3 adolescentes, sendo 15% do todo. O 

ato sexual recebeu 1 voto.  

Os dados apresentados pelos adolescentes são muito interessantes, pois 

pensamos inicialmente que as respostas fariam referência ao beijo, ao ficar/ 

namorar, a primeira vez, a relação com outro do sexo oposto, ou até mesmo do 

mesmo sexo, porém os dados mostraram que as informações recebidas e as 

dúvidas levantadas diferem de nossa hipótese inicial.  

Percebemos que os adolescentes já fazem referência a prevenção, podendo 

esta ser de doenças ou gravidez, o que nos leva a levantar duas hipóteses, a 

primeira é a prática do ato sexual entre os adolescentes pesquisados, a segunda é a 

grande gama de informações recebidas sobre as conseqüências negativas de um 

ato sexual, que geram o sentimento de despreparo em conhecer as formas de 

prevenção.  

Em relação à hipótese referente à prática do ato sexual pelos adolescentes 

pesquisados, os estudos mostram que os mesmos enquadram-se na idade média de 

início da vida sexual.  Borges (2005, p.501) e Paiva, et. al. (2008, p.48), em suas 

pesquisas, afirmam que a idade média de início da vida sexual entre homens e 

mulheres  é por volta dos 14,9 anos.  

A gravidez foi outro ponto enfatizado pelos adolescentes, acreditamos que há 

diversos fatores que geram tal preocupação. Um dos aspectos é a crescente 

porcentagem de gravidez na adolescência como nos mostram as pesquisas de 

Cerqueira-Santos et. al. (2010) e Yazlle et. al. (2002), ou seja, os adolescentes ao se 

depararem com estes dados, através dos meios de comunicação, manifestam 

interesse em esclarecer suas dúvidas a respeito do assunto. 

Outro aspecto que pode ser apontado é a repressão familiar e até mesmo 

social às adolescentes grávidas e aos seus parceiros. A própria sociedade, apesar 

de apresentar-se, aparentemente, menos repressiva diante da vida sexual, 
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repreende a gravidez na adolescência. A família também desenvolve este aspecto, 

principalmente por meio dos discursos proferidos, onde pontuam “Não apareça 

grávida”, “Eu não quero ser avó tão cedo”, dentre outras falas. Portanto, tanto a 

família quanto a sociedade em geral, favorecem para que as dúvidas a respeito da 

prevenção das doenças e da gravidez e a própria gravidez sejam pontuadas com 

maior ênfase pelos adolescentes na pesquisa. Dias e Gomes (1999) em uma 

pesquisa intitulada “Conversas sobre sexualidade na família e gravidez na 

adolescência: a percepção dos pais” apresentam dados interessantes a respeito do 

posicionamento da família em relação à sexualidade dos filhos.2 

Outro aspecto apresentado na tabela 5 foi a homossexualidade. Apesar de 

compreendermos que as relações homossexuais estão presentes, em todas as 

sociedades (WEREBE, 1998), acreditamos que a disseminação de tal tema nas 

mídias e nas relações sociais, favoreceu este assunto nas rodas de conversa. A 

dificuldade de enfrentamento dos preconceitos estabelecidos na sociedade pode ser 

um dos fatores que favorecem a aparição de tais dúvidas. Outro ponto que pode ser 

levantado como hipótese, é a falta de diálogos a respeito da homossexualidade, 

muitas vezes o tema é tratado apenas em níveis morais (certo ou errado) e não são 

abordados outros vieses como a identidade do indivíduo, a constituição do sujeito 

homossexual, a repressão social, os preconceitos, enfim diferentes aspectos que 

permeiam tal relação.  

Um ponto que nos chamou a atenção, ao agrupar as respostas, foi a aparição 

do aborto. Acreditamos que este tema está em voga nos meios de comunicação, 

fato que, como primeira hipótese, pode levar às discussões e reflexões dos 

adolescentes a respeito do assunto.  

