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Resumo 

Sabendo que a sexualidade é uma característica inerente a todos os seres 
humanos, tendo expressões e sentimentos diferenciados no período da 
adolescência, buscou-se através desse trabalho conhecer as percepções  dos 
estudades do Ensino Médio de uma rede pública estadual sobre questões 
ligadas à sexualidade. O trabalho foi realizado em uma escola pública estadual 
do município de Amélia Rodrigues, Bahia, no ano de 2010, através de 
metodologia qualitativa, em estudo exploratório descritivo. Participaram desta 
pesquisa cerca de 40 adolescentes de turmas de 1º ano do ensino médio, que 
responderam a um roteiro de entrevista contendo questões abertas e fechadas 
que abordavam suas concepções acerca da sexualidade na adolescência. As 
informações obtidas apontam que as estudantes do sexo feminino se 
interessam mais por atividades relacionadas à sexualidade. Os jovens 
identificaram a escola como principal fonte de informações sobre sexualidade, 
seguindo-se das mães, que também exercem importante papel no diálogo com 
os filhos, esclarecendo-os. Acreditamos que ainda há muito a ser feito para 
promover o esclarecimento destes jovens a respeito das manifestações da 
sexualidade na adolescência, desmitificando tabus e preconceitos que 
envolvem a temática, partindo-se da promoção de um espaço de diálogo no 
ambiente escolar. Estabelecer uma parceria entre a família e a escola para 
melhor orientá-los e esclarecê-los é uma possibilidade a ser pensada e posta 
em prática, para que estes adolescentes possam vivenciar sua sexualidade de 
forma saudável e consciente. 
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Introdução 

A adolescência é um período que se caracteriza por grandes 

transformações biopsicossociais, sendo um período de transição entre a 

infância e a fase adulta, compreendida entre os 10 e os 19 anos de idade 

(OMS, 1999). 

 É nessa fase que o indivíduo sofre um processo de transformação, não 

só física, mas também psicológica, em que existe um avanço intelectual e 

desenvolve-se o raciocínio hipotético, dedutivo e simbólico, permitindo que o 

adolescente possa definir-se, fazer suas escolhas e assim definir limites e 

possibilidades em sua vida (ARAÚJO, 2001). 

Psicologicamente, essa fase da vida é vivenciada por uma vontade de 

transformar e experimentar, no que diz respeito a valores, comportamentos, 

sonhos e preferências.  O momento é de buscar uma identidade diferente de 

seus pais, e por isso se afastam deles e buscam a convivência com um grupo 

de amigos que apresentam a mesma faixa etária e vivenciam as mesmas 

transformações (PEREIRA et al, 2007). 

É também na adolescência que se inicia o processo de maturação 

sexual que em geral é desencadeado por vários fatores que marcam a 

passagem da infância para a adolescência, como a menarca nas meninas, e o 

desenvolvimento dos órgãos genitais nos meninos, que proporcionam o 

incremento na formação dos espermas (ABERASTURY, 1986). 

A maturação sexual favorece o início da prática sexual, o que deve 

contribuir para maiores esclarecimentos sobre assuntos ligados à sexualidade, 

não esquecendo que a sexualidade é inata ao ser humano, embora a maneira 

de lidar com ela seja aprendida socialmente, e precise ser elaborada e 

orientada de forma que o/a adolescente se desenvolva de forma sadia e possa 

expressá-la positivamente, sem culpas ou medos (ARAÚJO, 2001). 

A prática sexual é comum entre os adolescentes, pois é nesta fase que 

se desenvolve a maturação da sexualidade, o interesse pelo outro, o desejo de 
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conhecimento do próprio corpo e do outro, caracterizando-a como um período 

de descobertas e de experimentações.  

Nesse período o diálogo familiar é muito importante, mas nem sempre 

ocorre e alguns jovens quando iniciam uma conversa com seus pais sobre 

sexualidade, alguns fazem prevalecer apenas suas crenças e tradições não 

deixando espaço para que os filhos exponham suas dúvidas e relatem a 

existência de uma vida sexual ativa. Existem também os pais/mães que 

preferem não comentar nada sobre o assunto temendo que isto venha a 

estimular o início da vida sexual. 

