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SEXUALIDADE E A ESCOLA 

COMO OS ADOLESCENTES VIVENCIAM A SEXUALIDADE NOS DIAS ATUAIS  
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                                                       Leidiane Rodrigues Cerqueira2 

 

Resumo 

 
É comum acreditarmos que o corpo é por extensão a sexualidade - é o que 
temos de mais “natural” e particular. Ele  parece uma fonte primordial de 
identidade de homens e mulheres enquanto pessoas de um sexo ou de outro. 
Hoje em dia, também reconhecemos mais facilmente que o desejo é a busca 
de prazer, assim como a necessidade de compartilhar intimidade e afeto, são 
inerentes aos seres humanos.Percebemos que ,  a escola é um dos locais 
onde essas pressões se manifestam mais visivelmente, por se  tratar de um 
contexto  privilegiado de aprendizagem de  pautas  de convivência social e de 
desenvolvimento de habilidades, dentre elas, os modos de compreender a 
diversidade. Assim, este estudo preliminar propõem  apresentar algumas 
contribuições no processo de socialização de adolescentes estudantes no 
Ensino Médio de  Escolas Públicas de Salvador, identificando como essas 
características contribuem e/ou interferem para as vivencias da sexualidade no 
âmbito escolar.  Neste contexto, observa-se a existência de uma crescente 
preocupação com a abordagem desse tema, principalmente no que diz respeito 
às normas regulamentadoras regentes da Educação, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’s), através do documento Orientação Sexuais, 
que preconiza conceitos distintos para sexo e sexualidade.  A presente 
pesquisa tem como objetivo investigar a contribuição dos processos de 
socialização de adolescentes do Ensino Médio nas escolas públicas bem como 
verificar como essas características contribuem e/ou interferem para as 
vivências da sexualidade. Participaram deste estudo seis jovens estudantes  do 
Ensino Médio da rede pública estadual de Salvador com faixa etária  entre  17 
e 20 anos, o método   utilizado  foi  o grupo focal. Neste sentido, os principais 
achados sugerem novos estudos que considerem a relevância deste tema que 
tem exigido cada vez mais ser discutido e esclarecido publicamente, 
principalmente, nas unidades escolares, onde o estudante permanece grande 
parte do seu tempo. 
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. 

 

Introdução 

 

A tentativa de compreender de que forma os adolescentes falam e 

enfrentam a sexualidade nos dias de hoje, bem como as socializações 

escolares influenciam atitudes e comportamento vem sendo a principal 

preocupação de pesquisadores ligados a educação. Atualmente,pretendemos 

investigar a contribuição dos processos de socialização de adolescentes do 

ensino médio nas escolas públicas e  como essas características contribuem 

e/ou interferem para as vivências da sexualidade. 

Neste sentido, compartilhamos com a visão de sexualidade que vem 

sido concebida como um campo privilegiado no qual se encenam identidades 

de gênero, pertencimento e trajetórias sociais ou ainda como “um conjunto 

morfológico e fisiológico, externos ou internos, que os indivíduos apresentam, 

conforme o sexo a que pertencem” (Dicionário Michaelis). Trata-se, portanto, 

nessa perspectiva, de uma  manifestação  quase que exclusiva  da afetividade, 

atração, expressão corporal e não apenas  em relações, muitas vezes se 

confunde o conceito de sexualidade com o do sexo propriamente dito.  

Essa visão se intensifica também, a partir do conceito fornecido por 

Carrara (2009), sobre a palavra sexualidade que se configura como o termo 

abstrato para referirem-se as capacidades associadas ao sexo. Mas o que 

exatamente “sexo” significa? Várias coisas ao mesmo tempo. A palavra pode 

designar uma prática – “fazer sexo” ou “manter relações sexuais com alguém”, 

pode indicar um conjunto de atributos fisiológicos, órgãos e capacidades 

reprodutivas que permitem classificar e definir categorias distintas de pessoas, 

como “do mesmo sexo”, “do sexo oposto” – segundo características específicas 

atribuídas aos seus corpos, as suas atitudes e aos comportamentos. 

