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RESUMO 
 

Esta monografia situa-se no contexto da cidade de Videira, especificamente no 
âmbito do tema de inclusão na escola da temática sexualidade. Adolescência e 
sexualidade são temas que sempre estiveram presentes no universo de pais e 
educadores e geraram muitas polêmicas e controvérsias. Embora seja inerente a 
espécie humana ela sempre recebeu enfoque na questão da reprodução humana. 
No ano de 1997 criaram-se os Parâmetros Curriculares Nacionais com inclusão dos 
Temas Transversais em que aponta a Orientação Sexual cuja finalidade é fomentar a 
oferta de reflexões e discussões dos profissionais técnicos, dos professores e de 
toda equipe pedagógica, incluindo os pais e responsáveis pelos adolescentes. E em 
Videira? Como os alunos se manifestam sobre esta polêmica? O objetivo geral desta 
monografia foi analisar a percepção de adolescentes, do ensino fundamental de 6ª a 
9ª séries das escolas de Videira/SC, sobre a inclusão da temática sexualidade na 
escola. Como objetivos específicos estabeleceram-se: Identificar e caracterizar 
escolas municipais, estaduais e particulares e Videira/SC com ensino fundamental; 
estabelecer o perfil dos entrevistados; identificar se os alunos têm recebido 
orientações sobre sexualidade na escola; identificar se estas informações têm 
contribuído para suas expectativas; identificar se as informações recebidas sobre 
sexualidade contribuem para a prevenção de um viver saudável da sexualidade. 
Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica e 
documental e pesquisa de campo. Elegeu-se a pesquisa qualitativa, na perspectiva 
do método crítico dialético, com a utilização de recursos quantitativos. Para a coleta 
de dados foram utilizados dados documentais das escolas e questionário 
estruturado. Os dados foram analisados por meio de análise estatística, expondo os 
resultados em gráficos e interpretando-os. A partir do presente estudo foi possível 
constatar que os alunos entrevistados estão na faixa etária entre 10 a 14 anos. Que 
os alunos de ambas as escolas recebem orientações sobre sexualidade na própria 
escola e, também, predominantemente os alunos receberam informações sobre 
sexualidade de suas famílias. Majoritariamente os alunos concordam ser 
importantes as orientações sobre sexualidade serem fornecidas na escola. 
 
Palavras-chave: Sexualidade. Parâmetros Curriculares Nacionais. Percepção de 
alunos. Videira/SC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This monograph is located in the context of the city of Videira, specifically within the 
scope of the theme of inclusion in the sexuality school. Adolescence and sexuality 
are themes that have always been present in the universe of parents and educators 
and have generated many controversies and controversies. Although inherent to the 
human species, it has always been focused on the issue of human reproduction. In 
1997, the National Curriculum Parameters were created with the inclusion of 
Transversal Themes in which Sexual Orientation points out, whose purpose is to 
encourage the offer of reflections and discussions by technical professionals, 
teachers and the entire pedagogical team, including parents and guardians. 
teenagers. And in Videira? How do students express themselves about this 
controversy? The general objective of this monograph was to analyze the perception 
of adolescents, from the 6th to 9th grade of Videira - SC schools, about the inclusion 
of sexuality in school. Specific objectives were established: Identify and characterize 
municipal, state and private schools and Videira - SC with elementary education; 
establish the profile of the interviewees; identify whether students have received 
guidance on sexuality at school; identify whether this information has contributed to 
your expectations; identify whether the information received about sexuality 
contributes to the prevention of a healthy sexuality. For the development of this work, 
bibliographic and documentary research and field research were used. Qualitative 
research was chosen, from the perspective of the critical dialectical method, using 
quantitative resources. For data collection, documentary data from schools and a 
structured questionnaire were used. The data were analyzed using statistical 
analysis, displaying the results in graphs and interpreting them. From the present 
study it was possible to verify that the interviewed students are in the age group 
between 10 to 14 years old. That students from both schools receive guidance on 
sexuality at the school and, also, students predominantly received information about 
sexuality from their families. Most students agree that it is important to provide 
guidance on sexuality at school. 

 
Keywords: Sexuality. National Curriculum Parameters. Perception of students. 
Videira - SC. 
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INTRODUÇÃO 

Esta monografia de conclusão de curso situa-se no contexto da cidade de 

Videira, especificamente no âmbito da temática sexualidade na escola, com o 

objetivo de analisar a percepção de adolescentes do ensino fundamental de 6ª a 9ª 

series das escolas de Videira/SC, sobre a inclusão da temática sexualidade na 

escola.  

O interesse em elaborar o presente trabalho de conclusão de curso, com esta 

temática, inicia-se em 2019, quando da elaboração de projeto de pesquisa para o 

artigo 171 (bolsa de estudo de pesquisa), proporcionado pelo Governo do Estado de 

Santa Catarina, através da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). 

A questão sobre a sexualidade vem sendo debatido na profissão de Serviço 

Social, expresso em seminários, congressos e no interior do código de ética 

profissional de 1993. A profissão, desde final da década de 1980 constrói um projeto 

ético político que se vincula a construção de uma sociedade, sem exploração e 

dominação de classe, etnia e gênero. 

Desde a criação da profissão, já na década de 1930, dentre as intervenções 

profissionais, encontra-se aquela relacionada ao trabalho com crianças e jovens e, 

principalmente com violações de seus direitos. Entre estas violações uma sempre 

esteve muito presente, a violência sexual e exploração sexual praticada contra 

crianças e adolescentes, resultado, muitas vezes, da violência estrutural que se faz 

presente nas sociedades, influenciando o modo de ser das pessoas e contribuindo 

para a violência intrafamiliar, interpessoal e social. 

Crianças e jovens sempre estiveram expostos a todo tipo de violência. É 

somente no século XX que movimentos sociais e organismos internacionais iniciam 

discussões em torno da temática e começam a elaborar, programas, políticas, 

legislações para proteger a infância e a adolescência. 

No Brasil, a partir da constituição federal brasileira de 1988 e do estatuto da 

criança e do adolescente em 1990, implanta-se a rede de proteção contra crianças e 

adolescentes no sentido de coibir violências e protegê-las. 

Apesar da elaboração das leis e dos mecanismos de proteção criados, 

constata-se que a violência contra crianças e adolescentes não foi dissipada. Muito 

pelo contrário, o que os dados oficiais apontam é que a violência aumenta em todos 

os níveis da sociabilidade. 
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Adolescência e sexualidade são temas que sempre estiveram presentes no 

universo de pais e educadores e geraram muitas polêmicas e controvérsias. Por 

muito tempo a questão da sexualidade foi considerada um tabu, tanto na família 

como na escola. Embora seja inerente a espécie humana ela sempre recebeu 

enfoque na questão da reprodução humana.  

Cabia quase que exclusivamente, quando em famílias mais abertas ao 

diálogo, repassar aos filhos como ela acontecia como se manifestava e como 

praticá-la de forma saudável. 

 A adolescência por sua vez, é uma etapa do ser humano que começa a ser 

estudada e compreendida de forma mais abrangente somente a partir do século XX, 

quando estudiosos ligados principalmente à psicologia e à educação se debruçam 

para melhor entende-la, pois constatam sua importância de transição da etapa 

infantil para a construção da fase adulta. É nela que se intensifica a construção de 

valores morais e éticos, de edificação de um ser responsável, consciente e saudável 

e onde se dá profundas modificações psicobiológicas. Se esta fase for bem 

orientada, com certeza ter-se-á um indivíduo saudável que exerça a plenitude do ser 

adulto. 

Embora se constitua numa fase natural, sempre foi “problemática”, tanto para 

educadores como para família, por apresentar inúmeras transformações, 

principalmente quando relacionada à sexualidade.  

Na escola a compreensão da fase adolescência era tratada muito 

superficialmente em algumas disciplinas como higiene e puericultura, mas sobre 

sexualidade sempre foi omitido o seu debate. 

 Pela família, em sua grande maioria, a filha recebia noções gerais e 

superficiais, cabendo à mãe repassar o conhecimento estritamente necessário a 

jovem, das funções que mais tarde lhe caberia, de reprodutora. Ao jovem cabia ao 

pai iniciá-lo na percepção de homem como chefe de família, e de que a ele a 

sexualidade é livre. 

 Com as transformações ocorridas na sociabilidade humana, principalmente 

no decorrer do século XX, houve profundas mudanças no arranjo familiar, 

constituindo-se novos paradigmas familiares, mas a questão da sexualidade 

continuou sendo um tabu, pois a grande maioria das famílias se sente constrangidas 

de falar sobre esta temática com os filhos. 

Neste contexto, no Brasil, a partir da década de 1980, como consequência 
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das transformações que vieram acontecendo em todos os âmbitos da sociedade 

mundial e nacional, e com o aumento exponencial de violências cometidas contra 

crianças e jovens, estabelecem-se a partir da constituição federal de 1988, novas 

percepções relacionadas à adolescência e ao trato da sexualidade. 

A discussão, no Brasil, sobre a inclusão da temática da sexualidade na escola 

ganha vulto nos últimos anos, mas é uma preocupação desde a década de 1970 

com o grande risco de contaminação pelo HIV (vírus da Síndrome da Imuno 

Deficiência Adquirida - AIDS) na adolescência. Acrescida a esta preocupação, nos 

últimos anos se verifica nos meios de comunicação uma crescente erotização 

através de filmes, músicas e das redes sociais.   

No âmbito da educação, no Brasil, na década de 1990, os educadores, 

psicólogos, assistentes sociais, dentre outras categorias profissionais, iniciam 

debates sobre o desenvolvimento e inclusão na política educacional, de estratégia 

para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, com a 

inclusão do debate nas escolas brasileira. 

 No ano de 1997 criaram-se os Parâmetros Curriculares Nacionais com 

inclusão dos Temas Transversais em que aponta a Orientação Sexual cuja finalidade 

é fomentar a oferta de reflexões e discussões dos profissionais técnicos, dos 

professores e de toda equipe pedagógica, incluindo os pais e responsáveis pelos 

adolescentes. Sendo assim, o principal foco é contribuir para que os alunos possam 

desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade, garantindo-

lhes os direitos básicos de todos, como a saúde, a informação e o conhecimento. A 

partir de então, principalmente a partir de 2004 muitas questões no âmbito político e 

social têm surgido sobre a inserção do tema nas escolas com contestações e 

debates. O movimento “escola sem partido”, por exemplo, que representa a reação 

do pensamento conservador, pretende excluir do Plano Nacional de Educação os 

termos orientação sexual e de gênero. No congresso nacional são vários os projetos 

encaminhados para banir estes termos da educação. 

A sexualidade é colocada à amostra como nunca. Se, de um lado, a 

sociedade amplia o debate, e os jovens mais rapidamente têm acesso à 

“informação”, de outro lado vemos jovens se promiscuindo com altos índices de 

prostituição infantil, abuso sexual entre jovens, praticando relações sexuais mais 

cedo, sem os devidos cuidados, adquirindo doenças sexualmente transmissíveis. O 

ambiente familiar também se alterou nestas últimas décadas.  
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O modelo nuclear de família já não é o mesmo, surgindo rearranjos, onde pais 

se separam muito cedo, filhos moram ora com o pai, ora com a mãe ou avós. Os 

pais geralmente não estão em casa, pois têm de trabalhar, ficando a educação dos 

filhos delegada ou, à escola, ou, os jovens buscando informações entre eles 

mesmos. 

Assim, muitos dos jovens vão construindo uma referência da sexualidade 

baseada na relação biológica, no “ficar”, sem responsabilidade. Aliado a estas 

questões constata-se que, ao mesmo tempo em que se amplia a discussão, há um 

movimento de segmentos da sociedade, político e social, de conservadorismo no 

sentido de refrear a discussão no âmbito escolar e de impor uma direção 

moralizante na sociedade. 

Se a escola é o local onde os jovens passam a maior parte de seu tempo e 

onde ela se coloca como um complemento na educação dada no ambiente familiar, 

saudável seria que a escola fornecesse uma ampla discussão sobre a sexualidade 

contribuindo assim para a formação dos jovens. Neste sentido está previsto na 

legislação brasileira, que se discuta na escola sobre a temática. 

É neste contexto que se coloca o problema da monografia: quais as 

percepções de alunos de 6ª a 9ª séries das escolas de Videira/SC sobre a inclusão 

da temática sexualidade na escola?  

O interesse em elaborar a presente monografia e sua relevância, em 

desvendar como os jovens do ensino fundamental percebem a inclusão na escola da 

discussão sobre a sexualidade, se estas informações contribuem para sua formação 

como seres responsáveis e saudáveis, se estão recebendo ou não orientações.  

Para efetiva-la buscou-se através da pesquisa os seguintes objetivos 

específicos: identificar e caracterizar escolas municipais, estaduais e particulares de 

Videira/SC; estabelecer o perfil dos entrevistados; identificar se os alunos têm 

recebido orientações sobre sexualidade na escola; identificar se essas informações 

tem contribuído para suas expectativas; identificar se as informações recebidas 

sobre sexualidade contribuem para a prevenção de um viver saudável da 

sexualidade.  

 A contribuição que este trabalho trará para a sociedade e escolas é 

extremamente positiva, pois uma pesquisa desta natureza oferecerá dados 

científicos, servindo de base para os setores educacionais do município, 

promoverem ações concretas a serem implantadas nas escolas. 
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Para o Serviço Social este trabalho também tem efetiva relevância, uma vez 

que somos profissionais que também atuamos com este segmento e assim teremos 

elementos científicos que permitiram reflexões no curso e no segmento profissional. 