Ao acessarmos a internet, por acreditarmos ser o meio mais utilizado pelos 

adolescentes, encontramos diversos sites que abordam o assunto, dentre eles o 

blog “Aborto em debate” o qual discute a questão do aborto nos diversos âmbitos. O 

blog também traz informações a respeito das discussões em eventos que estão 

ocorrendo em níveis nacionais e internacionais e abre para a participação dos 

internautas.  

                                                           
2
 Para maiores detalhes sobre esta pesquisa ver: DIAS, Ana Cristina Garcia; GOMES. William B. 

Conversas sobre sexualidade na família e gravidez na adolescência: a percepção dos pais. Estudos 
de Psicologia, Rio Grande do Sul, v.4 n.1, p.79-106, 1999.  
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Outra discussão encontrada, que descreve a respeito do aborto, foi a 

reportagem extraída do site veja.com “Aborto: a realidade dos consultórios” escrita 

por Lopes (2009) , onde são apresentados diferentes posicionamentos em relação 

ao tema, além de abordar histórias e relatos de mulheres que vivenciaram tal 

experiência. 

Acreditamos que exemplos como os citados acima, de forma sucinta, 

favorecem a percepção que os adolescentes possuem e o contato com informações 

e discussões em torno do tema, fato que pode levar o desencadeamento de dúvidas 

diante da questão. 

 Podemos levantar como segunda hipótese que devido a grande repressão 

sofrida em relação à gravidez, caso tal fato ocorra, pensa-se em fazer uso de 

métodos abortivos (apesar de tal ação ser proibida por lei, no Brasil), o que leva a 

possuírem dúvidas a respeito do tema, como apontam Peres e Heilborn (2006, p. 

1418) ao colocarem que “Os jovens e suas famílias sabem que a gravidez pode 

ocorrer e que o aborto é uma alternativa, ainda que em contexto de ilegalidade”.  

Para concluir, percebemos que 

 
O aborto constitui uma das questões mais debatidas no domínio da 
sexualidade humana, envolvendo paixões, temores, ambivalências, 
contradições de toda ordem. Por isso, as polêmicas em torno do 
aborto não são, na maioria das vezes, serenas e objetivas. A questão 
permanecerá sempre aberta e as decisões a respeito envolverão 
avanços e recuos, “vaivém” constante  (WEREBE, 1998, p.52). 
 

É perceptível a grande gama de questões que permeiam o contexto 

vivenciado pelos adolescentes. O que nos parece à primeira vista, é que as 

respostas obtidas, são, em sua maioria, frutos das relações estabelecidas na 

sociedade atual o que condiz com o referencial teórico adotado para nossas 

análises. 

 

 

5.3 QUANTO AO ESPAÇO ESCOLAR 

 

As tabelas abaixo apresentam dados obtidos quanto a nossas questões sobre 

ao espaço escolar.  
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A tabela 6 apresenta as respostas dos adolescentes referentes a quais 

pessoas eles recorrem para maiores esclarecimentos dentro do espaço escolar. 

Na tabela 7 são apresentados os momentos nos quais as discussões 

ocorrem.  

Na tabela 8 são apresentados os assuntos mais abordados pelos 

adolescentes em suas discussões. 

A tabela 9 apresenta os assuntos abordados pelo professor nas aulas 

ministradas.  

A tabela 10 expõe a opinião dos adolescentes referentes à clareza do 

professor ao abordar o assunto.  

 

Tabela 6 – Pessoas procuradas dentro da instituição escolar 

Respostas Nº de adolescentes Porcentagem  

Amigos 11 55% 

Professores 9 45% 

Nenhuma 2 10% 

Fonte: autor 

 

Os dados presentes na tabela 6 nos mostram que 11 adolescentes, 

totalizando 55% do total apontaram os amigos como as pessoas mais procuradas 

dentro da instituição escolar. Em segundo lugar, os adolescentes apontaram os 

professores, sendo 9 respostas, no total de 45%. Dentre os entrevistados 2 

responderam não procurarem pessoas para discutirem a respeito da sexualidade 

dentro da instituição escolar.  

