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RESUMO 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) incluíram no currículo da escola a 
Educação Sexual como um dos temas transversais em saúde, tendo como proposta 
principal a redução dos casos de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) e 
gravidez na adolescência. Em 2007, o Ministério da Saúde e da Educação estabeleceu 
uma política intersetorial por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), que propõe 
trabalhar em um dos seus componentes a questão da Educação Sexual. Discussões 
acerca do trabalho com a temática da sexualidade em sala de aula ainda geram 
polêmicas e conflitos entre professores e pais, quando família e escola deveriam ser 
corresponsáveis pela formação do indivíduo, auxiliando os jovens na busca de uma 
sexualidade sadia. Este trabalho tem como objetivo descrever o que pensam os pais de 
alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Foz do Iguaçu-PR, aderidas 
ao PSE sobre o ensino da temática da Educação Sexual. A pesquisa contou com a 
participação de 46 pais e ou responsáveis de alunos do quinto ano do Ensino 
Fundamental, que foram entrevistados individualmente e indagados sobre o conceito de 
Sexo e Sexualidade; o que pensam sobre a educação sexual na escola e a quem 
atribuem a tarefa de educar sexualmente os filhos. As respostas foram gravadas em 
áudio e após transcritas, foram lidas, categorizadas e quantificadas. A maior adesão foi 
das mães (78,2%). Os participantes souberam conceituar Sexo (65,1%), porém não tem 
clareza sobre o significado do termo Sexualidade, caracterizando-a apenas como 
a Orientação Sexual de uma pessoa (30%). Conversam com os filhos principalmente 
sobre Transformações corporais e cuidados com o corpo (19,3%). Consideram difícil 
conversar sobre o Comportamento Sexual (37%) e tem facilidade para dialogar sobre 
Sexualidade, afeto, intimidade (24,2%) e Transformações corporais (22,1%). Elegeram 
a Família (73,5%) como principal responsável por educar sexualmente os filhos e 
consideram apropriado falar sobre o tema entre os 10 e 12 anos. Pensam que a escola 
deve falar mais sobre Prevenção de DST’s e uso de preservativo (25,5%) e a família 
deve conversar sobre Diversos contextos da sexualidade (24,2%). Conclui-se que ainda 
é necessário esclarecer sobre a definição dos termos básicos de sexo e sexualidade 
entre os pais. Apesar de dialogarem com os filhos sobre a temática, restringem as 
conversas, a temas atrelados a parte biológica do organismo, como as modificações do 
corpo. Apesar de tomarem para si a responsabilidade sobre a Educação sexual dos 
filhos concordam que a Escola tem grande importância no ensinamento da temática 
para as crianças e adolescentes. Assim, educação sexual para pais poderia ser um 
foco do ensino em sexualidade na escola. 
 
Palavras-chave:  Educação Sexual; Família; Escola; Ensino; Infância. 
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ABSTRACT 

 

The National Curricular Parameters (NCPs) included Sexual Education in the school 
curriculum as one of the cross-cutting themes in health, the main objective is to reduce 
the cases of Sexually Transmitted Diseases and teenage pregnancy. In 
2007, the Health and Education Ministries established an intersectoral policy through the 
Health in School Program (PSE), which proposes to work on Sexual Education 
that is one of its components. Discussions about the work with the topic of sexuality in 
the classroom still generate polemics and conflicts between teachers and parents, when 
family and school should be co-responsible for the formation of the individual, helping 
young people in the pursuit of a healthy sexuality. This paper aims to describe what the 
parents of elementary school students in the municipal schools of Foz do Iguaçu-PR 
think about the teaching of sexual education which is proposed by the Health in School 
Program. The research was responded by 46 parents and / or heads of fifth year 
elementary students, who were individually interviewed and asked about the concept of 
Sex and Sexuality; what they think about sex education in school and who they assign 
the task of sexually educating their children to. The responses were recorded in audio 
and then transcribed, read, categorized and quantified. Most of the participants were 
mothers (78,2%). The participants were able to conceptualize Sex (65.1%), but were not 
safe about the meaning of the term sexuality, characterizing it only as the sexual 
orientation of a person (30%). They talk with their children mainly about Body 
Transformations and Body Care (19,3%). They consider it difficult to talk about Sexual 
Behavior (37%) and it is easy to talk about Sexuality, affection, intimacy (24,2%) and 
Body Transformations (22,1%). They chose the Family (73,5%) as the main responsible 
for sexually educating their children and consider it appropriate to talk about the topic 
between the ages of 10 and 12. They think the school should talk more about STD 
Prevention and condom use (25,5%) and the family should talk about various contexts 
of sexuality (24,2%). It was found that it is still necessary to clarify the definition of the 
basic terms of sex and sexuality among parents. Although they talk to their children 
about the subject, they restrict the conversations to topics linked to the biological part of 
the organism, such as the modifications of the body. Although they take responsibility for 
the sexual education of their children, they agree that the School plays an important 
role in teaching the theme to children and adolescents. Thus, parents regard sexual 
education as an issue to be addressed to when teaching sexuality in school. 
 
Keywords:  Sexual Education; Family; School; Teaching; Childhood. 
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RESUMEN 

 

Los Parametros Curriculares Nacionales (PCN’s) incluyeron en el currículo de la 
escuela la Educación Sexual como uno de los temas transversales en salud, teniendo 
como propuesta principal la reducción de los casos de Enfermedades Sexualmente 
Transmisibles (EST’s) y embarazo en la adolescencia. En 2007, el Ministerio de la 
Salud y de la Educación estableció una política intersectorial por medio del Programa 
Salud en la Escuela (PSE), que propone trabajar en uno de sus componentes la 
cuestión de la Educación Sexual. Discusiones acerca del trabajo con la temática de la 
sexualidad en sala de clase aún generan polémicas y conflictos entre profesores y 
padres, cuando familia y escuela deberían ser corresponsables por la formación del 
individuo, auxiliando los jóvenes en la búsqueda de una sexualidad sana. Este trabajo 
tiene como objetivo describir lo que piensan los padres de los alumnos de la educación 
primaria de las escuelas municipales de Foz do Iguaçu-PR, adheridas al PSE sobre la 
enseñanza de la temática Educación Sexual. La investigación contó con la participación 
de 46 padres y responsables de alumnos de la educación primaria, que fueron 
entrevistados individualmente y preguntados sobre el concepto de Sexo y Sexualidad; 
lo que piensan sobre la educación sexual en la escuela y a quien atribuyen la tarea de 
educar sexualmente los hijos. Las respuestas fueron grabadas en audio y después de 
transcritas, fueron leídas, categorizadas y cuantificadas. La mayor adhesión fue de las 
madres (78,2%). Los participantes supieron conceptuar Sexo (65,1%), sin embargo no 
tiene claridad sobre el significado del término Sexualidad, caracterizándola solo como la 
Orientación Sexual de una persona (30%). Conversan con los hijos principalmente 
sobre Transformaciones corporales y cuidados con el cuerpo (19,3%). Consideran difícil 
conversar sobre el Comportamiento Sexual (37%) y tienem facilidad para dialogar sobre 
Sexualidad, afecto ,intimidad (24,2%) y Transformaciones corporales (22,1%). Elegieron 
la Familia (73,5%) como principal responsable por educar sexualmente a los hijos y 
consideran pertinente hablar más sobre Prevención de (EST’s) y uso del condón 
(25,5%) y la familia debe conversar sobre Diversos contextos de la sexualidade 
(24,2%). Se concluye que aún es necesario esclarecer sobre la definición de los 
términos básicos de sexo y sexualidade entre los padres. A pesar de dialogar con los 
hijos sobre la temática, restringen las conversaciones, a temas vinculados con la parte 
biológica del organismo, como las modificaciones del cuerpo. A pesar de tomar para sí 
la responsabilidad sobre la Educación sexual de los hijos concuerdan que la Escuela 
tiene gran importancia en la enseñanza de la temática para los niños y adolescentes. 
Así, la educación sexual para padres podría ser un foco de la enseñanza en 
sexualidade en la escuela.  

Palabras clave: Educación Sexual; Familia; Escuela; Enseñanza; Infancia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Trabalhando há, aproximadamente, sete anos como Enfermeira de Saúde 

Pública, e sempre vinculada a uma Equipe de Saúde da Família (ESF), evidenciava, e 

ainda evidencio, durante meu atendimento rotineiro nas consultas de enfermagem, a 

procura de adolescentes grávidas, quase sempre sem planejamento prévio, sendo 

ainda, algumas portadoras de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) ou do 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).  

É notório durante as consultas, na maioria das vezes, a ausência do apoio 

familiar e o medo perceptível por parte destas adolescentes, de não saber como lidar 

com novos enfrentamentos, como por exemplo, de uma gestação indesejada, sendo 

observado pelos gestos e sentimentos de vergonha e culpa. 

 Durante este período também foi bastante comum receber crianças e 

adolescentes para atendimento vítimas de violência e abuso sexual, bem como aquelas 

que procuravam auxílio para sanar dúvidas sobre ciclo menstrual, métodos 

contraceptivos ou para obter orientações pelo medo de ter contraído uma DST/HIV, 

após ter relação sexual sem o uso do preservativo. Estas experiências se tornaram 

fortes fatores que me aproximaram das abordagens educacionais sobre sexualidade. 

 Como enfermeira de Saúde da Família, também tenho a responsabilidade de 

desenvolver atividades de prevenção e promoção de saúde no meio escolar da área de 

abrangência em que trabalho, e quase sempre, sou convidada a participar de atividades 

educativas com crianças e adolescentes, principalmente relativas à Higiene Corporal e 

Educação Sexual.  

Geralmente, algumas escolas solicitam aos profissionais de saúde que falem 

com os alunos sobre estes temas, pois a sexualidade ainda é vista como um assunto 

“delicado” a ser abordado com este público no âmbito escolar e nem sempre os 

professores sentem-se preparados e confortáveis para tal tarefa. Contribuindo para a 

dificuldade de abordagem do tema, parece ainda existir certa “imposição” por parte de 

algumas famílias para que a Educação Sexual não seja realizada abertamente pela 

escola.  



17 

 

 Atrelada a estas experiências pessoais, o mestrado me aproximou da 

investigação científica sobre essa temática e de estudos e pesquisas que abordavam 

as questões da Educação Sexual, na visão de professores do ensino público do 

município de Foz do Iguaçu. Foi então que vi a oportunidade de dar “voz” tanto às 

minhas inquietações, quanto à minha clientela enquanto enfermeira da família, sobre 

este assunto ainda tão polêmico.  

Assim, minha pesquisa parte do seguinte problema: “O que pensam os pais dos 

alunos do ensino fundamental sobre o ensino da sexualidade no âmbito escolar? O que 

desejam fazer? O que esperam que a escola faça?”. Este assunto sob a perspectiva 

parental é pouco retratada em pesquisas no âmbito da Educação Sexual, sendo por 

este motivo relevante a condução de pesquisas que respondam questões pendentes 

neste ramo de investigação científica. 

 Depois do seio familiar é a escola que se apresenta como um espaço social 

significativo de promoção da saúde, por ser onde os alunos permanecem grande parte 

de sua vida. Sendo assim, tanto família quanto escola são espaços privilegiados para 

aquisição de informações e ações de educação em saúde (HOLANDA, FROTA, 

MACHADO e VIEIRA, 2010). 

 A Lei 9.394/96 das Diretrizes e Bases do Ensino (LDB), em seu artigo no 32 

dispõe que o Ensino Fundamental é obrigatório no Brasil e deve ter uma duração de 

nove anos, sendo ofertado gratuitamente pela escola pública. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 1996), contemplam que o Ensino 

Fundamental deve abranger a população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) 

anos de idade, se estendendo também a todos os que, na idade própria, não tiveram 

condições de frequentá-lo. 

 Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular seus 

conteúdos, versando temas abrangentes e contemporâneos, que afetam a vida humana 

em escala global, regional e local, bem como na esfera individual, e dentre estes temas, 

encontra-se a Educação Sexual. 
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 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997) estabelecidos 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), na tentativa de encontrar respostas para 

a problemática da iniciação sexual precoce de crianças e adolescentes, e contribuir 

com a redução das estatísticas de DST’s/AIDS e gravidez precoce, elaborou a proposta 

de incluir no currículo da escola a Educação Sexual, como um dos temas transversais 

em saúde, sendo que desde o Ensino Fundamental esta abordagem deve ser iniciada 

(HOLANDA, FROTA, MACHADO e VIEIRA, 2010). 

 Neste sentido, visando realizar ações de saúde e educação voltadas às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira foi instituído em 2007, o 

Programa Saúde na Escola (PSE), identificado como uma política intersetorial da 

Saúde e da Educação, responsável pela articulação entre escola e rede básica de 

saúde (BRASIL, 2007a). 

 O PSE propõe um trabalho conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF), 

que funcionam como a principal estratégia do Ministério da Saúde para a reorganização 

da atenção básica. As ESF trabalham as ações coletivas e a reconstrução das práticas 

de saúde a partir da interdisciplinaridade e da gestão intersetorial em um dado território. 

O que se espera quando se estabelece os compromissos e pactos entre PSE e a ESF é 

a melhoria da qualidade da educação e saúde dos educandos (BRASIL, 2011a).  

 A incidência das DST’s tem aumentado na população em geral, principalmente 

entre os jovens, sendo que, quase metade dos novos casos de AIDS acontecem na 

adolescência entre os 15 e 24 anos de idade, o que favorece a contaminação precoce. 

Também é neste período que ocorrem os problemas relacionados à gravidez na 

adolescência, que acarretam os enfrentamentos precoces de responsabilidades 

maternas e abandonos escolares (HOLANDA, FROTA, MACHADO e VIEIRA, 2010). 

 De acordo com Sousa, Fernandes e Barroso (2006) estas adversidades 

poderiam ser evitadas se crianças e adolescentes encontrassem no ambiente familiar e 

escolar a liberdade para discutir sobre sexo e sexualidade. Acredita-se que a falta de 

educação sexual adequada desde a infância, período da origem de todo o processo de 

educação, é um fator de vulnerabilidade para situações de risco relacionadas ao 

exercício da sexualidade (RODRIGUES e WECHSLER, 2014), em especial, sexo 
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inseguro, gravidez indesejada, contágio de infecções sexualmente transmissíveis como 

a AIDS, aborto, chegando até aos crimes sexuais, como prostituição ou pedofilia 

(BRASIL, 1997). 

 Em função de fortes elementos culturais que influenciam nossa sociedade, 

abordar o tema sexualidade ainda causa certo desconforto, tanto no contexto familiar, 

quanto no escolar, o que pode implicar em atraso no processo educativo, contribuindo 

para o estabelecimento de condutas desinformadas e despreparadas, e, portanto, de 

risco, por parte dos jovens (SOUSA, FERNANDES e BARROSO, 2006).       

Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo descrever o que pensam 

os pais de alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Foz do Iguaçu-PR, 

que aderiram ao PSE, sobre a Educação Sexual, se concordam com o ensino desta 

temática na escola e de quem acreditam ser a responsabilidade de educar sexualmente 

seus filhos. 

A seção 2.1 aborda os aspectos da Sexualidade Humana, apresentando as suas 

diferentes formas de compreensão e significação. O texto parte da definição da OMS 

(Organização Mundial da Saúde) sobre a conceituação de Sexo e Sexualidade e logo 

após discorre por meio de diversos autores (Nunes,1987; Chauí, 1991; Werebe, 1998; 

Louro, 2000; Figueiró, 2006; Maia e Ribeiro, 2010, entre outros) que a sexualidade deve 

ser entendida, levando em consideração o viés histórico e cultural ao qual as pessoas 

estão imersas, precisando também, ser reconhecida pelo seu aspecto multidimensional 

(aspectos biológicos, psíquico, comportamental, social e político) e não apenas estar 

limitada a uma visão biológica ou restrita ao ato sexual, pois, a sexualidade, abrange as 

pessoas, seus sentimentos e relacionamentos. 

A seção 2.2. trata da Sexualidade e Infância, e tem o objetivo de esclarecer que 

a sexualidade humana é desenvolvida desde os primeiros contatos de um bebê com 

sua mãe. Freud foi um dos primeiros autores da história que afirmaram que as 

manifestações da sexualidade acontecem desde a infância, sendo que, sua teoria para 

época em que vivia, gerou muita polêmica, pois as crianças eram vistas como seres 

assexuados. 
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A Educação Sexual no Brasil é abordada na seção 2.3. e faz um breve 

retrospecto de como essa temática foi inserida no ambiente escolar brasileiro, sendo 

descrita, as situações e influências políticas, sociais e religiosas, que possivelmente, 

limitavam a Educação Sexual como parte do currículo do ensino formal, sendo apenas 

regulamentada na década de 1980. 

 Na sequência, a seção 2.4. discorre sobre A Educação Sexual na escola e o 

Programa Saúde na Escola (PSE). Este capítulo permite compreender a importância da 

Educação sexual no ambiente familiar e escolar e explica a diferença entre os conceitos 

de Educação Sexual e Orientação Sexual, embasado nas concepções de diversos 

autores. O texto também contempla sobre a importância do PSE e descreve 

principalmente sobre seus objetivos e ações dentro do contexto escolar, relacionadas a 

Educação Sexual. 

 E a última seção do Referencial Teórico, a 2.5., apresenta amplo levantamento 

bibliográfico da produção na área, tendo como base os últimos dez anos, pelo qual foi 

possível perceber que estudos relacionados à percepção da família em relação à 

educação sexual dos filhos no ambiente escolar são escassos. Após o refinamento das 

buscas (um total de 71 trabalhos entre artigos científicos, dissertações e teses de 

doutorado) apenas 16 (24%) pesquisas investigavam sobre questões relacionadas a 

impasses e desafios na abordagem da educação sexual com os filhos, diálogo sobre 

sexo e sexualidade entre pais e adolescentes, e discussão entre pais, alunos e 

professores sobre o tema transversal da sexualidade. 

 Acreditamos que a pesquisa neste campo, a partir da perspectiva dos familiares, 

suas percepções, anseios, necessidades, facilidades e dificuldades no diálogo com 

seus filhos e com a escola, pode fornecer dados empíricos importantes para uma 

Educação Sexual integrada e baseada em evidências. Assim, a seção 3 apresenta os 

objetivos desta pesquisa e a seção 4 a metodologia empregada. Os resultados 

encontrados estão apresentados na seção 5 e discutidos na seção 6. E finalmente, as 

conclusões do estudo e algumas sugestões para pesquisas futuras compõe a seção 7. 

 Debates acerca do trabalho com a temática da sexualidade em sala de aula 

ainda geram polêmicas e conflitos entre docentes e pais e/ou docentes e alunos. 
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Porém, quer concorde ou não, a família é corresponsável pela formação do indivíduo. 

Pesquisas que investiguem a ocorrência dessa parceria, e as dificuldades neste 

processo podem fornecer evidências empíricas sobre as quais basear programas de 

ensino tanto para professores quanto para pais, objetivando uma educação sexual 

emancipatória, socialmente livre e responsável, e concebida como parte integrante e 

essencial da vida humana (GONÇALVES, FALEIRO e MALAFAIA, 2013). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Sexualidade Humana 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006) define a sexualidade como um 

aspecto central do ser humano que está relacionado a sexo, identidades e papeis de 

gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução, que inclui 

diversas dimensões sendo influenciada pela interação de fatores biológicos, 

psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e 

espirituais. Ainda de acordo com a OMS, a palavra sexo, refere-se às características 

biológicas que definem os seres humanos como feminino ou masculino. Ela possui 

referencial fisiológico e está diretamente relacionada aos órgãos sexuais e a anatomia 

dos corpos, assim como também é utilizada para se referir ao ato sexual. 

O conceito sexualidade surgiu no século XIX distinguindo-se do conceito de sexo 

entendido como sinônimo de genitalidade (FEITOSA, 2005). A sexualidade é a 

qualidade e a significação do que é sexual, sendo uma definição ampla e histórica 

(MAIA e RIBEIRO, 2010). A sexualidade está presente ao longo de toda vida humana 

desenvolvendo-se deste o nascimento até a velhice (NUNES, 1987).  

Sigmund Freud foi um dos primeiros pensadores que concebeu a sexualidade 

como um fenômeno diferente do sexo. Freud expandiu o conceito de sexualidade para 

além do ato sexual ou de qualquer vínculo exclusivo com a reprodução ou com os 

órgãos genitais (PERSON, 2005; CAROL, 2013). O pai da psicanálise afirmou em sua 

obra Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), que a sexualidade está 

presente desde o início da vida dos indivíduos, mas a maioria dos escritos e estudos 

sobre o desenvolvimento das crianças de sua época não abordava esta questão 

(FREUD, 1972). 

A dimensão biológica da sexualidade é frequentemente a mais conhecida e 

divulgada, tanto nos livros de ciência, biologia ou propriamente nos programas de 

educação sexual, sendo o sexo considerado enquanto categoria de reprodução 

(WEREBE, 1998). São os estudos da genética, da fisiologia, da endocrinologia e da 

embriologia que servem de fundamento para os modelos biológicos explicativos da 
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sexualidade humana. Essas pesquisas colocam em evidência os aspectos físicos e 

bioquímicos da sexualidade, buscando identificar o fundamento hereditário, bem como 

os mecanismos neurológicos ou hormonais como explicativos dos comportamentos 

humanos (WEREBE, 1998). 

Para Chauí (1991, p. 15) a sexualidade relaciona-se ao prazer, ao amor, ao 

afeto, a relação entre parceiros amorosos e não se restringe apenas ao sexo, ao ato 

sexual. Ela é polimorfa, polivalente, ultrapassa a necessidade fisiológica e tem a ver 

com a simbolização do desejo. Figueiró (2006), concorda com a ideia de Chauí (1991) 

quando reforça a ideia que a sexualidade não pode ser limitada à sua dimensão 

biológica, nem à noção de genitalidade, ou de instinto, ou mesmo de libido. Também 

não pode ser percebida como uma “parte do corpo”.  

Segundo Figueiró (2006), sexualidade é uma dimensão ontológica 

essencialmente humana, cujas significações e vivências são determinadas pela 

natureza, pela subjetividade de cada ser humano e, sobretudo, pela cultura. A 

sexualidade humana abrange as pessoas, seus sentimentos e relacionamentos. Implica 

aprendizados, reflexões, planejamentos, valores morais e tomadas de decisão. É uma 

energia forte e mobilizadora, uma dimensão da expressão do ser humano em sua 

relação consigo mesmo e com o outro, lugar do desejo, do prazer e da 

responsabilidade (CAMARGO e RIBEIRO, 2003a, p. 50).  

De acordo com Pereira (2007), tratar da temática sexualidade, pressupõe 

reconhecê-la como uma abordagem que tem a sua multidimensionalidade, nos diversos 

níveis e nos aspectos biológicos, psíquico, social e político. Nesse contexto, afirma que 

é no viés cultural e histórico, que as identidades sociais se definem, justamente porque 

as mesmas nos constituem como seres humanos históricos e sociais numa sociedade 

em constante transformação. Por essa razão a sexualidade é considerada como um 

elemento básico da individualidade que determina no indivíduo um modo particular e 

individual de ser, de manifestar-se, de comunicar-se, de sentir-se e de expressar-se.  

 Louro (2000), Feitosa (2005) e Ribeiro (2007), também apoiam a ideia de que a 

sexualidade precisa ser compreendida como construção histórica, cultural e social, que 

articula saberes e poderes para o governo do sexo através dos corpos e das maneiras 
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de as pessoas viverem seus prazeres, ou seja, incutindo valores socialmente 

construídos que estruturam a base para a moralidade e para a organização social 

fazendo parte de um sistema simbólico complexo. Nessa ótica, as identidades sexuais 

deixam de ser concebidas como meros resultantes de “imperativos biológicos” e 

passam a ser entendidas como constituídas nas relações sociais de poder, em 

complexas articulações e em múltiplas instâncias sociais. Weeks (1993, p. 21), afirma 

que “não podemos esperar entender a sexualidade observando simplesmente seus 

componentes ‘naturais’. Esses só podem ser entendidos e adquirir significado graças a 

processos inconscientes e formas culturais”. 