O Serviço Social é uma profissão de caráter interventivo, que surge da 

necessidade de minimizar os conflitos entre capital e trabalho. Está inserida na 

divisão social e técnica do trabalho e tem como objeto a “questão social” nas suas 

mais diversas expressões, aqui compreendida como resultante das desigualdades 

sociais provocadas pela sociedade capitalista (Iamamoto,1998). 

Juntamente com a globalização, houve crescimento nos níveis de exploração 

e de desigualdades sociais, inclusive no contexto mundial, gerando consequências 

que refletiram na classe trabalhadora, em diversas expressões, refletindo a 

estruturação do modelo societal então vigente. 

No Brasil, a reprodução das expressões das manifestações da questão social 

encontra-se ampliado, devido ser um dos países periféricos diante o capitalismo 

mundial, empreendidas no aumento da exploração a mão de obra e o aumento da 

pobreza.  

Iamamoto ressalta (2012, p. 129), “a modernidade das forças produtivas do 

trabalho social convive com padrões retrógrados nas relações de trabalho, 

radicalizando a questão social”.  

A temática sexualidade é um dos temas ressaltados neste contexto das 

manifestações da questão social, e o Assistente Social também está atrelado a 

realizar trabalhos neste sentido. 

A monografia é apresentada em quatro partes. A primeira parte refere-se à 

fundamentação teórica que a embasa, tratando-se de temáticas que auxiliam na 

compreensão do objeto da monografia, por meio de pesquisa bibliográfica. Assim, 

aponta-se concepções de autores sobre sexo e sexualidade, a discussão sobre a 

sexualidade na adolescência e o papel da família na discussão da sexualidade com 

os filhos. Introduz-se contextualização da educação sexual na educação brasileira e 

como surge a discussão dos parâmetros curriculares nacionais como uma tentativa 

de se introduzir, de forma efetiva a sexualidade nas escolas, e como se entende este 

processo, e como elas são construídas nos parâmetros curriculares nacionais do 

ensino brasileiro.  

O capítulo seguinte aponta as delimitações metodológicas onde se apresenta 

a modalidade de pesquisa adotada neste trabalho com fundamento no método 
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crítico dialético. Especifica-se os procedimentos adotados pela pesquisa, seus 

objetivos, universo, amostragem e como os dados foram coletados. Caracteriza-se o 

lócus da pesquisa, as duas escolas particulares da cidade de Videira/SC. 

O capítulo seguinte refere-se aos resultados e discussão. Este é demonstrado 

por meio de gráficos e tabelas onde são revelados os dados obtidos por meio dos 

questionários distribuídos aos alunos de 6ª a 9ª séries. Faz-se a interpretação e 

discute-se os resultados. 

Por fim apresenta-se as considerações finais da monografia. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O presente capítulo tem por objetivo apontar e fundamentar concepções 

acerca da temática sexualidade.  

1.1 SEXO E SEXUALIDADE: CONCEPÇÕES 

O referido item introduz a temática da presente monografia apresentando uma 

reflexão, apontando-se alguns conceitos sobre sexo e sexualidade encontrada em 

autores, nos parâmetros curriculares elaborados pelo Ministério de Educação, e o 

papel da família na orientação sexual. 

Atualmente é difícil se falar sobre sexualidade, inclusive com crianças e 

adolescentes. Mas não podemos deixar debater sobre essas concepções da palavra 

sexo e sexualidade, sem lembrar-se de conceituação de gênero.  

De acordo com Oliveira (2016, p. 9),  

O termo “gênero” se popularizou na década de 1990, mas começou a ser 
utilizado pela teoria social na década de 1970 como forma de propor novas 
maneiras de pensar as noções de feminino e masculino, além das 
explicações biológicas, e inserindo-as em relações sociais de poder. 

Na longa existência humana, possuímos dois gêneros: feminino e masculino. 

Ambos representam contribuições com a produção e reprodução para a espécie 

humana.  

Para Izquierdo (1992, p. 201), 

Poderíamos nos referir aos gêneros como obras culturais, modelos de 
comportamento mutuamente excludentes cuja aplicação supõe o 
hiperdesenvolvimento de Modelos que se impõem ditatorialmente às 
pessoas em função do seu sexo. Mas esta só seria uma aproximação 
superestrutural do fenômeno dos gêneros. 

Em referência à palavra sexo, nas áreas das ciências sociais, se denomina 

em uma análise sociológica, descrita como anátomo/fisiológica dos seres humanos e 

a atividade sexual.  

O sexo é um canal de comunicação, um meio de troca, articulado numa 
visão de mundo, onde estão igualmente presentes. Concepções sobre amor 
romântico, intimidade, corpo e os sentimentos a ele relacionados como 
gosto e desagrado, também estes culturalmente fabricados (HEILBORN, 
1997, p. 4). 

De acordo com os PCNs “sexo é expressão biológica que define um conjunto 

de características anatômicas e funcionais (genitais e extragenitais)” (BRASIL, 2000, 
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p. 117). 

Segundo Suplicy et al. (1998, p.23), 

O sexo é uma das formas mais profundas de contato entre duas pessoas. É 
também uma maneira de ter intimidade e mostrar o amor que se sente [...] 
quando ocorre a intimidade sexual, cresce muito a possibilidade de 
aumentar o prazer e o envolvimento dessa relação e até a alegria de viver. 

Existem vários vocabulários relativos ao campo sexual que aparecem no 

dicionário Aurélio Escolar da Língua Portuguesa (1988), dizem que: “[...] sexo é 

conformação particular que distingue o macho da fêmea, nos animais e nos 

vegetais, atribuindo-lhes um papel determinado na geração e conferindo-lhes certas 

características distintas”. 

Desse modo podemos delinear sexo como a composição particular que 

diferencia o macho da fêmea, ambos com suas características distintas. Em outras 

palavras, sexo é a identidade sexual. 

De acordo com Zerbinati e Bruns (2017, p. 2),  

A sexualidade compreendida como inerente à existência é dialeticamente 
construída em acordo com o momento histórico-sócio-cultural de cada 
sociedade e se desvela no mundo vivido de cada sujeito no decorrer de sua 
vivência, inclusive educacional, sendo a escola e a universidade, 
inevitavelmente, ambientes também permeados pela sexualidade. 

Podemos afirmar que essas definições são bastante limitadas, por se 

referirem unicamente à condição orgânica que distingue o macho da fêmea. Porém, 

a definição de sexo conta com vários outros componentes. 

Para Senem e Caramaschi (2017, p. 166),  

A palavra sexo é usualmente utilizada para distinguir a mulher do homem, o 
sexo feminino do masculino. Ela possui referencial fisiológico e está 
diretamente relacionada aos órgãos sexuais e à anatomia dos corpos, 
assim como também é utilizada para se referir ao ato sexual. 

Além do mais, a concepção do gênero masculino e feminino existe e interessa 

para distinguir a dimensão biológica, sendo originado de uma noção cultural. 

Importante observar, que os gêneros criados, surgiram para que ocorresse uma 

organização de tempo e espaço. Construindo ainda, para sistematizar ideias, 

valores, para que formulassem uma realidade social que vivemos.  

De acordo com Oliveira (2016, p. 8), 

Para as ciências sociais e humanas, o conceito de gênero se refere à 
construção social do sexo anatômico. Ele foi criado para distinguir a 
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dimensão biológica da dimensão social, baseando-se no raciocínio de que 
há machos e fêmeas na espécie humana, no entanto, a maneira de ser 
homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Assim, gênero significa que 
homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da 
anatomia de seus corpos. 

A concepção dos gêneros se dá através do processo das relações sociais. Os 

seres humanos só se constroem, se relacionam, como tal, em relação com os 

outros. “Os arranjos de gênero colocados em prática na sociedade exercem uma 

força sobre toda a vida cotidiana. Eles criam expectativas a respeito de como 

devemos agir, do que pensar e do que gostar” (OLIVEIRA, 2016, p.9). 

No campo da sociologia, a sexualidade é estudada para romper barreiras, 

padrões postos pela sociedade, regras, e até mesmo enfrentamentos que a 

sociedade possui que ainda está em constante movimento para que seja entendida.  

Afirma-se por Oliveira (2016, p.10), 

Cada sociedade atribui às pessoas funções e identidades diferentes, de 
acordo com o entendimento que têm do que é ser homem ou ser mulher. 
Assim o termo gênero é usado para definir as atitudes e comportamentos 
que são esperados de cada um dos sexos. 

No espaço da sociologia ainda, podemos entender que sexualidade é um 

assunto amplo e que precisa ser estudado com cuidado, devido às diversidades que 

apareceram na contemporaneidade.  

Conforme Gagnon (2006, p. 3), 

Ainda mais sobre essa visão, a qual passa dos impulsos puramente 
biológicos e da repressão social, para um campo de iniciativa social de 
busca por respostas que só podem ser encontradas pelo viés da sociedade 
e pelo campo da ação simbólica. 

Importante ressaltar que, o assunto sexualidade que era abordado 

antigamente, está sendo abordado ainda, com cautela e de uma forma global, para a 

conscientização das pessoas.  

De acordo com Medeiros e Oliveira (2015, p. 9),  

sobre a temática sexualidade discutida com os adolescentes, é se suma 
importância, tem uma grande relevância para a sociedade, por mais que ela 
ainda não é muito discutida, e ainda deixa os adolescentes vulneráveis as 
suas mudanças físicas e mentais, em uma fase de desenvolvimento 
peculiar, sendo vulneráveis sem entender as mudanças.   

Entretanto, esse entendimento sobre sexualidade, e esse esforço para a 

conscientização, também deve ser construído na sociedade pelas mulheres e 
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homens que a compõe. Com isso, podem estar se reconhecendo e entendendo de 

onde o ser humano vem, socializando sobre este assunto e entendendo que não 

somos os únicos que precisamos compreender, sendo isso, uma busca constante de 

aprendizagem. 

 De acordo com (SEED, 2009, p. 82), 

nas culturas em que vivemos – e hoje talvez de forma muito mais intensa e 
explícita do que em outras épocas –, o amor e a sexualidade têm sido 
significados como dimensões indissociáveis da vida humana. Para além 
disso, sua realização prazerosa nos tem sido apresentada não apenas 
como um direito de todos os seres humanos, mas como um ‘imperativo’ ao 
qual todos/as estamos submetidos e a partir do qual somos valorados/as, 
classificados/as e posicionados/as como mais ou menos bem sucedidos e 
saudáveis.  

Em relação ao sexo, deve ser analisado como qualquer outra área da vida 

comunitária. Essa construção deve ser feita, analisando as referências da atualidade 

e no contexto que há autorização.  Nesta análise ainda, no contexto coletivo, 

devemos manter neutralidade ao abordar o assunto, sem que as nossas opiniões ou 

crenças dominem a abordagem para o conhecimento. 

De acordo com o (SEED, 2009, p. 88), devemos investir nos campos 

educacionais para não nos tornarmos inquestionáveis sobre a sexualidade, para 

mantermos uma sociedade que valoriza as diferenças e os novos arranjos sociais na 

atual conjuntura. 

A sexualidade tem sua manifestação mais contundente na sexualidade como 

veremos a seguir. 

1.1.1 A Sexualidade na Adolescência 

Ocorreram várias mudanças na história em relação ao tema sexualidade. 

Atualmente, o assunto é tratado de uma forma livre de certa forma, sendo apoiada, 

refletindo na adolescência. Neste ponto de vista, o tema sexualidade faz parte do 

cotidiano na sociedade dos indivíduos, e não podemos deixar de debater, ou 

simplesmente ignora- lá. 

Pra Silva e Tonete (2006, p. 200), 

a adolescência é a fase de transição entre a infância e a idade adulta, 
quando o desenvolvimento da sexualidade se reveste de fundamental 
importância para o crescimento do indivíduo em direção à sua identidade 
adulta, determinando sua autoestima, relações afetivas e inserção na 
estrutura social.  
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Os autores Crivelari (2007, p. 19), ressalta que, 

A fase de transição marcada pelas transformações biopsicológicas promove 
a definição das características sexuais secundárias nos meninos e nas 
meninas, tornando-os aptos para se reproduzir. Ambos vivenciam um 
aumento no desenvolvimento cognitivo e na estrutura da personalidade e 
apresentam modificações externas e hormonais. 

Além disso, Siqueira (2003, p. 19), afirma que, nesta fase da puberdade, 

durante a vida, são percebidas várias modificações, principalmente as 

comportamentais, sendo o desabrochar da sexualidade, ficando evidente, fator 

importante que interfere na qualidade de vida dos adolescentes.  

Esses acontecimentos marcam o processo de evolução e o processo de 

amadurecimento no início de seus períodos reprodutivas. Esses processos 

acarretam mudanças nas características sexuais secundários nos meninos e nas 

meninas, onde ocorre o amadurecimento de ambos os aparelhos reprodutores, 

causando impacto no desenvolvimento sexual. 

De acordo com Martins e Arcor (2015, p. 41), afirmam essas mudanças nessa 

fase da adolescência. 

As alterações de voz, o crescimento do corpo, o aparecimento de pelos nas 
axilas e zonas púbicas, a menarca são muitas vezes encaradas de forma 
negativa e com grande dificuldade por muitos adolescentes que não 
aceitam de facilmente estas mudanças visíveis a nível físico, hormonal mas 
também a nível psicológico e social.   