A leitura da tabela 6, e das outras apresentadas nos tópicos anteriores, nos 

permite a percepção que os amigos ocupam um espaço significativo nas diversas 

situações abordadas na presente pesquisa. A tabela 6 mostra-nos que os amigos 

são os mais procurados pelos adolescentes para a discussão do assunto, acredita-

se que tal procura é estabelecida devido a relação de proximidade que ocorre entre 

os indivíduos do grupo, como discutimos nos tópicos anteriores, amparados nas 

ideias de Werebe (1998).  

A aparição dos amigos como as pessoas mais procuradas gera-nos também 

angústias, por não termos certeza de que as dúvidas serão sanadas somente nas 

conversas entre amigos, até mesmo porque duvidamos, em certo sentido, da 

qualidade desta discussão, fatos que podem levar os adolescentes a não suprirem 
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as possíveis dúvidas. A este respeito Romero et. al. (2007, p.17) apontam que “Os 

amigos frequentemente também são procurados, mas as conversas começam 

interessantes e posteriormente acabam na vulgarização, deixando sérias dúvidas 

sobre a validade do conteúdo e a seriedade do diálogo”.  

Outro ponto apresentado na tabela 6, que os chamou a atenção, é a 

significativa aparição dos professores dentre as pessoas mais procuradas. Esse 

aspecto revela-nos certa abertura tanto dos professores como dos adolescentes 

para a discussão da temática, fato essencial para o desenvolvimento da Educação 

Sexual dentro da instituição escolar. 

 Ao mesmo tempo em esta abertura é percebida, temos que nos voltar ao 

contexto no qual tais relações ocorrem, o que nos leva a questionarmos se a busca 

pelo professor acontece em aula ou nos intervalos. Este ponto é importante para 

delimitarmos se as discussões entre professores e alunos ocorrem no contexto 

formal ou informal, mesmo sendo dentro do espaço escolar.  

Acreditamos, amparados nas ideias de Ribeiro (1990, p.33), que o papel do 

professor não é o de impor ou propagar um determinado tipo de padrão, mas de 

proporcionar novos conhecimentos, provocar questionamentos do que o aluno sabe, 

levando-os a formarem opiniões. Cabe ao professor proporcionar a busca pela 

verdade e não disseminar o que o docente acredita ser certo ou errado. É importante 

que o aluno compreenda-se como sujeito do conhecimento, é ele quem deve 

formular sua própria opinião, amparado em estudos que promovam tal capacidade.  

Sabemos o quão complexo é este exercício, que, como argumenta Nunes 

(2006, p.106), exige do professor uma reeducação da própria sexualidade, por isso a 

importância do mesmo estar em constante formação e reavaliação das práticas 

exercidas em sala, a fim de favorecer aos alunos uma formação mais ampla e de 

qualidade.  

Outro ponto que não pode passar despercebido é a ausência de pessoas, que 

dois adolescentes apresentaram, para a discussão do tema. Compreendemos, 

hipoteticamente, que pode haver, ainda, uma escassez de reflexões ou até mesmo 

repressões, a respeito do tema, o que gera uma não confiança do adolescente em 

buscar, dentro do espaço escolar, pessoas para discutirem a sexualidade.  

O que nos indaga é se o espaço escolar não ofertar tal proposta, de alguma 

maneira, ocorrerão tais reflexões fora dele, ao que a escola perderia uma 
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oportunidade de trabalhar este assunto de forma mais adequada que a internet, por 

exemplo. Defendemos a ideia de que a escola deve propiciar a discussão do tema 

com os alunos, por acreditamos que alguns poderão discutir a respeito da 

sexualidade, e de temas afins, fora de tal espaço, porém é dentro do contexto 

escolar que este conhecimento pode ser propagado de forma positiva e não 

denigrativa. 

 

Tabela 7 – Horários em que estas discussões ocorrem.  

Respostas Nº de adolescentes Porcentagem 

Recreio 18 90% 

Aula 9 45% 

Qualquer horário 2 10% 

Fonte: autor. 

 

Na tabela 7 são apresentados os horários nos quais os adolescentes 

discutem o tema. Os mesmos afirmam que a maior parte das discussões acontece 

na hora do intervalo, sendo 18 respostas, em um total de 90% dos entrevistados. 