Segundo Nunes (1987, p.16), como uma marca humana, a sexualidade é 

vivenciada a partir dos desejos e escolhas afetivas, psicossociais e históricas. Assim, 

torna-se imprescindível reconhecê-la, como uma “força social”, onde, no processo de 

socialização, normas e regras são internalizadas. Bozon (2004) é categórico em afirmar 

que a sexualidade humana não é um dado da natureza; ela é construída socialmente 

no contexto cultural em que está inscrita. 

Em um estudo realizado no ano de 2015 a respeito das concepções de 

sexualidade a partir do relato de estudantes de psicologia, de uma universidade 

estadual paulista, as respostas dos participantes a um questionário indicaram que em 

relação a sexualidade feminina e masculina, ainda é predominante o modelo cultural 

patriarcal de compreender a sexualidade (SENEM, 2015). Conforme afirma Nunes 

(1987) esta concepção de sexualidade identifica os comportamentos femininos como 

naturalmente determinados pela própria natureza biológica, pelo modo de se vestir e de 

se cuidar, demonstrando a sensibilidade, a delicadeza e o afeto, assim como a 

repressão, a passividade e a falta de interesse sexual como características femininas. 

Ao mesmo tempo, são reproduzidos os estereótipos masculinos, reconhecendo esta 

forma de viver a sexualidade como relacionada aos órgãos sexuais, identificando os 

comportamentos de força, agressividade e de tomada de iniciativa como naturalmente 

masculinos (RESSEL, et al, 2011). 

Considera-se portanto, que a reprodução de uma visão patriarcal de 

compreender a sexualidade sustenta-se numa concepção biologizante, sendo utilizada, 
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muitas vezes, para legitimar a compreensão autoritária e repressiva da sexualidade 

(NUNES e SILVA, 2000), reforçando os estereótipos de gênero e naturalizando o 

processo histórico e cultural por meio do qual a sexualidade é vivida em suas diferentes 

significações e transformações sociais. 

Hoje, tal como antes, a sexualidade permanece como alvo privilegiado da 

vigilância e do controle das sociedades. Ampliam-se e diversificam-se suas formas de 

regulação, multiplicam-se as instâncias e as instituições que se autorizam a ditar-lhe 

normas (NUNES e SILVA, 2000). 

De acordo com LOURO (2008), aprendemos a viver o gênero e a sexualidade na 

cultura, através dos discursos repetidos da mídia, da igreja, da ciência e das leis e 

também, contemporaneamente, através dos discursos dos movimentos sociais e dos 

múltiplos dispositivos tecnológicos. Ainda que normas culturais de há muito assentadas 

sejam reiteradas por várias instâncias, é indispensável observar que, hoje, 

multiplicaram-se os modos de compreender, de dar sentido e de viver os gêneros e a 

sexualidade. 

Transformações são inerentes à história e à cultura, mas, nos últimos tempos, 

elas parecem ter se tornado mais visíveis ou ter se acelerado. Proliferaram vozes e 

verdades. Novos saberes, novas técnicas, novos comportamentos, novas formas de 

relacionamento e novos estilos de vida foram postos em ação e tornaram evidente uma 

diversidade cultural que não parecia existir (LOURO, 2008). 

Informações e pessoas até então inatingíveis tornaram-se acessíveis por um 

simples toque de computador. Relações afetivas e amorosas passaram a ser vividas 

virtualmente; relações que desprezam dimensões de espaço, de tempo, de gênero, de 

classe ou de raça; relações nas quais o anonimato e a troca de identidade são parte do 

jogo. Impossível desprezar os efeitos de todas essas transformações: elas constituem 

novas formas de existência para todos, mesmo para aqueles que, num primeiro 

momento, não as experimentam de modo direto (LOURO, 2008). 

Muitos são os mitos que envolvem a sexualidade e colaboram para que o sexo 

tenha imagem errônea, como algo feio, sujo, impuro, perigoso e proibido. Mas sexo e 

sexualidade são partes integrantes do nosso desenvolvimento físico e emocional. 
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Entende-se que fontes de realização, encontro, prazer, procriação e amor, não podem 

ser aliados a aspectos negativos e destrutivos (SILVEIRA, 2013). 

 

2.2 Sexualidade e Infância 

 A sexualidade humana é desenvolvida espontaneamente desde as primeiras 

experiências afetivas do bebê com a mãe (Suplicy, 1999; Nunes e Silva, 2000; Yano e 

Ribeiro, 2011) e passa por diferentes fases de desenvolvimento em todo período da 

infância, até que o indivíduo atinja a maturidade sexual na fase adulta (RODRIGUES e 

WECHSLER, 2014). Contudo, em nossa sociedade, por uma questão de valores 

socioculturais, a sexualidade infantil é uma temática extremamente revestida de 

preconceitos, mistificações e discriminações, pois se faz presente à concepção que as 

crianças são seres “assexuados” (FURLANI, 2007; MARTINS et al, 2012).  

 Os dicionários da língua portuguesa registram a palavra infância como o período 

de crescimento que vai do nascimento até o ingresso na puberdade, por volta dos doze 

anos de idade. Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas, em novembro de 1989, "criança são todas as 

pessoas menores de dezoito anos de idade". A Organização Mundial da Saúde (OMS, 

1986), caracteriza como criança, os indivíduos menores de dez anos, sendo que a pré-

adolescência compreende a idade entre dez a quatorze anos (EISENSTEIN, 2005). Já 

para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), criança é considerada a 

pessoa até os doze anos incompletos, enquanto entre os doze e dezoito anos, 

encontra-se a adolescência.  

 Para Carvalho (2008), embora a sexualidade surja no exato momento em que o 

indivíduo nasça e o acompanhe ao longo do seu desenvolvimento; às crianças 

recebem, desde muito cedo, uma qualificação ou julgamento do mundo adulto frente à 

manifestação de curiosidade acerca de temas que envolvem a sexualidade. Todavia, é 

pertinente entender que as crianças de maneira inconsciente apresentam 

tendências/impulsos sexuais (tais como ereção, masturbação, simulações e fantasias 

sexuais e interesse pelos genitais e pelas diferenças entre meninos e meninas) o que 

desperta nelas dúvidas, curiosidade e questionamentos em relação à sexualidade.  
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 Uma das grandes contribuições de Freud ao desenvolvimento da psicanálise foi 

propor que a sexualidade e suas manifestações estão presentes desde a infância, o 

que causou discordâncias e muita polêmica, pois a sociedade de sua época negava 

que a criança vivia e explorava sua sexualidade. As suas teorias relacionadas à 

sexualidade infantil chocaram e escandalizaram, pois afastavam a ideia de pureza e 

inocência da criança ao afirmar que a função sexual existia desde o nascimento e não 

apenas na puberdade como muitos acreditavam naquele tempo (WEREBE, 1998; 

ZORING, 2008). 

 Segundo os postulados da teoria freudiana, a sexualidade manifesta-se desde o 

início da vida, que tem a função primordial de formas de gratificação libidinal, que 

envolvem determinadas zonas erógenas do corpo que correspondem às etapas do 

desenvolvimento psicossexual, que são divididas em cinco fases: oral, anal, fálica, de 

latência e genital (VITIELLO, CONCEIÇÃO, 1993; ZORING, 2008; BONFIM, 2009). 

 Durante séculos a sexualidade das crianças foi negada, existindo na atualidade 

igualmente pouco espaço para que se expresse. Tradicionalmente, a infância está 

associada a valores como a ingenuidade, inocência ou pureza e, como tal, não poderia 

estar “manchada” pelo sexo, sendo este historicamente considerado sujo, pecaminoso 

e motivo de patologias físicas e degenerações morais (ARNAL e LLARIO, 2006).  

 É de salientar que a sexualidade é dissemelhante em cada fase do 

desenvolvimento humano. Como tal, os interesses sexuais e os comportamentos 

mudam de acordo com a idade, adotando características próprias em cada ciclo da vida 

(NEDEFF, 2001). Assim, o modo como as pessoas experienciam e expressam a 

sexualidade é divergente para cada indivíduo (CAMARGO e RIBEIRO, 2003b). 

 A fase do desenvolvimento entre os seis e os doze anos, que coincide 

habitualmente com a entrada na escola, e que finaliza em torno dos dez/doze anos com 

o início da puberdade, possui as seguintes características ao nível do seu 

desenvolvimento afetivo-sexual: transformações corporais lentas; exploração do corpo e 

suas potencialidades; clarificação da imagem corporal; consolidação da identidade 

sexual; curiosidade pelas diferenças corporais, gravidez, parto e sexualidade dos/as 

pais/mães ou dos adultos em geral; constituição de grupos do mesmo sexo, 
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vivenciando sentimentos flutuantes em relação ao sexo oposto; utilização de palavras 

relativas à sexualidade; início da seleção das amizades; dependência das normas e 

modelos dos adultos significativos, mas tornando-se afetivamente menos dependentes 

da família e início do processo de interiorização da moral sexual (MARQUES, VILAR e 

FORRETA, 2002). 

 Durante a infância é natural que as crianças façam aos pais e educadores 

questionamentos sobre sexo, diferenças anatômicas entre homens e mulheres, mais 

propriamente os órgãos genitais (adulto ou criança), gravidez (de onde vêm os bebês?) 

e namoro/beijo, já que, existe naturalmente na criança a vontade de conhecer e 

entender a si própria e o mundo ao seu redor (PAES, FAVORITO e GONÇALVES, 

2015). 

 Torna-se necessário compreender que as curiosidades das crianças no campo 

da sexualidade fazem parte de seu desenvolvimento e o estabelecimento de ações 

educativas acerca da sexualidade ajudam as crianças na solidificação/consolidação da 

sua auto-estima e na formação da identidade sexual dos mesmos. Portanto é 

necessário respeitar e responder as indagações e dúvidas das crianças de forma 

esclarecedora por meio de um diálogo franco permeado de honestidade e confiança 

(PAES, FAVORITO e GONÇALVES, 2015). 

 Qualquer que seja o questionamento referente à sexualidade que uma criança 

faça é essencial responder com honestidade, não tratar o assunto como se fosse 

impróprio para a criança; restringir à pergunta feita e não estender; levar em conta os 

conhecimentos que as crianças possuem; usar linguagem simples, direta e de fácil 

entendimento e fornecer explicações claras de acordo com o grau de amadurecimento 

da criança e no momento em que ela solicita (PAES, FAVORITO e GONÇALVES, 

2015). 

 O fato é que o exercício pleno da sexualidade, em nossa cultura, ainda tem sido 

reservado aos adultos, isto porque, de um modo geral, muitos, encorrem no erro de 

associar e limitar a sexualidade ao sexo com significado de ato sexual conforme 

destacam Ribeiro (2004a) e Gonçalves, Faleiro e Malafaia (2013). Sendo assim, é 

impensável admitir vivências e expressões de sexualidade na infância, e devido a isso, 
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a sexualidade infantil acaba sendo um tema nunca pensado e pouco falado e refletido 

por muitas famílias e educadores.  

 As crianças, apesar de terem uma visão muito limitada da sexualidade, precisam 

ser instruídas sobre o assunto para que o seu desenvolvimento seja o mais natural e 

saudável. Ensinamentos seguros e livres de preconceito acerca da sexualidade, desde 

cedo, são fundamentais para que as crianças, na adolescência, e na vida adulta, 

possam tomar atitudes e decisões mais responsáveis no que diz a respeito à sua 

própria conduta sexual, podendo se prevenir de sérias consequências de atos 

relacionados à sexualidade (CRIVELARI, 2007).   

 Para a compreensão da sexualidade de crianças e adolescentes, é indispensável 

que educadores, familiares, profissionais de saúde e a sociedade em geral, ampliem 

seus olhares sobre as questões relativas à sexualidade, pois os comportamentos e 

condutas sexuais se desenvolvem bem antes da puberdade, ou seja, desde os 

primeiros anos de vida (JAQUES, 2012). 

 É importante esclarecer a terminologia utilizada neste estudo quanto a faixa 

etária das crianças/adolescentes. Como a pesquisa foi realizada com familiares de 

alunos do quinto ano fundamental, ou seja, pais de estudantes que possuem idades 

entre 10 e 11 anos, estes podem ser considerados crianças, por um ponto de vista, ou 

pré-adolescentes por outro, tendo em vista definições do ECA ou da OMS. Portanto, 

neste trabalho, o uso dos termos “criança” e “adolescente” sempre se referirá aos pré-

adolescentes, da faixa etária e escolaridade supracitadas. 

 

2.3 Educação Sexual no Brasil 

 A educação em sexualidade pode ser entendida como toda e qualquer 

experiência de socialização vivida pelo indivíduo ao longo de seu ciclo vital, que lhe 

permita posicionar-se na esfera social da sexualidade. A educação em sexualidade está 

presente em inúmeros espaços– família, escola, igreja, pares, trabalho, mídia –, mas 

ocorre de forma pulverizada, fragmentada e dissociada de um plano de sociedade 

inclusiva baseada nos direitos humanos. Portanto, torna-se relevante a atuação do 
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sistema educacional na tarefa de reunir, organizar, sistematizar e ministrar essa 

dimensão da formação humana (UNESCO, 2014). 

 A Educação Sexual alude à educação sobre a sexualidade, tendo emergido 

como uma reação ao conservadorismo moral. Diante do silêncio das famílias e da 

sociedade foi necessário que os/as profissionais atuassem e abordassem a sexualidade 

com os/as jovens, numa vertente de esclarecimento e libertação pessoal (FERREIRA, 

FÁVERO e DEL CAMPO, 2014). 

 Nos séculos XVI, XVII e XVIII a sexualidade predominantemente era tida como 

libidinosa para os homens e repressiva para as mulheres, tendo como pano de fundo as 

regras e normas baseadas no catolicismo. No século XIX, o controle da sexualidade e 

das práticas sexuais foram dominados pelos discursos da visão médica e científica. Foi 

no início do século XX que surgiu a Sexologia, ainda como um campo médico, porém, 

foi também nesse período, que foram divulgadas algumas publicações sobre educação 

sexual (RIBEIRO, 2004b). 

 No Brasil, a inserção da educação sexual na escola operou-se a partir de um 

deslocamento no campo discursivo sobre a sexualidade de crianças e adolescentes. 

Nos anos 1920 e 1930, os problemas de “desvios sexuais” deixaram de ser percebidos 

como crime para serem concebidos como doenças. A escola passou a ser tida como 

um espaço de intervenção preventiva da medicina higiênica, devendo cuidar da 

sexualidade de crianças e adolescentes a fim de produzir comportamentos normais 

(VIDAL, 1998). 

 Nos anos 1930, a discussão sobre educação sexual eclodiu na escola num 

momento em que a sífilis fazia numerosas vítimas (VIDAL, 1998). Para Rosenberg 

(1985), um dos grandes problemas para a implementação de educação sexual nas 

escolas era o fato deste ser considerado um assunto privado, de responsabilidade das 

famílias. A esta, podemos adicionar interferências religiosas no campo educacional, 

com um discurso contrário à utilização de métodos anticoncepcionais.  

 Por volta de 1960, iniciativas formais de educação sexual foram implantadas em 

algumas escolas, mas em decorrência do regime militar de 1964, foram reprimidas; 

novas iniciativas foram retomadas somente em 1978, com a abertura política do então 
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presidente Ernesto Geisel (BARROSO e BRUSCHINI, 2000; MAIA, 2004; RIBEIRO, 

2004b). Foi a partir de 1980 que órgãos públicos assumem projetos de educação 

sexual nas escolas (RIBEIRO, 2004b).  

 A inserção da educação em sexualidade no Brasil veio na esteira de um conjunto 

de mudanças sociais impulsionadas pela instalação do processo democrático, 

principalmente a partir da década de 1980, sendo a Constituição Federal de 1988 o 

grande marco que lançou as bases para a configuração de uma noção mais inclusiva e 

ampliada de cidadania no país. Nesse sentido, a legislação brasileira que 

regulamentava os direitos de crianças, adolescentes e jovens à educação e proteção do 

Estado foi reforçada pela promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

em 1990, e de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, 

entre outras. O sistema educacional tinha, portanto, papel central na promoção dessas 

mudanças entre seu alunado, para que as transformações pudessem ser refletidas na 

sociedade (UNESCO, 2014). 

 Também na década de 1990, a Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento – mais conhecida como Conferência do Cairo – realizada em 1994, e 

a IV Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher – realizada em Pequim em 1995 – 

contribuíram para estabelecer e consolidar os conceitos de direitos sexuais e 

reprodutivos que viriam a influenciar e fundamentar as políticas brasileiras nos campos 

de sexualidade e gênero implantadas nos anos seguintes (UNESCO, 2014). 

 Ainda que com muita resistência em reconhecer a sexualidade e as relações de 

gênero como dimensões fundamentais das relações sociais, as políticas educacionais 

passaram, aos poucos, a incorporar essa dimensão. Dentre essas políticas, 

destacamos quatro iniciativas federais que têm buscado impactar a educação básica no 

campo da educação em sexualidade: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), o 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), o Programa Brasil sem Homofobia – 

Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGTB (Lésbicas, Gays, 

Transgêneros e Bissexuais) e de Promoção da Cidadania Homossexual e o Programa 

Gênero e Diversidade na Escola (GDE) (UNESCO, 2014). 
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 A primeira iniciativa do governo federal para a inclusão da sexualidade na 

perspectiva do gênero como tema legítimo a ser discutido nas escolas foi a publicação, 

em 1997, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para o ensino fundamental, e 

dois anos depois, os PCNs para o ensino médio. Esses dois documentos trouxeram 

como inovação para a época a proposta de transversalização de temas considerados 

relevantes para a sociedade nos conteúdos escolares. Entre os temas transversais 

propostos (ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo) 

estava a educação em sexualidade. O objetivo geral dos PCN’s seria apontar metas de 

qualidade que ajudassem o aluno a enfrentar o mundo como cidadão participativo, 

reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres (BRASIL, 1997). 

 Os PCN’s apresentaram a educação sexual como um tema transversal, 

nomeado de “orientação sexual”, a ser trabalhado nas escolas brasileiras. A proposta 

visa que sejam debatidos problemas fundamentais e urgentes da vida social; sendo a 

ocorrência da implementação da “orientação sexual”, devido ao crescimento de casos 

de gravidez indesejada entre adolescentes e do risco da contaminação pelas 

DST’s/HIV. Este quadro evoca intervenções em escala populacional, bem como 

individual. Nota-se, deste modo, que a busca da inserção deste tema na escola está 

associada, por um lado, a uma preocupação com uma dimensão epidêmica – como fora 

no passado em relação à sífilis – e, por outro, a uma mudança nos padrões de 

comportamento sexual, associada ao aparecimento da figura da gravidez “precoce”, 

“indesejada” ou “não-planejada” – formas como a gravidez na adolescência tem sido 

recorrentemente nomeada (ALTMANN, 2006). 

 Os PCN’s lançaram as bases para que a educação em sexualidade, fosse 

incluída como tema legítimo e importante no sistema educacional, dando subsídios para 

que conteúdos específicos fossem incorporados de forma transversal aos currículos da 

educação básica de forma mais abrangente. Sintetizando o tratamento a ser dado pela 

educação em sexualidade na apresentação do documento, os PCN’s esclarecem que 

ela deve enfocar, as dimensões sociológicas, psicológicas e fisiológicas da sexualidade, 

adotando, portanto, uma perspectiva integral. Também enfatiza a importância da 

discussão das relações de gênero, na medida em que ela “propicia o questionamento 
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de papeis rigidamente estabelecidos a homens e mulheres na sociedade, a valorização 

de cada um e a flexibilização desses papeis” (BRASIL, 1997). 

 Reis (2009) destaca que a inclusão da sexualidade no currículo escolar a partir 

dos PCN’s foi uma grande conquista diante das inúmeras dificuldades de implantação 

desta temática no contexto escolar ao longo da história. Porém, sua existência no 

currículo não garante que a sexualidade será abordada, ainda mais, de forma 

problematizadora, permitindo questionamentos, diferentes posicionamentos, além da 

participação crítica e reflexiva dos alunos. 

 Para Altmann (2001) a escola tornou-se um lugar de intervenção preventiva da 

medicina higiênica, cuidando da sexualidade de crianças e adolescentes no intuito de 

produzir comportamentos normais. Para ela, os PCN’s reproduzem a ideia de educação 

sexual informativa, vista apenas a partir da dimensão biológica da sexualidade, com 

indicativos de comportamentos socialmente considerados “normais” (ALTMANN, 2001). 

 Braga (2006) corrobora com o mesmo pensamento ao dizer que a concepção de 

sexualidade apresentanda no PCN’s apontam para uma visão heteronomatizada de 

sexualidade das identidades sexuais, sendo um produto dos discursos dominantes da 

sociedade. Também afirma que a visão do documento conduz a uma concepção da 

higienização da sexualidade, sustentada numa visão biológica e reprodutiva. 

  Para a autora Braga (2006, p. 4) esta educação sexual “é mais um dispositivo da 

pedagogia de prevenção que circula nas escolas para que os/as alunos/as aprendam a 

se defender do sexo, da própria sexualidade, de doenças sexualmente transmissíveis e 

de uma possível gravidez indesejada”. Infelizmente, a educação sexual assumiu um 

modelo assimilacionista, no qual cabe ao aluno aprender informações e praticá-las, 

devendo “prevenir, normatizar e higienizar a sexualidade” (BRAGA, 2006, p. 4). 

 Nunes e Silva (2000); Reis e Ribeiro (2002) e Maia (2004) também fizeram 

críticas sobre a proposta dos PCN’s, pois, citam que existem problemas como a 

carência de materiais efetivos, falta de domínio, didática e habilidade de professores 

para trabalhar com conteúdos específicos da educação sexual em virtude das 

dificuldades pedagógicas de formação e emocionais impostas por limites enraizados em 

valores conservadores e moralistas pessoais. 
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 No ano de 2003, houve no Brasil, o desenvolvimento do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas (SPE), que colaborou para o fortalecimento da Educação 

sexual nas escolas. O Projeto constituiu-se uma parceria entre Ministério da Saúde 

(MS), Ministério da Educação (MEC), UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância) e UNFPA (Fundo das Nações Unidas para Actividades Populacionais) na 

articulação de setores do governo e organizações da sociedade civil para promover 

estratégias integradas entre saúde e educação. O SPE tinha como público-alvo 

crianças, adolescentes e jovens na faixa de 10 a 24 anos matriculados/as em escolas 

públicas de ensino fundamental e médio. O SPE foi considerado o principal projeto de 

educação sexual proposto pelo governo federal na década de 2000. Como o próprio 

nome diz, o projeto focou prioritariamente na discussão sobre a saúde, sobretudo na 

prevenção das DST’s/AIDS (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2007b). Em 2007, o Projeto foi 

reformulado e incorporado pelo Programa Saúde na Escola (PSE) e definiu-se novas 

estratégias, como a ampliação das faixas etárias atendidas, a inclusão do 

monitoramento das escolas no censo escolar, entre outras. O PSE, desde o ano de sua 

implementação, vem sensibilizando gestores da educação e da saúde no que se refere 

à implantação de programas articulados de educação preventiva nos sistemas de 

ensino de todo o país, de forma conjunta com o Sistema Único de Saúde (SUS) e 

estimulando o debate e a reflexão sobre as questões relativas a sexualidade, saúde 

sexual e saúde reprodutiva, direitos humanos e cidadania. Paralelamente, criou grupos 

de gestores estaduais e municipais com características multidisciplinares, garantindo 

diversidade institucional para o desenho do planejamento local de formação e 

formulação de materiais nas temáticas do programa (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2007b).  