Neste período ainda, a sociedade cobra uma iniciação da maturidade e 

responsabilidade social dos adolescentes, sendo que, juntamente se inicia a 

maturidade do corpo, estando em desenvolvimento psicológico e cognitivo, os 

deixando confuso sobre a sexualidade no meio social que vivem.  

É ressaltado por Charbonneau (1979 apud ALMEIDA, 2008, p. 11), 

quando se aborda a sexualidade com adolescentes, observa-se uma 
infinidade de ideias, perturbações, expectativas e dúvidas que são 
manifestadas ao longo desta etapa de vida. Entretanto é justamente neste 
período da vida que a educação sexual deve ser dada, não de maneira 
superficial e confusa, mas de forma harmônica e saudável. 

Neste contexto, os adolescentes se sentem mais independentes, mas a 

família não deixa de possuir a tarefa de auxiliá-los.  

De acordo com Martins e Arco (2015, p. 41),   

O adolescente inicia um processo de afastamento dos comportamentos 
adotados na infância, passando de forma gradual, a assumir o papel social 
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do adulto, que inclui entre muitos aspetos na fase final a entrada no 
mercado de trabalho.  

Osório (2002, p. 100) lembra que, o meio familiar propicia a sustentação, 

afetividade, confiança e desempenha papel decisivo na educação de seus membros, 

pois é ela um dos alicerces principais da vida do ser humano, onde são aprendidos 

os valores éticos e humanitários.  

Podemos afirmar que, mesmo com acompanhamento familiar e escolar neste 

período, os adolescentes acreditam que procurando auxílio em amigos ou pessoas 

mais próximas, possam estar retirando suas dúvidas sobre o assunto. 

Segundo Brás (2012 apud MARTINS; ARCO, 2015, p. 51), “o grupo tanto 

pode influenciar o comportamento responsável, a maturidade e o desenvolvimento 

saudável, como pode ser implicado na adesão a uma variedade de comportamentos 

de risco, nomeadamente os comportamentos sexuais de risco”. 

Contudo, se deve fazer entender sobre o tema sexualidade, devido as 

crianças e adolescentes são bombardeados por informações em redes sociais, 

redes de amigos, na escola, onde podem estar recebendo informações incorretas 

sobre o assunto, consequentemente tirando dúvidas com pessoas desconhecidas.  

Conforme Barbosa afirma (2015, p. 64), 

Um dos princípios básicos seria os pais compreenderem melhor esta fase 
de transição, identificando o papel que devem desempenhar na relação com 
o adolescente para tentar auxiliá-lo melhor, pois quando o tema sexualidade 
não é abordado em casa, e não há espaço para esta discussão na escola, o 
adolescente irá recorrer as suas dúvidas aos seus pares, internet ou a 
mídia, tendo o risco de acesso às nuvens de informações errôneas.  

Além disso, medidas de prevenção devem ser apresentadas a adolescentes, 

para que possam se proteger de doenças sexualmente transmissíveis (DST), como 

HIV, sífilis, herpes genitais e uma gravidez precoce/ indesejável. Contudo, é 

necessário ressaltar aos adolescentes, informações sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis, como sobre as DST. Além disso, devem ser informados, sobre o 

modo da utilização dos preservativos, em uma busca de na prevenção destas 

doenças. (BRÊTAS, et al, 2009, p.790) 

Para o Caderno de Sexualidade (2017, p. 61):  

As questões de saúde sexual são situações da vida que podem ser 
abordadas por meio da educação sobre sexualidade e ações de toda a 
sociedade, a fim de promover a saúde dos indivíduos. Esse setor tem um 
papel a desempenhar na avaliação e na prestação de aconselhamento e 
cuidados, engloba preocupações relacionadas à integridade corporal e à 
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segurança sexual. 

Não devemos esquecer, que a família, também possui suas especificidades, 

valores, crenças e heranças culturais. Neste contexto, é importante o trabalho de 

medidas de prevenção focadas nas reais necessidades, para que o trabalho obtenha 

resultado.  As Diretrizes Nacionais para a Atenção integral à Saúde de Adolescentes 

e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasil (2010, p. 46) afirma 

que:  

O Ministério da Saúde segue a convenção elaborada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) que delimita o período entre 10 e 19 anos, 11 
meses e 29 dias de idade como adolescência, e o situado entre 15 e 24 
anos como juventude. Há, portanto, uma interseção entre a segunda 
metade da adolescência e os primeiros anos da juventude. Adota ainda o 
termo “pessoas jovens” para se referir ao conjunto de adolescentes e 
jovens, ou seja, à abrangente faixa compreendida entre 10 e 24 anos. 

Na conjuntura atual, a população que está caracterizada na condição de baixa 

renda1 , priva crianças e adolescentes dos acessos as medidas preventivas, as 

deixando vulneráveis e expostos. Além disso, estas crianças e adolescentes acabam 

ficando desassistidas, ficando vulneráveis a violências físicas, abusos psicológicos, 

conflitos familiares, e as dúvidas que surgem nesse meio. 

De acordo com Brêtas et al. (2009, p.787), 

No contexto de vulnerabilidade, a Organização Mundial da Saúde divulgou 
um relatório sobre a juventude, no qual consta que os jovens já representam 
18% da população mundial e estão em risco aumentado, sobretudo pela 
vulnerabilidade à epidemia da HIV/Aids. O documento mostra que 10 
milhões de jovens entre 15 a 24 anos estão infectados pelo HIV. 

Enfim, essas situações possuem fatores biológicos e psicológicos, culturais, 

socioeconômicos, políticos, étnicos e raciais, aumentando assim, a vulnerabilidade 

em relação aos agravos a saúde, especificamente quando não há a garantia de 

direitos dos cidadãos.  

Para os autores Oka e Laurenti (2018, p. 240),  

 
1 Art. 2o O Cadastro Único para Programas Sociais – Cadastro Único - CAD é instrumento de 
identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser 
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do 
Governo Federal voltados ao atendimento desse público. 
Art. 4o Para fins deste Decreto, adotam-se as seguintes definições: 
a) aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo; ou 
b) a que possua renda familiar mensal de até três salários-mínimos; 
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A intenção de pesquisar no campo das ciências da saúde se pauta na sua 
comunicação com áreas do conhecimento além das biociências, abrindo 
margem, como verificado, para a utilização de termos e conceitos 
desenvolvidos no campo das ciências humanas. Não coincidentemente, 
essa interface entre tais áreas distintas do conhecimento científico é 
expressiva quando discute-se sexo e gênero, natureza e cultura, biociências 
e ciências humanas, situando o campo da saúde em uma perspectiva 
privilegiada para a reflexão dessas questões.  

Além disso, afirma que outros fatores psicológicos e características 

fisiológicas também podem ser somados após a gestação.   

De acordo com Medeiros e Oliveira (2015, p. 9),  

Pode-se verificar que a sexualidade não pode ser estudada de forma 
isolada sem levar em consideração as particularidades dos indivíduos, 
desse modo, é necessário entender e estudar todo o seu contexto social e 
cultural no qual o adolescente está inserido. Tendo em vista que o próprio 
adolescente está passando por sua fase de transformação e mudanças, 
sendo elas físicas e mental. 

Desde modo, o assunto sexualidade, deve ser abordado por ações de 

empoeiramento pessoal aos adolescentes. Devemos apresentar valores 

significativos, contribuindo a construção de identidades e relações de gêneros 

saudáveis para o próprio adolescente e a sociedade. De acordo com as Diretrizes 

Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, 

Proteção e Recuperação da Saúde (2010, p. 82),  

A sexualidade é um componente intrínseco da pessoa e fundamental na 
saúde de adolescentes e jovens, que transcende o aspecto meramente 
biológico, manifestando-se também como um fenômeno psicológico e 
social, fortemente influenciado pelas crenças e valores pessoais e 
familiares, normas morais e tabus da sociedade.  

Mas, diante de um tema tão complexo, qual o papel da família? Como ela se 

posiciona? 

1.1.2 O Papel da Família no Assunto Sexualidade com Seus Filhos 

Estar integrado em uma família, é onde os membros da mesma, se 

reconhecem como elementos fundamentais, sendo que cada possui suas 

características, modos de vida, experiências e suas visões de mundo, todas 

contribuindo para a existência da humanidade.  

Conforme a autora Horta (2007 apud RAPATÃO 2015, p. 25),  

Assim, a sociedade tem valores e atitudes perante a sexualidade que é 
vivida nos encontros e desencontros com o outro e com a própria pessoa, 
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de acordo com suas possibilidades, momento do ciclo vital, contextos e 
experiências de vida. 

Dentre suas características e maneiras de viver entre os familiares e na 

sociedade, a experiência de viver em família, é uma procura de referências dentro 

de seus núcleos familiares, para interpretar suas existências e seus modos de vida, 

o viver.  

No título da Ordem Social da Constituição Federal (BRASIL, 1988), capítulo 

VII - Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso; artigo 226 

dispõe: “família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.  

Muito se discute a importância de família, e uma das análises ressaltadas, é 

onde a família está inserida, no cotidiano. Além disso, se integram em projetos de 

vida, dificuldades, responsabilidades, conquistas, sejam elas individuais ou grupais, 

perdas, sendo elas experiências vivenciadas na convivência familiar.  

De acordo com Rapatão (2015, p. 28),  

Além de aproveitar e explorar as oportunidades que surgem, pais e demais 
educadores têm que criar oportunidades para ensinar sobre sexualidade. 
Devemos levar o conhecimento até a criança, mesmo que ela não pergunte 
a respeito. As informações na mídia chegam até a criança, de forma 
acelerada, e nós precisamos chegar primeiro com as informações e diálogo.  

Contudo, a família é uma questão muito complexa, se apresenta em contínuo 

movimento. Importante ressaltar, que a família de cinquenta anos atrás não é a 

mesma de hoje. As transformações societárias afetaram profundamente o seu 

percurso. Hoje não se pode falar somente em um tipo de família. Aquele modelo 

ideal de família, que sua composição havia: casamento, marido, mulher, filhos. Se 

ganhou novos contornos, arranjos familiares e novas uniões conjugais. 

De acordo com Perez (2007, p. 39), a família brasileira contemporânea 

constitui-se como uma unidade social formada por diferentes arranjos, e possuem 

suas finalidades e objetivos parecidos, na qual se prepondera a família nuclear, 

constituída por marido, esposa e filhos. 

Dentre essas mudanças, dentro da sua evolução familiar entre os integrantes 

de uma família, ocorreram formações e desenvolvimento de vivencias e experiências 

cotidianas, que acabaram definindo as relações peculiares, sendo elas, a criação de 

características de acordo com suas experiências e momento de evolução.  

Deste modo, Perez (2010, p. 40): 
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Relata que o que vem ocorrendo são mudanças na estrutura e nos papéis 
dos membros da família, em decorrência das alterações sociais que, por 
sua vez, acabam colaborando para a existência de diversas formas de 
constituição e modalidades de educação familiar, negando a construção 
histórica de um modelo de família único e ideal. Por família, atualmente, 
podemos entender uma série de arranjos nas relações entre pessoas 
ligadas por laços de aliança e afinidade. 

Com isso, as relações familiares também mudaram. Mas a par de todas estas 

mudanças a família continua sendo o “porto seguro”, e de grande referência para as 

crianças e adolescentes. É no seio da família que se aprende as primeiras noções 

de sentimentos: afetividade, ódio, ternura, amorosidade, entre outros.  

De acordo com os autores Oliveira e Santana (2015, p. 7),  

A família é a base de formação do ser humano, tanto do ser em 
desenvolvimento como do adulto, uma vez que esta é responsável por 
promover a educação, saúde, proteção e lazer dos filhos influenciando 
dessa maneira o comportamento destes na sociedade. O papel que a 
família desempenha para o desenvolvimento de cada indivíduo é de suma 
importância.  

As primeiras noções sobre sexo e sexualidade deveriam também ser 

ensinadas dentro deste contexto familiar. No entanto, estas questões continuam a 

ser um tabu na família e muitas vezes visto com preconceitos e medos, sendo ou 

não ressaltadas as crianças e adolescentes. 

De acordo com Horta (2007, p. 41),  

Inúmeras modificações sociais interferem na estrutura e na dinâmica 
familiar, em que o conceito de família passa a ter uma multiplicidade de 
sentidos e possibilidades de arranjos na qual a sexualidade e a relação 
sexual sofrem adaptações que buscam a inclusão e a negociação de ideias 
e interesses dos indivíduos, não como uma maneira de lidar com as 
diferenças de uma forma mais ampla, buscando compreensão da realidade 
vivida pelas pessoas de acordo com suas necessidades, escolhas e 
possibilidade. 

Conforme as mudanças ocorreram, em relação ao contexto sobre família, o 

tema sexualidade também sofreu diversas alterações. “Abordar o tema da 

sexualidade na adolescência e na juventude é de fundamental importância. Nesse 

momento da vida, muitas dúvidas aparecem relacionadas às mudanças corporais e 

psicológicas e às primeiras experiências sexuais” (RAPATÃO, 2015, p. 29). 

Mesmo com tantas dúvidas dentro da família, o núcleo familiar continua sendo 

de extrema importância para o desenvolvimento e fonte de informações as crianças 

e adolescentes sobre o tema sexualidade. Vários autores defendem a importância 

da família, como fonte de informação, dentre esses autores, Sampaio, et. al (2007, 
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p. 48) referem que, “a família é o espaço emocional privilegiado para o 

desenvolvimento de atitudes e comportamentos saudáveis na área da sexualidade”. 