A educação sexual no ambiente escolar hoje é uma realidade, pois já se 

tem em mente que é preciso ajudar o jovem no processo de amadurecimento 

da sexualidade, levando em consideração que esta educação proporcionará 

uma melhor qualidade de vida não só física, mas também emocional.  

É papel da escola contribuir para o amadurecimento da sexualidade dos 

jovens, devendo a sala de aula se tornar um espaço democrático, onde o 

jovem possa ter liberdade para pensar e refletir sobre si mesmo; onde temas 

polêmicos como a sexualidade sejam discutidos, e as diferenças, incertezas e 

dúvidas sejam superadas (LORENCINI JÚNIOR, 1997). 

Algumas escolas têm procurado implementar ações nesse sentido, 

promovendo a formação de seus profissionais, visando fornecer informações e 

orientações sobre a anatomia e fisiologia dos aparelhos sexuais e reprodutivos, 

através de uma pedagogia crítica e democrática que leve em consideração os 

aspectos emocionais, culturais e éticos que envolvem a temática da 

sexualidade (LORENCINI JÚNIOR, 1997). 

Para um maior aproveitamento da educação sexual oferecida aos 

jovens, a escola deve buscar uma parceira com a família, levando em 

consideração os valores transmitidos, atuando como uma educação 

complementar (SAYÃO, 1997). 
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Diante da importância da escola enquanto espaço de discussão da 

sexualidade entre os jovens, objetivamos identificar as concepções de 

estudantes do ensino médio sobre sexualidade. 

Metodologia 

Este é um trabalho exploratório descritivo que busca conhecer as 

percepções dos estudantes do Ensino Médio de uma rede pública estadual 

sobre questões ligadas a sexualidade. Foi utilizada a análise qualitativa, 

considerada adequada para o entendimento de um fenômeno de natureza 

social, no qual se inserem estudos relativos à sexualidade humana. 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública da rede estadual de 

ensino do município de Amélia Rodrigues, Bahia. Os sujeitos deste estudo 

foram os 80 estudantes adolescentes do 1º ano do ensino médio (turmas 

regulares), incluindo a faixa etária entre 14 e 19 anos de idade, matriculados no 

ano de 2010, dos quais participaram cerca de 40 alunos. 

O motivo da escolha dos sujeitos da pesquisa é devido à faixa etária que 

compreende parte da adolescência, na qual já ocorreram a maior parte das 

mudanças físicas, e por ser este um período de mudanças psicossociais, 

propício para conhecer as opiniões destes adolescentes.   

Para o levantamento dos dados foi utilizado um questionário com 

perguntas objetivas de múltiplas escolhas, que segundo Richardson (1989) são 

destinadas a obter informações sócio-demográficas, e também perguntas 

subjetivas que são destinadas a obter informações sobre o tema pesquisado. 

Inicialmente a pesquisadora teve um primeiro contato com os/as 

alunos/as a fim de expor os objetivos da pesquisa e sensibilizá-los quanto à 

temática, convidando-os a colaborarem. A aplicação do questionário ocorreu no 

horário de aulas, em data definida com a coordenação do colégio, de forma a 

não prejudicar o andamento das atividades, sendo acompanhada por uma das 

pesquisadoras.  
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A análise do material foi realizada por meio da sistematização das 

respostas dos participantes, identificando e classificando as categorias mais 

significativas através do método da análise do conteúdo (BARDIN, 2000). 

Como se trata de uma pesquisa com seres humanos esta pesquisa foi 

avaliada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP/UEFS), 

tenso sido aprovada de acordo com as recomendações da Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1998).  

Resultados e Discussão 

Os 40 adolescentes que aceitaram participar da pesquisa, e cujos pais 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando-os para 

tal, situavam-se na faixa etária de 14 a 20 anos, estando 17,5%  com 14 anos, 

30% com 15 anos, 17, 5% com 16 anos, 10% com 18 anos, e o restante tinha 

19 ou 20 anos. A média de idade foi de 16,1 anos. Todos apresentaram estado 

civil de solteiro (a), sendo 80% do sexo feminino e 20% do sexo masculino. As 

adolescentes apresentaram idade média da menarca de 12,3 anos.  