 Outra iniciativa inédita no país, com o envolvimento de dez ministérios e ampla 

participação da sociedade civil, foi o Programa Brasil sem Homofobia – Programa de 

Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgêneros) e de Promoção da Cidadania Homossexual. As pressões exercidas 

pelos movimentos de mulheres e pelo segmento LGBT, somadas à influência dos 

organismos internacionais, levaram o Ministério da Educação a construir uma nova 

orientação em suas políticas educacionais, de modo a contemplar a diversidade sexual 
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e as relações de gênero em programas e projetos do Ministério. Entre eles, o Programa 

Gênero e Diversidade na Escola (GDE), lançado em 2006, foi uma iniciativa da 

Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) e do Conselho Britânico, em parceria com 

o MEC, a Secretaria de Educação a Distância (SEED), a Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), bem como a Coordenadoria da 

Mulher e movimentos sociais dos estados e dos municípios participantes, em convênio 

com as universidades públicas do país. O GDE tem como objetivo a sensibilização de 

educadores da rede pública de ensino em questões relativas a desigualdades de 

gênero, diversidade sexual e raça/etnia, preparando profissionais da educação para 

lidar com esses temas de forma transversal no cotidiano das escolas. A concepção do 

programa entende que discriminações de gênero, orientação sexual e raça/etnia devem 

ser tratadas de forma conjunta, dado que gênero, raça/etnia e sexualidade estão 

intimamente imbricados na vida social e na história das sociedades (UNESCO, 2014). 

 No Paraná, em 2009, a Secretaria de Estado da Educação (SEED - PR), junto ao 

Departamento da Diversidade por meio do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual 

(NGDS) apresentou o seu primeiro Caderno Temático pautando reflexões relacionadas 

à sexualidade, onde apresentou questões de gênero, doenças sexualmente 

transmissíveis, educação sexual, entre outros temas correlatos. Essa publicação 

constituiu-se de artigos acadêmicos relevantes para a discussão crítica principalmente 

sobre as relações entre os gêneros e a diversidade sexual nas escolas (PARANÁ, 

2009). 

 Em 2010 foi também apresentado o material que subsidia a discussão sobre as 

questões de gênero e diversidade sexual na Rede Pública Estadual de Educação 

Básica do Paraná, com o tom de uma diretriz orientadora que norteia a ação no interior 

das escolas. As Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado 

do Paraná contemplam o trabalho educativo com a Sexualidade, por meio dos seus 

conteúdos elencados, considerando os referenciais de gênero, diversidade sexual, 

classe e raça/etnia, procurando subsidiar o trabalho dos educadores, por meio do 

conhecimento científico, da formação continuada e da produção de materiais de apoio 

didático-pedagógico (PARANÁ, 2010).  
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 Partindo da compreensão de que as práticas sociais são construídas 

historicamente e que os nossos pensamentos, acerca das coisas do mundo são 

subjetivados a partir destas relações, salienta-se o espaço da instituição escolar como o 

espaço privilegiado para se discutir e mudar as concepções que temos sobre as coisas 

e os fenômenos sociais a partir do acesso ao conhecimento (PARANÁ, 2010). 

 No ano de 2016, foi lançado pelo MEC, o documento da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para educação básica, que descreve o início de um debate feito com 

diversos atores do campo educacional sobre a elaboração de currículos para diferentes 

etapas da escolarização. O documento é uma substituição aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s), criados pelo governo federal com a finalidade de servir como 

referência na produção dos currículos das redes. Sobre os assuntos relativos a 

Educação Sexual, a temática não estará contemplada nos chamados temas 

integradores da BNCC, sendo de responsabilidade apenas da disciplina de Biologia. 

 A BNCC é uma exigência colocada para o sistema educacional brasileiro pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica (Brasil, 2010) e pelo Plano Nacional de 

Educação (Brasil, 2014a), e deve se constituir como um avanço na construção da 

qualidade da educação, tendo com finalidade orientar os sistemas na elaboração de 

suas propostas curriculares, tem como fundamento o direito a aprendizagem e ao 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceituam o Plano Nacional de 

Educação (PNE) e a Conferência Nacional de Educação (CONAE). 

 De acordo com o MEC (2016a): 

“Dado seu caráter de construção participativa, espera-se que a BNCC seja 
balizadora do direito dos/as estudantes da Educação Básica, numa perspectiva 
inclusiva, de aprender e de se desenvolver. Uma Base Comum Curricular, 
documento de caráter normativo, é referência para que as escolas e os 
sistemas de ensino elaborem seus currículos, constituindo-se instrumento de 
gestão pedagógica das redes. Para tal, precisa estar articulada a um conjunto 
de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, que 
permitam a efetivação de princípios, metas e objetivos em torno dos quais se 
organiza” (MEC, 2016 a, p. 24). 
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 No que diz respeito a Educação Sexual, o documento da BNCC deixa 

subentendido que, infelizmente, a abordagem da complexa temática se reduzirá a plena 

responsabilidade do componente curricular da Biologia, conforme pode-se observar 

abaixo: 

“A inserção da Biologia como componente curricular nessa etapa tem se dado, 
também, pela ampliação das interfaces entre essa ciência, processos e 
produtos tecnológicos e questões de âmbito social, político, ético e moral. O 
jovem não pode prescindir do conhecimento conceitual em Biologia para estar 
bem informado, se posicionar e tomar decisões acerca de uma série de 
questões do mundo contemporâneo, que envolvem temas diversos, como: 
identidade étnico-racial e racismo; gênero, sexualidade, orientação sexual e 
homofobia; gravidez e aborto [...]” (MEC; BNCC, 2016a, p. 150). 

 

 A análise do texto da BNCC, revela que a orientação sexual, antes contemplada 

pelos PCN’s como um dos temas transversais a ser trabalhado em sala de aula, não 

aparece entre os chamados temas integradores do novo documento. Esses temas 

integradores, dizem respeito a questões que perpassam as experiências dos sujeitos 

em seus contextos de vida, contemplando aspectos para além da dimensão cognitiva, 

dando conta da formação política, ética e identitária dos estudantes. 

 Mesmo que o texto da BNCC afirme que a proposta de ensino da Biologia não 

deva representar a memorização de termos técnicos, ou a aprendizagem fragmentada 

de uma quantidade enorme de conceitos, bem como também cite e defenda uma 

abordagem que proporcione uma visão integrada e sistêmica da Biologia e de seu 

objeto de estudo, entendemos que restringir a abordagem da Educação Sexual apenas 

para o componente curricular da Biologia, desconsidera toda transversalidade e 

integralidade do ensino proposto anteriormente pelos PCN’s e também coloca a 

Educação Sexual em risco de ser trabalhada apenas sob uma vertente biologicista. 

 É importante levarmos em consideração, que apesar de existirem imperfeições 

nos PCN’s, foi este documento, que contribuiu para que se reconhecesse no país que a 

educação sexual nas escolas não deveria ser omissa e, embora de modo incipiente, há 

educadores que têm se esforçado na busca de trabalhar adequadamente a educação 

sexual com seus alunos no contexto escolar, apesar de não terem formação na área 

(MAIA, 2004). 
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De acordo com Gonçalves, Faleiro e Malafaia (2013), educar sexualmente 

consiste em oferecer condições para que as pessoas assumam seu corpo e sua 

sexualidade com atitudes positivas, livres de medo, preconceitos, culpas, vergonha, 

bloqueios ou tabus. Conforme ressaltado por ECOS – Estudos e Comunicação em 

Sexualidade e Reprodução Humana, a educação sexual deve ser entendida como um 

direito que as crianças e/ou adolescentes têm de conhecer seu corpo e ter uma visão 

positiva da sua sexualidade; de manter uma comunicação clara em suas relações; de 

ter pensamento crítico; de compreender seu próprio comportamento e o do outro. Deve 

ser preocupação dos pais e educadores que as crianças e os adolescentes tenham 

uma educação sexual sadia, pautado em valores e hábitos condizentes com a 

valorização da vida e com os direitos humanos (ECOS, 2001). 

 Uma temática de relevância significativa sobre a educação sexual refere-se à 

sua abordagem num contexto emancipatório. Diversos autores como Vasconcelos 

(1971); Nunes (1996); Gagliotto (2009); Tuckmantel (2009) e Gagliotto & Lembeck 

(2011) sugerem refletir sobre a construção da sexualidade com o viés da educação 

sexual emancipatória, ou seja, aquela que possibilita compreender a sexualidade de 

uma forma que não seja estritamente biológica, mas, sim, abrangente.  

 A defesa da educação sexual nas escolas vai além dos aspectos preventivos que 

visam a saúde sexual, pois a educação escolar deveria ser integral e inclusiva 

considerando também os aspectos da sexualidade humana no sentido de evidenciar 

seus aspectos científicos em uma perspectiva histórica e cultural, refletindo sobre os 

aspectos sociais repressivos. Chauí (1984) explica que existe repressão sexual na 

união que se estabelece entre “família, nação, estado, tradição e moral” (p.137), 

conceito este compreendido pela autora como um “conjunto de interdições, permissões, 

valores, regras estabelecidas histórica e culturalmente para controlar o exercício da 

sexualidade” (p.9). 

 A proposta de educação sexual na escola, tal como tem sido realizada, é 

reducionista e se baseia em dogmas moralistas e ou biológicos que não refletem sobre 

as condições objetivas da nossa sociedade, nem tampouco na educação familiar que 

impõe crenças importantes na construção de valores desses jovens. Os autores 
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Fagundes (1992); Guimarães (1995); Suplicy et al (1995); Vitiello (1997) e Maia (2004), 

afirmam que a educação sexual na escola não pode negar a participação da família e 

da comunidade a que ela pertence. A ação conjunta entre escola e família é 

fundamental se se quer, de fato, educar em sexualidade. Guimarães (1995) afirma que 

o papel da família na formação sexual de seus filhos, oferecendo “educação sexual” de 

modo assistemático e muitas vezes dogmático precisa ser reconhecido e dialogado na 

escola, quando se pretende discutir sobre sexualidade de modo pedagógico. 

 Defendemos a ideia de que a educação sexual deve ser compreendida na sua 

totalidade; propostas de intervenções que sejam educativas devem ser oferecidas a 

todas as faixas etárias do desenvolvimento e trabalhada conjuntamente em nossa 

sociedade, também com o uso das novas tecnologias da educação, nas diferentes 

instituições sociais, favorecendo um diálogo entre a escola, a igreja, os meios de 

comunicação de massa, a literatura, as políticas públicas governamentais e, sobretudo, 

a família que é um espaço poderoso de divulgação de crenças, valores e repressão 

sexual, mas também um espaço de possibilidade de diálogo, reflexão, autonomia e 

emancipação (REIS e MAIA, 2012). 

 Para que ações educativas com foco na temática sexualidade humana sejam 

positivas é preciso que se tenha claro que esse tipo de trabalho deve ser planejado com 

intervenções sistemáticas de forma intencional e também como um espaço de 

acolhimento, de diálogo e reflexão sobre valores, atitudes, posturas e informações, com 

objetivo de que cada pessoa possa construir sua própria sexualidade de forma 

prazerosa, responsável e respeitosa, diante da diversidade sexual e de gênero, mas 

que também se tenha entendimento da construção histórica e social da sexualidade 

(JAQUES, PHILBERT e BUENO, 2012). 

 

2.4 A Educação Sexual na escola e o Programa Saúde na Escola (PSE) 

 Conforme já citado no capítulo anterior, a introdução da temática da 

sexualidadena educação formal no Brasil ocorreu devido às mudanças ocorridas no 

comportamento sexual dos jovens a partir da década de 80, mais especificamente, a 
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preocupação com a gravidez indesejada e o risco de contaminação pelo HIV (BRASIL, 

1998; ALTMANN, 2001; REIS e RIBEIRO, 2002; LEÃO, 2009; SENEM, 2015).  

 Para os PCN’s, é a partir do quinto ano que os alunos apresentam mais 

condições de canalizar suas dúvidas ou questões sobre sexualidade. No período da 

puberdade, os alunos já trazem questões mais polêmicas em sexualidade, 

apresentando maiores necessidades e melhores condições para refletir sobre temáticas 

como aborto, virgindade, homossexualidade, pornografia, prostituição e outras 

(BRASIL, 1998). 

 A educação sexual deve ser desenvolvida na escola, todavia esta não substitui 

ou exime a função da família sobre a questão. Os temas referentes à sexualidade 

devem ser abordados de forma transversal, ou seja, não existe uma disciplina 

específica, mas a sexualidade deve perpassar todas as disciplinas do currículo 

(BRASIL, 1997; REIS e RIBEIRO, 2002). 

 Para o contexto deste estudo é importante a distinção dos termos “orientação 

sexual” e “educação sexual”. A orientação sexual constitui-se numa intervenção 

sistemática planejada, realizada por profissionais da educação ou outros profissionais 

devidamente preparados, que se propõem a fornecer informações sobre sexualidade e 

organizar um espaço de reflexão sobre postura, tabus, crenças e valores a respeito de 

relacionamentos e comportamentos sexuais (BRASIL, 1998; JAQUES, 2012). 

 O termo “orientação sexual” pode ainda apresentar outra conotação. No meio 

médico, jurídico e da sexologia é também usado para referir-se à direção da atração 

afetivo-sexual. Por isso, vários autores evitam utilizar a expressão “orientação sexual” 

devido sua ambiguidade, sendo, muitas vezes interpretada como a orientação que a 

pessoa imprime à sua sexualidade, ou seja, para designar sua identidade erótica, que 

pode ser homossexual, bissexual ou heterossexual (REIS, 2009; FIGUEIRÓ, 2010; 

JAQUES, 2012). 

 Já a “educação sexual” abrange todo um processo informal pelo qual 

aprendemos sobre sexualidade ao longo de nossa vida, seja através da família, de 

doutrinas religiosas, da comunidade, da literatura, de meios midiáticos ou de outras 

fontes (SAYÃO, 1997, p.112). Figueiró (2010) defende o uso do termo educação sexual 
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como o mais adequado para designar a prática educativa intencional em matéria de 

sexualidade, pois implica que o educando deve ser considerado sujeito ativo no 

processo de aprendizagem e não um simples receptor de informações ou orientações, 

além de evitar o equívoco quanto à questão da diversidade sexual. 

 Werebe (1998) enfatiza que estas ações estão indissociavelmente unidas e 

orienta também ser uma forma de educar, pois é muito difícil delimitar as fronteiras 

destas duas ações ou fixar seus limites, e consequentemente, determinar quando e 

onde para a orientação sexual e começa a educação sexual.   

 Apesar dos inúmeros problemas, a escola desempenha papel fundamental na 

formação e atuação das pessoas em todas as arenas da vida social, sendo um 

importante local para o desenvolvimento de pesquisas e de ações relacionadas à 

educação sexual que visem à integração do indivíduo, da família, da escola e da 

comunidade (JAQUES, 2012). 

 É certo que a educação sexual deve começar em casa, mas a escola tem 

compromisso com a formação integral do ser humano e a sexualidade é parte 

importante desta formação. É na escola que ocorre a intervenção pedagógica que 

favorecerá a reflexão e o debate permitindo ampla liberdade de expressão, num 

ambiente acolhedor e clima de respeito (LEÔNCIO, 2011). 

 O trabalho sistematizado de educação sexual dentro da escola articula-se com a 

promoção da saúde integral de crianças e adolescentes e de todas as representações 

sociais que giram em torno da sexualidade na sociedade. Estas questões não estão 

fora do espaço escolar, daí a importância da compreensão de todos os atores 

envolvidos no processo de educação sexual (LEÔNCIO, 2011). 

 Maia e Ribeiro (2011) defendem a ideia de que embora a educação sexual possa 

ser realizada em inúmeros lugares, a escola é o espaço mais propício. Os autores 

justificam que em primeiro lugar a criança encontra-se na escola dos 6 aos 18 anos; 

segundo porque a escola tem a função social de construir um saber e de desenvolver 

um comportamento ético-político; e terceiro, é na escola que se espera que os 

indivíduos aprendam a refletir sobre a vida em sociedade, tendo como referência a 
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cidadania e os direitos humanos, tonando-se cidadãos críticos e autônomos, 

desenvolvendo, portanto, uma educação sexual emancipatória. 

 No entanto, conforme afirmam Reis e Ribeiro (2002); Bonfim (2009); Costa 

(2009) e Silva (2010), de modo geral, os professores não estão preparados e não 

receberam formação adequada para desenvolver os projetos de educação sexual. 

Constata-se que quando surgem questões relacionadas à sexualidade no cotidiano 

escolar, prevalece o preconceito, o medo, a vergonha, não existindo um espaço 

adequado para a discussão e o diálogo. O simples silêncio de um professor ou omissão 

deliberada com relação ao tema, reforça a ideia de que falar sobre sexualidade 

continua sendo um tabu, algo secreto ou vergonhoso (WEREBE, 1998). 

 De acordo com Roque (2005) e Gadotti (2007), o professor não precisa ser um 

especialista em Educação Sexual, mas apenas um profissional devidamente informado 

sobre a sexualidade humana que reflita sobre ela, sendo capaz de criar contextos 

pedagógicos adequados e selecionar estratégias de informação, de reflexão e de 

debate de ideias, reciclar-se e atualizar seus conhecimentos de forma a ensinar a 

pensar, tornando-se mediador do conhecimento. 

 Vários estudos indicam que a escola é um espaço coerente para elaboração e 

desenvolvimento de atividades interativas, dinâmicas e de socialização entre 

professores e alunos referentes à sexualidade humana (JARDIM e BRÊTAS, 2006; 

BORGES, NICHIATA e SCHOR, 2006), representando com isso, um ambiente crucial 

para a elaboração e desenvolvimento de ações educativas que contemplem as 

diferentes áres do conhecimento humano (OLIVEIRA e BUENO, 1997). 

 Reconhecendo que a escola, juntamente com outros espaços sociais, é um lócus 

para ações de promoção da saúde para crianças, adolescentes e jovens adultos, em 

2007 foi instituído pelo Decreto nº 6.286 de 05 de dezembro, o Programa Saúde na 

Escola (PSE) que veio favorecer e fortalecer a integração de profissionais de saúde e 

da educação. 

 A saúde e a educação são consideradas dimensões inter-relacionadas e os 

processos de educação para a saúde não podem ser vistos somente por meio da ótica 

biologista, mantido por muito tempo sob os pressupostos da escola tradicional e 
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técnica, mas também contemplar o ser humano em todas as suas dimensões e 

contextos (JAQUES, PHILBERT e BUENO, 2012). 

 A educação para a saúde pode ser entendida como uma possibilidade de dotar 

as pessoas de conhecimentos, atitudes e valores que as ajudem a fazer opções e a 

tomar decisões adequadas à promoção de sua saúde e que privilegie seu bem-estar 

físico, social e mental (OMS - Carta de Ottawa, 1986). 

 O PSE é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e Educação e 

tem como objetivos promover a saúde e a cultura da paz, enfatizando a prevenção de 

agravos à saúde; articular ações do setor da saúde e da educação, aproveitando o 

espaço escolar e seus recursos, bem como fortalecer o enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da 

rede pública de ensino (BRASIL, 2011a; BRASIL2011b). 

 Neste sentido, o PSE constitui uma possibilidade de suprimento de uma 

necessidade há tempos discutida: o fortalecimento da integração entre os setores 

educação e saúde, promovendo a intersetorialidade apregoada pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a corresponsabilização entre estes setores, habituados a trabalhar 

isoladamente (SANTIAGO, RODRIGUES, JUNIOR e MOREIRA, 2012). 

 O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores 

e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, 

estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) (BRASIL 2011a; MEC, 2016b). O elo saúde e educação é 

fundamental para alcançar grupos populacionais de crianças e adolescentes 

(SANTIAGO, RODRIGUES, JUNIOR e MOREIRA, 2012). 

 A proposta do PSE é centrada na gestão compartilhada por meio dos Grupos de 

Trabalho Intersetoriais (GTI), numa construção em que tanto o planejamento quanto a 

execução, monitoramento e a avaliação das ações são realizados coletivamente, de 

forma a atender às necessidades e demandas locais. O trabalho no GTI pressupõe, 

dessa forma, interação com troca de saberes, compartilhamento de poderes e afetos 

entre profissionais da saúde e da educação, educandos, comunidade e demais redes 

sociais (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014b; BRASIL, 2015). 
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 As ações deste programa em todas as dimensões, devem estar inseridas no 

projeto político-pedagógico da escola, levando-se em consideração o respeito à 

competência político executiva dos Estados e municípios, à diversidade sociocultural 

das diferentes regiões do País e à autonomia dos educadores e das equipes 

pedagógicas (BRASIL, 2011a). 

 Para que o PSE alcance seus objetivos, é primordial a prática cotidiana da 

intersetorialidade nos campos da gestão, do planejamento, dos compromissos dos dois 

setores e da abordagem nos territórios onde se encontram as unidades escolares e as 

equipes de Saúde da Família (BRASIL, 2011b; BRASIL, 2013). 

 Com o intuito de facilitar a dinâmica de trabalho das equipes de saúde e 

educação, o PSE trabalha com três componentes, ou seja, três dimensões que 

precisam ser desenvolvidas para que possam ser construídos processos de educação e 

saúde integral e qualificar a gestão intersetorial. São eles: I) Avaliação das Condições 

de Saúde; II) Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde; III) Formação 

(BRASIL, 2013). 

 O PSE contempla ações essenciais e optativas, que visam buscar atender de 

forma integral a saúde dos escolares e devem ser planejadas a partir do diagnóstico 

das necessidades de saúde do território onde vivem os educandos (BRASIL, 2013). 

 Desde 2003, o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) vem sendo 

implementado nos Estados e municípios com o objetivo de reduzir vulnerabilidades de 

adolescentes e jovens em relação às DST’s/HIV e hepatites virais, ao uso de álcool e 

outras drogas e à gravidez na adolescência (BRASIL, 2007b; BRASIL, 2013). 

 Em 2007, o SPE passa a integrar o Componente II do Programa Saúde na 

Escola (PSE) como uma ação essencial e se constitui como a principal estratégia para 

trabalhar as questões de educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva, prevenção 

das DST’s/AIDS e de hepatites virais, riscos e danos do uso de álcool, tabaco, crack e 

outras drogas no cotidiano da escola, principalmente para alunos do Ensino 

Fundamental e Médio (BRASIL, 2013). 

 Outra importante ação essencial do Componente II do PSE para alunos da Pré-

escola, Ensino Fundamental e Médio está a linha de ação da Promoção da Cultura de 
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Paz e Prevenção das Violências que tem como objetivo realizar atividades no cotidiano 

da escola abordando as temáticas da diversidade sexual, bullying, homofobia, 

discriminação e preconceito da família e da comunidade (BRASIL, 2013). 

 O fortalecimento da cultura de paz e prevenção das violências se dá a partir da 

vivência de um sentimento de corresponsabilidade nos processos de educação e 

saúde, mediante o diálogo entre profissionais da saúde e educação, pais, responsáveis 

e demais membros da comunidade escolar (BRASIL, 2013). 

 Diante deste contexto, enfatiza-se que a educação sexual é considerada uma 

importante estratégia para a prevenção dos problemas relacionados ao 

desenvolvimento da sexualidade dos alunos. Porém, cabe lembrar, que a escola ainda 

enfrenta várias dificuldades no cumprimento do seu papel social e pedagógico, pois o 

resultado dessa ação resulta entre outros fatores, que os professores, família e pessoas 

envolvidas estejam motivados e preparados, previamente, para trabalharem esta 

temática na escola (COSTA et al, 2001; BRÊTAS et al, 2003; SOUZA et al, 2008). 

 

2.5 Parceria Família/ Escola na Educação Sexual: Pe squisas na área. 

 Neste capítulo, descrevemos alguns estudos que contemplam a percepção dos 

pais/familiares no processo de educação sexual dos filhos entre os anos de 2006 a 

2016. Para isto, foi realizado um levantamento nas seguintes bases de dados: LILACS 

(Literatura Latinoamericana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), 

MEDLINE (National Library of Medicine) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online), 

através da BIREME (Centro Latinoamericano e do Caribe de Informação em Ciências 

da Saúde) e Google Acadêmico. A escolha dessas bases de dados ocorreu pela fácil 

acessibilidade e expressiva produção de artigos na área das Ciências Humanas. Para o 

levantamento dos estudos foi utilizado o cruzamento das seguintes palavras-chaves: 

educação sexual, família, escola, ensino, infância, pais, sexualidade e ensino 

fundamental.  