Num sentido mais amplo, convive na sociedade moderna uma visão 

permissiva do sexo, que remete aos prazeres do corpo e dos sentidos, ao 



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 

3 

desejo e a sensualidade, e uma visão repressiva, repressiva, que promove a 

disciplina e o controle social sobre a expressão do desejo. Por outro lado, 

difunde-se a idéia de sexo como uma energia que provem de nosso corpo, 

como um impulso físico fundamental no que existe satisfação (música “O que 

será à flor da pele?)”, de Chico Buarque de Holanda. Por outro lado, as 

sociedades têm inventado regras para manter o sexo sob fiscalização, 

desenvolvendo minuciosos mecanismos de vigilância e controle social, 

promovendo sentimentos de medo, ao associar vivências da sexualidade a 

doenças e ao perigo. 

Ao contrário do que parece ao senso comum, a sexualidade não se 

refere apenas a atos sexuais, é um termo que abrange algo muito mais amplo: 

as formas como as pessoas se relacionam, desejam, amam, expressam afeto e 

organizam boa parte de suas vidas. Carrara (2009) diz que  compreendida 

desta forma, a sexualidade se revela como uma questão que vai muito além de 

decisões privadas, pois ela é criada e moldada pelo convívio no espaço público 

em processos de socialização diversos. Dentre eles destaca-se a educação, é 

na escola e dentro dos processos educativo que a maioria das pessoas 

aprende o que é socialmente prescrito como forma certa de desejo, e pode ser 

reconhecido como amor – e, por conseguinte - o que é rejeitado como 

inaceitável e abjeto. Diante do que e exposto, é importante distanciar-se do 

senso comum e das convenções para refletir sobre eles de forma mais critica e 

esclarecida. 

É comum acreditarmos que o corpo é por extensão a sexualidade - é o 

que temos de mais “natural” e particular. Ele aparece uma fonte primordial de 

identidade de homens e mulheres enquanto pessoas de um sexo ou de outro. 

Hoje em dia, também reconhecemos mais facilmente que o desejo é a busca 

de prazer, assim como a necessidade de compartilhar intimidade e afeto, são 

inerentes aos seres humanos. 

 Também como estas necessidades dizem respeito à privacidade e ao 

bem estar de cada indivíduo, sua expressão é constantemente sujeita a 

vigilância pública e precisa do reconhecimento coletivo para seu livre exercício, 
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sendo de fato protegida pela Constituição Brasileira (Artigo V). Todas e todos 

podemos reconhecer, em nossa própria experiência, as pressões sociais para 

que nossa sexualidade se realize conforme o que “naturalmente” se espera. A 

escola é um dos locais onde essas pressões se manifestam mais visivelmente, 

por se tratar de um contexto privilegiado de aprendizagem de pautas de 

convivência social e de  desenvolvimento de habilidades, dentre elas, os 

modos de compreender a diversidade. 

Os valores e os modelos de conduta produzidos nas escolas e 

transmitidos por elas, tanto por meio de conteúdos da educação formal, como 

através da interação cotidiana com colegas e educadores, encarnam todos os 

preconceitos e as desigualdades que são comuns na sociedade, legitimando-

os pelo peso da instituição educativa e pela sanção coletiva da comunidade 

escolar. Guacira Lopes Louro (1997) observa que, embora não se possa 

atribuir à escola o poder e a responsabilidade de explicar identidades sociais 

ou de determiná-las de forma definitiva, é necessário reconhecer que “suas 

proposições, suas imposições e proibições fazem sentido, tem efeito de 

verdade, constituem parte significativa das histórias pessoais”. Por exemplo, a 

idéia de que o desenvolvimento “normal” da sexualidade conduz a união de um 

homem e uma mulher, e de que qualquer alternativa representa um “problema” 

que pode ser “bem ou mal resolvido”.   

Dessa forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), através do 

documento Orientação Sexuais, preconiza conceitos distintos para a  

sexualidade e sexo. Assim, considera como sexualidade algo inerente, que se 

manifesta desde momento do nascimento até a morte, de formas diferentes a 

cada etapa do desenvolvimento algo construído ao longo da vida, encontrando-

se necessariamente marcado pela história, cultura, ciências, pelos afetos e 

sentimentos, expressando-se, então, como singularidade em cada sujeito. O 

sexo por sua vez, refere-se como a expressão biológica que define um 

conjunto de características anatômicas e funcionais (genitais e extragenitais). 