Quando se perguntou com quem moravam, 55% referiram com ambos 

os pais, 32,5% residiam apenas com a mãe ou com a mãe e outro parente que 

não o pai, e 2,5% somente com o pai; os demais viviam com avós ou tios.  

Com relação às fontes de informação sobre sexualidade advindas da 

família, a maioria refere à figura materna, alegando não se sentirem 

confortáveis para realizar esse tipo de diálogo com o pai, especialmente o 

gênero feminino. A escola é citada pelos adolescentes como principal local 

onde adquiriram informações sobre métodos anticoncepcionais, seguindo-se 

da mãe da mídia (televisão) e através de livros.  

Os estudantes pesquisados acreditam que a escola tem papel 

fundamental em sua orientação sobre a temática da sexualidade. Segundo 

Brito e Cardoso (2009, p. 63),  

a orientação sexual além de contribuir para que os alunos exerçam 
sua sexualidade com prazer e responsabilidade, está vinculada ao 
exercício da cidadania, visto que propõe trabalhar o respeito por si e 
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pelos outros, bem como propicia a aquisição de informações e 
conhecimentos relacionados ao ser humano. 

 

Os alunos vêem a escola como um local onde podem tirar suas dúvidas 

e responderem às questões que seus familiares não souberam ou não tiveram 

oportunidade de dialogar. Dessa forma a escola funcionaria como uma 

educação sexual complementar à exercida pela família.  

Brito e Cardoso (2009, p. 72) afirmam que “a orientação sexual deve ser 

no contexto escolar um processo de sobrevir, que promova a reflexão sobre 

sexualidade, valores, postura, atitudes, preconceitos, vivências e informação.”  

Apesar dos alunos considerem a escola como um local de orientação 

sexual, muitos afirmaram que a atual escola não desenvolve atividades 

direcionadas para a educação sexual deixando os jovens desprovidos de 

conhecimentos nesta área o que favorece a ocorrência de situações não 

planejadas, como uma gravidez, ou o contágio de doenças sexualmente 

transmissíveis, além de transtornos físicos e psicológicos advindos dessas 

situações.   

Nos dias atuais, em pleno século XXI, muitos pais não aceitam que os 

filhos, em especial as meninas, carreguem consigo métodos preventivos o que 

acaba colocando os jovens em situação de risco, pois quando a oportunidade 

para uma relação sexual surge estes não estão preparados para uma transa 

segura. 

De acordo com Vitiello (1999), as conversas com os/as adolescentes 

sobre sexualidade por vezes são realizadas por amigas/os, tias/os, ou as 

informações são obtidas através dos meios de comunicação, ficando os pais 

geralmente em segundo plano para desempenhar esta função informativa. A 

vergonha é outro empecilho para o diálogo entre pais e filhos, tendo em vista 

que em nossa cultura a sexualidade não é usualmente passada como um ato 

positivo, mas sim como algo sujo e pecaminoso. 
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Dias e Gomes (2000) reafirmam a ideia de que a falta de orientação 

sexual familiar esteja relacionada à vergonha que os filhos têm dos pais e o 

medo de serem reprimidos pelo inicio da prática sexual, principalmente quando 

se trata do gênero feminino em que a sociedade exige um ideal de conduta. 

Além da vergonha, muitos pais não têm informações adequadas sobre 

sexualidade, podendo perpetuar conhecimentos errôneos, não contribuindo 

para o desenvolvimento de uma sexualidade plena nos seus filhos. 

A mídia é um dos principais (des)orientadores dos jovens nos mais 

variados assuntos, por ser um meio de comunicação altamente difundido na 

sociedade. Embora alcance um grande número de indivíduos, algumas 

informações veiculadas neste instrumento nem sempre são repassadas 

adequadamente.   