Outro horário demarcado foi na aula, o correspondente a 9 respostas, totalizando 

45% do total. A última pontuação delimitou qualquer horário para os debates, no 

total de 2 entrevistados, correspondendo a 10% do total.  

A tabela 7 aponta um dado que exige um olhar diferenciado, uma vez que os 

adolescentes pontuam que mesmo dentro do espaço escolar, onde a Educação 

Sexual deveria ser desenvolvida de forma ampla e com qualidade, as discussões 

recebem maior ênfase na hora do intervalo, ou seja, dentro da informalidade.  

O que nos remete a pensar se: a escola, como espaço delimitado para a 

Educação Sexual formal, está cumprindo seu papel, conforme questionado também 

por Werebe (1998). 

 

 
Tabela 8 – Assuntos discutidos entre os adolescentes. 

Respostas Nº de adolescentes Porcentagem 

Gravidez 11 55% 

Prevenção 4 20% 

Ato sexual 3 15% 

Homossexualidade 3 15% 

Aborto 2 10% 

Doenças 1 5% 

Fonte: autor   
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A tabela 8 mostra que, dentre os assuntos mais abordados pelos 

adolescentes em suas conversas, a gravidez ocupou o primeiro lugar, com a 

pontuação de 11 adolescentes, no total de 55%. O segundo tema mais abordado é a 

prevenção, descrita por 4 participantes, 20% dos sujeitos. Os temas ato sexual e 

homossexualidade foram descritos por 3 adolescentes, 15% do total, para cada 

tema. O item aborto foi citado por 2 adolescentes, no total de 10%. O tema doenças 

foi abordado por 1 participante, um total de 5%. 

A tabela 9 apresenta os assuntos abordados pelo professor em sala. Dentre 

os 20 participantes da pesquisa 7 não responderam, totalizando  35%.  O tema 

prevenção apareceu na escrita de 4 adolescentes, no total de 20%.  O tema 

gravidez foi pontuado por 3 adolescentes, sendo 15% do total. Os temas doenças, 

aborto e corpo humano foram apontados por 2 adolescentes cada, no total de 10% 

por tema.  

Primeiramente gostaríamos de pontuar que escolhemos por analisar as 

tabelas 8 e 9 ao mesmo tempo, pois as mesmas apresentam conceitos importantes 

da pesquisa, que ganham maior significância no confronto dos dados presentes em 

ambas as tabelas.  

Ao voltar nosso olhar para as tabelas 8 e 9 verificamos que grande parte, dos 

temas abordados pelos adolescentes equivale aos mesmos que foram trabalhados 

pelos professores em sala. Podemos perceber, portanto, o quanto o professor é um 

modelo para os alunos, que exerce certa influência até mesmo nas discussões que 

ocorrem no contexto informal. 

Outro ponto interessante, percebido no confronto dos dados, é que dois 

temas bastante importantes, o ato sexual e a homossexualidade, são 

significativamente discutido pelos adolescentes (tabela 8), porém o professor não 

Tabela 9 – Assuntos abordados pelo professor em sala de aula. 

Respostas Nº de adolescentes Porcentagem 

Não responderam 7 35% 

Prevenção 4 20% 

Gravidez 3 15% 

Doenças 2 10% 

Aborto 2 10% 

Corpo humano 2 10% 

Fonte: autor  
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abarca tal conteúdo (tabela 9). Este ponto favorece o levantamento da hipótese de 

que os conteúdos abordados pelos docentes ainda possuem maior enfoque 

biológico, pois se recorrermos aos temas corpo humano, doenças, gravidez, 

prevenção e aborto, esses estão ligados mais ao corpo do que as relações 

humanas. Este foco selecionado pelo professor acaba por reforçar a formação de 

sujeitos mais individualistas, que compreendem a sexualidade apenas pelo viés do 

próprio corpo e desconsideram o âmbito da relação com o outro.   