Nesse sentido, veremos que a sexualidade sobrepõe o ato sexual devido 

a sua  característica  mais ampla  da expressão cultural  e porque  surge ,situa-
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se e interage-se funcionalmente nas dimensões biológicas, psíquica e 

sociocultural 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), as 

manifestações de sexualidade afloram em todas as faixas etárias. Ignorar, 

ocultar ou reprimir é a resposta mais habitual dada pelos profissionais da 

escola. Essas práticas se fundamentam na idéia, de que o tema deve ser 

tratado exclusivamente pela família. Pensamento este configurado a partir do 

princípio que: 

O fato de a família ter valores conservadores, liberais ou 

progressistas, professar alguma crença religiosa ou não e a forma  

como o faz determina em grande parte a educação das crianças. 

Pode-se afirmar que é no espaço privado, portanto, que a criança 

recebe com maior intensidade as noções a partir das quais  construirá 

sua sexualidade na infância. (Parâmetro Curricular  Nacional – 

Orientação Sexual pág.112) 

 

Nessa perspectiva, torna-se notório que as experiências de vida  

imersas nos diversos conteúdos continuados vividos ou não pelo individuo tem 

igual relevância neste processo de desenvolvimento da sexualidade nos seus  

diversos estágios. Contribuindo com essas questões Martins (2010) e os 

PCN’s, descrevem uma série de fatores que consideram importantes  

norteadores para esta discussão: 

 Infância: a criança sofre influências de muitas outras fontes: de livros, 

da escola, de pessoas que não pertencem a sua família e, 

principalmente, nos dias de hoje, da mídia que vinculam propaganda, 

filmes, novelas intensamente eróticos. Isso gera excitação e um  

incremento na ansiedade relacionada às curiosidades e fantasias 

sexuais destas. 

 

 Adolescência: com a explosão hormonal, o prazer deixa de existir 

apenas em relação a si mesmo e passa a dirigir ao outro e a depender 
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de seu olhar; formas concretas com beijos, preconceitos e tabus, 

dissociar o próprio desejo a reflexão sobre ele, agem sem pensar ou só 

refletem sobre o que fizeram depois do ocorrido, adotam a 

promiscuidade  como forma de evitar o envolvimento emocional. 

 

Convém lembrar que, todas essas questões refletem diretamente no 

ambiente escolar que muitas vezes não conseguem dar conta de as tantas 

atitudes dos alunos dentro ou fora da sala de aula, solicitam respostas às 

inúmeras perguntas que suscitam durante a convivência social. Por vezes, a 

escola realiza o pedido, impossível de ser atendido, de que os alunos deixem 

sua sexualidade fora dela. ( PCN’s, 2001) 

A esse respeito é interessante frisar que papel da escola neste contexto 

é oferecer aos alunos um espaço com condições favoráveis para desenvolver 

discussão, reflexão e esclarecer dúvidas. Mas infelizmente, o que ocorre na 

realidade é uma “fuga” estratégica da maioria das escolas que passam por 

essa situação, simplesmente condicionam essa temática as disciplinas de 

Ciências Naturais, e dessa maneira conseguem convencer, sobretudo, aos pais 

que assumem uma certa tranqüilidade por acreditarem que seus filhos estão 

imunes de qualquer fator negativo que acompanha as suas vivências com a 

sexualidade. 

A visão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), no que diz 

respeito à discussão sobre a inclusão desta temática nos currículos das 

escolas de primeiro e segundo graus a partir da década de 1970, por ser 

considerada formação global do individuo. Dentro deste marco diferentes 

enfoques e ênfases englobavam os registros de discussões.  

 A retomada contemporânea dessa questão deu-se juntamente como 

os movimentos sociais que se propunham, com a abertura política, a 

repensar sobre o papel da escola e dos conteúdos por eles 

trabalhados. Mesmo assim, não foram muitas iniciativas tanto na rede 

pública como na rede privada de ensino. (Parâmetros Curriculares 

Nacionais - Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, pág. 111) 
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Paecheter (2009) ressalta que a despeito da crescente influência do 

amplo aspecto do mundo social, as masculinidades e as feminidades 

permanecem muito influenciadas pelos processos e pelas práticas escolares 

durante os anos de ensino médio. A autora aponta estratégias utilizadas pelas 

escolas que atuam de várias maneiras, para influenciar o modo como as 

comunidades podem se desenvolver e que formas podem ganhar, sobre o 

corpo.  