 Estudos relacionados a percepção da família em relação a educação sexual dos 

filhos no ambiente escolar são escassos. Desta maneira, após o refinamento das 

buscas (um total de 71 trabalhos entre artigos científicos, dissertações e teses de 



46 

 

doutorado) apenas 16 pesquisas investigavam questões relacionadas a impasses e 

desafios na abordagem da educação sexual com os filhos; diálogo sobre sexo e 

sexualidade entre pais e adolescentes; e discussão entre pais, alunos e professores 

sobre o tema da sexualidade. 

 O primeiro estudo encontrado foi do ano de 2006, dos autores Holanda, 

Machado, Vieira e Barroso, que buscaram investigar a percepção dos pais quanto ao 

risco de uma infecção por DST’s/HIV em seus filhos adolescentes. A pesquisa teve 

como contexto uma escola da rede pública do ensino fundamental e médio, localizada 

na periferia do município de Fortaleza (CE), que tem vínculo com o Projeto de extensão 

“AIDS: Educação e prevenção”, do departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório.  

 Foram convidados a participar da pesquisa 68 pais ou responsáveis de alunos do 

Ensino Fundamental, sendo o convite feito no momento de uma reunião de pais e 

mestres solicitada pela direção da escola. A pesquisa utilizou como instrumento de 

coleta de dados um questionário com perguntas de múltipla escolha e constatou que a 

maioria dos participantes do estudo (72,05%) era do sexo feminino, compreendia a 

faixa etária entre 31 e 55 anos e apenas possuía o ensino fundamental incompleto.  

 Em relação ao diálogo entre os pais e seus filhos, evidenciou-se que 50% dos 

pais conversam com os filhos sobre sexo e sexualidade. Sobre a opinião dos 

participantes acerca da maior dificuldade no diálogo com os filhos, 27 pais, 

responderam ter conhecimento sobre o tema, mas não sabem como abordar sobre 

essa questão, sendo que, outros pais, responderam que esperam que a escola ensine 

os filhos sobre sexo e prevenção. O estudo também concluiu que os participantes ainda 

não encaram seus adolescentes como pessoas possíveis de contaminarem-se por 

alguma infecção sexualmente transmissível ou até mesmo pelo vírus da 

imunodeficiência humana. 

 O segundo estudo encontrado foi o de Reis (2008), que teve como objetivo geral 

investigar os estereótipos sexuais a partir do relato de 25 mães de meninos e meninas 

distribuídos em grupos etários entre 4 anos a 6 anos de idade de uma escola de 

educação infantil da rede municipal de ensino de uma cidade do interior do estado de 
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São Paulo. O material utilizado para a coleta de dados foi um questionário adaptado do 

estudo de Maia (2001) que buscava investigar: a) identidade e formação de gênero; b) 

estereótipos sexuais e c) atitudes e posturas das mães frente à educação sexual dos 

filhos. A análise de dados pautou-se na abordagem qualitativa, especialmente na 

análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). As respostas do estudo foram assim 

categorizadas: 1) Características atribuídas ao gênero; 2) Vantagens e Desvantagens e 

3) Concepções sobre a educação de meninos e meninas. 

 Na pesquisa de Reis (2008), identificou-se que foi constante, entre as mães, uma 

caracterização do feminino e do masculino segundo estereótipos sexuais, reproduzindo, 

principalmente, a visão da mulher restrita ao lar e à maternidade, versus o homem livre 

e voltado ao mundo do trabalho. No geral, as mães reforçaram uma visão estereotipada 

sobre gênero, principalmente no caso do masculino em que os modelos de homem 

ainda foram calcados na cultura patriarcal. Os estereótipos sexuais desvelados nas 

falas das mães apareceram sobretudo nas concepções sociais de gênero: atribuições 

sobre um papel provedor ao homem e um papel materno e familiar à mulher. As mães 

retrataram o gênero social e parecem educar seus filhos com esta concepção, sendo 

que não compreendiam, que tanto elas, quanto seus filhos e filhas estão expostos aos 

padrões estereotipados sobre o masculino e o feminino, isto é, que a determinação do 

“ser homem” ou “ser mulher” depende da construção social que elas mesmas são 

submetidas, para além do biológico. 

 No mesmo ano, os autores Barbosa, Costa e Vieira (2008), fizeram uma 

pesquisa sobre o comportamento dos pais em relação à comunicação com os filhos 

adolescentes sobre prevenção de HIV/AIDS. O estudo objetivava conhecer as 

dificuldades dos pais quanto à conversa com os filhos/filhas sobre as medidas 

preventivas de HIV/AIDS. O estudo foi desenvolvido em uma escola pública de Ensino 

Fundamental e Médio de Fortaleza (CE). Os informantes do estudo foram pais ou 

responsáveis por adolescentes com faixa etária de 10 a 19 anos. Foram convidados 

para participar de uma reunião, 84 pais ou responsáveis, destes, 32 (38%) 

manifestaram o interesse em participar da pesquisa, que foi feita no domícilio. Só foram 

entrevistados, porém, 26 (31%) pais, por não ter sido possível localizar os domicílios, 

por diversos motivos.  
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 Os pais que "conversavam sobre sexualidade com os filhos adolescentes" foram 

22 (84,6%); 02 (7,7%) conversavam esporadicamente, por terem muita dificuldade, 

como vergonha e insegurança, e por não se sentirem motivados em fazê-lo, enquanto 

02 (7,7 %) não conversavam por não julgarem importante e não terem interesse em 

conversar com os filhos. Os resultados demonstram que, apesar de os pais relatarem 

dificuldades no diálogo com os filhos sobre sexo/sexualidade e medidas preventivas de 

HIV/AIDS, a maioria, conversava com os filhos. 

 Sobre o risco do filho (a) contrair alguma DST ou HIV/AIDS, a maioria dos pais, 

20 (77%), relatou que os filhos não tinham risco, porque conversavam com eles. Em 

relação ao tema sexo/sexualidade ser conversado na escola, o estudo mostrou que 

todos os pais achavam importante que os filhos dialogassem na escola sobre o 

assunto. Aqueles pais que não conversavam com os filhos, colocavam para escola esta 

responsabilidade. 

 Vilelas Janeiro (2008), publicou um artigo na Revista Gaúcha de Enfermagem de 

Porto Alegre (RS) referente à sua dissertação de Mestrado em Saúde Escolar 

defendida em 2007 na Faculdade de Medicina de Lisboa–Portugal. O estudo 

desenvolvido foi do tipo descritivo-correlacional e teve como objetivo analisar a 

influência da família e da escola no processo de educação sexual dos adolescentes. A 

população estudada foi de 362 indivíduos distribuídos da seguinte forma: 156 

adolescentes (com idades entre 12 e 17 anos), 156 pais e 50 professores pertencentes 

à Escola Básica Francisco de Arruda de Lisboa. Após a distribuição dos questionários a 

todos os sujeitos e depois da sua coleta, a amostra ficou constituída por 127 sujeitos 

distribuídos da seguinte forma: 109 indivíduos (71 adolescentes, 22 pais e 16 

professores); 18 indivíduos, se submeteram à entrevista (6 adolescentes, 6 pais e 6 

professores).  

 Embora os pais participantes no estudo, considerassem a escola como a 

instituição de eleição na educação sexual dos seus filhos (93,8%), também afirmaram 

que a educação sexual era complementada em ambiente familiar (93,8%). Os 

resultados mostraram ainda, que tanto para os adolescentes (56,7%), como para os 

professores (93,8%), a família era também uma Instituição que completava o papel da 
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escola, isto é, a educação sexual dos adolescentes deveria ser partilhada pelas duas 

Instituições. Constatou-se também que os pais (68,2%) não receavam que a educação 

sexual na escola pudesse despertar nos seus filhos comportamentossexuais precoces. 

 Os conteúdos das entrevistas revelaram que eram frequentes as referências dos 

adolescentes sobre o papel positivo e de ajuda que os pais têm em relação à sua 

sexualidade. Em relação aos professores verificou-se que estão muito abertos ao 

namoro na adolescência aceitando-o como marco no desenvolvimento afetivo-

emocional do adolescente. O estudo concluiu que existia uma atitude favorável à 

utilidade da educação sexual e, principalmente, os pais não viam oposição entre a 

escola e a família nesta matéria. Quanto à educação sexual promovida pela escola, foi 

realçado sobretudo a opinião discordante dos professores relativamente à escola ser a 

instituição a que compete unicamente a educação sexual dos adolescentes.  

 A pesquisa realizada por Almeida e Centa (2009) tratava de identificar como os 

pais vivenciavam a educação sexual dos seus filhos adolescentes. O estudo foi de 

natureza qualitativa, descritivo exploratório e foi realizado em uma escola privada do 

município de Toledo (PR). Os participantes foram 10 familiares de alunos matriculados 

na 7a e 8a séries do ensino fundamental e foram escolhidos por meio de sorteio. Dos 

dez pais que participaram do estudo, sete eram mulheres e três homens. Foi realizada 

uma entrevista onde os pais foram questionados sobre como orientavam seus filhos 

sobre sexualidade. 

 Os resultados apontaram que alguns pais referiram ter tranquilidade para 

conversar com seus filhos sobre sexualidade e acreditavam que o diálogo é uma das 

formas de estreitar laços com os filhos e melhorar a comunicação entre ambos. Em 

contrapartida, alguns pais relataram ter dificuldade de realizar a orientação sexual dos 

filhos por falta de coragem em falar sobre sexualidade. 

 Alguns pais revelaram constrangimento em falar sobre a sexualidade com seus 

filhos, pois várias lembranças vieram à tona sobre a maneira como tinham sido 

educados por seus próprios pais e por conseguinte, afetaria hoje na comunicação e 

transmissão de conhecimentos e valores relacionados à sexualidade. A pesquisa 
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também concluiu que os pais reconhecem o papel da escola como educadora e citam 

ainda a importância que a escola teve e têm na formação sexual de seus filhos. 

 Em 2010, Rodriguez buscou analisar a importância de trabalhar o Tema 

Transversal Sexualidade e verificar se esta educação está voltada para a formação de 

atitudes referentes à maneira de viver a sexualidade com responsabilidade, ou seja, 

desenvolver escolhas existenciais – filosóficas - éticas ou se trata apenas de passar 

informações sobre sexualidade, que não tem nenhuma repercussão sobre a 

personalidade do aluno. Outros objetivos também estavam relacionados a propiciar 

amparo teórico para despertar o desejo de aprender mais sobre a sexualidade humana 

e descobrir qual o entendimento de pais, alunos e professores da 7ª série da escola 

Albert Einstein de Jaciara (MT), sobre o referido tema e o trabalho com o tema 

transversal sexualidade. 

 Os resultados do trabalho demonstraram que metade dos professores disseram 

que conhece a proposta do tema transversal sexualidade, contudo, a maioria dos 

professores não utilizaram essa proposta nas suas aulas, e aqueles que trabalharam 

disseram que foi com outras disciplinas. Quanto aos pais, alunos e professores sobre o 

tema transversal sexualidade, verificou-se: Que alguns preconceitos e tabus têm 

impedido os pais de conversarem com seus filhos sobre assuntos ligados a esse tema; 

Que pelo fato de entenderem a sexualidade vinculada apenas ao sexo esta deve ser 

trabalhada com restrição na escola e que, o dever de ministrar a educação sexual 

corresponde à família; Que os alunos acham que sabem muito sobre sexualidade e 

sentem falta de uma maior abertura com os pais e consideram que a escola não 

trabalha a contento esse tema; Que alguns professores têm certo receio da reação dos 

pais ao trabalho com a sexualidade na escola.  

 Nesta pesquisa, identificou-se que a questão da sexualidade ainda é um tabu no 

contexto escolar, envolvida num véu de culpas, dúvidas e repressões que necessita ser 

trabalhada e desmistificada. Este comportamento faz com que o assunto tenha um 

tratamento distante da realidade.  

 Maia e Spaziani, publicaram um trabalho no ano de 2010, que apresenta dados 

parciais do projeto de pesquisa de Iniciação Científica FAPESP e do projeto de 
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extensão “Sexualidade na infância: orientação para pais e educadores”, realizado em 

uma creche universitária de São Paulo no ano de 2009. Foi um estudo descritivo-

qualitativo e investigou a percepção de sete professoras, cinco pais e dezoito mães 

sobre as manifestações sexuais de crianças até seis anos, por meio de um questionário 

com questões semiabertas e posterior análise de conteúdo. 

 Em relação a compreensão de professoras e pais sobre sexualidade, identificou-

se que na percepção das professoras, o conceito de sexualidade apareceu como 

abrangente: além do sexo, compreendia os aspectos biológicos e corporais 

relacionados ao gênero, como “afetividade, sentimentos e a parte biológica”, 

“conhecimento do próprio corpo”, “parte feminino masculino”. No caso dos pais, houve 

uma ênfase na genitalização da sexualidade, isto é, enfatizaram as diferenças entre 

sexo masculino e feminino, o desenvolvimento sexual e a vida sexual e reprodutiva, 

ressaltando a percepção da sexualidade como “algo que aflora instintivamente para a 

reprodução”, “crescimento biológico”, “função natural dos seres humanos”, “relacionado 

com o sexo e suas transformações”.   

 No que concerne as percepções sobre os comportamentos sexuais das crianças: 

as professoras identificaram várias situações de manifestações sexuais dos alunos na 

pré-escola, por exemplo: exercício de papeis (de “pai” e “mãe”), brincadeiras com os 

órgãos sexuais, toques no próprio corpo, beijo na boca, imitação de gravidez e ainda 

verbalizações e perguntas sobre as diferenças e partes do corpo.  

 Nos relatos sobre as ações de professoras e pais em relação aos 

comportamentos sexuais das crianças, os pais descreveram que seus filhos fazem 

perguntas sobre sexualidade, em geral para eles ou outros familiares. Os 

comportamentos sexuais mais observados foram: masturbação (manipulação genital), 

beijo na boca, exibir o corpo e também dançar. Segundo o relato das professoras, elas 

costumam, em geral, prestar atenção quando há sinais de ocorrência de 

comportamentos sexuais de parte dos alunos e tentam substitui-lo por outro, como por 

exemplo, quando são feitas perguntas, as professoras comentam que respondem 

rapidamente e evitam prolongar o assunto. 
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  Em relação a compreensão dos pais e professoras sobre o preparo para 

atuarem no esclarecimento sobre sexualidade das crianças identicou-se que os pais 

comentaram pouco sobre como costumam agir diante das manifestações sexuais de 

seus(uas) filhos(as). Em geral, relatam que se sentem “tranquilos” em lidar com essas 

situações, mas todos afirmaram que gostariam de receber esclarecimentos sobre o 

tema e que a escola deveria trabalhar com a orientação sexual das crianças. No caso 

das professoras, todas comentam que não tiveram o conteúdo de sexualidade na sua 

formação acadêmica, nem em formação continuada e que, diante da pouca formação, 

as situações cotidianas de sexualidade das crianças desencadeiam, muitas vezes, 

sentimentos de insegurança e sensação de despreparo. Além disso, uma questão 

comentada por todas elas, foi a importância da parceria com a família e a necessidade 

de que os pais também sejam preparados para orientar seus filhos sobre sexualidade.  

 O artigo de Moreira, Rocha, Puntel e Folmer (2011), apresentou os resultados de 

uma pesquisa realizada na rede pública de ensino fundamental e médio na cidade de 

Uruguaiana (RS). De acordo com os autores, em 2006, o município foi convidado pela 

Secretaria Estadual de Educação a participar do Projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas através da criação do Grupo Gestor Municipal (GGM).  

 O objetivo do trabalho foi apresentar e analisar os resultados de uma pesquisa 

sobre as principais dúvidas e curiosidades de adolescentes referentes ao tema 

sexualidade. Também buscou-se discutir o papel que podem e/ou devem desempenhar 

os adultos de referência (professores/escola, pais/família e profissionais da área da 

saúde/unidades básicas de saúde e/ou secretaria de saúde) no desenvolvimento deste 

tema. 

 A maioria das dúvidas e curiosidades encontradas neste estudo estava 

relacionada as fases da vida não vividas (vida adulta) e/ou que estão começando a ser 

vivenciadas (adolescência). A maioria dos questionamentos dos adolescentes estavam 

relacionadas às mudanças anatômicas e fisiológicas, ao relacionamento afetivo, à 

iniciação sexual, à identidade sexual e orientação sexual, à contracepção, ao aborto, à 

gravidez na adolescência, sintomas e formas preventivas das DST’s e à definição de 

violência sexual.  
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 Os autores ressaltaram que os adultos de referência (pais, professores e 

profissionais da saúde) tinham receio em trabalhar o tema sexualidade com seus filhos, 

alunos e pacientes, devido ao seu despreparo para nortear as discussões e temendo 

perguntas que poderiam surgir. 

 A pesquisa também constatou através das dúvidas e curiosidades dos alunos, 

que as questões apresentadas por eles não fogem à “normalidade” para a idade, e que 

muitos dos adultos já tiveram estas mesmas dúvidas nesta faixa etária.  

 Desta forma, surgiram também questões relevantes ao se trabalhar o tema 

sexualidade com o adolescente: a sexualidade e a adolescência do adulto de referência 

(pais, professores e profissionais da saúde). O adulto quando trabalha com o 

adolescente, revê sua sexualidade (passada e presente), bem como, a se deparar com 

valores da época da sua adolescência e que hoje não são mais os mesmos.  

 O estudo em de Murta, Rosa, Menezes, et al (2012) se propôs a avaliar um 

programa de educação sexual na escola pública de ensino fundamental da cidade de 

Goiânia (GO). Os participantes foram 54 adolescentes (entre 13 a 17 anos), 11 

professoras e 07 familiares. Tratou-se de um estudo piloto de natureza qualitativa. O 

objetivo foi avaliar indicadores de validade social do programa, por meio de relatos dos 

adolescentes, familiares e professores acerca do uso de ferramentas disponibilizadas 

na intervenção que adotou um formato psicoeducativo, com atividades vivenciais e 

informativas, planejadas para gerar reflexão, sensibilização e modificação em 

informações, crenças e comportamentos. Foram objetivos secundários avaliar a 

percepção dos adolescentes, familiares e professores sobre a qualidade do programa e 

monitorar a ocorrência de comportamentos de busca de proximidade e construção de 

vínculo entre adolescentes e facilitadores no decorrer da intervenção. 

 Em relação aos resultados da intervenção com os adolescentes, o estudo 

identificou que na primeira categoria, as informações que os participantes relataram ter 

aprendido com o programa versavam sobre: (a) Saúde sexual e reprodutiva, (b) Direitos 

sexuais e reprodutivos. Na segunda categoria, os participantes relataram desempenhos 

que atribuíram como aprendizagem proporcionada pelo programa: (a) conversar com os 

pais sobre sexo; procurar informação sobre sexualidade, através de livros, amigos e 
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internet; respeitar as pessoas; aceitar a opinião do outro; demonstrar afeto e preocupar-

se com a própria saúde. 

 Os resultados da intervenção com os familiares indicaram que todas as famílias 

avaliaram positivamente a intervenção e a consideraram favorecedora do 

monitoramento às companhias dos filhos, da autoeficácia parental, da divisão do tempo 

dedicado aos filhos, da observação dos pais da carência afetiva dos filhos, do diálogo 

entre os cônjuges e da atenção à saúde dos cuidadores. 

 A análise dos resultados das oficinas com os professores, indicou que foram 

experienciados principalmente sentimentos de união e pertencimento, autoeficácia e 

esperança, motivação para autocuidado e cuidado com o outro, pensamentos de 

proposta de continuidade da intervenção com os docentes, cuidado com o outro e com 

o aluno em particular, e desejos de cuidado consigo, cuidado com o outro e com o 

aluno em particular. 

 Por meio de uma revisão da literatura, Gonçalves, Faleiro e Malafaia (2013) 

objetivaram abordar os impasses e desafios no desenvolvimento da educação sexual 

por parte de pais e educadores, bem como discutir o valor da educação sexual na 

formação dos jovens. Os autores fizeram um estudo documental e para a sua 

realização consultaram diferentes documentos (livros, resumos, teses, dissertações e 

artigos científicos) que abordaram aspectos ligados à educação sexual no contexto 

familiar e escolar. Para a busca dos artigos científicos, utilizaram os bancos de dados 

LILACS-BIREME, MEDLINE, SciELO e PubMed sendo que os descritores de pesquisa 

foram: “educação sexual”; “sexualidade”, “família” e “escola”.  

 Os referenciais consultados evidenciaram que tanto a família, quanto a escola 

têm-se mantido omissas no que se refere à educação sexual emancipatória. Os pais 

ainda encontram dificuldades para o estabelecimento da educação sexual, pelo valor 

negativo atribuído ao sexo e/ou por considerarem que o diálogo antecipa a prática do 

ato sexual.  

Os resultados desse estudo mostraram ainda que a dificuldade em abordar a 

temática na estrutura familiar, tem apontado a escola como solução para essa 

problemática, por meio da educação ou orientação sexual. Entretanto, nas escolas, a 
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educação sexual não tem abarcado as ansiedades dos adolescentes. Esta tem sido 

conduzida de forma limitada, aliada apenas aos aspectos biológicos e reprodutivos dos 

indivíduos, negando assim, toda a amplitude prazerosa e benéfica da mesma. 

 O trabalho entitulado “Sexualidade do adolescente na percepção dos pais, sob a 

perspectiva de Foucault” buscou conhecer junto a pais de adolescentes do sexo 

masculino como tem sido sua experiência com a sexualidade de seus filhos e também 

como era o relacionamento nesse aspecto com os seus pais quando eram 

adolescentes (SALOMÃO, CANO e SILVA, 2013). 

 A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e foi realizada com quatro pais de 

alunos de uma escola privada do município de Franca (SP), os quais tinham idade 

variável entre 44 e 53 anos. Os filhos do sexo masculino, tinham idade variando entre 

15 e 18 anos. Utilizou-se de entrevistas semiestruturadas que foram tratadas na 

perspectiva da análise de conteúdo. Após a leitura, organização e ordenação dos dados 

estabeleceram-se, com base na perspectiva de Foucault, dois núcleos temáticos: 

Contextualização da época da adolescência e Controle da sexualidade, com os 

subtemas diálogo, Medicalização e Religião. 

 Foucault (1985), mostrava com clareza que a repressão da sexualidade muda de 

instâncias de poder de onde provêm, mas não deixa de existir. Com base nesse 

referencial os autores entendem que houve uma abertura na sociedade atual, para que 

os filhos falem mais de sexo com seus pais, o que em um primeiro momento se 

apresenta como um afrouxamento da repressão sexual, mas que, se analisado com 

maior profundidade pode nos remeter à uma repressão mais sutil e, portanto, mais 

perigosa e eficaz. 

 No núcleo de sentido Contextualização da época da adolescência, Salomão, 

Cano e Silva (2013), perceberam que os pais dos adolescentes, ao falarem da própria 

adolescência, acharam por bem contextualizá-la em uma época, como que para 

desculpar possíveis erros que possam ter ocorrido. Em relação ao controle da 

sexualidade, o presente núcleo procurou retratar formas de regulação dos aspectos 

sexuais por meio dos seguintes subtemas: Diálogo; Medicalização e Religião.  
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 Sobre o Diálogo, em um primeiro momento era inexistente, já hoje em dia, quase 

obrigatório nessa classe social, podendo apontar para uma evolução inquestionável do 

papel do pai e na própria vivência da sexualidade de nossa época. Em relação a 

Medicalização alguns depoimentos mostraram que os entrevistados, em suas 

conversas sobre sexualidade com os filhos, sempre a ligam a duas consequências 

desastrosas: doença e gravidez indesejada. No que diz respeito a Religião embora 

apenas um ator social tenha falado sobre religião explicitamente, os autores acharam 

por bem comentá-la, pois existem temas que saltam aos olhos mesmo que em uma 

única entrevista. Praticantes ou não, sabe-se que a religião é fator marcante nas 

escolhas, condutas e reações que o ser humano tem, o que na adolescência, não seria 

diferente. Porém, ao que tudo indica a repressão e o poder só mudam de mãos. 