Pensando neste aspecto, percebemos quão falho está a Educação Sexual 

nas escolas, o professor limita-se a trabalhar os conteúdos de forma não 

abrangente, sem aprofundamento, desconsiderando as relações sociais que 

envolvem a sexualidade. Percebemos que o professor, muitas vezes por não ter o 

devido preparo para abordar as discussões a respeito da sexualidade, acaba por 

transmitir valores pessoais, como pontua Ribeiro, (1990, p.33), o que pode levar a 

permanência das dúvidas a respeito de temas anteriormente discutidos em sala. 

Este autor pontua que  

 
[...] a sociedade acaba limitando a expressão da sexualidade do 
jovem. Os valores e a história de vida que acompanham o indivíduo 
desde a infância estão de tal modo incorporados que dificilmente o 
jovem consegue viver sua sexualidade sem os tabus, os conflitos e 
os sentimentos de culpa, em consequência do confronto entre estes 
valores e os que a sociedade oferece hoje, entre as regras e o 
desejo (RIBEIRO, 1990, p.33). 
 

E o que percebemos, por meio das análises, é que a escola pode reforçar tais 

aspectos, apesar de ter como objetivo a formação de um sujeito crítico.  

Verificamos que temas como, a primeira vez, o prazer, o relacionamento 

sexual entre os adolescentes, a questão do beijo, enfim a vida sexual não é 

abordada pelo professor. Percebemos que apesar dos temas citados fazerem parte 

da sexualidade, ela, em si, não é discutida. O que nos leva a refletirmos: que 

sexualidade é esta, trabalhada dentro das escolas, que desconsidera a relação 

humana como foco principal e prioriza questões voltadas ao biológico? Será que há 

qualidade nestas discussões? A formação humana do indivíduo é considerada?  

O interessante é que difundimos um discurso onde a realidade do aluno deve 

ser considerada, porém quando voltamos às discussões a respeito da sexualidade, 

não se pergunta o que os adolescentes gostariam de saber, não voltamos o olhar 

para percebermos as questões que os mesmos discutem e as reflexões que 
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anseiam, apenas seguimos um padrão esquematizado de conteúdos propostos nos 

currículos escolares e aplicamos sem mensurar as consequências de tais atos.  

Dentre os pontos negativos, desencadeados por estas ações, destaca-se que 

a limitação do conteúdo posta pelo professor reflete, em grande proporção, nas 

discussões ocorridas no contexto informal. Tais fatos podem ocasionar a não 

dissolução das dúvidas dos adolescentes, além de gerar preconceitos, estereótipos 

e a não criticidade frente às questões sexuais difundidas pelas mídias.  Estes pontos 

favorecem a percepção da importância das ações docentes frente à formação do 

indivíduo. 

Para concluir este aspecto 
 

Partimos da ideia básica, como um “ethos” fundante da atitude de 
ousarmos pleitear o papel de educadores, de que não podemos 
reduzir a “sexualidade” a um campo frio, distante, intrínseco e 
objetual, ou mesmo imprimir-lhe uma mera identidade discursiva e 
formal, sem perscrutar as grandes indagações de sentido, as 
grandes perspectivas de significação existencial e direcionamento 
ético da vida humana. (NUNES, 2006, p.107) 
 
 

Tabela 10 – O professor foi esclarecedor. 
Respostas Nº de adolescentes Porcentagem 

Sim 17 85% 

Não 3 15% 

Fonte: autor 
 

A tabela 10 apresenta que 17 adolescentes apontaram que o docente foi 

esclarecedor, sendo 85% do total e 3 participantes mostraram não perceberem tal 

clareza.  

Percebemos que, a maior parte dos adolescentes mostraram que o professor 

foi esclarecedor, porém tal resposta pode ser possível de questionamento, pois os 

adolescentes, na tabela 5 do tópico anterior, apresentaram terem dúvidas a respeito 

de temas que, segundo os mesmos, foram abordados pelo professor (tabela 9). Fato 

que confirma a nossa hipótese de não aprofundamento dos conteúdos trabalhados 

em sala, o que pode vir influenciar na propagação de dúvidas, além de favorecer a 

não criticidade frente à sexualidade exibida socialmente.  