Ainda segundo esses autores, a postura  como os adolescentes se 

comportam e relacionam   de forma a buscar reconhecer-se e serem 

reconhecidos a partir de uma posição sexuada. Confirma a existência  dos   

jogos de sedução que  são colocados em prática de inúmeras formas o tempo 

todo, o ficar é privilegiado e, mesmo no que se refere às amizades, o toque 

(seja através de abraços entre as meninas ou tapas entre os meninos) assume 

grande importância nas relações cotidianas 

Neste contexto, a noção de sexualidade como busca de prazer, 

descoberta das sensações proporcionadas pelo contato ou toque, atração por 

outras pessoas (de sexo oposto e/ou mesmo sexo) com intuito de obter prazer 

pela satisfação dos desejos do corpo, entre outras características, é 

diretamente ligada e dependente de fatores genéticos e culturais. O contexto 

influi diretamente na sexualidade de cada um.  

Existem diferentes abordagens do tema que variam de acordo com 

concepções e crenças convenientes a cada um. Em algumas delas podem-se 

encontrar visões distorcidas sobre o assunto. Em outros, é discutido de forma 

livre e com grande aceitação de diferentes olhares ao redor do termo. Algumas 

vertentes da psicologia, como a psicanálise Freudiana, consideram a existência 

de sexualidade na criança já quando nasce. Propõe a passagem por fases 

(oral, anal, fálica) que contribuem ou definem a constituição da sexualidade 

adulta que virá a desenvolver-se posteriormente. 
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Na visão critica de Bock, Furtado e Teixeira (1998), nossa sociedade tem 

uma moral sexual repressiva. Quando, no decorrer de nossa socialização, 

internalizamos as normas e regras sociais, estamos tornando nossa moral 

sexual, com todos os seus tabus, necessários á manutenção da sociedade 

capitalista de exploração da força de trabalho humana, ou seja, de sua 

sexualidade.  

Assim, para os autores esses aspectos se prolongam cotidianamente, 

pois internalizados os valores, o jovem rapaz ver-se-á pressionado e  pelo grupo  

e pela  sua própria consciência a ser forte, sensual, potente e experimentado. A 

garota viverá o drama da virgindade, o medo da gravidez, as conseqüências da 

inexperiência sexual aliada ao fato de ter um companheiro que sabe tão pouco  

de sexualidade e de prazer a dois quanto ela a sexualidade no século passado. 

Como diz Michael Foucault (1995), filósofo francês, o domínio do discurso 

é também uma forma de poder. Domina-se a fala da sexualidade hoje em dia, 

mas, quanto á pratica da sexualidade, esta é tão reprimida ou tão “liberada”  

quanto.  

Dessa forma, seja qual for a sua visão íntima sobre o assunto, é 

interessante que se possa manter uma relação de compreensão e aceitação de 

sua própria sexualidade. O esclarecimento de dúvidas e a capacidade de se 

sentir à vontade com seus desejos e sensações, colabora imensamente ao 

amadurecimento desta, o que gera sensação desconforto e evita conflitos 

internos provenientes de dúvidas e medos, gerando uma experiência positiva e 

saudável. A criação de espaço para diálogo livre, aberto e respeitoso possibilita 

aos adolescentes a construção, reconstrução e assimilação de novos 

conhecimentos. 

 Aspectos metológicos da pesquisa  

Não há um método ou modelo único e definitivo de ensino, que seja 

capaz de atender à enorme variedade de situações que podem acontecer no 

processo de ensino-aprendizagem. 



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 

9 

Assim, pretendemos enfocar neste projeto  de pesquisa uma 

metodologia voltada para a prática de interação e comunicação, 

proporcionando aos estudantes situações dinâmicas e desafiadoras de 

aprendizagem, em que seja valorizado o desenvolvimento de habilidades e  

que permitam a comunicação como principal prática  social e interativa para 

abordagem  desta temática. 

 No processo de intervenção do grupo focal, foi realizado um convite a 

seis jovens estudantes do ensino médio da rede pública estadual de Salvador, 

com faixa etária entre 17 e 20 anos, sendo que a maioria do sexo feminino. 

Para tanto, destes seis adolescentes convidados, compareceram apenas 

quatro, sendo três do sexo masculino e um do sexo feminino. Aspecto este, 

que chamou atenção, já que se acreditava que seria ao contrario. Por 

apresentar-se uma idéia a partir da vivência em comum, que seria mais fácil 

para as garotas conversarem sobre as questões que envolvessem 

sexualidade, gênero e sexo relacionando com as experiências vivenciadas no 

seu cotidiano escolar. 

Utilizamos para cada pessoa entrevistada uma sigla (P), seguida de um 

número para descrever os participantes do grupo focal, assim conservando em 

sigilo sua identidade; Exemplo: pessoa 1 será utilizada P1 e assim por diante. 