 O estudo de Nery, Feitosa, Sousa e Fernandes (2015) objetivou analisar a 

abordagem da sexualidade no diálogo entre pais e adolescentes, e descrever como a 

Enfermagem poderia intervir, de forma positiva, nesse momento. Foi um estudo 

descritivo de abordagem qualitativa, desenvolvido em um Centro de Educação 

Comunitária de uma capital do Nordeste brasileiro. Os sujeitos do estudo foram 22 pais 

de adolescentes entre 10 e 19 anos, selecionados pelo processo de amostragem 

simples. Para coleta dos dados, utilizaram-se entrevistas individuais, guiadas por um 

roteiro semiestruturado, sendo utilizado o método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

para analisar os dados que resultou nas seguintes categorias: O diálogo entre pais e 

filhos sobre sexualidade; Aspectos abordados na conversa entre pais e filhos e 

Aconselhamento e dificuldades vividas pelos pais. 

 Em relação a categoria O diálogo entre pais e filhos sobre sexualidade, a maioria 

dos pais revelou nunca conversar sobre o tema, por não estarem preparados e/ou não 

sentir necessidade, ou, ainda, que a falta de um parceiro sexual naquele momento 

significava que não era necessária essa abordagem. Em contrapartida, alguns pais 

disseram conversar abertamente sobre o tema com os filhos. Percebeu-se a facilidade 

do pai em falar com o filho do mesmo sexo.  

 Sobre a categoria Aspectos abordados na conversa entre pais e filhos, a maioria 

aborda apenas a parte biológica da sexualidade (ligada ao coito), como as questões 
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ligadas à contracepção e à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST’s). 

Há pais que ainda mantinham o pensamento de que essa conversa deve ser 

necessária apenas a partir do momento que o filho encontra um parceiro. 

 A última categoria Aconselhamento e dificuldades vividas pelos pais; os pais que 

tentaram abordar o tema revelaram a dificuldade de perpassar conteúdo referente à 

temática para os adolescentes. Percebeu-se que a maioria dos pais valorizou seu 

conhecimento prévio do assunto; no entanto eles revelaram que este não possui boa 

aceitação pelos jovens. A maioria demonstrou não saber como agir diante das 

demonstrações de sexualidade pelos filhos e elegeu o diálogo como a melhor saída 

para isso. Os autores concluem que os pais sentem dificuldade na abordagem da 

sexualidade, fazem-na de forma superficial, de modo que a Enfermagem tem 

importante papel na educação sexual de adolescentes, de suas famílias e na escola. 

 Mais recentemente Rocha e Oliveira (2015), também publicaram um trabalho 

cujo principal objetivo era analisar o conhecimento dos pais dos alunos do 6º ano da 

Escola Estadual de Educação Básica André Antônio Maggi – Rondonópolis (MT), no 

que se referia à educação sexual dos filhos, bem como compreender o que estes pais 

pensavam sobre se trabalhar a educação sexual no ambiente escolar. Foram realizadas 

entrevistas e foi utilizado um questionário que contemplava 13 perguntas abertas e 

fechadas.  

 Os autores apresentam nos seus resultados que os pais se consideravam com 

conhecimento suficiente para responder a seus filhos sobre perguntas ligadas a 

Educação Sexual. Verificaram também que 50% dos pais procuravam falar da forma 

mais clara possível e sempre de acordo com a idade dos filhos. 

 Os pais deste estudo são a favor de abordar a educação sexual no ambiente 

escolar e têm conhecimento sobre os meios que a escola utiliza para abordar sobre 

Educação Sexual (livros didáticos, palestras com profissionais da área da saúde, 

multimídia, entre outros como pesquisas, materiais didáticos e debates ou conversas 

entre os alunos). 

 Uma revisão integrativa da literatura científica sobre o papel dos pais na 

educação sexual dos adolescentes, também foi publicada no ano de 2015 por Araújo, 
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Pinto, Andrade e Santos.  A busca pelos artigos foi realizada entre os meses de maio a 

novembro de 2014 nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), e biblioteca 

eletrônica Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Os autores selecionaram 

publicações nacionais de 2004 a 2014, em língua portuguesa sendo que, utilizaram os 

seguintes descritores: educação sexual, relações pais-filho, educação em saúde, saúde 

do adolescente, sexualidade.  

 Araújo, Pinto, Andrade e Santos (2015) concluíram com a revisão integrativa, 

que a comunicação entre pais e adolescentes sobre educação sexual auxilia na 

redução do comportamento de risco. Os estudos mostraram que alguns pais 

reconhecem a importância de conversa com seus filhos adolescentes; já outros relatam 

que os assuntos relacionados à sexualidade devem ser tratados e abordados pelos pais 

com parcerias entre a família e os meios sociais em que o adolescente estar inserido, 

bem como escolas e unidades de saúde. 

 O artigo publicado por Queirós, Pires, Matos, et al no ano de 2016, intitulado 

“Concepções de pais de adolescentes escolares sobre a sexualidade de seus filhos”, foi 

um trabalho extraído da dissertação de mestrado “Concepções de pais de adolescentes 

escolares sobre temáticas relacionadas à sexualidade humana” da Universidade 

Federal de Goiás do ano de 2012. O estudo objetivava conhecer a concepção de pais 

de adolescentes escolares sobre a sexualidade dos seus filhos. 

 A investigação foi qualitativa e os sujeitos foram pais de alunos com idade entre 

doze e dezoito anos de idade matriculados em uma instituição pública da educação 

básica, dos períodos matutino e vespertino, de uma capital da Região Central do Brasil. 

Os dados foram coletados por meio de grupos focais, sendo que participaram do estudo 

15 pais de adolescentes, sendo 14 mães e um pai. 

  A análise dos dados foi baseada nos pressupostos da Análise de Conteúdo, 

sendo que o discurso dos pais dos adolescentes revelou quatro categorias temáticas, 

sendo elas: 1- Compreendendo aspectos relacionados à sexualidade; 2- Dificuldades 

para o diálogo; 3- Facilidades para o diálogoe 4- Atribuições da família e da escola no 

apoio na temática. 



59 

 

 Para categoria 1, os pais referiram à sexualidade como algo relacionado so-

mente ao sexo, transformações do corpo humano, órgãos genitais e doenças 

sexualmente transmissíveis. Além das DST’s e do HIV, os pais revelaram uma 

preocupação com o namoro/sexo, a gravidez precoce e necessidade de prevenção. Na 

catergoria 2, os pais apontaram a dificuldade da família em inserir a temática 

sexualidade entre os assuntos debatidos com os filhos. Os principais fatores 

expressados foram a vergonha e a timidez (dos pais e filhos). Também apontaram o 

medo de incentivar seus filhos às práticas sexuais como um fator limitador do diálogo e 

reforçaram a necessidade de maior abertura familiar para superar as dificuldades 

relacionadas ao diálogo.  

 Na terceira categoria 3, foram abordadas algumas situações que favorecem ou 

facilitam o diálogo com seus filhos, entre elas, ausência de vergonha, tranquilidade, o 

hábito de contar histórias e a própria aproximação com os filhos. Verificou-se neste 

estudo a disponibilidade dos pais para um diálogo aberto. As situações já vividas por 

eles, quando também eram jovens e as dificuldades vivenciadas facilitaram neste 

momento. Na última categoria, emergiram as falas que indicam a família, ou seja, mãe 

e pai, seguidos da escola, como os responsáveis pela formação dos filhos adolescentes 

no que se refere à promoção da saúde sexual e reprodutiva, prevenção das DST’s e 

gravidez precoce, assim como a importância dessas orientações. As falas 

apresentaram que no contexto familiar a maior responsabilização pela educação dos 

filhos seja das mães. 

 Nota-se que no intervalo de dez anos ao longo dos quais os estudos foram 

produzidos, a maioria das pesquisas mostra que os pais estão relatando cada vez mais 

tranquilidade em conversar com os filhos sobre sexo e sexualidade. Porém algumas 

dificuldades ainda permanecem, por exemplo, não saber como abordar a temática com 

os filhos; medo de despertar comportamentos sexuais precoces; constrangimento e 

vergonha de falar da sexualidade, entre outros. Os principais temas abordados nestas 

conversas restringem-se a parte biológica da sexualidade (ato sexual); sobre 

contracepção e prevenção de DST’s. Algumas pesquisas apontaram que os pais 

reconhecem a família como sendo a principal responsável pela educação sexual dos 

filhos, entretanto, outros estudos creditam à escola esta tarefa.  
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 Diante do levantamento realizado, observou-se que são escassos os estudos 

que investigam a opinião dos pais em relação a educação sexual dos filhos em 

ambiente escolar. Desse modo, pretendemos nesse trabalho, por meio de um recorte 

amostral junto às escolas municipais de Foz do Iguaçu-PR aderidas ao 

PSE, descrever o que pensam os pais de alunos do ensino fundamental sobre a 

realização da “Educação Sexual” na escola.  
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3. OBJETIVO 

 

Descrever o que pensam os pais de alunos do ensino fundamental das escolas 

municipais de Foz do Iguaçu-PR aderidas ao PSE sobre a realização da “Educação 

Sexual” na escola.  

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

3.1.1. Identificar o conhecimento e concepções dos pais de escolares do ensino 

fundamental sobre sexo e sexualidade; 

3.1.2. Examinar o que os pais entendem sobre a importância de se trabalhar a 

Educação Sexual no ambiente escolar; 

3.1.3. Identificar a quem atribuem a tarefa de educar sexualmente seus filhos, e qual 

idade acreditam ser a mais apropriada para se iniciar esse ensino às crianças. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo do Estudo 

Tratou-se de uma pesquisa aplicada, descritiva e de natureza qualiquantitativa. 

 

4.2 Local e Contexto do Estudo 

 O município de Foz do Iguaçu-PR está localizado no extremo oeste do Paraná, 

na divisa do Brasil com o Paraguai e a Argentina. A cidade é centro turístico e 

econômico do oeste do Paraná e é um dos mais importantes destinos turísticos 

brasileiros. Com cerca de 260 mil habitantes, Foz do Iguaçu é caracterizada por sua 

diversidade cultural. São aproximadamente 80 nacionalidades, sendo que as mais 

representativas são oriundas do Líbano, China, Paraguai e Argentina (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, 2014). 

 A Secretaria Municipal da Educação de Foz do Iguaçu é responsável por 51 

Escolas Municipais (1º ano ao 5º ano) e 32 Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEI’s – 0 a 5 anos). O município está aderido ao Programa Saúde na Escola (PSE), 

desde o ano de 2013 e conta com a participação de 6 (seis) escolas municipais 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, 2014), abaixo relacionadas: 

a. Escola Municipal Eloi Lohmann 

b. Escola Municipal Érico Veríssimo  

c. Escola Municipal João Adão da Silva 

d. Escola Municipal Najla Barakat 

e. Escola Municipal Padre Luigi Salvucci 

f. Escola Municipal Três Bandeiras 

 A maioria das entrevistas (40), foi realizada no ambiente das seis escolas 

municipais, sendo que o restante ocorreu na própria residência dos entrevistados. 
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4.3 Recursos Humanos  

 Na coleta de dados e na transcrição das entrevistas, o pesquisador principal 

contou com a colaboração de duas alunas de iniciação científica do curso de 

enfermagem e duas alunas do grupo de pesquisa em Educação Sexual do Mestrado 

em Ensino da Unioeste – Foz do Iguaçu – PR.  

 

4.4 Participantes 

 Os participantes deste estudo foram os pais e ou responsáveis dos alunos do 

quinto ano do Ensino Fundamental que frequentavam as seis escolas públicas do 

município de Foz do Iguaçu-PR e que estavam aderidas ao PSE. Optamos por convidar 

toda a população de pais do quinto ano em função da conhecida baixa participação 

entre sujeitos que não têm demanda para o problema pesquisado. 

As seis escolas públicas possuíam um total de 20 turmas do quinto ano com 565 

alunos, sendo assim, foram convidados a participar desta pesquisa aproximadamente 

565 pais e/ou responsáveis. Destes, 68 responderam afirmativamente o aceite para 

participação da pesquisa, mas apenas 46 foram entrevistados, por razões diversas. 

 Para Marconi e Lakatos (2005), questionários que são enviados para os 

entrevistados alcançam em média 25% de devolução. Na presente pesquisa o índice de 

devolução foi de 12% e de efetiva participação 8,2%, conforme pode-se visualizar na 

tabela 1 abaixo: 

Tabela 1. Número de convites entregues por escola e total de entrevistas realizadas. 

Escolas Municipais  Número de 
convites 
entregues  

Número de 
convites 
devolvidos 

Número de não 
compareci-
mentos 

Total de 
entrevistas 
realizadas 

Padre Luigi Salvucci 140 16 04 12 
João Adão da Silva 105 17 04 13 
Érico Veríssimo 129 14 08 06 
Três Bandeiras 97 07 03 04 
Eloi Lohmann 80 12 03 09 
Najla Barakat 14 02 - 02 
Total (%)  565 68 (12%) 22  46 (8,2%) 

*As principais dificuldades encontradas para participação e comparecimento dos pais que devolveram os convites 
relacionavam-se a: dificuldade do pesquisador em contactar os pais pelo telefone fornecido devido estar na caixa de 
mensagem; número de telefone inexistente ou número disponibilizado estar errado. Desistência da participação no 
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dia da entrevista por motivos de saúde ou não ser liberado do trabalho. Comparecimento do pesquisador no dia 
agendado da entrevista e o pai desistir da participação sem comunicar um motivo específico. 
 

 Neste estudo, escolhemos entrevistar pais e ou responsáveis de alunos do 

quinto ano, pois, conforme o conteúdo programático disponibilizado pela Secretaria 

Municipal da Educação de Foz do Iguaçu, é a partir desta série escolar na disciplina de 

Ciências, que o conteúdo sexualidade é apresentado aos alunos como conteúdo 

curricular, pela primeira vez (cuidados e higiene dos órgãos genitais, gravidez precoce, 

DST’s, prevenção ao uso de drogas, lícitas e ilícitas). A caracterização dos participantes 

está exposta na tabela 2: 

Tabela 2. Caracterização dos participantes distribuídos por idade, sexo, estado civil, 
escolaridade, profissão, crença religiosa e grau de parentesco com a criança. 

CARACTERÍSTICAS  FREQUÊNCIA % 
Idade (n= 46) 

18 – 28 anos 
29 – 39 anos 
40 – 50 anos 
51 – 61 anos 
62 e mais 
 

 
10 
25 

8 
2 
1 

 
21,7% 
54,4% 
17,3% 

4,4%  
2,2% 

Sexo (n= 46) 
Feminino 
Masculino 
 

 
41 

5 

 
89,1%  
10,9% 

Estado Civil (n= 46) 
Casado 
Divorciado 
Viúvo 
Outro 
 

 
30 

6 
1 
9 

 
65,2%  

13% 
2,2% 

19,6% 

Escolaridade (n= 46) 
Analfabeto 
Ensino Fundamental incompleto 
Ensino Fundamental completo 
Ensino Médio incompleto 
Ensino Médio completo 
Ensino superior incompleto 
Ensino superior completo 
 

 
1 
6 
5 

23 
9 
1 
1 

 
2,2% 
13% 

10,8% 
50% 

19,6% 
2,2% 
2,2% 

Profissão (n= 46) 
Do lar 
Vendedora 
Costureira 
Zeladora 
Garçonete 

 
20  

4 
3 
2 
2 

 
43,6% 

8,7% 
6,5% 
4,3% 
4,3% 
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Aposentada 
Diarista 
Outros1 

2 
2 

 11 
 

4,3% 
4,3% 
24% 

Crença Religiosa (n= 46) 
Católica 
Evangélica 
Espírita 
Testemunha de Jeová 
Não possui 
 

 
30 
11 

1 
1 
3 

 
65,2% 
23,9% 

2,2% 
2,2% 
6,5% 

Grau de Parentesco com a criança (n= 46) 
Mãe 
Pai 
Avó 
Irmã 

 
36 

5 
4 
1 

 
78,2% 
10,9% 

8,7% 
2,2% 

 

 Dos participantes deste estudo, 41 (89,1%) eram sexo feminino e 05 (10,9%) 

masculino. As idades dos entrevistados variavam entre 18 a 62 anos, sendo que a 

maioria compreendia a faixa etária dos 29 aos 39 anos (54,4%). Quanto ao estado civil, 

30 (65,2%) eram casados. Metade dos participantes desta pesquisa (50%) afirmavam 

ter o ensino médio incompleto. Sobre a profissão, a maioria, 20 (43,6%), nãotrabalhava 

formalmente, exercendo atividade de “Do lar”.  

 Em relação a crença religiosa, 43 (93,5%) dos entrevistados responderam 

possuírem, sendo que 30, se diziam católicos (65,2%). No que diz respeito ao grau de 

parentesco com a criança, a maioria das entrevistadas foram mães, 36 (78,2%), 

seguido de cinco pais (10,9%), quatro avós (8,7%) e uma irmã (2,2%).  

 

4.5 Instrumentos 

4.5.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T CLE) 

Contrado individual firmado entre cada participante e a autora da presente 

pesquisa. Constava de informações ao participante sobre objetivos e modo de 

funcionamento da pesquisa, solicitação para o preenchimento do instrumento de 

pesquisa e autorização por parte do mesmo para a divulgação dos dados, respeitando-

                                                           
1

Autônoma, motoboy, entregador delivery, cabeleireira,lojista, designer gráfico, pedreiro, segurança, operadora de 

equipamento, motorista, frentista: Todas essas profissões apareceram uma única vez. 
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se o anonimato do participante. Foi garantido aos participantes o direito de retirar a 

participação na pesquisa a qualquer momento, sem nenhum ônus para o mesmo 

(APÊNDICE A) .  

 

4.5.2 Convite 

 Panfleto com um breve texto convidando os pais dos alunos para participarem da 

pesquisa. Continha espaço para assinar consentindo na colaboração e disponibilizar  

número de telefone para contato (APËNDICE B).  

 

4.5.3 Roteiro de entrevista 

 Constava de oito questões norteadoras que abordavam sobre: as concepções de 

sexo e sexualidade dos pais e/ou responsáveis; em relação ao diálogo pais e filhos 

sobre sexo e sexualidade; sobre os temas da sexualidade considerados fáceis e difíceis 

de conversar com os filhos; sobre a opinião dos pais de quem consideravam os 

responsáveis pela educação sexual do filho; em relação a opinião dos pais sobre a 

temática ser abordada no contexto da escola; com que idade achavam mais apropriado 

iniciar a falar sobre sexualidade com os filhos e saber a opinião dos pais sobre o que 

deveria ser ensinado pela escola e pela família sobre sexualidade. 

 O roteiro foi testado previamente em um estudo piloto, que testou também o 

procedimento de recrutamento dos participantes e da coleta de dados. Foi escolhida 

aleatoriamente uma turma de quinto ano para entrega dos convites. Dos 37 convites 

entregues, retornaram 08 convites (21,62%), dos quais conseguiu-se agendar apenas 

quatro, e destas, uma mãe e uma responsável se fizeram presentes no dia agendado. 

O estudo piloto permitiu perceber que algumas questões ficaram com formato indutor, 

motivo pelo qual foram alteradas. Adicionamente percebeu-se a necessidade de  

acrescentar mais uma questão sobre o que deveria ser ensinado pela escola e o que 

deveria ser ensinado pela família sobre a sexualidade. 

O formato final do roteiro encontra-se no APÊNDICE C. 
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4.6 Procedimento 

 Após receber por escrito o consentimento da Secretaria Municipal de Educação 

(APÊNDICE D) e das Diretorias das escolas municipais (APÊNDICE E), a pesquisadora 

foi até as instituições de ensino e enviou um convite (APÊNDICE B)  por meio de cada 

um dos alunos do quinto ano para serem entregues aos seus respectivos pais e ou 

responsáveis, solicitando a participação na pesquisa. Após uma semana, o pesquisador 

retornou às escolas e recolheu os convites com a Diretora ou Coordenadora 

Pedagógica responsável pelo quinto ano, assinados pelos pais que se dispuseram a 

participar e disponibilizaram um número de telefone para contato.  

Após o contato prévio, o pesquisador combinou por telefone a data, horário e 

local de cada entrevista, que foram feitas principalmente em uma sala de aula 

reservada, disponibilizada pela direção das escolas. Alguns pais (seis) optaram por 

serem entrevistados em sua própria residência e a entrevista também ocorreu de forma 

individual em algum cômodo da casa que foi escolhido pelos entrevistados. Os 

participantes foram informados sobre o sigilo das informações e sobre os objetivos da 

pesquisa e posteriormente, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE A) . Em seguida, procederam-se as entrevistas que foram 

conduzidas por meio de questões norteadoras e gravadas em áudio (APÊNDICE C). 

Terminadas as entrevistas, cada pai ou responsável, ganhou de brinde um pequeno 

livro para seu filho que estava relacionado a temática da sexualidade. Havia cinco tipos 

de livros, sendo que o participante poderia escolher com qual gostaria de ficar. 

 

4.5 Aspectos Éticos 

O estudo foi desenvolvido obedecendo a Resolução n. 466/12 aprovada em 

plenário de Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) e 

submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEPSH) sendo aprovado conforme o Parecer Consubstanciado de no 1.447.593 em 

11/03/2016 (ANEXO A) .  
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5 RESULTADOS 

 

 Os resultados foram analisados segundo a Análise do Conteúdo de Bardin, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. O método de análise de conteúdo é balizado por duas fronteiras: de um 

lado a fronteira da lingüística tradicional e do outro o território da interpretação do 

sentido das palavras (BARDIN, 1977).  

A análise foi assim realizada: as respostas dos participantes foram gravadas em 

áudio e transcritas na íntegra. A confidencialidade dos participantes foi garantida por 

meio da omissão dos nomes optando-se por utilizar um código identificador composto 

da letra “P”, de Pais, seguido do número da ordem da entrevista. 

 As entrevistas foram então lidas e separadas em unidades de análise. O critério 

de separação de uma unidade era a mudança de conteúdo no discurso do sujeito. 

Depois que todas as entrevistas foram separadas em unidades, estas foram então 

classificadas em categorias, nominadas de acordo com as respostas do discurso dos 

sujeitos, e quantificadas em termos de frequência e porcentagem. 

Para fins de exemplificação das categorias foram selecionados alguns exemplos 

de fragmentos das respostas dos participantes, que no julgamento da pesquisadora 

melhor representavam as demais respostas enquadradas nos mesmos critérios.  

 

5.1 Conceito de Sexo 

 A tabela 3 apresenta as categorias obtidas a partir do discurso dos participantes 

quanto ao entendimento do termo Sexo: 

Tabela 3. Critérios, exemplos e porcentagem de respostas quanto ao termo Sexo. 

CATEGORIAS 

CRITÉRIOS (Respostas 
relacionadas a...) 

Exemplos das respostas  Freq.  % 

RELAÇÃO SEXUAL  

Ao ato sexual em si 
(contato físico, penetração 

Sexo é transar né; Eu acho que sexo é o 
ato; Sexo pra mim são duas pessoas que 
se gostam e fazem o sexo; Pode ser 
também como uma criança para 

41 65,1% 
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e masturbação). 

 

descobrir o sexo primeiro pela 
masturbação. 

INTIMIDADE E AFETO 

Aos sentimentos 
envolvidos e não somente 
ao ato sexual. 

 

 

É aquela intimidade que tem entre o 
casal; Um ato de amor, eu não falaria 
como sexo né eu falaria como carinho, 
como amor né, um sentimento; É só por 
amor, não é isso? Ter um namorado 
sério. 

14 22,2% 

GÊNERO 

Ao gênero masculino ou 
feminino. 

Sexo é, pra mim feminino e masculino; 
Então a sexualidade e o sexo se for tratar 
sexo como macho e fêmea. 

 

5 7,9% 

DESCONHECIMENTO DA 
DEFINIÇÃO  

Ao desconhecimento ou 
não compreensão do 
assunto. 

 

Não tenho a mínima ideia; Ah, agora 
você me pegou; Não sei. 

3 4,8% 

TOTAL DE RESPOSTAS   63 100% 

 

  A maioria dos participantes descreveu o conceito de Sexo principalmente como 

sendo Relação sexual (65,1%). A categoria Intimidade e afeto, apareceu em segundo 

lugar com 22,2%. Em contrapartida, apenas 4,8%não conseguiram descrever o termo. 