O desejo de experimentação que permeia o aprendizado na fase da 

adolescência leva muitos jovens a iniciarem a prática sexual sem uma 

orientação, e a sensação de excitação impulsiona-os a experimentarem esse 

momento novo da sua vida sem racionalizar para as devidas prevenções 

(DUARTE, 1998). 

Observou-se que os estudantes relacionam o tema sexualidade apenas 

ao sexo, desconhecendo seu significado mais amplo. Dessa forma, a 

orientação sexual advinda das escolas deve valorizar não só os aspectos 

biológicos, mas também as infinitas possibilidades de expressão da 

sexualidade.     

Considerações finais 

Apesar de mostrarem-se informados sobre diversos aspectos da 

sexualidade na adolescência, os jovens ainda não racionalizam as 

conseqüências decorrentes dos seus atos e acabam se deparando com 

situações não planejadas ou até mesmo de riso. Os atos muitas vezes 

impensados podem gerar conseqüências para toda a vida, por isso deve-se 
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discutir com os alunos sobre sexualidade em que o orientador deve falar “com 

eles” e não “para eles”.  

A escola e as mães têm contribuído para orientar os adolescentes 

sobre sexualidade, mas muito ainda deve ser feito para quebrar os tabus que 

envolvem a temática e para isso deve-se buscar uma parceria entre família e 

escola na orientação sobre sexualidade.  

O diálogo se torna fundamental na medida em que irá permitir uma 

maior interação entre os membros da família e o/a adolescente, tornando o 

contexto propício para que ocorram as conversas sobre orientação sexual, 

estabelecendo-se um clima de afetividade, confiança, valorização da 

sexualidade e formação de cidadãos plenos, conscientes de seu corpo, desejos 

e necessidades. 

Acreditamos que os resultados fornecerão subsídios ao trabalho 

docente, capacitando-os a promover momentos de discussão sobre a 

sexualidade na adolescência no espaço escolar. 

Referências 

ABERASTURY, Arminda. Adolescência. 4. ed. rev. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1986. 

ARAÚJO, Vanize M.; MÓRES, Andréa; ANTUNES, Helenise S. Os dizeres das 
adolescentes sobre a gravidez precoce: desafios para a escola. Revista 
Educação, v. 26, n. 01, 2001. Disponível em: <http://coralx.ufsm.br/revce 
/2001/01/a5htm> Acesso em 03 nov. 2008. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Portugal: Edições 70, 2000. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas envolvendo seres humanos. Aspectos éticos da pesquisa. 
Resolução 196/96. Conselho Nacional de Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
1998. 

BRITO, Dislene C.; CARDOSO, Nilzete Pereira. Escola e Orientação Sexual: 
desafios à prática de um trabalho contínuo. Cadernos IAT, Salvador, v. 2, n. 1, 
2009. p. 62-82. 

DUARTE, Albertina. Gravidez na adolescência: ai como eu sofri por te amar. 
Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1998.  



         SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
       Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

 

LORENCINI JÚNIOR, Álvaro. Os sentidos da sexualidade: natureza, cultura e 
educação. In: AQUINO, Júlio Groppa (Org.). Sexualidade na escola: 
alternativas teóricas e práticas. 2. ed. São Paulo: Summus, 1997. p. 87-95.  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Saúde Reprodutiva de 
Adolescentes: Uma estratégia para ação (uma declaração conjunta). Brasília: 
OMS/ FUNAP/ UNICEF, 1999.  

PEREIRA, José Leonídio et al. Sexualidade na Adolescência no Novo Milênio. 
Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pró-Reitoria de 
Extensão, 2007. 

RICHARDSON, Roberto J. et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. 2.ed. 
São Paulo: Atlas, 1989. 

SAYÃO, Rosely. Saber sexo? Os problemas da informação sexual e o papel da 
escola. In: AQUINO, Júlio Groppa (Org.). Sexualidade na escola: alternativas 
teóricas e práticas. 2 ed. São Paulo: Summus, 1997. p. 97-105. 

VITIELLO, Nelson (Org.). Gravidez na adolescência. In: RIBEIRO, Marcos. O 
prazer e o pensar: orientação sexual para educadores e profissionais de saúde. 
São Paulo: Gente, 1999. p. 101-114. 