5.1 Participantes 

 P1: Sexo masculino, 20 anos, morador da Fazenda Coutos III, reside 

com o pai e irmãos, cursa o 3º ano do Ensino Médio, declarou-se evangélico. 

 P2: Sexo masculino, 19 anos, morador de Paripe, reside com os pais, 

cursa 3º ano do Ensino Médio, não declarou segmento religioso. 

 P3: Sexo masculino, 19 anos, morador da fazenda Coutos II, reside com 

os pais, cursa 2º ano do Ensino Médio, assim como P2, não declarou seu 

segmento religioso. 

 P4: Sexo feminino, 19 anos, moradora de Paripe, reside com os pais, 

cursa o 4º ano de magistério, declarou-se evangélica.  
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5.2 Procedimento 

Para iniciar o procedimento junto ao participante, teve-se a preocupação 

em empreender uma discussão entre os membros da equipe sobre a técnica 

metodológica grupo focal. Assim, dentre as várias leituras realizadas elegemos 

os dois autores a seguir, por consideramos que os conceitos apresentados por 

esses autores contribuiriam para um melhor entendimento acerca da temática 

em estudo. 

Neste contexto, Gondim (2002), afirma que, para aqueles que optam 

pela abordagem qualitativa os critérios são a compreensão de uma realidade 

particular, a auto-reflexão e a ação emancipatória. O conhecimento do mundo, 

para os adeptos desta última, não deve ser um fim em si mesmo, mas um 

instrumento para a autoconscientização e ação humana. Pode ser 

caracterizado também como um recurso, o processo de construção das 

percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos. (Veiga & 

Gondim, 2001) 

Observa-se, então, que a opção por essa técnica significa marcar um 

percurso de constante aprendizagem e trocas de experiências já vivenciadas 

pelos participantes que buscam conhecer os momentos significativos e, muitas 

vezes, desconhecido do seu cotidiano. A oralidade nesse momento assume o 

seu papel principal de prática social interativa com fins comunicativos que vai 

desde uma realização mais informal a formal nos mais diversos contextos.  

Nesta mesma dinâmica, Morgan (1997) define os grupos focais como 

uma técnica de pesquisa que coleta informações por meio das interações 

grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador. Como 

técnica, ocupa uma posição intermediária entre a observação do participante e 

as entrevistas em profundidade. Confirma assim, o seu principal papel de  

desvendar e sistematizar de forma operativa procedimentos estruturados, 

controlados por questões específicas num tempo determinado. 

Resultados e Discussão   
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Os resultados estão apresentados seguindo as diretrizes que foram 

passadas no decorrer das aulas, onde se criou uma reflexão crítica sobre o 

estudo e pesquisa da sexualidade do adolescente, cujo teor, fizeram analogia a 

literatura pesquisada, demonstrando que os adolescentes participantes da 

prática contribuíram diante do questionário em questão, como se relacionam e 

lidam no âmbito escolar com a sexualidade de forma clara e objetiva. 

A princípio, quando questionados a respeito de como vivenciam a sua 

sexualidade, observa-se uma inter-relação nas respostas apresentadas onde 

os adolescentes apontam aspectos que segundo eles, compõem sua 

sexualidade. Assim caracteriza-se dentro de uma coletividade, sexualidade 

como vida sexual. Sendo possível detectar que ambos ainda não conseguem 

dissociar sexo e sexualidade. Visto que as literaturas já destacam as diferenças 

existentes na empregabilidade dos termos.  

 Mesmo que os entrevistados descartem a não obrigatoriedade da escola 

em promover discussões pertinentes sobre o tema é valido salientar que essa 

omissão parcial da escola não lhes confere nenhum mérito diante a sua 

principal função na formação do individuo na sua totalidade. Como visto desde 

a década de 70, já pode ser considerada como tema transversal e reforçado a 

partir de 2001, com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, que já na sua apresentação ressalta 

que cabe as equipem técnicas e aos educadores, ao elaborarem seus 

programas curriculares e projetos educativos, adaptar, priorizar e acrescentar 

conteúdos, segundo suas realidades particulares, tanto ao que se refere as 

suas conjunturas sociais especificas, quanto ao nível de desenvolvimento dos 

alunos. 