   

5.2 Conceito de Sexualidade 

 As repostas extraídas das falas dos participantes quanto ao conceito de 

Sexualidade foram separadas nas categorias listadas na tabela 4:  

Tabela 4. Critérios, exemplos e porcentagem de respostas quanto ao termo 
Sexualidade. 

CATEGORIAS 

CRITÉRIOS (Respostas 
relacionadas a...) 

Exemplos das respostas  Freq. % 

ORIENTAÇÃO SEXUAL 

Aos gêneros que uma 

Sexualidade é definir o sexo da criança, o 
que ela quer ser. Pro lado gay ou pro 
lado das meninas; A sexualidade daquela 

15 30% 
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pessoa sente-se atraída, 
seja física, romântica e/ou 
emocionalmente 
(assexual, bissexual, 
heterossexual, 
homossexual, etc). 

pessoa, aquela pessoa não gosta de 
homem gosta de mulher, a sexualidade 
dela é diferente; A sexualidade seria a 
opção deles. Menina com menina, 
menino com menino. 

DESENVOLVIMENTO DA 
SEXUALIDADE 

Descobertas e 
modificações do corpo e 
as mudanças que ocorrem 
nesta fase. 

Sexualidade acho que quando a criança 
está se descobrindo; Falar a respeito do 
corpo, dos órgãos genitais, tudo sobre o 
que é o sexo; Sexualidade é quando a 
criança começa né, a se interessar por 
namoro; A sexualidade dentro da 
personalidade, a formação, um 
movimento geral. 

9 18% 

DESCONHECIMENTO DA 
DEFINIÇÃO  

Ao desconhecimento ou 
não compreensão do 
assunto. 

Sexualidade... isso eu sei lá não sei 
responder; Não tenho a mínima ideia; 
Não passa nada na minha cabeça agora. 

8 16% 

SENTIMENTO E 
INTIMIDADE 

Associavam a sexualidade 
aos sentimentos e 
intimidade de um casal. 

Quando você conversa com outra pessoa 
de sexo, não relação aí, só conversa de 
sexo; O envolvimento em si. Tudo o que 
envolve antes do sexo; Sexualidade acho 
que é pele, sentimento. 

6 12% 

RELAÇÃO SEXUAL  

Ao ato sexual em si 
(contato físico, 
penetração). 

 

Que já praticou; Sexo... ter relação com 
mais de um, ou homem-mulher, ou 
homem-homem, ou mulher-mulher; 
Existe diferença entre as palavras sexo e 
sexualidade? Não, para mim é a mesma 
coisa. 

5 10% 

COMPORTAMENTO 
SEDUTOR 

Atrair ou despertar desejo 
em alguém de maneira 
provocativa. 

Sexualidade é mais forte que a palavra 
sexo. É uma pessoa se insinuando; Sair 
com roupa muito curta para provocar; As 
meninas hoje querem praticamente andar 
com roupas curtas, mostrando o corpo. 

4 8% 

GÊNERO 

Ao gênero masculino ou 

Diferenciar o homem e a mulher de 
feminino ou masculino; Sexualidade é o 
gênero; Sexualidade eu acho que vai 
mais do lado, tipo assim do lado 

3 6% 
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feminino. masculino, do lado feminino, os órgãos. 

TOTAL DE RESPOSTAS   50 100% 

  

 A maioria das respostas dos entrevistados relacionava a Sexualidade, como 

sendo a Orientação sexual de uma pessoa (30%) e também ao Desenvolvimento da 

sexualidade (18%). Outro dado relevante é que 16% das respostas apontavam para o 

desconhecimento do conceito de Sexualidade. 

 

5.3 Temas que os pais conversam com os filhos/as so bre Sexo de Sexualidade 

 A tabela 5 demonstra as categorias relacionadas aos temas que os pais 

disseram conversar com os filhos sobre sexo e sexualidade: 

Tabela 5. Critérios, exemplos e porcentagem de respostas quanto aos temas sobre 
sexualidade que pais afirmam conversar com os filhos. 

CATEGORIAS 

CRITÉRIOS (Respostas 
relacionadas a...) 

Exemplos das respostas  Freq.  % 

DESENVOLVIMENTO, 
TRANSFORMAÇÕES E 
CUIDADOS COM O 
CORPO 

As modificações 
anatômicas e fisiológicas 
que ocorrem com o corpo 
e asseio pessoal. 

Sabe que a gente menstrua, eu expliquei 
essa parte pra ela; Apenas assim sobre 
os peito dela estão crescendo... e os 
pêlos começam a aparecer, o corpo 
começa a desenvolver; Um dia ele me 
perguntou se era normal ele tomar banho 
se lavando e ficar com o pênis ereto né?; 
Sobre tomar banho... sempre levar a 
toalha dela, não se secar com toalha de 
outras pessoas... calcinhas dela 
separada da gaveta. 

23 19,3% 

RELAÇÕES AFETIVAS 

Assuntos que envolvam 
atos de carinho ou um 
relacionamento como 
paquera e namoro 
precoce. 

 

Eu expliquei, que beijar na boca é uma 
coisa né, e você namorar, manter a 
relação é outra coisa né; Eu já entrei no 
assunto sobre namoro precoce, não é 
uma idade adequada; Agora, uns 15 dias 
atrás, tava correndo uma cartinha, na 
sala de aula a professora me chamou, 
que ela queria beijar um menino... 
Abraçar menino você poode... é um ato 
de carinho. Mas agora beijar é só quando 

18 15,1% 
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 você tiver um pouquinho maior. 

PREVENÇÃO DE DST’S 

Formas de transmissão, 
prevenção e tratamento de 
doenças. 

 

Que idade que ele vai poder fazer sexo, 
pra que que ele vai usar camisinha, e eu 
explico pra ele pra não ter filho, pra não 
pegar AIDS, não pegar nenhum tipo de 
doença né, que é bom usar; Converso... 
até por causa de doença né, a gente têm 
na família né, gente com HIV e tudo né, 
daí a gente fala; Eu já expliquei pra ela 
sobre a vacina que ela estava tomando 
da HPV, eu falei pra ela que era para 
prevenir doença. 

18 15,1% 

VIOLÊNCIA INFANTIL E 
PORNOGRAFIA  

 Inclui assuntos como a 
violência, abuso sexual 
contra crianças e acesso a 
imagens pornográficas 

Eu peço pra ele tomar cuidado na rua aí 
que agora voltou a desaparecer criança... 
não aceitar doces, brinquedos e não 
entrar dentro do carro de estranhos que 
podem sequestrar e acabar fazendo algo 
de errado com ele; O meu marido tava 
ouvindo notícias, aquele jornal lá sabe 
daí sobre estupro, ela queria saber o que 
que era estupro, ser estuprada e tal, daí 
eu expliquei pra ela né como que eles 
fazem, a violência, como que é; Acho que 
foi na quarta série... aí um outro menino 
trouxe uma foto pornográfica dentro da 
escola, então foi abordado esse tema. 

18 15,1% 

RELAÇÃO SEXUAL E 
ORIENTAÇÃO SEXUAL 

Falar sobre órgãos 
genitais feminino e 
masculino, o ato sexual e 
por quais gêneros uma 
pessoa pode-se sentir 
atraída. 

 

O que é órgão genital masculino, 
feminino; Então eu tenho que explicar o 
que é o sexo entre um homem e uma 
mulher pra ela; Uma menina colocou ela 
no grupo do whatsapp né e dai... eu 
peguei abri e vi aquilo lá, tipo falando 
sobre sexo mesmo; É, sobre essa coisa 
de homem com mulher, mulher com 
mulher... daí eu falei que, eram duas 
pessoas eram namorado, daí ela queria 
saber. 

17 14,3% 

CONCEPÇÃO, 
GRAVIDEZ E PARTO 

Como se engravida; evitar 
engravidar precocemente; 
o processo da gestação e 
como acontece o parto. 

Ele fica querendo saber como que ele foi 
feito; Eu falei pra ela que era para não 
ficar grávida tão cedo né?; ...E não vai 
me engravidar, arrumar filho, porque mãe 
sofre, já falo tudo isso né; Sobre como 
que a gente ganha o neném; Ele quer 
saber porque que eu fiquei grávida dele 
rápido... Ele falou assim “tá mas daí o 
meu pai colocou a sementinha na tua 

15 12,6% 
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barriga, e daí eu nasci da onde?” ... daí 
eu falei assim “sai por baixo”, daí ele 
“mas vc não cortou a barriga? Como que 
eu saí sem cortar a barriga?”.  

NÃO CONVERSA SOBRE 
SEXO E SEXUALIDADE 

Não fala sobre o tema com 
a criança 

 

Ai nunca conversei com ele sobre isso 
não... Sei lá, tenho vergonha; Não. Ele 
tem dez anos né? Nunca entrei nesse 
assunto com ele. Eu acho que não está 
na idade ainda; Não ainda, elas não me 
perguntaram nada ainda... eu tenho 
vergonha; Não. Ah porque não, ela não 
escuta o que falo né? Ela não escuta, 
não quer escutar... ela é agressiva. 

6 5% 

ESTERIÓTIPOS DE 
GÊNERO E 
PRECONCEITO 

Temas que envolvam 
preconceito de gênero e 
as atitudes sociais que 
discriminam as pessoas de 
acordo com sua orientação 
sexual 

Ele não queria brincar com as meninas... 
ai eu peguei ele uma vez e falei assim, 
tem que brincar também com menina, 
tem que aceitar a menina e brincar 
também com ela; Explico como ela se 
portar, como sentar, como se vestir... 
então ela tem que se portar, se vestir 
bem, não ficar se mostrando o peito ou 
senta com a perna aberta; Inclusive né 
ela já viu duas pessoas assim, 
mulheres... eram duas pessoas eram 
namorada... então daí eu comecei a 
conversar com ela... sobre que o que 
pode, o que não pode, tipo 
“descriminação”, que nem, mesmo na 
brincadeira de risadinha essas coisas que 
não é agradável, que não é bom... Isso, a 
se comportar, respeitar, na verdade, 
principalmente... 

4 3,5% 

TOTAL DE RESPOSTAS   119 100% 

 

 Os participantes de nosso estudo, afirmaram que conversavam principalmente 

sobre o Desenvolvimento, transformações e cuidados com o corpo (19,3%); Relações 

afetivas (15,1%); Prevenção de DST’s (15,1%); Violência infantil e pornografia (15,1%).  
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5.4 Temas díficeis no diálogo pais/filhos  

 A tabela 6 apresenta as categorias relacionadas aos temas que os pais 

consideravam difíceis de conversar com os filhos. 

 

Tabela 6. Critérios, exemplos e porcentagem de respostas quanto aos assuntos mais 
difíceis de abordar com os filhos segundo os pais. 

CATEGORIAS 

CRITÉRIOS (Respostas 
relacionadas a...) 

Exemplos das respostas  Freq. % 

COMPORTAMENTO 
SEXUAL 

Falar sobre a prática do 
ato sexual (contato físico; 
como usar um preservativo 
na relação; penetração e 
violência sexual). 

 

Ah de falar de sexo com eles; Mãe, meu 
namorado quer manter relação comigo, o 
que é uma relação, como que é? Como 
que eu começo? Eu já ficaria meio assim 
para explicar... que ela quer saber como 
que é a penetração; Do ato sexual, de 
colocar o preservativo de, dessas coisas 
eu acho que seria; Sobre a primeira vez 
né; Com relação ao estupro assim nossa 
ficou apavorada né... aí, depois eu fiquei 
até pensando né, nossa será que eu não 
exagerei na maneira como eu falei né. É, 
eu tenho dificuldade pra chegar e falar 
assim ó, é assim que funciona, tátátá, eu 
tenho, essa parte. 

20 37% 

NENHUM TEMA 

Não tem dificuldade. 

 

 

Não, acho que nenhum, por isso se ele 
perguntasse, o que ele perguntasse eu ia 
responder eu não tenho vergonha; Eu 
acharia na minha opinião com meus filho, 
eu num tem tema difícil, nenhum; Por 
enquanto, não tem nenhum. 

14 25,9% 

HOMOSSEXUALIDADE  

Assuntos que envolvam 
falar de um 
relacionamento 
homossexual, da 
aceitação da orientação 
sexual e homofobia. 

 

Seria a parte de como, como poderia 
aceitar a sexualidade dele... eu fiz ele pra 
ser homem né mas se ele chegar a se 
tornar gay; Só que essa parte desse 
negócio de sexualismo de mulher com 
mulher e homem com homem já fica meio 
difícil com a gente; eu acho que é esse, 
entre, duas pessoas do mesmo sexo, 
ainda; O preconceito no geral... o sexo 
oposto, de gay, sapatão... do 
homossexualismo. 

8 14,8% 

DESENVOLVIMENTO, 
TRANSFORMAÇÕES 
CORPORAIS E 

Da puberdade né, na realidade da 
adolescência, entendeu, quando vai ter 
amiga, namoradas... falar com ele para 

8 14,8% 
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COMPORTAMENTO 

Temas como a Puberdade; 
Namoro; Amizade; 
Brincadeiras; 
Masturbação; Gravidez 
precoce e Sensualização 
do corpo. 

se cuidar, para não ter filho prematuro, na 
idade da adolescência; Deles se 
descobrirem... eu peguei ele se 
masturbando pela primeira vez, e ele, pra 
mim foi um choque... eu me senti com 
vergonha de explicar pra ele; Sei lá, essa 
de menina ficar sem roupa, se mostrando 
pros piá, esse não pode, já falei isso para 
ela, já falei, e não pode ficar se exibindo 
pros piá; O menino queria mais 
brincadeira assim de meninas... Né? eu 
expliquei pra ele... o menino não era 
diferente dos outros era tão bom ou 
melhor como qualquer um da escola... 
Ele tinha que ser amigo igual. 

NÃO SOUBE 
ESPECIFICAR 

Quando não sabia ou 
nunca pensou e 
conversou. 

 

No momento não cheguei a pensar nessa 
parte ainda não; Só que eu acho assim 
que ela é muito nova para ela saber 
sobre essas coisas... eu não acho que tá 
na hora; Eu fico sem palavras porque eu 
não sei dizer nada... hoje tá sendo o dia 
que eu to pensando né... 

4 7,5% 

TOTAL DE RESPOSTAS   54 100% 

 

 O assunto considerado mais difícil de dialogar com os filhos relacionava-se ao 

Comportamento Sexual (37%). Uma parte considerável dos participantes (25,9%) 

afirmou não possuir nenhuma dificuldade para falar do assunto.  

 

5.5 Temas fáceis no diálogo pais/filhos 

 A tabela 7 apresenta as categorias relacionadas aos temas que os pais 

consideravam fáceis de dialogar com os filhos. 

Tabela 7. Critérios, exemplos e porcentagem de respostas quanto aos assuntos mais 
fáceis de abordar com os filhos segundo os pais. 

CATEGORIAS 

CRITÉRIOS (Respostas 
relacionadas a...) 

Exemplos das respostas  Freq. % 

SEXUALIDADE , AFETO E 
INTIMIDADE 

Eu não tenho dificuldade nenhuma pra 
falar com ela sobre sexo essas coisas 
não; Sobre namorar; O que que é 

23 24,2% 
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Sexo; namoro; virgindade; 
respeitar a vontade do 
próximo; atos de carinho; 
sentimentos. 

virgindade, como é que perde, essas 
coisas assim; Manter um relacionamento 
sério e, sem desrespeitar o outro... Que o 
dia que ele quiser namorar uma menina, 
que não brinque com o sentimento dela; 
Que vai ter desejos e vai desejar 
meninas, que ele vai namorar, vai beijar 
na boca; Ah sobre namoro, o que o 
menino pode e o que não pode faze né, 
onde pode por a mão, onde não pode 
essas coisas. 

DESENVOLVIMENTO E 
MODIFICAÇÕES 
CORPORAIS 

Relativo ao descobrimento 
do próprio corpo e as 
mudanças anatômicas e 
fisiológicas que ocorrem 
nesta fase. 

 

Esses dias ele perguntou pra mim o que 
que era masturbação né, aí eu falei pra 
ele expliquei como que é, ele pegava a 
mão ensinei ele; Eu falo, deixa a mãe ver 
se tá saindo pelinho aqui e ali, como é 
que tá teu seio, se dói, né se tá sentindo 
alguma dor na barriga, alguma cólica, 
até, pelo fato que, eu acho eu ela vai 
menstruar logo; Esses dias ele perguntou 
‘mãe pra que que serve um absorvente’? 
... meninos não menstruam, meninos não 
precisam de absorvente; Sobre homem e 
é, sobre mulher, sobre, a parte íntima do 
homem, a parte íntima da mulher. 

21 22,1% 

PREVENÇÃO DE DST’S 

Prevenção de doenças e 
conscientização quanto ao 
uso do preservativo. 

 

Ah, se prevenir né, sobre usar camisinha 
né, se cuidar... sobre não ter doença, 
quando você sair com uma menina você 
tem que se cuidar se proteger; Usar 
camisinha, se “previnir” de doenças; 
Como, ele pode cuidar né, se podia 
cuidar da, estando com a intimidade com 
a parceira com a mulher né... da 
prevenção. 

16 16,8% 

CONCEPÇÃO, 
CONTRACEPÇÃO, 
GRAVIDEZ, PARTO E 
ABORTO 

Explicar como se 
engravida; evitar uma 
gravidez precoce; falar da 
cesárea; aborto e 
anticoncepcional. 

Ele perguntar sobre uma mulher grávida 
né... ou como uma menina vai ficar 
grávida; Como por onde como que ele 
nasceu... Por onde que ele saiu... Porque 
eu falei pra ele, é você nasceu pela 
minha barriga né? Porque eu fiz foi 
cesária né?; Não engravidar; De gravidez 
ou até aborto a gente sempre conversa; 
Não pode ter filho nova, ter filho só 
atrapalha, eu já vou traumatizando já; Já 
levei ela ao ginecologista quando ela 
menstruou porque eu queria que ela 
tomasse anticoncepcional... que tem 

15 15,8% 
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hormônio da puberdade. 

OUTRAS RESPOSTAS 

Temas em geral (saúde; 
educação; segurança; 
drogas; profissão; sobre a 
vida; preconceito, etc). 

Sobre tudo em geral, é... saúde, é, a 
educação mesmo, a segurança... o 
mundo sobre drogas; Explicar pra ele o 
que que é vida pra ele... que a vida não é 
fácil, que ele tem que estudar, que as 
coisas no mundo lá fora é bem diferente 
do que a gente explica pra ele; Ela tem 
que estudar, fazer faculdade, tem que ter 
uma profissão; É, o que eu não senti 
dificuldade foi pra falar em relação à 
sexualidade a questão do, dos 
preconceitos né, respeito. 

12 12,6% 

CONVERSA SOBRE 
TODOS OS ASSUNTOS 

Sobre todos os assuntos 
ou só conversa se surgir o 
assunto. 

Converso sobre tudo; Eu acho assim que 
todos os tema; Todos, eu não tenho 
dificuldade; Nós temos um vínculo muito 
forte assim... né... eu não escondo nada 
dela assim... conforme ela pede eu 
explico sim; Eu acho que se se surgir 
num num né? Daí a gente tenta explicar 
da melhor maneira assim. 

8 8,5% 

TOTAL DE RESPOSTAS   95 100% 

 

 O discurso dos pais revelou que falar com os filhos sobre Sexualidade, afeto e 

intimidade (24,2%) e do Desenvolvimento e Modificações corporais (22,1%) são os 

assuntos mais fáceis.  

 

5.6 Quem são os responsáveis? 

 A tabela 8 apresenta a categorização das respostas dos participantes em relação 

a quem atribuiam a responsabilidade pela educação sexual dos filhos/as. 

Tabela 8. Critérios, exemplos e porcentagem de respostas quanto a quem os 
participantes consideram os responsáveis pela educação sexual das crianças. 

CATEGORIAS 

CRITÉRIOS (Respostas 
relacionadas a...) 

Exemplos das respostas  Freq. % 

FAMÍLIA  

Mãe, pai, avó, avô; 

Eu acho que é eu e meu marido né; Isso 
aí na realidade sou eu né? ... Têm a 
madrasta dele; Ah, seria os pais né, o pai 

50 73,5% 
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madrasta, irmã e tias. 

 

e a mãe... e têm a irmã também; Eu acho 
que é eu né, a mãe... a minha mãe 
também ela fala muito, minha mãe 
conversa com ela também sobre isso; É a 
gente mesmo que tá criando né, porque 
outro não adianta falar, acho que eles 
não vão obedece né... Essa parte, 
minhas filhas, eu tenho sete filha 
mulher... É as tias dela, porque a mãe 
dela não tá nem aí com ela. 

ESCOLA 

Professores e escola 

 

 

É a escola quando eles estão na sala de 
aula e os professor, eles orientam porque 
eu sei que eles orienta; a professora 
também pode falar alguma coisa né; No 
colégio eles também têm, a professora 
ensina; Seria bom o professor também 
explicar. 

15 22,1% 

AMIGOS E 
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE 

Amigos, psicóloga e 
sociedade. 

Amigos; Porque as vezes a gente não 
sabe falar tudo é, tipo uma psicóloga que 
tem nas escolas; Talvez a sociedade no 
geral nos ajudaria, né. 

3 4,4% 

TOTAL DE RESPOSTAS   68 100% 

 

 Os participantes de nosso estudo indicaram que a Família (73,5%) seria a 

principal responsável pela educação sexual dos filhos.  

 

5.7 O que os pais acham da escola tratar do tema? 

 A tabela 9 demonstra as respostas dos participantes sobre o que achavam da 

escola falar do tema da sexualidade:  

Tabela 9. Critérios, exemplos e porcentagem de respostas quanto as opiniões dos pais 
sobre a escola ensinar sobre sexo e sexualidade. 

CATEGORIAS 

CRITÉRIOS (Respostas 
relacionadas a...) 

Exemplos das respostas  Freq. % 

BOM, POIS AJUDA OS 
PAIS 

Escola auxilia explicar o 
tema e reforçar as 
orientações dos pais. 

Se tiver ajuda da escola, em casa fica 
mais fácil pra, pra conversar né; Muito 
importante. Porque tem muitas crianças 
que os pais não, não falam, e já na 
escola eles tem mais liberdade com os 

25 30,9% 



79 

 

professores né, eu acho; É a segunda 
opinião, que é muito importante pra todo 
ser humano... quer saber a diferença, 
quer saber uma coisa diferente que o pai 
tá ensinando, daí entra a escola; Se 
falam na escola a gente pode reforça em 
casa; Tem muita criança... que prefere 
escutar as professoras do que escutar a 
própria mãe; A escola... ajuda “exprica” o 
que a gente não sabe; Os professores... 
eles explicam melhor... tem mais jeito pra 
falar. 

BOM, POIS A ESCOLA 
ESTA MAIS PREPARADA  

Escola possui recursos 
didáticos; ensina 
cientificamente o tema; 
oferece palestras com 
diferentes profissionais. 

 

Colabora da forma científica né... 
genética, científica, que vai explicar 
melhor né... a gente em casa vai falar do 
jeito que a gente acha; O colégio ele tem 
a responsabilidade de mostrar, como na 
aula de ciência... o corpo humano... 
quando a gente visualiza alguma coisa a 
gente aprende melhor; A aula de ciências 
que explica isso né? Sobre o corpo 
humano, sobre o desenvolvimento do 
corpo humano, anatomia e fisiologia; 
Quando eu estudei a primeira vez a 
professora explicou com livros mostrando 
e dando aula... prestam atenção; Na 
minha época também teve palestra sobre 
isso, “nois” tinha educação sexual na 
escola; Ah eu acho que é sim, porque 
geralmente quando é falado é por 
professores, por uma pessoa assim, bem 
orientada, eu acredito que é bom... se 
tem uma, é uma, uma pessoa pra falar ou 
uma palestra ou ser falado isso na escola 
talvez por mais que eles ouçam do, da, 
de uma forma errada, mas eles já 
ouviram da, a maneira certa né. 

16 19,8% 

BOM, POIS PROMOVE A 
EDUCAÇÃO SEXUAL 

Apresenta explicações, 
dissemina ensinamentos; 
promove conscientização 
e orientação. 

