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INTRODUÇÃO 

 A adolescência é a transição entre a infância e a idade adulta, marcada por alterações 

biológicas, psicológicas e sociais (PINTO, 1997). Neste contexto, a sexualidade na 

adolescência tem sido considerada como um problema social, moral e de saúde pública, e a 

escola, vista como um local de políticas que discutem essa problemática.  

Diante desta realidade Oliveira (2009) comenta que nesta fase, o conhecimento do 

indivíduo precisa ser construído num ambiente que privilegie o diálogo com oportunidades de 

questionar e analisar situações. 
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Para investigar o nível de conhecimento adquirido pelos alunos sobre o tema proposto, 

esta pesquisa teve o objetivo de conhecer as dúvidas dos alunos sobre sexualidade na 

adolescência e transformar estas informações, em comportamento prático, seguro e 

preventivo. A sexualidade, por ser um tema bastante discutido entre os adolescentes, deve ser 

dialogada e discutida tanto em sala de aula quanto no ambiente familiar, para que a partir 

deste diálogo, possa haver uma relação de confiança entre professor x aluno, pais x alunos e a 

partir destas ações, proporcionar mudanças de comportamento e atitudes no seu cotidiano. 

Estas mudanças poderão contribuir para estimular os alunos a tratarem a sua saúde e 

sexualidade com autonomia, confiança e respeito.  

 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa faz parte do projeto de intervenção desenvolvido durante a disciplina 

Estagio Supervisionado III que foi desenvolvido na Escola Estadual Dr. José Tavares no 

período de 2013.1, com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental com idade entre 12 e 15 

anos. Foi realizada uma palestra introdutória com os alunos para que se inteirassem da 

temática do projeto, fazendo o uso de imagens para ilustrar as fases de desenvolvimento 

juvenil. Logo após, foi utilizado uma caixa, em que todos deveriam depositar perguntas 

anônimas relacionadas ao tema abordado, para tirar dúvidas que viessem a surgir. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Pode-se constatar que o tema sexualidade é pouco discutido no ambiente escolar e que 

os alunos 7º ano do Ensino Fundamental com idade entre 12 e 15 em sua maioria (65,7%) 

apresentam dúvidas relacionadas ao tema em questão. Entre as dúvidas dos alunos, as 

perguntas mais frequentes foram: O que é masturbação?  Com que idade pode-se ter relação 

sexual? Beijar na boca pega DST?  

Segundo Corominas (2005), a educação sexual deve ser compartilhada entre os 

adolescentes, a família e a escola, através da comunicação e diálogo e não simplesmente 

como uma mera transferência de informações. Já na visão de Lorencini (1997, p. 94), cumpre, 

ainda, dar oportunidade aos alunos de participar das atividades, problematizando os diferentes 

pontos de vista que eventualmente possam surgir durante as discussões, e, sobretudo, 



 

possibilitar que a sala de aula seja um ambiente de descontração onde os alunos se sintam a 

vontade para expressar suas opiniões com sinceridade e honestidade. 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, constata-se a necessidade de se 

trabalhar melhor as questões referentes a sexualidade em sala de aula, para permitir que  os 

alunos possam expressar suas dúvidas, conhecer melhor o seu corpo e as transformações que 

ocorrem com o passar da idade.  Para Nolte e Harris (2005), muitas vezes, os pais não 

sabem como agir ou discutir este assunto com seus filhos, por não saberem como abordar o 

assunto e/ou por preconceito.  

 Para Bruzamarello (2010), a escola enquanto cenário de convivências tem como 

missão primordial desenvolver ações educativas desempenhando papel fundamental na 

formação e na conduta desses jovens em diferentes contextos da vida social.  Dessa forma, a 

escola deve ser entendida como um espaço privilegiado de relações que permitam o 

desenvolvimento do pensamento crítico, político e social do indivíduo. 

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados desta pesquisa permitem concluir que a sexualidade é um tema que 

precisa ser discutido com maior frequência em sala de aula e que as discussões devem 

acontecer através do diálogo, com interação entre aluno e professor.  

A escola deve permitir que o tema possa ser discutido também, entre os familiares 

para evitar mitos, tabus, preconceitos e a falta de diálogo.  
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