A escola ressalta aos pais, a necessidade de que o assunto nos traz, e o 

papel importante para a educação da criança. Contudo, muitas vezes é observado 

que os pais possuem receio, devido a insegurança de estar sexualizando as 

crianças.  

Para Nodin, (2001, p. 68), a sexualidade está sujeita a um processo de 

aprendizagem que ocorre a longo de toda a vida, 

A educação sexual se refere a todas as formas de transmissão de valores e 
informações sobre sexualidade, nas suas múltiplas e variadas dimensões, 
iniciando-se desde o nascimento, na forma como os pais se relacionam com 
a criança e nos comportamentos que os reforçam ou inibem” e sendo 
“veiculada em termos sociais, nas normas existentes sobre o 
comportamento que é considerado apropriado para os indivíduos, de acordo 
com o seu sexo e idade.  

Podemos afirmar que, a base das crianças deve ser a família, sendo que as 

mesmas devem ser capacitadas na nova temática, para tratarem desse com 

facilidade. Como a escola trabalha de forma geral com os alunos em sala de aula, o 

papel dos pais também aparece nesta dinâmica construtiva. Esses conceitos que as 

crianças poderão estar aprendendo, os pais devem ensinar individualmente dentro 

de suas casas, trazendo assunto de cunho social e convívio com ambos os sexos na 

nossa sociedade. 

De acordo com Dinis e Assineli Luz (2007, p. 5) afirma que, mesmo com 

mudanças ao longo da história, os adolescentes ainda enfrentam discursos de 

religioso e familiares, que são contra e repreendem a perspectiva da educação 

sexual.  

Além disso, o ambiente familiar precisa ser um espaço seguro, para que a 

criança obtenha um local para recorrer quando surgir dúvidas. De acordo com o 

autor Takiuti (1997 apud SAVEGNAGO; ARPINI 2016, p. 132),  

Assim, considerando a importância da questão da sexualidade na 
adolescência e o fato de que o adolescente pode se deparar com muitas 
dúvidas, especialmente em relação a essa temática, destaca-se a 
importância de que encontre na família um espaço onde possa dialogar, 
ouvir e expor suas dúvidas, opiniões, críticas e ideias, em que estejam 
presentes compreensão, afeto e respeito. 

Dentre tantas afirmações, há a importância que os filhos estejam conscientes 

a dialogar sobre sexualidade, para que possam trazer seus dilemas, 



29 
 

questionamentos e expectativas sobre o tema sexualidade. Seja para dentro da 

escola ou dentro de seus núcleos familiares.  

Para os autores Sampaio et al. (2007, p. 49) a família é a base para a 

educação sexual, e é importante que os pais possam ser capacitados, para poderem 

lidar com questões sobre a temática que surgem, para que as crianças e 

adolescentes, passem por uma evolução no período da adolescência. 

1.2 O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS BRASILEIRAS 

Neste item enfoca-se como surge a questão da sexualidade nas escolas 

brasileiras na história recente de nosso país. 

 O trato sobre as atividades sobre educação sexual começou a ser discutido 

no século XX, com dificuldades. Contudo, houve discussões políticas sobre o 

assunto, juntamente com os grupos feministas da época, sendo que ocorreram 

avanços. Nos documentos mais recentes ao longo da história, se possibilita a 

garantia de direitos e informação, para se usufruir dos direitos humanos, incluindo o 

direito sexuais e reprodutivos (GAVA; VILLELA, 2016). 

Para que todas e todos tenham acesso aos mesmos direitos, como à 

educação, à saúde, à livre expressão, entre outros, no ano de 1948, os Direitos 

Humanos foram aprovados com o objetivo de garantir a dignidade as pessoas e que 

seus direitos não fossem restringidos (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS, 2009) 

De acordo com os artigos dos Direitos Humanos (2009, p. 4):  

Artigo II - 1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição. Artigo IV - Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a 
escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas 
formas. 

Posteriormente, no ano de 1996, foi aprovado a Lei de Diretrizes e Bases 

Educação Nacional (LDB), que deu origem aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

‘’O objetivo do documento era promover reflexões e discussões de técnicos, 

professores, equipes pedagógicas, pais e responsáveis, com a finalidade de 

sistematizar a ação pedagógica da escola no trato de questões da sexualidade’’. 

(BRASIL, 1997, p. 287)  
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Podemos observar que a temática sexualidade está presente na nossa 

sociedade e no espaço escolar, e a equipe pedagógica deve estar preparada para 

lidar com essas questões e dúvidas que possam surgir por parte dos alunos. Do 

mesmo modo, evitando opiniões pessoais e reconhecendo a importância de se falar 

sobre o assunto dentro das instituições.  

Ressalta – se que a compreensão de valores, percepções, que os 

professores possuem sobre os aspectos a educação sexual, pode identificar e as 

potencialidades e fragilidades de atividades desenvolvidas (VIEIRA; MATSUKURA, 

2017). 

Os professores têm papel fundamental em comunicar as devidas informações 

sobre sexualidade dentro das escolas, sendo que há vários aspectos ligados a 

sexualidade, envolvendo a diversas condutas sexuais. Bem como, a de fornecer 

informações as crianças e adolescentes, é de grande importância, sendo que 

estarão aptas para responder e decidir no que se diz a respeito do assunto. 

Para os autores Gava e Villela (2016, p.161),  

além disso, propõe que os/as profissionais da Educação sejam 
mediadores/as dos processos vividos por alunos e alunas, e que estes/as 
possam apresentar outras informações e reflexões capazes de ampliar os 
repertórios de crianças, adolescentes e jovens a ponto de viverem sua 
sexualidade segundo referenciais sociais e culturais. 

Há várias atividades e dinâmicas educativas, que os professores podem 

ressaltar o assunto com as crianças. Além disso, as formas que a escola e os pais 

abordarão o assunto para que elas desenvolvam atitudes e decisões efetivas.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000 apud ALVES, 2008, p. 

71):  

O tema transversal da Orientação Sexual deve impregnar toda a área 
educativa do ensino fundamental e ser tratado por diversas áreas do 
conhecimento. Eles deveriam ser trabalhados ao longo de todos os ciclos 
de escolarização e os trabalhos deveriam ocorrer de duas formas: dentro da 
programação, através de conteúdo transversalizados nas diferentes áreas 
do currículo, e como programação extra, sempre que surgirem questões 
relacionadas ao tema. 

Para que possam responder dúvidas dos alunos e até mesmo dos pais, os 

profissionais da educação precisam de capacitações para obter informações e 

aprender a lidar de forma adequada em cada etapa do desenvolvimento dos alunos. 

Conforme os autores Furlanetto, Marin e Gonçalves (2018, p. 656), as 

capacitações aos professores são importantes, para que estejam atentos a atitudes 
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de discriminação, e seja identificado e trabalhado dentro dos grupos de alunos.  

As dúvidas das crianças podem ocorrer devido às transformações corporais e 

mentais da criança, período que é necessário o acompanhamento e orientação da 

escola e familiares. 

Para os autores Gava e Villela (2016, p. 169),   

Pensar num trabalho que tenha como pressuposto o conceito da Educação 
em Sexualidade é propor uma ação que permita que emerjam conflitos, 
dúvidas e reflexões, para que profissionais e estudantes possam ser 
agentes eficazes da promoção de direitos e de saúde, no sentido mais 
amplo e ativo do conceito. 

1.2.1 Parâmetros Curriculares Nacionais  

Em 1990, o Brasil foi um dos países que participaram Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos. A Conferência foi realizada em Jomtien, onde algumas 

organizações como: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Banco Mundial, 

foram convocadas. Diante a Conferência, surgiram propostas direcionadas ao o 

cumprimento das necessidades básicas de aprendizagem e universalização do 

acesso à educação fundamental. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997 apud MACEDO 

NETO, 2009, p. 1), 

Diante essas propostas, foi realizado a Semana Nacional de Educação para 
todos em Brasília, do dia 10 a 14 de maio. Essa semana englobou debates 
com entidades e especialistas da área da educação, sendo que a partir 
desse evento, em sintonia com a Constituição Federal de 1988, o Estado foi 
obrigado a elaborar parâmetros Curriculares, com o objetivo de orientar 
ideais democráticos e na busca de qualidade na educação. 

Nas reformas educacionais, no ano de 1990, juntamente com Ministério da 

Educação do Governo Brasileiro, foi publicado os PCN para a 1ª a 4ª séries, em 

1997, de 5ª a 8ª séries, em 1998, e de ensino médio, em 1999, acrescentado nos 

PCN (Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais), de 2002. 

De acordo com os autores Palma et al. (2015, p. 4), 

No ensino fundamental, tanto para 1ª a 4ª séries, como para 5ª a 8ª, a 
orientação sexual ocupa uma parte das disciplinas relacionadas a “temas 
transversais” e no ensino médio não existe nada específico sobre 
orientação sexual, sendo que essa questão será abordada de maneira 
bastante sucinta em uma parte complementar aos PCNs. 
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Em relação ao processo de elaboração dos PCN, se deu início a partir dos 

estudos de algumas sugestões curriculares de estados e municípios brasileiros, que 

foi analisada pela Fundação Carlos Chagas, a pedido do Ministério da Educação, 

sobre os currículos oficiais e o recebimento de informações referencias e 

experiências de outros países. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 15),  

Em 1995 e 1996, após uma proposta, de uma versão antecessora que já 
havia sido discutida, a esfera nacional, sobre a criação do PCN, onde 
docentes de universidades públicas e particulares, técnicos de secretarias 
estaduais e municipais de educação, de instituições representativas de 
diferentes áreas de conhecimento, especialistas e educadores participaram. 
Foram recebidas várias propostas de reelaboração, desde as primeiras 
propostas.  

A função dos Parâmetros Curriculares Nacionais é orientar, garantindo 

investimentos na educação. Organizam discussões pesquisas, com professores e 

técnicos, para que as melhores decisões sejam tomadas em prol do país. Com isso, 

as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais, são flexíveis, e decididas por 

regiões e locais, de acordo com as realidades que são encontradas nas escolas, 

pelos professores e governadores. Diante disto, de acordo com as regiões, buscam 

professores e técnicos que possuam autonomia, onde seus trabalhos sejam 

desenvolvidos, sem se sobrepor na política – executiva.  

De acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 29),  

Também pela sua natureza, eles não se impõem como uma diretriz 
obrigatória: o que se pretende é que ocorram adaptações, por meio do 
diálogo, entre estes documentos e as práticas já existentes, desde as 
definições dos objetivos até as orientações didáticas para a manutenção de 
um todo coerente.  

Para que o processo de construção dos cidadãos, a escola é um ambiente 

que atua nesta construção, procurando abordar a igualdade de direitos. Os PCN 

procuram garantir ainda, que as diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas 

e políticas que atravessam uma sociedade múltipla e complexa (BRASIL, 1997, p. 

13).  

De acordo com Palma Filho (1997, p. 18),  

Nos PCNs, o currículo é encarado como uma seleção de elementos da 
cultura, portanto, os conteúdos (conceitos, procedimentos e atitudes) estão 
historicamente situados. Nesse sentido, objetivos gerais do ensino 
fundamental e objetivos gerais de cada área do conhecimento, inclusive dos 
temas transversais, expressam capacidades que os alunos devem adquirir 
ao final da escolarização obrigatória. Procuram respeitar a diversidade 
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social e cultural. 

Para que haja a qualidade no ensino, e o objetivo seja concretizado, os 

investimentos em diferentes áreas da educação devem ser feitos. Além disso, 

investimentos com a formação inicial e continuada de professores, salários dignos, 

planos de carreiras, qualidades e disponibilidade nos materiais e livros didáticos. 

Em seu desenvolvimento, foram analisados subsídios oriundos do Plano 
Decenal de Educação, de pesquisas nacionais e internacionais, dados 
estatísticos sobre desempenho de alunos do ensino fundamental, bem 
como experiências de sala de aula difundidas em encontros, seminários e 
publicações (BRASIL, 1997, p. 15).  

Em relação a proposta inicial, de acordo com PCN, (BRASIL, 1997, p. 15), 

Formulou-se, então, uma proposta inicial que, apresentada em versão 
preliminar, passou por um processo de discussão em âmbito nacional, em 
1995 e 1996, do qual participaram docentes de universidades públicas e 
particulares, técnicos de secretarias estaduais e municipais de educação, 
de instituições representativas de diferentes áreas de conhecimento, 
especialistas e educadores. Desses interlocutores foram recebidos 
aproximadamente setecentos pareceres sobre a proposta inicial, que 
serviram de referência para a sua reelaboração. 

Surgiram resultados nos encontros realizados, que contribuíram para a 

reelaboração do documento. Quase todas as respostas, análises críticas e 

sugestões recebidas, direcionaram a necessidade de uma política de implementação 

da proposta educacional inicialmente explicitada (BRASIL, 1997, p. 15). 