Outro dado preocupante é a não clareza de 3 adolescentes, talvez provocada 

pelo não aprofundamento dos conceitos ligados à sexualidade em sala. 
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Verifica-se, por meio das discussões, que a Educação Sexual formal, 

presente nas escolas, mais uma vez mostra-se superficial e não formadora de 

sujeitos plenos.  

Acreditamos que os dados coletados, a retomada histórica e o 

aprofundamento teórico, presentes na pesquisa, foram fatores substanciais para 

compreendermos o importante papel que a Educação Sexual possui na formação 

dos sujeitos.  

A Educação Sexual deve ser capaz de favorecer ao aluno, envolvido nesse 

processo, a compreensão do seu corpo e das relações com o outro de forma 

autônoma, pois é por meio de uma Educação Sexual de qualidade que o sujeito terá 

a possibilidade de levantar reflexões críticas, consigo, com o outro e com o meio 

social. 

A pesquisa favoreceu para que pudéssemos melhor compreender as 

informações que perpassam o cotidiano dos adolescentes, os locais buscados, a 

realidade escolar, além do anseio dos pesquisados por discutirem temas 

relacionados ao prazer, ao contato com o outro, podendo assim compreender 

melhor a própria Sexualidade.  

Acreditamos que quando voltamos nosso olhar à história somos capazes de 

compreender determinados aspectos presentes na atualidade. A retomada histórica 

da Sexualidade, portanto, favoreceu para que a compreensão acerca da forma com 

que a mesma é percebida, dentro da sociedade atual, fosse mais clara. O estudo 

histórico da Sexualidade motivou a percepção que as diferentes visões, presentes 

em cada época vivenciada pela humanidade, ainda fazem-se presente na sociedade 

atual. A repressão, os preconceitos, a busca pela discussão do tema, a vergonha, o 

medo, as opiniões divergentes, a exacerbação do sexo, o consumismo, os padrões 

sociais, o desrespeito ao corpo, a não compreensão do prazer, a insatisfação 

pessoal, esses e muitos outros fatores são resultados de um longo processo 

histórico iniciado na pré-história e que até hoje encontram-se em processo de 

construção. E é por termos a consciência da construção de tal processo que 

carregamos em nós a esperança de uma Educação Sexual que humanize e 

contribua para a construção de sujeitos plenos.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A pesquisa realizada nos proporcionou uma compreensão mais ampla a 

respeito da Sexualidade. O estudo das ideias dos autores, a coleta, análise e 

discussão dos dados, além da retomada histórica possibilitou um olhar mais 

aguçado sobre as questões que envolvem sexo, prazer, afetividade e a relação com 

o outro.  

Acreditamos que a pesquisa proporcionou o esclarecimento de 

questionamentos iniciais, porém desencadeou outros diversos pontos indagadores, 

como a relação existente entre tios e sobrinhos, quando referente ao tema 

Sexualidade; o papel da Educação Sexual informal na relação entre os 

adolescentes; a repressão da Educação Sexual na escola; a negação, por parte do 

docente, em discutir a relação sexual; entre outros, que poderão ser analisados em 

pesquisas posteriores.  

Cremos que a presente pesquisa favoreceu ao alcance dos objetivos 

propostos inicialmente. Conseguimos identificar as fontes mais procuradas pelos 

adolescentes para receber informações a respeito da Sexualidade, como 

percebemos na tabela 2 e nas discussões feitas posteriormente, onde verificamos 

que a internet é a fonte mais procurada pelos adolescentes pesquisados. Porém os 

mesmos também apresentaram família, amigos, escola e livros como fontes. As 

discussões realizadas em torno da temática favoreceram o esclarecimento que a 

mídia na sociedade atual ocupa um espaço bastante significativo, porém é 

importante que o sujeito tenha capacidade de refletir criticamente a respeito dos 

preceitos estabelecidos por este veículo de comunicação. Os adolescentes 

necessitam de um maior aprofundamento nas discussões dentro da família e 

principalmente na escola, pois percebemos que estas fontes são relevantes para 

que os mesmos possam constituir a sua Sexualidade.  