No contexto geral da temática desenvolvida através do grupo focal foi 

observado que os adolescentes vivenciam questões relacionadas ao sexo a 

partir da interação com o outro, reforçados pelos meios de comunicação em 

massa (TV, jornal, revistas, Internet, rádio e outros). Assim cabe ao educador 

identificar essas manifestações como curiosidade acerca dos aspectos 
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relacionados à sexualidade e intervir pontualmente, permitindo que as dúvidas 

possam ser colocadas e o assunto possa ser tratado de forma explícita e 

direta. (PCN`s, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, 2001, pág. 131) 

P1 – “Com toda informação que temos hoje como televisão, revistas e 

internet tudo ficou mais acessível. Mas eu particularmente tenho 

conversado muito com minha namorada, porque somos evangélicos, 

então a gente conversa bastante entre a gente mesmo sobre esses 

assuntos.”  

P2 – “Rapaz, eu falo só com meus amigos, meu pai até já tentou 

conversar sobre isso comigo, mas eu não consigo nem responder uma 

simples pergunta pra ele como eu estou fazendo aqui agora no meio de 

vocês. Com meu pai eu morro de vergonha, mas com os colegas o que 

vier na mente eu to falando. Até com os professores no colégio eu tenho 

mais atitude de falar do que em casa com meus pais. Na internet 

também eu tiro algumas dúvidas.”  

Nessa perspectiva aludindo às experiências descritas em ambos s 

casos, como todo conteúdo estudado na revisão de literatura percebeu que não 

podemos compactar as vivências da sexualidade a algumas poucas 

experiências, nem mesmo a um único ambiente de discussão, pois a 

sexualidade inclui vivências de vida, de troca e de afetividade, caracterizada 

pela subjetividade de cada um. 

Considerações e resultados esperados 

Diante dos dados obtidos o que se pode perceber é que abordar 

questões relativas à sexualidade ainda é um tabu. Embora no Brasil a 

sexualidade encontra-se presente em todos, ou quase todos os espaços 

culturais e, em especial nos meios de comunicação, o debate público sobre o 

tema ainda permanece polêmico. É necessário que se tenha cuidado com a 

linguagem e com os termos, pois qualquer coisa que possa ser considerado 

como fora do padrão do que se considera socialmente aceito de normalidade 
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pode gerar represálias ou, na melhor hipótese olhares escandalizados. Trata-

se, entretanto, de um tema que tem exigido cada vez mais ser discutido e 

esclarecido publicamente, principalmente na unidade escolar, onde o individuo 

permanece grande parte do seu tempo. 

 Na escola ainda prevalece à lógica e considera o gênero e a sexualidade 

do ponto de vista biológico. Nada é tão assexuado quanto à abordagem 

escolhida para as aulas de educação sexual.  O tratamento impessoal, insípido 

e acético dado a este assunto, aliado a apresentação de um conteúdo maçante 

baseado na descrição e no funcionamento dos órgãos reprodutores a 

manifestações de reprovação de comportamentos sexuais que se afastem da 

norma familiar, afasta os alunos dessas aulas e, no lugar de uma compreensão 

da sexualidade acabam por reforçar os preconceitos e a marginalização da 

questão social. 

Percebe-se a falta de espaço para uma abordagem efetiva da 

sexualidade e a tentativa de uma discussão mais aprofundada do tema, em 

geral, esbarra em questões como: falta de preparo dos professores, carência 

de iniciativas para elaboração de projetos nas escolas, restrição em relação ao 

processo ensino-aprendizagem. A abordagem preconceituosa ou mesmo a 

fuga em se enfrentar a questão sexual tem levado jovens e adolescentes a não 

encarar a escola como um lugar onde se poderia realizar uma verdadeira 

educação sexual. 

Todavia, a educação não deixa de existir, isso porque o fato da escola 

ignorar o problema, não elimina sua existência. Os próprios grupos de jovens, 

os meios de comunicação e a Internet constituem espaços onde a juventude, 

constrói sua percepção sobre sexualidade. 

 Diante do exposto, cabe a escola quebrar o silêncio sobre sexualidade e 

suas modalidades, promovendo discussões sobre a forma como as relações 

afetivas e sexuais são apresentadas em livros didáticos, jornais, revistas e 

filmes consumidos pelos estudantes e que fazem parte do seu cotidiano, 

buscando ainda auxiliar na construção de uma visão crítica, onde as diferentes 
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formas de afetividade não devem ser ignoradas e menosprezadas e de uma 

abordagem da sexualidade como algo que vai além da educação sexual 

voltada para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e/ou 

desenvolvimento biológico. 
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