De acordo com Jesus e et al. (2008, p. 50), 

O ambiente escolar é, portanto, um espaço fundamental de construção de 
novas práticas e atitudes. Cada criança, cada adolescente é único/a. Tem 
uma história de vida particular e diferenciada. Por isso, os princípios da 
educação devem se pautar pela igualdade de oportunidades, pela 
valorização de cada pessoa como ser humano, portadora de direitos e 
deveres, e pelo desenvolvimento das potencialidades individuais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em seu contexto de renovação e 

reelaboração de suas propostas curriculares, fortalecem a importância que as 

próprias escolas, venham a elaborar seu projeto educacional.  Fortalece ainda, que 

educadores estejam envolvidos, se responsabilizando e observando esse trabalho, 

elencando onde pode estar sendo melhorado, para a aplicação nos seus locais de 

trabalho (BRASIL, 1997).  
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1.2.2 Os Temas Transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

Os temas transversais estão voltados a uma construção da realidade social, 

correspondendo a direitos e responsabilidades, com a vida pessoal e coletiva de 

todos. Seus conceitos são valores básicos a democracia e cidadania, mostrando 

importantes questionamentos e de urgência para a população (BRASIL, 1997, p. 15) 

De acordo com os autores Wenceslau e Silva (2017, p. 204),   

Os temas transversais foram tomados na política curricular, desencadeada 
em finais dos anos 1990, como mecanismos integradores, instrumentos 
na/da/para superação da fragmentação do conhecimento escolar, uma vez 
que, na sociedade contemporânea globalizada, esse conhecimento deveria 
ter nova configuração, passando a articular/combinar diferentes campos do 
saber. 

Neste contexto, a escola possui o trabalho independente, trabalhando com os 

alunos sobre os temas que são constituídos pelo PCN, que são: Ética, Saúde, Meio 

Ambiente, Orientação Sexual, Trabalho, Consumo, Pluralidade e Cultura. São temas 

que atravessam áreas do conhecimento vividos pela sociedade, comunidades, 

famílias, alunos e educadores no cotidiano.  

De acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000, p. 32):  

Tem o objetivo de se incorporar nas áreas já existentes e no trabalho 
educativo da escola, propondo uma educação comprometida com a 
cidadania, baseada nos princípios constitucionais que orientam o processo 
ensino – aprendizagem: dignidade da pessoa humana; igualdade de 
direitos; participação ativa para a cidadania; corresponsabilidade pela vida 
social. 

Questionamentos aparecem em várias áreas, e se mostra necessário um 

trabalho mais profundo e expressivo dentro das escolas. Sendo um deles, o tema 

orientação sexual (BRASIL, 1997, p. 15) 

No ano de 1996, entra nos PNCs, o tema orientação sexual, como tema 

transversal. O motivo pelo tema Orientação Sexual ter tido entrada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, foi devido crescimento de casos de gravidez indesejada 

entre adolescentes, e do risco de contaminação por HIV, sífilis entre outras doenças 

venéreas (ALTMANN, 2001, p. 579) 

De acordo com Furlani (2011 apud PALMA et al. 2015, p. 730),  

fixar os estudos sobre a sexualidade em uma abordagem biológico-
higienista, onde o foco será a promoção da saúde, a reprodução humana, 
doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, planejamento 
familiar, entre outros só reitera que a temática deve ser tratada com 
cuidados, por ser algo prejudicial, logo, temida. 
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Importante ressaltar que, dentro das escolas, critérios são utilizados para 

tratar de um assunto ou tema com urgência. É dentro das escolas que se a 

possibilidade de aprendizagem da realidade que vivemos e compreensão da 

participação social. “Os documentos apresentam, ainda, como podem ser 

trabalhados os conteúdos sugeridos pelos blocos de conhecimento, assim como 

sintetizam como podem ser abordados os temas transversais” (VERONEZE et al., 

2016, p.4). 

Conforme Brasil (1997, p. 41),  

Sabemos que a orientação sexual é um tema transversal, e que necessita 
de atenção, sendo que, é um tema transversal.  Quanto às questões sociais 
relevantes, reafirma-se a necessidade de sua problematização e análise, 
incorporando-as como temas transversais. Os PCN possuem propostas, 
dentre tantas, uma delas é trabalhar o conteúdo de orientação sexual nos 
ciclos de escolarização, tomando o cuidado, para que as crianças e 
adolescentes sejam informados.  

De acordo com Macedo-Neto (2009, p. 7),  

Em nosso entendimento, a proposta dos PCNs de se trabalhar a História a 
partir de eixos temáticos cria novas possibilidades, mas apresenta um grave 
problema, pois sugere que se trabalhem temas gerais que não nascem da 
realidade do aluno, não levando em consideração as especificidades do 
local de sua aplicação. O documento apresenta uma proposta temática 
pensada para um tipo padrão de aluno, desconsiderando que no ensino 
temático os temas devem emergir da realidade a ser estudada. 

Além disso, as crianças e adolescentes, dentro das escolas, devem ter 

contato com esse assunto/tema através de palestras, oficinas, cartilhas e seminários 

atualmente. Importante ressaltar, que esse trabalho desenvolvido dentro das escolas 

brasileiras, deve ser um trabalho juntamente com o compromisso dos alunos, 

professores e as famílias. Se observa que os alunos possuem contato com os temas 

nas disciplinas poucas vezes durante sua vida. Isso afirma, dificuldades para se 

trabalhar o assunto.  

Em conformidade com Altmann (2001, p. 7) seria:  

Ausência de formação específica, falta de condições para realização de 
trabalhos interdisciplinares, desencontros entre professores que precisam 
trabalhar em diversos locais, falta de estrutura e de material, desinteresse, 
medo de falar sobre o assunto, entre outros.  

Esse trabalho pode ser sendo intensificado de acordo com a faixa etária das 

turmas e desenvolvimento dos alunos. Os professores e direção possuem um papel 

como orientador dos temas transversais, trabalhando e pesquisando, para tratar os 
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problemas sociais atuais, observando e amparando as potencialidades de cada 

aluno. O trabalho deve ser desenvolvido, ampliando conhecimento das diversas 

áreas, com respeito e tolerando as diferenças de cada um. “A escola é um lugar 

onde as diferenças convivem e interagem entre si, é esperado então, que apresente 

uma forma de agir no sentido de compreender a diversidade de pensamentos, 

crenças, etnias, religiões, sexualidades” (PALMA et al., 2015, p. 728). 

E neste meio, o aluno também pode estar assumindo o compromisso, de 

pesquisar sobre os temas transversais, em artigos, pesquisas, relatórios, 

observações, para que possam ser compartilhadas em sala de aula, esclarecendo 

suas dúvidas. 

Para os autores Barbosa, Viçosa e Folmer (2019, p. 9): 

Considerando a relevância do tema faz-se mister progredir nas discussões 
acerca dos avanços e retrocessos que permeiam a temática sexualidade e 
educação sexual nos documentos oficiais, para que possamos caminhar 
rumo a uma educação que possa formar cidadãos responsáveis, livres de 
preconceitos e tabus e que saibam, sobretudo, respeitar as diferenças. 

1.2.3 Concepções de Sexo e Sexualidade nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais 

Na concepção dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o assunto 

sexualidade, deve ser orientado as crianças e adolescentes, sendo reconhecida 

como caráter informativo.  

Entende-se ainda, que deve ser concebido como um dado para a natureza 

humana e necessária para a fonte de vida.  

Afirma-se que,  

Apesar de parecer algo tão “natural”, o corpo e os modos de usá-lo e 
valorizá-lo têm determinações sociais de várias ordens: econômica, política 
e cultural. (...) Por outro lado, ainda que das formas mais diversas, a 
sexualidade sempre teve papel importante na vida do ser humano 
(ALTMANN, 2001, p. 7). 

Para que essa temática seja abordada com crianças e adolescentes, é 

necessário que seja envolvido em dinâmicas e técnicas que possam estar 

sensibilizando e facilitando trabalhos e debates. 

Um dos principais objetivos que os PCN’s, é apresentado na educação, com 

isso, propõem uma educação comprometida com o exercício da cidadania que 

permita o pleno desenvolvimento das capacidades do educando para a participação 
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social efetiva, a partir da configuração da escola como um espaço não só para a 

reprodução, mas também de transformação (CORRÊA, 2003). 

É possível também, possibilitar discussões que levem a reflexão de valores 

sociais e particulares sobre a temática.  

Neste contexto, a escola propicia as crianças e adolescentes, momentos de 

reflexão, e favorece o aumento de controle e possibilidades de intervenção, através 

de suas ações aos indivíduos.  

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 8), 

os conteúdos tratados na escola devem destacar “a importância da saúde 
sexual e reprodutiva” e “os cuidados necessários para promovê-la”. A escola 
deve, integrada com serviços públicos de saúde, conscientizar para a 
importância de ações não só curativas, mas também preventivas, atitudes 
denominadas como de “autocuidado. 

Além disso, diante das concepções dos PCNs, nos apresentam instruções 

sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Os professores possuem o trabalho e 

o dever de oferecer informações, para que as crianças e adolescentes tenham 

consciência sobre a prevenção. De acordo com Meirelles (1997, p. 84), “a escola 

tem como função social ser um centro difusor do conhecimento. Todo conhecimento, 

como a sexualidade, é patrimônio da humanidade”. 

Todo esse trabalho que deve ser realizado pelos professores de prevenção e 

conscientização, deve afirmar a prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis, não relacionando essas doenças a morte, e sim, de um modo que as 

crianças e adolescentes possam compreender. Deve ser identificada uma intenção 

de educar, para que os atos de crianças e adolescentes sejam de auto 

disciplinamento de sua sexualidade. 

Nas palavras de Foucault (1997, p. 8) afirma que,  

É um conjunto de ações sobre ações possíveis. O exercício do poder 
consiste em “conduzir condutas”, em governar, ou seja, estruturar o campo 
de ação dos outros. Nos PCNs, há a intenção de estruturar a ação dos 
alunos e alunas de modo que estes “incorporem a mentalidade preventiva e 
a pratiquem sempre. 

Segundo Suplicy et al. (1998, p. 11), 

O sexo é uma das formas mais profundas de contato entre duas pessoas. É 
também uma maneira de ter intimidade e mostrar o amor que se sente [...] 
quando ocorre a intimidade sexual, cresce muito a possibilidade de 
aumentar o prazer e o envolvimento dessa relação e até a alegria de viver. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

          O trabalho de conclusão de curso será elaborado referendado por pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos, teses, e dissertações que tratam da temática 

sexualidade na escola, e pesquisa documental de leis, regulamentações que as 

envolvem. Este capítulo, especificamente descreve as considerações metodológicas 

que permearam o projeto de pesquisa, elaboradas por Haymussi (2019), que 

embasa o presente trabalho de conclusão de curso. 

2.1 O MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 Cada área de conhecimento, bem como cada pesquisador, estabelece um 

método, um caminho para sua investigação. 

O método que norteia o processo de investigação contém uma concepção de 

homem, mundo e sociedade, uma ética e um conjunto valorativo do pesquisador que 

norteia todo o desenvolvimento da pesquisa, desde a sua concepção, sua 

elaboração, bem como a maneira do pesquisador se relacionar com os sujeitos da 

pesquisa. Ele revela as concepções e escolhas do pesquisador diante do mundo 

científico. 

A investigação realizada teve como suporte teórico/metodológico investigativo 

- o método crítico dialético. 

De acordo com Netto (2009) quando se começa a se defrontar com um objeto 

de estudo, com o real aparente, o cientista visualiza as mediações, suas diversas 

determinações e vai reconstruindo o objeto por processos de abstração, de 

racionalidade. 

A imediaticidade, o fenômeno aparente, é assim pensado, desmontado e 

entendido em suas relações, para reproduzi-lo como concreto pensado (NETTO, 

2011). 

A dialética “considera todas as coisas em movimento, relacionadas umas com 

as outras” (GADOTTI, 2003, p. 16). 

A dialética relaciona a quantidade com a qualidade dos fatos e fenômenos 
na busca da compreensão e relação com o todo. Dessa forma, a dialética 
não é apenas um método para se chegar à verdade, é uma concepção do 
homem, da sociedade e da relação homem-mundo (GADOTTI, 2003, p. 19).  

A dialética é considerada “o movimento mais elevado da razão, no qual essas 

aparências separadas passam umas nas outras [...] e se superam” (LEFEBVRE, 
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1995, p. 171). 

“O método dialético crítico visa analisar os dados, desvelando as 

interconexões entre os fenômenos” (PESSÔA, 2010, p. 25), em que o “instrumento 

de análise enquanto método de apropriação do concreto pode ser entendido como 

crítica” (GADOTTI, 2003, p. 30). “Articulam-se as relações das partes com a 

totalidade, o movimento, a historicidade e suas contradições” (PESSÔA, 2010, p. 

26). A dialética “[...] privilegia o aspecto da mudança histórica, da transição temporal, 

dos processos sociais, como expediente característico de organizar suas teorias [...]” 

(DEMO, 1995, p. 16). 

O método privilegia três categorias: a Totalidade, a Historicidade e a 

Contradição (MARTINS; LAVOURA, 2018).  

A historicidade indica que as relações que se estabelecem - políticas, 
culturais, econômicas - nas suas especificidades nos diversos aspectos da 
realidade entrelaçam-se em diferentes âmbitos, dependendo um dos outros, 
ou seja, elas não podem ser compreendidas umas sem as outras. Cabe ao 
pesquisador demonstrar sutileza no ouvir essa realidade, reconhecendo a 
importância da natureza histórica (PESSÔA, 2010, p. 28). 

Relacionado a totalidade, afirma-se que,  

A categoria totalidade permite que as particularidades do estudo se 
manifestem, pois analisar a historicidade sem compreender a totalidade dos 
fenômenos que interferem na vida cotidiana dos entrevistados, não garante 
o esgotamento das possibilidades de intervenção e interação com os 
objetivos da pesquisa (PESSÔA, 2010, p. 29). 