 

 

Estão apenas explicando o que é certo e 
o que é errado; O professor está ali pra 
ensinar. Pra falar o que acontece, o que 
não acontece; Eu acho que tipo.... 
Conscientização... A escola tem o papel; 
A escola pode dar uma orientação né, 
humm, desde que não passe, que não 
passe a sua insegurança né; Ali é bem 
dizer a segunda casa deles né, então 
tudo que se passar ali, tudo educativo né; 
Todas as curiosidades que a minha filha 
tem vêm de dentro da escola. 

15 18,5% 
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BOM, MAS NÃO 
DEVERIA FALAR DE 
ALGUNS TEMAS 

Não deveria distribuir 
preservativo e falar de 
sexo e não abordar a 
temática da 
homossexualidade. 

Eu já ouvi falar que tem escola que 
distribui camisinha pra evitar a gravidez. 
Isso não é conscientização; Eu acho que 
eles tinham que assim falar sobre isso 
mas não né já... que nem já prevenindo 
eles ali... falar pra eles que ... sexo não 
ainda né; Um outro pessoal que tava aí, 
daí tava falando que vai ensinar, você 
pode ficar com homem e você pode ficar 
com mulher. Eu acho que isso não é 
certo entendeu; Não sou homofôbica, não 
sou nada... Eu acho que a escola trata 
como algo muito normal, hoje pode tudo. 
Tanto é que as escola hoje estão 
tomadas; Muitos familiares se você for 
falar eles acham que é um... final do 
mundo falar aquilo ali, que é uma coisa 
que todo mundo vai aprender e vai 
acabar fazendo. 

13 16% 

BOM, POIS COLABORA 
COM A PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS E GRAVIDEZ 

Atua na promoção, 
prevenção de doenças e 
orienta sobre gravidez 
precoce ou indesejada. 

 

Ensina algumas coisas né sobre 
prevenção de doenças; Ah, tem que 
ensinar né, a se prevenir sobre doenças 
eu acho né; É, eu acho que dar uma 
orientação que nem, explicar sobre usar 
preservativo; Ensinar sobre sexo; O que 
que é uma relação sexual, eu acho que 
vem ao caso da escola também; Ensinar 
sobre gravidez; Começa a ter relação, já 
pega ou engravida a menina é uma 
responsabilidade que eles nem sabem 
como que vai ser né; As vezes entrou ali 
dentro da sala de aula, o professor fez 
um comentário sobre aquilo, ‘opa, olha, 
se eu tivesse deixado ele fazer aquilo, eu 
podia ter engravidado’. 

12 14,8% 

TOTAL DE RESPOSTAS   81 100% 

 

 A categoria Bom, pois ajuda os pais (30,9%) recebeu o maior número de 

respostas, ou seja, para os participantes a escola colabora no sentido de auxiliar a 

explicar o tema e reforçar nas orientações que os pais fazem aos filhos. 
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5.8 Qual a idade é mais apropriada para falar do te ma? 

 A tabela 10 apresenta a categorização das respostas dos participantes em 

relação a idade que acham ser mais adequada para conversar com o filho/a sobre sexo 

e sexualidade.  

Tabela 10. Critérios, exemplos e porcentagem de respostas quanto a idade adequada 
para falar sobre sexualidade com as crianças. 

CATEGORIAS 

CRITÉRIOS (Respostas 
relacionadas a...) 

Exemplos das respostas  Freq. % 

IDADE 

06 anos 

 

Com 6 aninhos você já pode começar... 
porque ó, com 6 anos ela entrou, com 7 
ela tava na segunda série. Então com 7 
anos foi quando o menino, né, pegou no 
bumbum dela, ela chegou bem... 
chorando em casa e tal. Então tipo assim, 
então eu acho importante, não precisa 
falar de sexo pra criança. 

2 4,4% 

IDADE 

07 anos 

 

Olha, a partir dos 7 anos ou quando 
surgir curiosidade deles você já tá ali com 
a resposta pronta; Então eu venho 
tentando orientar ela desde os nove anos 
né... algumas abordagens sobre o corpo 
desde 7, 8 anos né porque, que vai 
crescendo vai desenvolvendo. 

2 4,4% 

IDADE 

08 anos 

Eu acho que desde uns 8 anos por aí já 
tem que tá alertando eles né; Eu acho 
desde os oito anos porque as crianças 
estão muito evoluída; Ah de uns 8 para 
cá, porque uns 8 ano já tá bem entendo 
as coisas. 

4 8,7% 

IDADE 

09 anos 

 

Na época de hoje não têm mais idade né, 
porque hoje em dia, as crianças se 
revelam desde cedo... a partir dos 09, 10 
anos o, a piazada, meninada, já diz que é 
lésbica, já diz que é gay... então quanto 
mais cedo for tratado é melhor né. 

2 4,4% 

IDADE 

10 anos 

Ah eu acho que nessa idade 10 anos pra 
frente já tem que...; Eu acho que dessa 
idade aí, a partir dos 10; Acho que 10 
anos, é hora que as meninas começam a 

11 23,9% 
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 menstruar; Eu acho que na idade da 
minha, 10 anos que já tem curiosidade 
né. 

IDADE 

11 anos 

 

Acho que na idade dos 11 anos que ele 
completar acho que tá na hora de 
começar a explicar pra ele né; É a partir 
dos 11; A partir de 11 anos a gente já tem 
que começar a explicar.  

9 19,6% 

IDADE 

12 anos 

 

Eu penso a partir do doze... Uns doze 
anos concluído; Então, se fosse a partir 
dos 12 ou 14 anos por ai; Então a partir 
dos 12 anos; Sim, que daí já têm 12, 13 
anos que daí já entende né? A desde 
agora né? 12; Quando ela fizer 12 anos. 

9 19,6% 

IDADE 

13 anos 

 

Ah eu acho de 13 anos pra cima porque é 
muito criança ainda; Ah, ela já têm 13 
anos; 13 ano; Com 13...por ai. 

5 10,6% 

IDADE  

14 anos 

No dia de hoje né? 14, 15 anos já é. 1 2,2% 

NÃO TÊM IDADE 

Conversa em qualquer 
idade 

Eu acho que não tem idade não, porque 
a gente conversa tudo dentro de casa 
né? 

1 2,2% 

TOTAL DE RESPOSTAS   46 100% 

  

As idades de 10 anos (23,9%); 11 anos (19,6%) e 12 anos (19,6%), foram eleitas 

pelos pais como sendo as mais adequadas para conversar com os filhos a respeito do 

tema. 
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5.9 O que deveria ser ensinado pela escola e pela f amília sobre sexualidade? 

 A tabela 11 indica as respostas dos familiares sobre quais os temas achavam 

que deveriam ser ensinados pela escola e quais temas de deveriam ser ensinados pela 

família sobre sexualidade. 

Pode-se visualizar na tabela abaixo que as respostas dos familiares revelaram 

que a Escola deveria falar principalmente sobre Prevenção de DST’s e uso de 

preservativo (25,5%) e a Família sobre Respostas relacionadas a diversos contextos 

(24,4%). Também observou-se que para os participantes o assunto relacionado a 

Contracepção, Gravidez e Parto, obteve o mesmo número de respostas (14) portanto, 

acreditam que o tema deve ser abordado tanto pela Escola (14,9%), quanto pela 

Família (15,4%). 
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Tabela 11. Critérios, exemplos e porcentagem de respostas em relação aos temas que deveriam ser ensinados pela 
escola e pela família na opinião dos pais. 

CATEGORIAS 

CRITÉRIO (Respostas 
relacionadas a...) 

Exemplos das respostas  

ESCOLA  

Freq. % Exemplos das respostas  

FAMÍLIA  

Freq. % 

PREVENÇÃO DE DST’S E 
USO DE PRESERVATIVO 

Formas de transmissão, 
prevenção e tratamento de 
doenças 

 

 

Sobre as doenças, apresentar 
as doenças, apresenta cartaz; 
Sobre doenças né... É 
prevenção; Algumas com 
doenças sexualmente 
transmissível, mostrar as 
conseqüências e as formas de 
prevenir; Ensinar né, pra eles 
que eles tem que usar 
camisinha que tem que se 
cuidar; Ah falar pra eles se 
cuidar né, usar preservativo 
né; Método de se cuidar. 

24 25,5% Se proteger pra não pegar 
doenças né?; Prevenção... 
Doença venérias; Sobre a 
proteção... se cuidar com 
negócio de doença né; O 
básico, dela se cuidar; Sobre 
doença... eu expliquei, 
porque a mãe dela têm AIDS, 
porque ela queria saber o 
que que a mãe dela têm que 
as pessoas ficam falando né; 
Se proteger com camisinha, 
se proteger; Usar camisinha 
né; O preservativo. 

16 17,6% 

OUTRAS RESPOSTAS 

Respostas relacionadas a 
diversos contextos 

Eu acho que a família e o 
colégio tem que andar juntos; 
Por exemplo, eles tem o livro 
didático, né corpo humano, 
ciências, própria matéria né, 
biologia né; O professor  sabe 
usar as palavras... muitas 
vezes o pai ou a mãe não 
sabe usar as palavras ai 
confundem mais a cabeça das 
crianças; Então que melhor 
estrutura que a própria escola 
onde tem os profissionais que 

19 20,2% Tentar mostrar o que é certo 
e o que é errado; Eu acho 
assim não tem ah, o pai tem 
que falar isso o colégio tem 
que falar aquilo, eu acho que 
tem que ter uma base, né o 
pai, o colégio explicando e o 
pai apoiando; Dar mais 
atenção no estudo; Explicar a 
responsabilidade de se 
acontecer alguma coisa com 
eles chegarem e ser aberto 
com a família; Porque assim, 

22 24,2% 
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já tão ali prontos pra poder 
orientar a criança; A 
professora é a mesma coisa 
que uma mãe né; Temas 
lúdicos, assim pra eles 
entenderem melhor né.. forma 
de teatro... assim um jeito de 
educar bem... que eles possa 
prestar atenção assim. 

 

eu eu sou a mãe eu quero o 
bem pro meu filho, o 
professor é o professor dele 
ele também quer o bem pro 
meu filho porque ele está 
ensinando, então acho que 
deveria partir dos dois lados; 
Não abordo certos assuntos 
com meus filhos né, mas tem 
muita coisa que a gente 
senta e conversa e eu 
explico pra eles, é errado 
isso, é certo aquilo; Ninguém 
pode encostar em você e 
você encostar em ninguém, 
você não mostra teu corpo, 
não expõe teu corpo pra 
outra criança e nem deixa 
outra criança expor pra você, 
existe muita, descoberta ali. 

CONCEPÇÃO, 
CONTRACEPÇÃO, 
GRAVIDEZ, PARTO 

Explicar como se 
engravida; evitar uma 
gravidez precoce; falar do 
parto; aborto e 
anticoncepcional 

Anticoncepcional, ajuda 
bastante; Ultimamente tá 
tendo isso muita criança 
grávida vai pra escola e volta... 
E ultimamente tá aparecendo 
muita criança as vezes 
grávida, bem cedo; Pra não 
engravidar né?; É sobre a 
menina engravidar; Como a 
mulher fecunda; acho que teve 
uma palestra uma vez, a 
escola explicou né tudo, como 
né, tipo, acho que eles viram 
aquela parte de embrião lá, 
aquelas coisa lá né... ah sei lá, 

14 14,9% Também né evitar uma 
gravidez uma coisa assim né; 
Não engravida; É gravidez; A 
respeito dessa coisa para ter 
concepção para sair mais 
“adilante”; ...Como que 
nasciam os bebês, que era a 
famosa cegonha que trazia. 
Que até hoje em dia não tem 
como falar que é a cegonha 
mais, que eles já sempre 
sabem, então abordar o 
início, meio e fim; Gravidez; 
Falarsobre gravidez; De 
gravidez, como né? Ficar 

14 15,4% 
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acho que devia ter; ela falou 
que aprendeu como fazia 
criança, esse aí, como gera; 
Mostrar vídeos com 
depoimentos de pessoas aa 
adolescentes grávidas. 

grávida. 

 

DESENVOLVIMENTO, 
MODIFICAÇÕES 
CORPORAIS E 
AFETIVIDADE 

Descobertas e 
modificações do corpo e as 
mudanças que ocorrem 
nesta fase; Higiene 
corporal e 
Relacionamentos. 

 

A sobre namoro mais cedo; O 
corpo humano; Conversassem 
com eles... que tem uma certa 
idade para conhecer as 
pessoas; Explicaram como 
que é a vagina da mulher; 
Mostrar o corpo humano... 
Explicar tudinho o que qui é 
uma sexualidade... explicar 
como é o corpo, os nomes; 
Como eles descobrem o 
corpo; Usar o absorvente; 
Mais assim, namoro, paquera; 
Com as meninas o caso de 
menstruação mesmo né?. 

 

 

11 11,7% Cuidar amizade deles 
né...Ter essa orientação 
sobre namoro né... que não 
namora na escola, escola é 
pra estuda; A família ela vai 
ensinar a criança o corpo 
dela; Acho que na família daí 
ia deixar mais pro lado de 
namorar... relacionamentos; 
Ensinar pras meninas, o que 
é uma menstruação porque 
eu acho que isso não é 
obrigação da professora, de 
uma enfermeira ou de 
qualquer outra pessoa... Os 
meninos também né, alguma 
coisa eu ensinei, eu te falei 
que talvez até de lavar o pipi 
né...o que que é o pipi; É 
uma higienização, essas 
coisas porque é importante; 
quando ela tiver a primeira 
mestruação. 

16 17,6% 

NÃO TÊM OPINIÃO OU 
NÃO ESPECIFICOU 

Não acha importante ser 
ensinado; Acha 

Não sei; Eu acho que não; 
Sobre tudo; É, agora esse aí 
eu não sei; Têm que falar né; 
Na escola eu acho que no 
básico, tudo. De tudo um 

11 11,7% A ensinar né que não deve 
fazer isso, não deve fazer 
aquilo, que tem certo uma 
idade né...; Eu não sei né, eu 
digamo, na minha opinião eu 

12 13,2% 
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importantemas não 
especificou os assuntos ou 
não soube responder 

 

pouco; No geral eu acho que 
pode abordar todos os 
assuntos né, e tipo assim se 
tive alguma coisa muito mais 
forte, reunir os pais e explicar; 
Sei lá, acho que todos né; 
Olha não sei te dizer também 
a escola ajuda eu não sou 
contra; Ah acho que a mesma 
coisa né. 

abordaria mais o assunto né 
eu abordaria  mais o assunto 
né; Ai, não consigo pensar; 
Ai todos eu acho; Sobre tudo; 
Ai ai agora você me apurou, 
não sei não; A família tem 
que ensinar tudo né... tudo; A 
mesma coisa... Acho que 
tudo né, falar conversar bem 
com eles. 

RELAÇÃO SEXUAL  

Ao ato sexual em si 
(contato físico, 
penetração); conversar 
sobre a prática sexual; 
sobre violência sexual. 

 

As criança né tinha que 
esperar né, não sexo cedo 
né...; Sobre sexo; Conversar, 
dizer como que é ter uma 
relação; Explicava que tem 
que ter uma certa idade; Como 
ter relação; Falar sobre sexo; 
A relação sexual; De relação 
também, como acontece 
relação; Seria o “estrupo” né. 

10 10,6% Essa parte de sexual de 
homem com mulher; Eles, 
daí cai nas drogas ... por 
causa do sexo; É que nem 
do sexo mesmo; A parte do 
sexo, do ato; Seria prevenir o 
sexo; Sobre sexo; Na família 
sobre sexo né.  

 

7 7,7% 

HOMOSSEXUALIDADE  

Falar de um 
relacionamento 
homossexual, da aceitação 
da orientação sexual e 
homofobia. 

Tem, esse negócio de 
sexualismo; Essa parte desse 
negócio de sexualismo de 
mulher com mulher e homem 
com homem já fica meio difícil 
com a gente; Todos, mas 
principalmente o preconceito 
porque, porque é na escola 
que você vê onde é moda 
menina com menina, homens 
não, mas menina com menina 
é moda, então o preconceito é 
muito grande; A escola, podia 
trabalhar a sexualidade assim 

5 5,4% Opinião de sexo eu acho que 
tem que ser a família; Sobre 
homossexualismo; Não sei 
se posso explicar pra você, 
eu penso assim, que a gente 
tem uma escolha, como a 
gente tem na vida inteira, à 
não beber, à não fumar, à 
não fazer..., então a gente 
também tem a opção. Se eu 
tomar eu vou virar uma 
bêbada, se eu me prostituir, 
eu vou virar uma prostituta, 
se eu arrumar uma parceira 

4 4,3% 
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tipo... homossexualidade né... 
assim, a igualdade né, 
respeita; ... Respeita aquilo lá, 
ele é piá, se veste de menina, 
tudo bem. Não precisa tirar 
sarro, não precisa, né. Só 
respeita, não precisa. 

feminina, eu vou virar 
lésbica, então é assim é 
opção, opção... eu explico 
pra ela: fia, não é normal. 

TOTAL DE RESPOSTAS   94 100%  91 100% 



89 

 

6 DISCUSSÃO 

 

 No nosso idioma, a palavra sexo tem muitos significados. Sexo é uma palavra 

que designa o gênero masculino ou feminino, servindo para uma distinção biológica 

entre homens e mulheres, a partir da qual se definem papéis e atribuições sociais, e 

que variam conforme a cultura. Também pode referir-se a qualquer atividade que 

resulte em sensação de prazer no corpo ou, mais especificamente, nos órgãos 

genitais do homem ou da mulher. Pode significar, ainda, o ato sexual em si, “fazer 

sexo”, significando manter relações sexuais. No ser humano, no entanto, o ato 

sexual não é, como em outros animais, um ato puramente biológico. Ele envolve 

sentimentos, experiências anteriores, história familiar, orientação sexual, 

características físicas e até espiritualidade. Todos esses aspectos influenciam a 

percepção sexual das pessoas e sua maneira de envolvimento com o ato sexual 

(AMARAL, 2007). 

 A palavra sexualidade, por outro lado, tem um sentido mais amplo. Envolve a 

percepção que se tem do próprio corpo e do corpo do outro. Envolve rituais de 

aproximação, desejo, fantasia, palavras, sensações, emoções, imagens e 

experiências. Sexualidade não se relaciona somente com a questão do sexo e dos 

atos sexuais, mas também com os prazeres e sua relação com o corpo e a cultura 

compreendendo o erotismo, os desejos e o afeto; até questões relativas a 

reprodução, saúde sexual e utilização de novas tecnologias (SILVEIRA, 2010). 

A educação sexual, como já dito no início deste trabalho, engloba as 

dimensões, biológica, sociocultural, psicológica e espiritual, da sexualidade, 

integrando um domínio cognitivo (informação), um domínio afetivo (sentimentos, 

valores e atitudes) e um domínio comportamental (comunicação, tomada de 

decisões e outras competências pessoais relevantes). É um processo que abrange a 

transmissão de informação e o desenvolvimento de atitudes relacionadas com a 

sexualidade humana, objetivando promover atitudes e comportamentos saudáveis 

(ME – GTES, 2007). 

 O diálogo entre a família e a escola é fundamental para o desenvolvimento da 

sexualidade dos indivíduos. Portanto, se à família cabe um relacionamento mais 

íntimo e profundo, à escola caberá um relacionamento mais planejado e sistemático. 

A escola constitui-se em um ambiente altamente favorável ao desenvolvimento da 
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sexualidade, pois proporciona às crianças, desde cedo, a socialização entre pares e 

o convívio entre os sexos. Assim, tanto em casa, quanto na escola, é imprescindível 

que se comunique sobre sexualidade de forma positiva e atenta, adequada às 

curiosidades das crianças e adolescentes, em relação a fatos e comportamentos 

(VILELAS JANEIRO, 2008). 

 Na rede municipal de ensino de Foz do Iguaçu-PR, é no 5o ano do ensino 

fundamental que os alunos entram em contato pela primeira vez, via conteúdo 

curricular, com alguns assuntos relacionados a sexualidade. É geralmente nesta 

idade que muitos familiares tentam também, iniciar o diálogo com os filhos sobre 

esta temática, pois, habitualmente meninos e meninas estão apresentando intensas 

transformações físicas decorrentes do amadurecimento e do desenvolvimento 

sexual – a puberdade – a qual envolve tanto processos fisiológicos como 

psicológicos (BEE e BOYD, 2011). 

 O presente estudo se insere neste contexto. Familiares, principalmente mães 

de alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Foz do Iguaçu-PR 

aderidas ao PSE, foram entrevistadas sobre o que pensam quanto à realização da 

“Educação Sexual” na escola. A primeira constatação foi a baixa adesão dos pais ao 

convite feito para participação da pesquisa. O índice de devolução dos convites de 

nossa pesquisa foi de 12%, estando abaixo do índice apontado pela literatura, que é 

de 25% (MARCONI e LAKATOS, 2005). Não foi possível identificar o motivo de uma 

adesão tão baixa dos participantes, uma vez que outros estudos, como os de 

Barbosa, Costa e Vieira (2008) e de Vilelas Janeiro (2008) obtiveram índices entre 

31 a 35%, que estão próximos do que afirma a literatura. 

Na presente pesquisa, dos que concordaram em participar, a maioria foram 

mães (78,2%). Diversos outros estudos também demonstraram que a adesão das 

mães foi maior quando convidadas a dialogar sobre temas atrelados a Educação 

Sexual, o que demonstra poder existir uma possível responsabilização sobre as 

mulheres na tarefa do diálogo com o filho/a (HOLANDA, MACHADO, VIEIRA e 

BARROSO, 2006; REIS, 2008; BARBOSA, COSTA e VIEIRA, 2008; ALMEIDA e 

CENTA, 2009; MAIA e SPAZIANI, 2010; QUEIRÓS, PIRES, MATOS, et al, 2016). 

Quanto ao conceito Sexo o estudo mostrou que os participantes, no geral, 

sabem a que o termo de refere (65,1%), porém, não tem muita clareza sobre a 

definição de Sexualidade, entendendo-a como a Orientação sexual (30%) de uma 
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pessoa. Uma pequena porcentagem, atrelou o termo a Auto-descoberta (18%) ou 

não conseguiam conceituar o termo (16%). Diferentemente da presente pesquisa, 

outros estudos apontaram que a Sexualidade era entendida pelos pais com uma 

ênfase na genitalização (sexo, transformações do corpo humano, órgãos genitais e 

doenças sexualmente transmissíveis) (MAIA e SPAZIANI, 2010; RODRIGUEZ, 2010; 

QUEIRÓS, PIRES, MATOS, et al, 2016). 

 Diante dos resultados expostos, percebe-se que a sexualidade parece ainda 

ser encarada como um tema de pequena projeção e aprofundamento no cotidiano 

dos indivíduos, o que faz com que as pessoas carreguem e disseminem uma série 

de desinformações. Segundo Araújo, Pinto, Andrade e Santos (2015), os pais ao se 

depararem com a entrada dos filhos na adolescência são tomados por dúvidas, 

anseios, angústias, expectativas, principalmente relacionadas à sexualidade e neste 

processo, muitas vezes, sentem-se incapazes de orientar, ajudar seus filhos nesta 

nova vivência e educá-los para exercer sua sexualidade com prazer e 

responsabilidade. Portanto, é necessário melhorar o grau de informação e de 

formação dos pais sobre o tema (educação formal, não formal e informal) e saber 

reconhecer as influências fundamentais para a formação de conceitos em 

sexualidade (MAROLA, SANCHES, CARDOSO, 2011). 

 Nenhuma pesquisa foi encontrada especificamente sobre como a escola 

poderia auxiliar os pais na orientação dos filhos quanto a sexualidade. Como parte 

da metodologia de pesquisa, Maia e Spaziani (2010), forneceram plantões aos pais 

para esclarecimento e ajuda em situações cotidianas de orientação sexual às 

crianças em idade pré-escolar, oferecendo sugestões de materiais (livros e textos) 

de apoio. Murta, Rosa e Menezes et al (2012) avaliando indicadores de validade 

social de um programa relacionado a Direitos Sexuais e reprodutivos na Escola, 

propuseram oficinas de intervenção com adolescentes, familiares e professores. 