 Dentre os objetivos propostos, percebemos também, que houve identificação 

entre os temas, relativos à Sexualidade, que transcorrem a realidade dos 

adolescentes, e as dúvidas geradas, como verificamos nas tabelas 5 e 8. As 

discussões favoreceram a compreensão de que os adolescentes discutem a respeito 

da Sexualidade, porém ainda possuem dúvidas em torno do tema, apesar de 

dizerem-se esclarecidos. Foi interessante perceber que os temas que os 
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adolescentes discutem assemelham-se aos propiciados pelos docentes em sala, 

porém os alunos vão além, abordam questões como o ato sexual e a 

homossexualidade. Tais temas não estão presentes nas discussões em sala. O que 

foi percebido é o forte interesse dos adolescentes em discutirem questões que se 

relacionam com o outro, não apenas deterem-se a uma sexualidade voltada ao 

próprio corpo e aos cuidados que devem tomar para precaver-se de problemas que 

o exercício da sexualidade pode decorrer. É preciso, portanto que os docentes 

tenham esta compreensão e proporcionem discussões em que a vida sexual esteja 

presente.   

Acreditamos que o último objetivo proposto de: levantar a forma como estas 

informações perpassam as interações sociais destes adolescentes no seu ambiente 

escolar, foi discutido durante toda a pesquisa e melhor ampliado no último tópico do 

capítulo 3. O que foi percebido é a escassez de discussões pertinentes as reais 

dúvidas dos adolescentes, dentro do ambiente escolar, compreendido por nós como 

um dos locais mais propícios para tais abordagens. É preciso repensarmos a 

Educação Sexual, dentro da escola, para que os adolescentes possam 

compreender-se como sujeitos integrados no mundo e capazes de refletirem 

criticamente a respeito de elementos propiciados pela sociedade em geral. 

A nossa proposta final é a devolutiva da pesquisa aos adolescentes, 

chamando-os para uma conversa, em um dia a ser conjuntamente definido, a fim de 

possibilitar aos mesmos uma reflexão crítica a respeito do tema. Acreditamos ser de 

significativa importância que o adolescente tenha consciência do resultado final da 

pesquisa e esperamos que a mesma contribua para ampliação de seu auto-

conhecimento sobre o tema e favoreça na construção de sujeitos críticos, reflexivos 

quanto as informações que vem recebendo nos diferentes espaços por onde 

transitam, em especial aquelas advindas da escola. Desejamos ainda que esta 

devolutiva desencadeie nestes adolescentes a busca por respostas mais plausíveis 

a suas questões que vão para muito além daquilo que é abordado tanto na escola, 

quanto pela família ou ainda pela internet. 
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ANEXO A 

Questionário aplicado com os adolescentes  

 

 
 

CECA- Centro de Educação Comunicação e Artes 
Curso de Pedagogia 

 

 
 

1. Coleta de dados para o Trabalho de Conclusão de Curso, com o tema 
Educação Sexual e o Adolescente. 

  

 

1. Você acredita ser importante saber sobre sexo? Por quê? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Em sua opinião, qual é o local mais propício para discutir sobre sexo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Você acha que recebe tantas informações sobre sexo quanto gostaria? (sim ou não). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

4. Cite alguns temas na área de sexualidade que você ainda tem alguma dúvida e que 

gostaria de receber mais esclarecimentos.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Cite alguns lugares em que você busca as informações para esclarecer suas 

dúvidas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Com quais pessoas você mais conversa sobre sexo? (não cite nomes apenas 

exemplifique: professores, amigos, amigas, namorado (a), irmão (ã), tios, pais, vizinhos, 

professores, grupo da igreja, etc). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Você já conversou ou conversa sobre sexo na escola? Com quem? (professores, 

amigos, etc). Em quais horários? (na aula, durante o recreio, na saída da escola). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Quais os assuntos relativos a sexo que mais aparecem nas rodas de conversa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Já teve alguma aula em que o assunto foi abordado pelo professor (a)? Sobre o que 

ele (a) falou? Você se sentiu esclarecido? (sim ou não). Gostou do assunto abordado? (sim 

ou não). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