 “A posição da totalidade compreende a realidade em suas íntimas leis e 

revela, sob a superfície e a casualidade dos fenômenos, as conexões internas” 

(KOSIK, 1976, p. 230). 

 Assevera Pessôa (2010, p. 29), que  

Considerando que as relações que se estabelecem se interligam com o todo 
coerente em fatos objetos e fenômenos, condicionando-se entre si, esta 
categoria insere-se no método dialético, uma vez que leva em conta a ação 
recíproca e examina esses objetos buscando entendê-los numa totalidade 
concreta (GADOTTI, 2003, p.6). 

“A categoria contradição pode ser compreendida como o ato de afirmar e de 

negar ao mesmo tempo. Aplicada ao método dialético, busca compreender as forças 

opostas que interagem nos fenômenos” (PESSÔA, 2010, p. 30). 

 “A transformação das coisas só é possível porque no seu próprio interior 

coexistem forças opostas tendendo simultaneamente à unidade e à oposição” 

(GADOTTI, 2003, p. 26). 
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Os procedimentos metodológicos não se dividem em etapas isoladas, mas 

representa a organização, a forma/ planejamento do que será pesquisado. Podemos 

explicitar a unidade possível em processos, que se deram na forma de 

aproximações: 

Revisão bibliográfica e construção das primeiras categorias teóricas que 

respaldarão as análises e construção de indicadores do questionário a ser aplicado; 

Identificar e caracterizar escolas municipais, estaduais e particulares que 

possuem turmas de 6ª a 9ª séries do ensino fundamental na cidade de Videira; 

Identificar número de alunos por série; 

Efetuar a amostragem; 

Solicitar termo de consentimento às escolas para aplicação da pesquisa; 

Solicitar termo de consentimento dos pais dos alunos para responderem ao 

questionário; 

Elaboração de planilhas para coleta de dados; 

Reuniões constantes entre acadêmica e professor orientador; 

Revisão de categorias analíticas que orientam a pesquisa; 

Seleção, análise e interpretação dos dados; 

Elaboração de sínteses; 

Elaboração de relatório final; 

Devolução de relatório final para as escolas; 

Socialização dos resultados da pesquisa para os adolescentes envolvidos na 

pesquisa. 

Como objetivos específicos da pesquisa almeja-se: 

Identificar e caracterizar escolas municipais, estaduais e particulares e 

Videira/SC com ensino fundamental; 

Estabelecer o perfil dos entrevistados; 

Identificar se os alunos têm recebido orientações sobre sexualidade na 

escola; 

Identificar se estas informações têm contribuído para suas expectativas; 

Identificar se as informações recebidas sobre sexualidade contribuem para a 

prevenção de um viver saudável da sexualidade; 

A parte de pesquisa de campo relaciona-se à obtenção de dados nas escolas 

pesquisadas, através de questionários estruturados. Estes dados foram obtidos no 

período de janeiro a dezembro de 2019. Foram tabulados e expostos em gráficos 
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para permitir a análise estatística/quantitativa e, também, qualitativa.  

Por fim, os dados obtidos foram analisados e confrontados com os elementos 

teóricos, que permitiram tecer análises dos dados obtidos, em uma realidade 

específica, com realidades mais generalizantes. 

2.1.1 Universo da Pesquisa 

Alunos da 6ª a 9ª séries do ensino fundamental de escolas municipais, 

estaduais e particulares da cidade de Videira/SC. 

2.1.2 Amostragem da Pesquisa 

A amostragem será probabilística aleatória por cotas. Selecionar-se-á dois 

alunos por série, sendo um do gênero feminino e um do gênero masculino. A 

seleção em cada turma far-se-á por sorteio. 

2.1.3 Coleta e Análise dos Dados 

Para a coleta de dados será utilizado questionário estruturado, anônimo, com 

perguntas abertas e fechadas (anexo 1). Este procedimento será analisado através 

do tratamento estatístico dos dados coletados e com análise qualitativa. 

2.2 O LÓCUS DA PESQUISA APLICADA: COLÉGIO SALVATORIANO IMACULADA 

CONCEIÇAO – CIC E O COLEGIO GENNIUS, MUNICÍPIO DE VIDEIRA  

Abaixo aponta-se a caracterização das escolas de Videira/SC que foram 

pesquisadas.  

2.2.1 Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição 

O Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição – CSIC, está localizado no 

bairro Matriz, na rua Padre Anchieta, 482.  

As profundas transformações culturais, políticas e sociais na Alemanha, 

provocaram uma forte perseguição contra a Igreja. Diante desta realidade o 

fundador Pe. Jordan percebeu que era necessário criar um estilo de evangelização 

complementando com o seu desejo de revelar Jesus Salvador a todos. É o amor 

universal. O seu ardor missionário e seu espírito apostólico, possibilitaram enviar 

Irmãs para as missões em diversos países do mundo. 
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Em 1936, cinco jovens Irmãs partiram da Alemanha para uma longa viagem 

de navio rumo ao Brasil. São as pioneiras que vieram se estabelecer em Videira.  

Essas Irmãs foram enviadas com as palavras de coragem e força dizendo: “Ides 

agora a um país longínquo, do qual não conheceis os usos e costumes, nem a 

língua. Mas uma língua se conhece e se entende em todo lugar. É a língua do 

amor”. Essas foram palavras fortalecedoras, de confiança e certeza da presença de 

Deus na missão apostólica a elas confiada.  

Em 1937 iniciaram as atividades educacionais com 63 educandos do curso 

primário, funcionando na casa da família Kroeff. Em 1939 foi iniciado a construção 

de um colégio de madeira. Em 1949 foi lançada a pedra fundamental do atual 

colégio. No decorrer dos anos foram implementados vários cursos, contribuindo na 

formação educacional do povo videirense, inclusive com a locação das 

dependências, teve início o Ensino Universitário em Videira. 

Hoje com 82 anos dedicados a educação, orgulha-se em manter a confiança 

da sociedade em seu trabalho nos cursos de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, com a missão de mediar novos olhares, na excelência, 

na construção do conhecimento, e na vivência dos valores humano cristãos, 

preparando seus educandos para enfrentar a competitividade do mundo de hoje, 

exercendo sua cidadania, comprometidos com o sucesso pessoal, baseado nos 

princípios éticos, morais e cristãos. 

O processo ensino aprendizagem no decorrer dos vários anos foi embasado 

em várias tendências pedagógicas. Atualmente, a proposta de ação pedagógica, por 

decisão da Mantenedora e de toda Rede Salvatoriana, está fundamentada na 

TMCE, Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural e na EAM, Experiência da 

Aprendizagem Mediada, acreditando que todo indivíduo é capaz de se modificar. 

O Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição, tem seu sistema educativo 

fundamentado na vivência dos valores cristãos, na busca de tornar cidadãos 

conscientes com o mundo e sua função como agentes sociais. Procura ser 

Instituição sustentável, inovadora e, pelo serviço educacional de excelência, ser 

referência na comunidade.  

No ano de 1936, o Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição iniciou sua 

história em Videira/SC, com a chegada de cinco Irmãs Salvatorianas, vindas da 

Alemanha. Em 1937, elas iniciaram as atividades educacionais com 63 educandos 

do curso primário, funcionando na casa da família Kroeff. A pedra fundamental do 
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atual colégio foi lançada no dia 15 de maio de 1949. 

No decorrer dos anos, foram implementados diversos cursos, contribuindo na 

formação educacional do povo videirense. Inclusive, com a locação das 

dependências, instaurou-se o ensino universitário no município. 

Com mais de 80 anos dedicados à educação, o colégio orgulha-se em manter 

a confiança da sociedade em seu trabalho, com Berçário, Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, além de oferecer um serviço diferenciado no período 

contraturno. Sua missão é mediar a construção do conhecimento, desenvolvendo o 

potencial humano para a promoção da vida. Prima por preparar seus educandos 

para enfrentar a complexidade do mundo moderno e exercer sua cidadania, 

comprometidos com o sucesso pessoal, baseado nos princípios éticos, morais e 

cristãos.  

O Ensino Fundamental visa desenvolver a capacidade do aprendiz, tendo 

como princípios básicos a leitura, a escrita e o cálculo para compreender e 

solucionar problemas. Estimula o pensar reflexivo, a capacidade de analisar, discutir, 

interpretar, esclarecer, questionar e conviver. 

As atividades promovem a compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade, buscando o exercício da cidadania e da liberdade humana. Ainda, 

primamos pelo cultivo e desenvolvimento da religiosidade, a vivência autêntica da 

espiritualidade cristã, mediante um ambiente escolar marcado pelos valores cristãos. 

O Ensino Fundamental I é consolidado o processo de alfabetização e 

letramento, o desenvolvimento do raciocínio matemático e sua expressão em 

linguagem matemática, a ampliação de experiências com temáticas ligadas às várias 

áreas do conhecimento, a compreensão de aspectos da realidade com a utilização 

de diversas formas de expressão e registro, para que o estudante possa construir 

outros modos de entender a realidade, estabelecendo novas reações de vida e de 

ação.  

São ampliadas as suas oportunidades de aprofundamento nas diversas áreas 

do conhecimento humano, compreendendo as Linguagens, a Matemática, as 

Ciências da Natureza e as Ciências Humanas, assim organizados: 

Ø Linguagens: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Língua 

Inglesa), Arte e Educação Física; 

Ø Matemática; 
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Ø Ciências da Natureza: Ciências; 

Ø Ciências Humanas: História, Geografia, Filosofia e Ensino Religioso. 

A organização curricular do Ensino Fundamental tem uma base nacional 

comum e uma parte diversificada que não constituem blocos distintos, mas um todo 

integrado, de modo a garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a 

todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade e as 

características locais e especificidades regionais. 

Os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, além do trabalho 

desenvolvido pela professora titular, contam com professores especializados nas 

aulas de Educação Física, Dança, Língua Inglesa, Informática. 

A avaliação, de função diagnóstica e investigativa é um processo contínuo, 

cumulativo, individual e cooperativo que visa: 

Ø Constatar o nível de desenvolvimento alcançado pelo estudante em 

face aos objetivos propostos no Plano de Estudos/Ensino; 

Ø Auxiliar o estudante e o professor na reflexão conjunta sobre a 

realidade e na seleção das formas apropriadas para dar continuidade ao processo 

de ensino e aprendizagem; 

Ø Propiciar situações para que o estudante desenvolva as suas 

potencialidades e a autonomia como sujeito da própria educação; 

Ø Desenvolver um nível progressivo de consciência sobre seu modo de 

ser, pensar e agir, através do processo de auto avaliação. 

Neste sentido, a avaliação é constante e de acordo com os objetivos de 

ordem qualitativa, que preponderam sobre os aspectos quantitativos, visando o 

desenvolvimento de habilidades e competências. São observados: 

Ø Aspectos Cognitivos (aprender a conhecer); 

Ø Aspectos Produtivos (aprender a fazer); 

Ø Aspectos Pessoais (aprender a ser); 

Ø Aspectos Sociais (aprender a conviver) 

2.2.2 Colégio Gennius e Comecinho de Vida  

O Colégio Gennius, é um colégio particular localizado na Rua Mauro Cesar 

Pasqual, no bairro Alvorada, 75. O Colégio funciona no período matutino e 

vespertino, durante segunda a sexta – feira, das 07h00 a 12h00, e 13h00 as 18h00. 
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A história do Colégio Genius foi iniciada a partir do desejo de fazer educação 

com seriedade, dentro de uma proposta sociointeracionista. 

As instalações foram ampliadas gradativamente e os espaços estruturados de 

acordo com a necessidade dos alunos e com as inovações que a educação tem 

apresentado. 

Nossa proposta é fazer com que cada aluno, colaborador e familiar seja visto 

e valorizado como um ser humano único. 

A paixão por educar nos impulsiona e o desejo de revolucionar o ensino nos leva a ir 

em busca da excelência. 

"A educação é a arte para o cotidiano da escola" 

2008 – Aquisição da escola Be a Bá, com 36 alunos 

2010 – Primeira ampliação do espaço 

2011 e 2012 – Aquisição do terreno da rua Mogi Mirim, 1.283 (sede própria), e 

do terreno da Rua Mogi Mirim, 1.271, para a turma do Fundamental II. 

2013 – Ampliação da quadra. 

2015 – Modificação do espaço para melhor atendimento de pais e alunos. 

2016 – Atualização da fachada 

2018 – Construção de um prédio para a turma de Educação Infantil. 

As atividades desenvolvidas no Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano estão 

alinhadas aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Os professores têm o 

compromisso de levar o aluno a pensar, a elaborar novas ideias e assimilar novos 

conceitos e, com o apoio de material didático apostilado e atividades extras, buscam 

despertar o interesse em ler, escrever e utilizar o raciocínio no dia a dia. 

O convívio em grupo, a autonomia, valores morais, éticos e sociais 

acrescentam o rol dos assuntos abordados, ensinando e encorajando o aluno a 

solucionar seus problemas com atitude, criatividade e o respeito ao próximo. 

Com objetivo de formar hábitos saudáveis e desenvolver concentração, 

cooperação e superação de limites, a matriz curricular oferecida (Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte e Educação Física) é 

complementada com a parte diversificada do Colégio (espanhol e Inglês). 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem é realizada de forma 

contínua, cumulativa e sistemática, coerente com os princípios que embasam nossa 

proposta pedagógica, com os objetivos do Colégio e com as atividades 

desenvolvidas. 
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Os alunos são avaliados através de instrumentos diversificados, observando 

não apenas a parte cognitiva, mas também a social e emocional. A devolutiva dessa 

avaliação é feita bimestralmente em reuniões de grupos e individuais de pais e 

mestres, além dos atendimentos solicitados pelos pais/responsáveis ou pela 

coordenação pedagógica, em caso de necessidade. Faz parte da avaliação: 

avaliação mensal (contextualizada) e bimestral. 