Todas as mães e pais foram convidados a participar de quatro oficinas, mas apenas 

três mães compareceram em duas sessões. Portanto, estes dados demonstram, que 

mais estudos precisam ser conduzidos no sentido de investigar quais meios a escola 

poderia oferecer para auxiliar os pais nesta tarefa, e desta forma, otimizar a 

participação deles nestas estratégias oferecidas. É necessário que existam 

iniciativas dentro do ambiente escolar que auxiliem aos pais sobre como trabalhar a 
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orientação da temática, contribuindo para minimizar dúvidas e ampliando os espaços 

de discussão sobre a Educação sexual. 

 Outro dado constatado pela pesquisa, é que a maioria dos familiares, 

afirmaram conversar com os filhos principalmente sobre assuntos relacionados ao 

Desenvolvimento, transformações e cuidados com o corpo (19,3%), Relações 

afetivas (15,1%), Prevenção de DST’s (15,1%), Violência Sexual e pornografia 

(15,1%). Os entrevistados consideraram difícil conversar sobre o Comportamento 

sexual (37%), ou seja, falar sobre a prática do ato sexual em si, do contato físico, de 

como usar um preservativo na relação, da penetração e violência sexual. Em 

contrapartida consideram fácil falar daSexualidade, afeto e intimidade (24,2%), ou 

seja, possuem mais tranquilidade para abordar sobre o início de um namoro, dos 

atos de carinho, da virgindade, dos desejos e sentimentos que afloram na faixa 

etária. Também foi constatado que os pais sentem facilidade para conversar sobre o 

Desenvolvimento e transformações corporais (22,1%), ou seja, o mesmo assunto 

que afirmaram conversar mais com os filhos. 

 Várias pesquisas têm constatado que os pais, atualmente, reconhecem a 

importância de dialogar com os filhos, e têm demonstrado tranquilidade nas 

conversas relativas aos assuntos relacionados ao Sexo e Sexualidade. A 

consequência dessa mudança de atitude parental tem sido o estreitamento dos 

laços, a melhora na comunicação, bem como a redução dos comportamentos de 

risco de crianças e adolescentes (ALMEIDA E CENTA, 2009; MAIA E SPAZIANI, 

2010; MOREIRA, ROCHA, PUNTEL E FOLMER, 2011; SALOMÃO, SILVA E CANO, 

2013; ROCHA E OLIVEIRA, 2015; QUEIRÓS, PIRES; MATOS, et al, 2016). Por 

outro lado, alguns pais relatam interesse de conversar com os filhos sobre a 

temática, mas não sabem como fazê-lo e quando o fazem apresentam dificuldades e 

constrangimentos, mantendo a conversa em um nível superficial (QUINTAL, 2012). 

Alguns expressam que essa dificuldade está relacionada com a maneira como 

receberam a educação dos próprios pais no passado, ou seja, de forma repressiva e 

autoritária (HOLANDA, MACHADO, VIEIRA e BARROSO, 2006; BARBOSA, COSTA 

e VIEIRA, 2008; ALMEIDA e CENTA, 2009; NERY, FEITOSA, SOUSA e 

FERNANDES, 2015; ARAÚJO, PINTO, ANDRADE e SANTOS, 2015). 

 As pesquisas têm mostrado também, que os assuntos sobre os quais os pais 

mais tem dialogado com os filhos são sobre as DST’s/HIV, relação sexual, namoro, 
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contracepção e gravidez precoce (BARBOSA, COSTA e VIEIRA, 2008; SALOMÃO, 

SILVA e CANO, 2013; NERY, FEITOSA, SOUSA e FERNANDES, 2015;QUEIRÓS, 

PIRES; MATOS, et al, 2016). No presente estudo, os pais conversam e acham mais 

fácil falar com os filhos sobre as Modificações corporais que acontecem na 

puberdade, mas não deixam também de ter preocupação em dialogar sobre 

Relações afetivas e Prevenção de DST’s. 

 Sabe-se que quando os pais possuem conhecimento sobre temas da 

sexualidade que julgam necessários, tendem a conversar mais com os filhos e de 

uma forma mais detalhada (QUINTAL, 2012). Entretanto, em muitos casos, as 

principais dificuldades sentidas pelos pais estão associadas a abordagem de tópicos 

muito específicos, o que alude ao sentimento de falta de conhecimento, competência 

e vontade para providenciar uma educação plausível a este nível. Portanto, acabam 

em optar por conteúdos considerados seguros, ligados ao desenvolvimento físico e 

às consequências negativas da prática sexual desprotegida, evitando assuntos mais 

sensíveis como o prazer e as decisões nas relações sexuais.  

 No presente estudo, a maioria das respostas dos pais indicou que os mesmos 

compreendem o significado de sexo (65,1%) e alguns relatam conversar sobre a 

relação sexual com os filhos (14,3%). No entanto, a maioria ainda acha difícil falar 

sobre o comportamento sexual (37%), sendo que a complexidade e desconforto 

aparecem, quando a explicação do ato sexual por parte dos pais, exige dar alguma 

ênfase a penetração, ao coito. Porém, também ficou evidenciado na categoria 

Sexualidade, afeto e intimidade (Tabela 7), que a maioria dos pais (24,2%) 

considerava mais fácil e acessível falar sobre o ato sexual, quando o cunho da 

explicação estava mais relacionada aos momentos de envolvimento íntimo e afetivo 

da relação sexual.  

 De acordo com Gonçalves, Faleiro e Malafaia (2013) os pais ainda se 

deparam com barreiras para o estabelecimento da educação sexual em casa, pelo 

valor negativo atribuído ao sexo, por acreditarem que os filhos não são seres 

sexuados e/ou por considerarem que o diálogo antecipa a prática do ato sexual. Na 

presente pesquisa, a categoria Bom mas não deveria de falar alguns temas (Tabela 

9), revelou que poucos pais (16%), verbalizaram não serem a favor da distribuição 

de camisinha e acham que o assunto sobre sexo e sexualidade não deveria ainda 

ser falado com os filhos no ambiente da escola. O tema da homossexualidade 
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também foi mencionado como um assunto não importante a ser ensinado pela 

escola. 

Queirós, Pires, Matos et al (2016) também apontam, que ainda existe a 

dificuldade da família em inserir a temática sexualidade entre os assuntos debatidos 

com os filhos, e os principais fatores são a vergonha e a timidez (de ambas as 

partes). Moreira, Rocha, Puntel e Folmer (2011), ressaltam que os adultos de 

referência (pais, professores e profissionais da saúde) costumam apresentar algum 

receio em trabalhar o tema sexualidade com seus filhos, alunos e pacientes, 

alegando despreparo para conduzir as discussões e temendo perguntas que 

poderiam surgir. Os pais, também possuem medo de incentivar seus filhos às 

práticas sexuais, e por isso, acabam por limitar o diálogo. No entanto, este 

panorama parece estar sofrendo alguma alteração positiva. Estudos como de 

Holanda, Machado, Vieira e Barroso (2006) e Vilelas Janeiro (2008) encontraram 

que 66 a 68% dos pais, não relataram medo de que o diálogo pudesse despertar 

precocemente em seus filhos a curiosidade ou o desejo sexual; bem como a 

educação sexual na escola pudesse despertar nos seus filhos comportamentos 

sexuais precoces. 

Atualmente os programas de educação sexual no ambiente escolar, estão 

sendo vistos como favorecedores da construção de fatores de proteção para a 

saúde sexual e reprodutiva de crianças e adolescentes, como fonte de apoio social 

para as famílias e de sensibilização aos docentes para o trabalho em equipe, o 

autocuidado e o cuidado com o aluno (MURTA, ROSA E MENEZES, et al, 2012). 

Segundo Cavasin (2007), são incontestáveis os benefícios da inclusão de 

temas como a sexualidade e saúde reprodutiva no contexto educacional, uma vez 

que a escola é um espaço de convívio importante para crianças e adolescentes, de 

ambos os sexos, além de possuir competência e seriedade para divulgar 

informações consistentes e de qualidade, contribuindo dessa forma na prevenção 

dos comportamentos de risco. Matos et al (2014) afirmam que a educação sexual é 

crucial para reduzir os comportamentos sexuais de risco ou pelo menos não permitir 

o seu aumento. 

Neste mesmo sentido é que o Programa Saúde na Escola (PSE) propõe a 

linha de Educação para Saúde Sexual, Saúde reprodutiva e Prevenção de 

DST’s/HIV, com o intuito de realizar atividades abordando estas temáticas no 
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cotidiano da escola. Por este motivo, optou-se por entrevistar pais das escolas 

aderidas ao PSE em Foz do Iguaçu-PR, uma vez que este programa visa trabalhar o 

tema da sexualidade como uma das ações essenciais, complementando a 

abordagem já presente no conteúdo curricular formal, porém, com um foco mais 

específico proporcionado pelo próprio programa. 

Apesar de algumas dificuldades ainda serem encontradas no debate do 

assunto, os participantes de nossa pesquisa, consideram que o principal 

responsável por educar os filhos em relação asexualidade é a Família (73,5%), 

porém, também concordam que a Escola colabora muito na abordagem e orientação 

dos alunos (30,9%). Os pais do presente estudo estabeleceram que a idade 

apropriada para conversar com os filhos sobre este temaseria entre os 10 e 12 anos. 

Os participantes, também apontaram que a Escola deve falar prioritariamente sobre 

Prevenção de DST’s e uso de preservativo (25,5%) e a Família sobre ter uma 

conversa atrelada a diversos contextos (24,2%). E que temas relativos a 

Contracepção, Gravidez e Parto deveriam ser falados tanto pela Escola (14,9%) 

quanto pela Família (15,4%). 

 É necessário reforçar que as manifestações de sexualidade afloram em todas 

as faixas etárias (NUNES E SILVA, 2000, p.52). Como geralmente, a partir dos 10 

ou 12 anos, tanto os meninos quanto as meninas começam a apresentar 

transformações físicas corporais; talvez as respostas dadas pelos pais de nosso 

estudo, estejam atreladas ao fato de que a preocupação com diálogo seja feita com 

maior atenção, no período mais perceptível para os familiares, da exacerbação da 

sexualidade dos filhos. 

 Ficou evidente ainda, que mesmo os participantes tendo considerado a 

Família como sendo a principal responsável pela Educação Sexual dos seus filhos, 

os pais não deixaram de enfatizar que a Escola também possui um papel essencial 

e intenso no debate e aprendizado desta temática. Da mesma forma, é importante 

salientar que muitos pais deixaram transparecer em suas falas, que o ideal seria que 

a conversa fosse feita por ambas as partes de forma articulada, ou seja, o que se 

aborda em casa, também precisa ser explicado na escola. Os familiares têm muita 

confiança nos professores e sabem do seu potencial para ensinar de uma forma 

didática e científica, bem como, consideram o ambiente escolar como sendo a 

segunda casa dos filhos. 
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 A maior parte das pesquisas corroboram com as informações encontradas 

neste estudo, pois os autores que tem se empenhado no estudo desta temática, 

afirmam que mesmo que alguns pais concordem que a Educação sexual deva ser 

feita prioritamente pela Família, também reconhecem o papel da Escola como 

educadora, pois levam em consideração que os pais que não conversam com os 

filhos em casa, colocam para escola, esta responsabilidade (BARBOSA, COSTA E 

VIEIRA, 2008; HOLANDA, MACHADO, VIEIRA E BARROSO, 2006; ALMEIDA E 

CENTA, 2009; RODRIGUEZ, 2010; QUEIRÓS, PIRES; MATOS, et al, 2016).  

 Em contrapartida, outros autores, admitem a responsabilidade da Educação 

Sexual, como sendo própria da Escola, porém, mesmo considerando a escola como 

instituição de eleição, ao mesmo tempo, afirmam que o tema, deveria ser tratado 

também pelas famílias (VILELAS JANEIRO, 2008; GONÇALVES, FALEIRO E 

MALAFAIA, 2013; ROCHA E OLIVEIRA, 2015). Araújo, Pinto, Andrade e Santos 

(2015) concluíram em uma revisão integrativa, que para alguns pais, os assuntos 

relacionados à sexualidade devem ser abordados em parcerias entre a família e os 

meios sociais em que o adolescente estar inserido, bem como escolas e unidades 

de saúde. 

 Concordamos com Gonçalves, Faleiro e Malafaia (2013) quando apontam 

para a necessidade do estabelecimento da educação sexual emancipatória dentro 

do contexto familiar e escolar, para assim informar, esclarecer e orientar crianças e 

adolescentes quanto a práticas seguras da sexualidade, sendo que a participação 

dos pais e professores seja relevante para que os indivíduos assumam seu corpo e 

sua sexualidade com atitudes positivas, livre de medo, culpa e preconceito. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Buscou-se neste trabalho descrever o que pensam os pais de alunos do 

ensino fundamental das escolas municipais de Foz do Iguaçu-PR aderidas ao PSE 

sobre a realização da “Educação Sexual” na escola. Poucas pesquisas científicas 

abordam a questão do diálogo da família com os filhos em relação a Educação 

Sexual. Desse modo, este trabalho destaca-se por investigar a opinião dos pais em 

relação a este tema tão importante para saúde de indivíduos em idade escolar que 

estão vivenciando a fase da puberdade e das descobertas da sexualidade.  

Os resultados permitiram concluir que os pais: 

1. Sabem conceituar o termo Sexo, mas não têm muita clareza sobre o termo 

Sexualidade, entendendo esse último como a orientação sexual de uma 

pessoa; 

2. Conversam com os filhos principalmente sobre Transformações corporais e 

cuidados com o corpo, Relações afetivas, Prevenção de DST’s, Violência 

sexual e pornografia; 

3. Consideram difícil conversar sobre o Comportamento sexual, tendo mais 

facilidade para falar com os filhos sobre Sexualidade, afeto, intimidade e 

sobre Transformações corporais;  

4. Pensam ser a Famíliaa principal responsável pela educação sexual dos filhos 

e acham que a idade apropriada para falar do tema com os mesmos é entre 

10 e 12 anos; 

5. Afirmam que a Escola deve falar prioritariamente sobre Prevenção de DST’s e 

uso de preservativo e a Família sobre Diversos contextos da sexualidade; 

6. Reconhecem o papel essencial exercido pela Escola no debate e aprendizado 

dos temas da sexualidade, afirmando que o ideal seria que a conversa fosse 

feita em conjunto, por ambas as partes. 

 

Essas conclusões levam a consideração de que todo o trabalho de educação 

sexual deve ser conjunto e interdisciplinar, pois a sexualidade é, também, construída 

coletivamente, em uma determinada sociedade e cultura. Mas essa conclusão não é 

nova, não é uma exclusividade dos achados da presente pesquisa. Mas como então, 

inserir a família no diálogo com a escola? Como ajuda-los a ouvir e conversar com 
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seus filhos num processo de educação sexual emancipatório? Como estruturar um 

programa de ensino que contribua com uma educação sexual adequada, atualizada 

e motivadora para todos os protagonistas? Pais, filhos e professores? 

É inegável que o ambiente educativo da escola se constitui num cenário 

apropriado para o desenvolvimento de atividades relacionadas à Educação Sexual, 

assim como para promoção do senso de autorresponsabilidade e compromisso 

quanto à sexualidade das crianças e adolescentes (JARDIM e BRÊTAS, 2006; 

(REIS e MAIA, 2012). Apesar de se reconhecer a importância de se realizar este 

trabalho junto aos alunos, observa-se que são poucas as escolas que incluem em 

suas práticas pedagógicas a discussão ampliada sobre sexualidade (GONÇALVES, 

FALEIRO e MALAFAIA, 2013), e menos ainda as que incluem algum trabalho de 

orientação, apoio e esclarecimento aos pais sobre como abordar temas de 

sexualidade com seus filhos. 

A abordagem da sexualidade não deve estar restrita apenas a transmissão de 

informações sobre os aspectos físicos do ato sexual, é essencial, também, que 

exista discussão sobre os sentimentos e comportamentos, dentro de um enfoque 

sociocultural, abrangendo a saúde reprodutiva, as relações de gênero, as relações 

interpessoais, o prazer corporal e a autoestima, uma vez que, a sexualidade, tem 

uma dimensão histórica, ética e política que abrange todo o ser: corpo e espírito, 

razão e emoção (MONTARDO, 2008).  

 Mesmo que os PCN’s amparem que a educação sexual seja incluída de 

maneira transversal pela escola, algumas barreiras ainda têm dificultado para que 

esta abordagem seja feita de forma tranquila e acessível às crianças e adolescentes, 

pois a repressão cultural e religiosa; despreparo dos professores sobre o tema; falta 

de conhecimento dos familiares sobre conceitos básicos de sexualidade e 

dificuldades no diálogo com os filhos, entre outros fatores, contribuem para uma 

morosidade na inserção efetiva e abrangente da temática no ambiente escolar. 

Pontua-se também que possíveis mudanças no currículo escolar, podem afetar 

diretamente no ensino da Educação sexual como tema transversal, pois a nova 

proposta da BNCC indica um retrocesso para no ensino da sexualidade, 

preconizando que a abordagem será reduzida apenas ao componente da Biologia. 

Neste contexto, ações como as do Programa Saúde na Escola (PSE), 

precisam ser vistas com grande prestígio pelos profissionais da educação e da 
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saúde, pois esta intersetorialidade pode proporcionar uma amplitude de saberes e 

melhorar o trabalho e planejamento de ações para diversos assuntos, principalmente 

os relativos a Educação Sexual.  

Quando se trabalha com ajuda de diversos setores (apoio da escola, 

unidades de saúde, conselhos locais comunitários, família, etc.) entende-se que 

existe uma melhora do ensino para crianças e adolescentes, além de uma reflexão 

mais sólida dos assuntos debatidos, com resultados mais específicos para realidade 

na qual o indivíduo está inserido. 

Assim aponta-se algumas das diretrizes que poderiam nortear a proposição 

de programas de ensino em Educação Sexual que abranjam os pais no processo: 

 1. Fornecer palestras periódicas aos familiares sobre Sexualidade, assim 

como promover grupos de reflexão na escola para pais, visando, estimular familiares 

a refletir sobre atitudes e expor dúvidas; 

 2. Proporcionar aos familiares acesso a materiais de leitura, vídeos, filmes, 

sites, entre outros, relativos a temática, que possam ser utilizados para sanar suas 

dúvidas e também para utilizarem com os filhos; 

 3. Utilizar a Semana de Saúde na Escola, para tratar sobre assuntos relativos 

a Sexualidade e saúde reprodutiva entre familiares e estudantes. 

Os resultados aqui obtidos não podem ser generalizados para outros 

contextos, uma vez que, a amostra estudada, que respondeu ao chamado ficou bem 

abaixo do apontado pela literatura, como já mencionado. Os pais que aceitaram 

participar do estudo também podem ter se constituído numa “amostra desviada” pois 

podem apresentar algumas características que não coincidem com o todo, como ser 

pais mais participativos e disponíveis aos chamados da escola, ou estar mais 

abertos ao enfrentamento dos constrangimentos frente ao tema sexualidade. 

Neste sentido pesquisas futuras poderiam investigar as razões dessa baixa 

adesão; ou ainda elaborar e testar estratégias para alcançar a opinião de uma 

amostra maior de familiares. Outra vertente a ser pesquisada, seria comparar as 

escolas aderidas ao PSE as escolas não aderidas, buscando saber se existem 

diferenças significativas na abordagem da Educação Sexual. 

 É inquestionável a importância da família na educação sexual das crianças e 

dos jovens, porém não se pode deixar de compreender que estes indivíduos, 
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também se integram em diferentes contextos, onde vivenciam inúmeras fontes de 

comunicação. Este processo é contínuo, participativo e intersetorial. Por este motivo, 

são diversos os agentes que interferem na aprendizagem dos temas relacionados a 

sexualidade, e é neste contexto que a escola se encontra, agindo como um meio 

privilegiado para a Educação Sexual, tendo como responsabilidade ensinar, educar 

de forma a favorecer o desenvolvimento global dos alunos, fomentando atitudes e 

valores e incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autônomos e 

respeitadores. A Educação Sexual, não é tarefa de apenas uma instituição, mas diz 

respeito a família, a escola, a unidade de saúde e qualquer outro meio que esteja a 

ela relacionado (MATOS, et al, 2014). 
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9 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclare cido  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Estamos desenvolvendo uma pesquisa que tem como objetivo “Compreender o que 

pensam os pais de alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Foz do 
Iguaçu-PR aderidas ao PSE (Programa Saúde na Escola ) sobre o ensino da temática 
da “Educação Sexual”. 

A sua participação é voluntária e será muito importante para realização desta 
pesquisa. Você não terá despesas pessoais em qualquer fase do estudo e também não 
haverá compensação financeira relacionada à sua participação. De acordo com a Resolução 
Resolução n. 466/12 do Conselho nacional de Ética em Pesquisas, garanto-lhe que seu 
nome será mantido em sigilo e as informações colhidas serão para uso somente desta 
pesquisa e a divulgação dos resultados em trabalhos científicos. Esclarecemos que será 
garantido o direito de poder se retirar em qualquer momento do projeto caso não queira 
participar das atividades propostas, sem que isso lhe cause prejuízos ou penalidades. 
Qualquer informação adicional poderá ser obtida pelos pesquisadores (cynthia-
moura@hotmail.com, telefone (45) 9915-0801 e priscicabral@hotmail.com, telefone 
(45)9915-7084). 

Agradecendo sua colaboração, solicitamos ainda a declaração de seu consentimento 
livre e esclarecido neste documento. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
________________________________________ 
Priscila Paiva Cabral 

 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o 

estudo acima citado que li ou que foram lidas para mim. Eu discuti com o pesquisador 
__________________________________________________, sobre a minha decisão em 
participar desse estudo. Declaro estar ciente, de que a conversa será gravada, 
transcritaeanalisadaeos resultados serão utilizados somente para esta pesquisa e serão 
divulgados em trabalhos científicos. Recebi a garantia de que meu nome não será revelado 
e tendo recebido o contato da pesquisadora poderei pedir para sair desta pesquisa em 
qualquer momento sem nenhum prejuízo ou penalidades. 
 
Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa. 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura 
 

FOZ DO IGUAÇU, ____ de ______________ de 2016. 
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APÊNDICE B – Convite enviado aos pais e ou responsá veis 
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APÊNDICE C - Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E LETRAS – CAMPUS DE FOZ DO IGUA ÇU-PR  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – NÍVEL MESTRAD O 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  
 
 

Data da Entrevista: ____/____/ 2016           Ordem  Identificadora da Entrevista: _______ 
 

Idade: _______.                         Sexo: Feminino ( )           Masculino ( )            
Estado Civil: Casado (a) ( )         Solteiro(a) ( )            Divorciado(a) ( )            Viúvo(a) ( )            
Outro ( )      Qual? _______________. 
Escolaridade: ________________________________________. 
Profissão ___________________________________________. 
Possui alguma crença religiosa? Sim ( )           Não ( )           Se sim, qual?_______________ 
Grau de Parentesco: __________________________________. 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Questões norteadoras: 

1-Para você, o que é sexo e o que é sexualidade?   

2-Você conversa com seu filho/a sobre sexo e sexualidade? Se sim, quais seriam os 
assuntos? Se não conversa, porquê não?     

3- Qual assunto sobre sexualidade você acha mais difícil falar com seu filho/a?    

4- Qual assunto sobre sexualidade você acha mais fácil falar com seu filho/a?  

5- Na sua opinião, quem você considera o responsávelpela educação do seu filho/a sobre 
sexualidade? 

6- O que você pensa sobre a escola tratar sobre o tema da sexualidade?  

7- A partir de qual idade você acha mais apropriado iniciar a falar sobre sexualidade para 
seu filho/a?  

8- Na sua opinião, o que deveria ser ensinado pela escola e o que deveria ser ensinado pela 
família sobre sexualidade? 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento da Secretaria M unicipal de Educação 
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APÊNDICE E - Termo de Consentimento da Diretoria da  Escola 
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10 ANEXOS 

 

ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa En volvendo Humanos da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – CEP/Unio este 
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