Utiliza-se as apostilas do Sistema COC. Elas servem de apoio ao professor 

para que ele possa desenvolver, junto ao aluno, pesquisas, projetos e trabalhos 

pedagógicos voltados para a proposta do Colégio. 

Os outros materiais utilizados são adquiridos pelo aluno, sendo que o material 

individual (anual) deve ser enviado de casa, conforme lista fornecida pelo Colégio. 

Temos uma equipe qualificada e em constante processo de atualização, 

preparada para desenvolver habilidades e competências nos alunos. Nossos 

professores contam com a orientação e supervisão de Coordenador Pedagógico 

específico para seu nível de ensino e profissionais de apoio. 

          A proposta pedagógica para o Ensino Fundamental II é elaborada pela nossa 

equipe de profissionais e atualizada todos os anos para acompanhar as mudanças 

do mundo atual, desenvolvendo as competências e habilidades de nossos alunos, 

estimulando criatividade e autonomia, levando-o a refletir e a expressar seus 

pensamentos, tornando-o cidadão crítico e participativo numa sociedade que cresce 

e muda em ritmo acelerado. 

Desenvolvemos um trabalho pedagógico personalizado, fundamentado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, mas que reconhece diferentes formas e ritmos 

de aprendizagens, respeitando a individualidade. Proporcionamos experiências 

práticas, permitindo a contextualização e a construção do conhecimento de forma 

prazerosa e significativa. 

Trabalhamos com a pedagogia de projetos com objetivo de tornar os alunos 

participantes e responsáveis pelo processo de aquisição do conhecimento, além de 

resgatar valores como moral, ética, solidariedade humana, liderança 

responsabilidade, perseverança, família, entre outros, que são essenciais para a 

formação integral de um cidadão. 

Nossos alunos do Ensino Fundamental II participam ativamente das 

atividades desenvolvidas pelo Colégio, para desenvolver a capacidade de 
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organização, pró ativa, iniciativa e criativa, além de possibilitar o desenvolvimento 

das múltiplas competências. 

A matriz curricular oferecida (Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências, Arte, Técnicas de Redação, Inglês, Educação Física e 

espanhol) é complementada com a parte diversificada do Colégio. 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem é realizada de forma 

contínua, cumulativa e sistemática, coerente com os princípios que embasam nossa 

proposta pedagógica, com os objetivos do Colégio e com as atividades 

desenvolvidas. 

Os alunos são avaliados através de instrumentos diversificados, observando 

não apenas a parte cognitiva, mas também a social e emocional. A devolutiva dessa 

avaliação é feita bimestralmente em reuniões grupais e individuais de pais e 

mestres, além dos atendimentos solicitados pelos pais/responsáveis ou pela 

coordenação pedagógica, em caso de necessidade. 

Utilizamos as apostilas do Sistema COC. Elas servem de apoio ao professor 

para que ele possa desenvolver, junto ao aluno, pesquisas, projetos e trabalhos 

pedagógicos voltados para a proposta do Colégio. Além disso, desenvolve o senso 

de cooperação e de trabalho de grupo. Os outros materiais utilizados são adquiridos 

pelo aluno, conforme lista fornecida pelo Colégio. 

Tem uma equipe qualificada e em constante processo de atualização, 

preparada para desenvolver habilidades e específico para seu nível de ensino e 

recebem incentivos e apoio financeiro para formação continuada. 

Contamos também com uma equipe multidisciplinar para apoio a pais e 

docentes. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos através das respostas dos alunos pertencentes aos dois 

colégios pesquisados permitem tecer algumas discussões sobre suas percepções 

da inclusão da temática sexualidade na escola. 

O questionário na sua primeira parte enfocou perguntas para se obter um 

perfil geral dos alunos entrevistados. Sobre o perfil dos alunos entrevistados, a faixa 

etária média dos alunos está localizada entre 10 a 14 anos, do 6º ao 9º ano, que 

vivem majoritariamente com os pais, mas também com avós e padrastos, 

verificando-se uma composição familiar bem diversificada, com poucos irmãos.  

“Atualmente há uma espécie de família, cujos limites são indefinidos, porque 

falta a estrutura funcionalista atribuída aos pais e mães, irmãos, já que muitas 

crianças vivem sob cuidados de terceiros” (PARANÁ, 2010, p. 8). 

No segundo conjunto, as perguntas foram elaboradas para se saber se os 

alunos receberam informações sobre sexualidade de suas famílias. Neste conjunto 

constatou-se que os alunos receberam de seus pais as primeiras informações sobre 

sexualidade, que elas foram adequadas, mas também apontaram que receberam 

informações de amigos. Estas respostas corroboram as temáticas tratadas na 

fundamentação teórica nesta monografia. A família, geralmente repassa as 

informações que julga necessárias aos seus filhos 

Predominantemente os alunos apontam que recebem informações sobre 

sexualidade de seus pais, que estes são abertos. 

Como apontam Savegnago e Arpini (2016, p.133) 

Dialogar sobre sexualidade é algo que deveria ir além da simples 
transmissão de informações, uma vez que demanda que os pais 
ultrapassem várias barreiras para alcançarem uma proximidade com as 
experiências do adolescente e uma sintonia com o momento existencial 
pelo qual este está passando. Ademais, é um desafio para os pais 
encontrarem um equilíbrio na transmissão de informações e valores sobre 
sexo/sexualidade aos filhos, no sentido de que estas não sejam tão 
restritivas, nem excessivamente permissivas (Dias, & Gomes, 1999). 

No terceiro conjunto, as perguntas foram elaboradas para identificar as 

percepções dos alunos sobre a inclusão da temática sexualidade na escola. Estes 

apontaram que é importante que a escola discuta sobre sexualidade e que recebem 

orientações, principalmente nas disciplinas de biologia e ciências. Mas verifica-se 

que estas informações são muito ligadas ao funcionamento biológico do corpo 

humano. Aos alunos apontam ainda que têm dúvidas sobre a sexualidade, que as 
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informações obtidas favorecem a uma compreensão saudável sobre ela. 

Sobre esta questão se manifesta Pecorari, Cardoso e Figueiredo (2005, p.3), 

Os programas de orientação sexual fornecidos pelas escolas são 
remediativos e não priorizam o enfoque preventivo, como as mesmas 
assinalam. A prevenção é um fator a ser incluído no programa da escola, ao 
mesmo passo que se torna uma fala incongruente, uma vez que afirmam 
que uma das formas de abordar o assunto é apenas quando é apresentada 
alguma demanda. Nota-se, portanto, que os programas apresentados 
visavam sanar dúvidas imediatistas dos alunos, não transformando a 
informação em comportamento preventivo. Contudo conclui-se que os 
temas abordados referem-se basicamente aos métodos contraceptivos e 
conceituação biológica, não havendo um treinamento com o adolescente 
para desenvolver competências, ampliar as habilidades de resolução de 
problema, trabalhar assertividade. 

Como tratado nesta monografia, a sexualidade é um tema de extrema 

relevância para o ser humano. Para os jovens ela suscita muitas indagações e por 

vezes conflitos. Compreende-la de forma correta ainda causa indagações em pais e 

instituições de ensino. Os Parâmetros Curriculares Nacionais/Orientação Sexual foi 

uma forma dentro do ensino brasileiro, de promover o debate no âmbito escolar, pois 

reconhece-se que é na escola que o aluno passa grande parte da sua vida em 

formação. Ela seria, se fosse aplicada de acordo com suas recomendações, um 

espaço onde jovens dialogariam com os professores no sentido de dirimir suas 

dúvidas, não só ao aspecto biológico da sexualidade, mas a discussão que suscita o 

tema. Como exercê-la de forma saudável, correta e preventiva no tocante a valores 

que a permeiam. 

3.1 RESULTADOS  

Para a obtenção de dados relacionados ao objetivo: estabelecer o perfil dos 

entrevistados.  

3.1.1 Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição (CSCI) 
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Gráfico 1 - Idade 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No quesito idade, com um total de 8 alunos entre 10 à 14 anos obtivemos o 

resultado de 25% dos alunos com 10 anos de idade, 12,5% dos alunos com 11 anos 

de idade, 25% dos alunos com 12 anos de idade, 12,5% dos alunos com 13 anos de 

idade e 25% dos alunos com 14 anos de idade. 

Gráfico 2 - Cidade em que reside 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre local de residência, obtivemos o resultado de 100% 

dos alunos residirem em Videira. 
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Gráfico 3 - Gênero 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre gênero, obtivemos o resultado de 50% dos alunos 

são do gênero masculino e 50% do gênero feminino. 

Gráfico 4 - Estado civil 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre estado civil, obtivemos resultado de 100% dos 

alunos serem solteiros. 

Gráfico 5 - Ano que cursa 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre o ano que cursam, obtivemos o resultado de 25%. 
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Sendo que 2 alunos cursam o 6º ano, 2 alunos cursam o 7º ano, 2 alunos cursam o 

8º ano e 2 alunos cursam o 9º ano. 

Gráfico 6 - Com quem mora 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre com quem residem, obtivemos o resultado de 

37,5% dos alunos que residem com os pais, 12,5% que residem com a mãe, 12,5% 

que residem com a mãe e irmão, 25% que residem com pais e irmão e 12,5% que 

residem com pais, avós e irmãos. 

Gráfico 7 - Os pais vivem juntos 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre os pais conviverem juntos, obtivemos um resultado 

de 75% de alunos, cujos pais convivem juntos e 25% cujos pais não convivem 

juntos.  
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Gráfico 8 - Tem irmãos 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre os alunos possuírem irmãos, obtivemos o 

resultado de 50% dos alunos que possuem irmãos e 50% que não possuem.  

Gráfico 9 - Quantos 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre os alunos possuírem 1 irmão, obtivemos 25% e os 

alunos que possuem 2 irmãos, obtivemos 25%.  

3.1.2 Colégio Gennius 
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Gráfico 10 - Idade (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No quesito idade, de um total de 8 alunos entre 11 a 14 anos, obtivemos o 

resultado de 25% com 11 anos, 25% com 12 anos, 25% com 13 anos e 25% com 14 

anos.   

Gráfico 11 - Cidade em que reside (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre local de residência, obtivemos o resultado de 100% 

dos alunos residirem em Videira. 
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Gráfico 12 - Gênero (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre gênero, obtivemos o resultado de 50% dos alunos 

são do gênero masculino e 50% dos alunos do gênero feminino.  

Gráfico 13 - Estado civil (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre estado civil, obtivemos resultado de 100% dos 

alunos serem solteiros.  
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Gráfico 14 - Ano que cursa (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre o ano que cursam, obtivemos o resultado de 25%. 

Sendo que 2 alunos cursam o 6º ano, 2 alunos cursam o 7º ano, 2 alunos cursam o 

8º ano e 2 alunos cursam o 9º ano. 

Gráfico 15 - Com quem mora (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

 No questionamento sobre com quem residem, obtivemos o resultado de 

12,5% de alunos que residem com padrasto e mãe, 50% de alunos que residem com 

pai, mãe e irmãos, 25% que residem somente com os pais e 12,5% que residem 

somente com a mãe. 
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Gráfico 16 - Os pais vivem juntos (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre os pais conviverem, obtivemos um resultado de 

25% de alunos, cujos pais convivem e 75% cujos pais não convivem juntos. 

Gráfico 17 - Tem irmãos (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre os alunos possuírem irmãos, obtivemos o resultado 

de 100% dos alunos que possuem irmãos. 
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Gráfico 18 - Quantos 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sobre os alunos possuírem 1 irmão, obtivemos 75% e os 

alunos que possuem 2 irmãos, obtivemos 25%. 

Para a obtenção de dados relacionados ao objetivo das escolas: identificar se 

os alunos têm recebido orientações sobre sexualidade na escola.  

3.1.4 Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição  

Gráfico 19 - De quem você recebeu as primeiras orientações sobre sexualidade? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: De quem você recebeu as primeiras orientações sobre 

sexualidade, obtivemos o resultado de 37,5% dos alunos que receberam da mãe, 

12,5% que não receberam de ninguém e 12,5% que receberam orientações dos 

amigos e 37,5% receberam dos pais. 
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Gráfico 20 - Você recebeu orientação sexual de seus pais? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: Você recebeu orientações de seus pais?", obtivemos o 

resultado de 75,5% dos alunos responderam que sim e 25% responderam que não. 

Gráfico 21 - Se sim, esta informação foi adequada e suficiente para você? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: Se sim, esta informação foi adequada e suficiente para 

você, obtivemos o resultado de 75% dos alunos que sim, receberam orientações 

adequadas e suficiente. 
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Gráfico 22 - Por quê? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

Na resposta, o assunto é importante, obtivemos o resultado de 25%, na 

resposta, tenho bom convívio e confiança nos meus pais, obtivemos a resposta de 

37.5%, na resposta, meus pais são abertos e compreensivos, obtivemos a resposta 

de 12.5%, na resposta, meus pais são abertos em relação ao assunto, e são 

dispostos a tirarem minhas dúvidas, obtivemos o resultado de 12.5%, e na resposta, 

devido meus pais terem o desejo de uma boa educação, obtivemos o resultado de 

12.5%.  

Gráfico 23 - Seus pais conversam com você sobre sexualidade? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento, seus pais conversam com você sobre sexualidade, 

obtivemos o resultado de 62,5% dos alunos cujos pais conversam sobre 
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sexualidade, 25% cujos pais não conversam e 12,5% dos alunos não responderam. 

Gráfico 24 - Você consegue perguntar a eles sobre suas dúvidas sobre sexualidade? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento, você consegue perguntar a eles sobre suas dúvidas 

sobre sexualidade, obtivemos o resultado de 87,5% dos alunos que conseguem 

perguntar sobre o assunto e 12,5% dos alunos que não conseguem perguntar sobre 

o assunto. 

Gráfico 25 - Estas informações obtidas através de outros foram suficientes para você? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: estas informações foram suficientes para você, 

obtivemos o resultado de 87,5% de alunos que dizem as informações serem 

suficientes e 12,5% de alunos cujo as informações não serem suficientes.  
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Gráfico 26 - Você acha que é importante que a escola forneça aos alunos orientação sexual? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: você acha que é importante que a escola forneça aos 

alunos orientação sexual. Obtivemos o resultado de 87,5% de alunos que 

responderam que sim e 12,5% de alunos que responderam não;  

Gráfico 27 - Você já recebeu orientação sexual na escola que frequenta? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: você acha que recebeu orientação sexual na escola que 

frequenta, obtivemos o resultado de 62,5% dos alunos que responderam sim e 

37,5% responderam que não. 
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Gráfico 28 - Se sim, em qual disciplina? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: se sim, em que disciplina, obtivemos o resultado de 

62,5% dos alunos que receberam na disciplina de Ciências.  

Gráfico 29 - Você pode dizer o que se lembra de ter recebido como orientação sexual na escola? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

Referente a questão: você pode dizer o que se lembra de ter recebido como 

orientação sexual na escola, 37,5% dos alunos, responderam sobre o corpo humano 

(órgãos genitais masculino e feminino). 12,5% dos alunos responderam, o respeito 

sobre o corpo. 12,5% dos alunos responderam sobre a reprodução humana. 12,5% 

dos alunos responderam orientação sexual e 25% dos alunos não responderam. 

 

 

 



64 
 

Gráfico 30 - A abordagem sobre sexo tirou suas dúvidas? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: a abordagem sobre sexo tirou suas dúvidas, obtivemos o 

resultado de 75% dos alunos respondeu que sim e 25% dos alunos respondeu que 

não. 

Gráfico 31 - Você tem dúvidas sobre sexualidade? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: você tem dúvidas sobre sexualidade, obtivemos o 

resultado de 37,5% dos alunos que responderam que tem dúvidas sobre 

sexualidade e 62,5% responderam que não possuem dúvidas.  
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Gráfico 32 - Você namora? 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento você namora, obtivemos o resultado de 62,5% dos alunos 

que responderam que namoram e 37,5% que namoram. 

3.1.4 Colégio Gennius  

Gráfico 33 - De quem você recebeu as primeiras orientações sobre sexualidade? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento de quem você recebeu as primeiras orientações sobre 

sexualidade, obtivemos o resultado de 62,5% dos alunos que receberam da mãe, 

12,5% que receberam do pai, 12,5% que receberam dos pais e 12,5% que não 

receberam orientações sexuais de ninguém.  
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Gráfico 34 - Você recebeu orientações de seus pais? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento você recebeu orientações de seus pais? obtivemos o 

resultado de 87,5% dos alunos responderam que sim e 12,5% responderam que 

não. 

 Gráfico 35 - Se sim, esta informação foi adequada e suficiente para você? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento se sim, esta informação foi adequada e suficiente para 

você, obtivemos o resultado de 100% dos alunos que sim, receberam orientações 

adequadas e suficiente. 
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Gráfico 36 - Se sim, esta informação foi adequada e suficiente para você? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

Na resposta, tenho vergonha, mas se questionasse seria respondido, 

obtivemos o resultado de 12.5%. Na resposta, acredito que há um assunto que 

precisa ser respondido, obtivemos a resposta de 25%. Na resposta, meus pais me 

dão total liberdade para questioná-los, obtivemos a resposta de 37.5%. Na resposta, 

não tenho vergonha de questionar, porque meus pais são pessoas que posso contar, 

obtivemos o resultado de 12.5% e na resposta, me sinto intimidado com o assunto, 

mas mesmo intimidado converso com meus pais, obtivemos o resultado de 12.5%.  

Gráfico 37 - Seus pais conversam com você sobre sexualidade? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento Seus pais conversam com você sobre sexualidade? 

obtivemos o resultado de 50% dos alunos cujos pais conversam sobre sexualidade, 

25% cujos pais não conversam e 25% dos alunos cujos pais as vezes conversam 
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sobre sexualidade.  

Gráfico 38 - Você consegue perguntar a eles sobre suas dúvidas sobre sexualidade? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: Você consegue perguntar a eles sobre suas dúvidas 

sobre sexualidade? obtivemos o resultado de 75% dos alunos que conseguem 

perguntar sobre o assunto e 25% dos alunos que não conseguem perguntar sobre o 

assunto.  

Gráfico 39 - Estas informações foram suficientes para você? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: Estas informações foram suficientes para você? 

obtivemos o resultado de 75% de alunos que dizem as informações serem 

suficientes e 25% de alunos cujo as informações não serem suficientes.  
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Gráfico 40 - Você acha que é importante que a escola forneça aos alunos orientação sexual? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: Você acha que é importante que a escola forneça aos 

alunos orientação sexual? Obtivemos o resultado de 87,5% de alunos que 

responderam que sim e 12,5% de alunos que responderam não.  

Gráfico 41 - Você acha que recebeu orientação sexual na escola que frequenta? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: Você acha que recebeu orientação sexual na escola que 

frequenta, obtivemos o resultado de 100% dos alunos que responderam sim. 
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Gráfico 42 - Se sim, em que disciplina? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: Se sim, em que disciplina? obtivemos o resultado de 

87,5% dos alunos que receberam na disciplina de Ciências e 12,5% que receberam 

na disciplina de Biologia;  

Gráfico 43 - Você pode dizer o que se lembra de ter recebido como orientação sexual na escola? (2) 

 

Fonte: A Autora (2019). 

Na resposta: Recebemos as explicações dos órgãos reprodutores masculinos 

e femininos, reprodução humana e o uso dos preventivos, obtivemos o resultado de 

50%; na resposta Como cuidar do nosso corpo, e sobre quem pode nos tocar, 

obtivemos o resultado de 25%; na resposta O assunto foi discutido abertamente com 

a professora, e os alunos retiraram suas dúvidas, obtivemos o resultado 12.5% e na 
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resposta Como e quais as mudanças que ocorrem no corpo do homem e da mulher, 

após as primeiras relações sexuais, obtivemos o resultado de 12.5%.  

Gráfico 44 - A abordagem sobre sexo tirou suas dúvidas? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: A abordagem sobre sexo tirou suas dúvidas? obtivemos 

o resultado de 62,5% dos alunos respondeu que sim e 37,5% dos alunos respondeu 

que não.  

Gráfico 45 - Você tem dúvidas sobre sexualidade? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: Você tem dúvidas sobre sexualidade, obtivemos o 

resultado de 25% dos alunos que responderam que tem dúvidas sobre sexualidade 

e 75% responderam que não possuem dúvidas.  

 

 

 



72 
 

Gráfico 46 - Você namora? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento sim, obtivemos o resultado de 0%, e no questionamento 

não, obtivemos o resultado 100%. 

Para a obtenção de dados relacionados ao objetivo: identificar se as 

informações recebidas sobre sexualidade contribuem para a prevenção de um viver 

saudável da sexualidade. 

3.1.5 Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição  

Gráfico 47 - Aparelho reprodutor masculino e feminino 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: aparelho reprodutor masculino e feminino, obtivemos o 

resultado de 87,5% dos alunos que conhecem e 12,5% que gostariam de conhecer.  
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Gráfico 48 - Como se dá a procriação 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento "Como se dá a procriação", obtivemos o resultado de 

100% dos alunos que conhecem. 

Gráfico 49 - Homossexualidade 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento "Homossexualidade", obtivemos o resultado de 100% dos 

alunos que conhecem. 
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Gráfico 50 - Afetividade 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento afetividade, obtivemos o resultado de 62,5% dos alunos 

que conhecem, 12,5% dos alunos que desconhecem e 25% que gostariam de 

conhecer;  

Gráfico 51 - Doenças sexualmente transmissíveis 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento, doenças sexualmente transmissíveis, obtivemos o 

resultado de 75% dos alunos que conhecem e 25% que gostariam de conhecer.  
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Gráfico 52 – Contraceptivos 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento contraceptivos, obtivemos o resultado de 37,5% de 

alunos de conhecem, 50% de alunos que desconhecem e 12,5% de alunos que 

gostariam de conhecer. 

Gráfico 53 - Cuidados com o aparelho reprodutor feminino e masculino 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento cuidados com o aparelho reprodutor feminino e 

masculino, obtivemos o resultado de 62,5% de alunos que conhecem, 25% de 

alunos que desconhecem e 12,5% dos alunos que gostariam de conhecer. 
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Gráfico 54 - HIV/AIDS 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento HIV/AIDS, obtivemos o resultado de 62,5% dos alunos 

que conhecem, 12,5% de alunos que desconhecem e 25% de alunos que gostariam 

de conhecer. 

Gráfico 55 - Gostaria de conversar mais sobre sexualidade 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento gostaria de conversar mais sobre sexualidade, obtivemos 

o resultado de 62,5% dos alunos que concordam e 37,5% dos alunos que 

responderam com Indiferente. 
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Gráfico 56 - Tenho muitas dúvidas sobre sexualidade 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento tenho muitas dúvidas sobre sexualidade, obtivemos o 

resultado de 50% dos alunos que concordam, 12,5% de alunos que responderam 

com indiferente, 25% de alunos que discordam e 12,5% de alunos que discordam 

totalmente.  

Gráfico 57 - É importante que a escola trate da questão da sexualidade 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento é importante que a escola trate da questão da 

sexualidade, obtivemos o resultado de 37,5% de alunos que concordam plenamente, 

25% de alunos que concordam e 37,5% de alunos que responderam com 

indiferente.  
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Gráfico 58 - Meu conhecimento sobre sexualidade é bom 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento meu conhecimento sobre sexualidade é bom, obtivemos o 

resultado de 50% de alunos que concordam, 12,5% de alunos que responderam 

com Indiferente e 37,5% de alunos que discordam.  

Gráfico 59 - Quando tenho dúvida sobre sexualidade converso com meus pais  

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento quando tenho dúvidas sobre sexualidade converso com 

meus pais, obtivemos o resultado de 62,5% de alunos que concordam plenamente, 

12,5% de alunos que concordam, 12,5% de alunos que responderam com 

Indiferente e 12,5% de alunos de discordam totalmente.  
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Gráfico 60 - Quando tenho dúvidas sobre sexualidade converso com meus irmãos 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento quando tenho dúvidas sobre sexualidade converso com 

meus irmãos, obtivemos o resultado de 50% de alunos que concordam e 50% de 

alunos que discordam totalmente. 

Gráfico 61 - Quando tenho dúvidas sobre sexualidade converso com meus amigos 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento quando tenho dúvidas sobre sexualidade converso com 

meus amigos, obtivemos o resultado de 37,5% de alunos que responderam com 

Indiferente, 37,5% de alunos que discordam e 25% de alunos que discordam 

totalmente.  
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Gráfico 62 - É importante eu ter esclarecimentos sobre sexualidade para eu ter uma vida saudável 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento é importante eu ter esclarecimentos sobre sexualidade 

para eu ter uma vida saudável, obtivemos o resultado de 75% de alunos que 

concordam plenamente, 12,5% de alunos que concordam e 12,5% de alunos que 

responderam com Indiferente. 

3.1.6 Colégio Gennius  

Gráfico 63 - Aparelho reprodutor masculino e feminino (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento aparelho reprodutor masculino e feminino, obtivemos o 

resultado de 87,5% dos alunos que conhecem e 12,5% que desconhecem. 
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Gráfico 64 - Como se dá a procriação (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

Gráfico 65 - Homossexualidade (2) 

Conheço

Desconheço

Gostaria de conhecer

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: homossexualidade, obtivemos o resultado de 87,5% dos 

alunos que conhecem e 12,5% dos alunos que gostariam de conhecer.  

Gráfico 66 - Afetividade (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento afetividade, obtivemos o resultado de 62,5% dos alunos 



82 
 

que conhecem, 25% dos alunos que desconhecem e 12,5% que gostariam de 

conhecer.  

Gráfico 67 - Doenças sexualmente transmissíveis (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento doenças sexualmente transmissíveis, obtivemos o 

resultado de 75% dos alunos que conhecem, 12,5% dos alunos que desconhecem e 

12,5% que gostariam de conhecer.  

Gráfico 68 - Contraceptivos (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento contraceptivos, obtivemos o resultado de 50% de alunos 

de conhecem e 50% de alunos que desconhecem. 

 

 

 

 



83 
 

Gráfico 69 - Cuidados com o aparelho reprodutor feminino e masculino (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento cuidados com o aparelho reprodutor feminino e 

masculino, obtivemos o resultado de 75% de alunos que conhecem e 25% de alunos 

que desconhecem.  

Gráfico 70 - HID/AIDS (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento HIV/AIDS, obtivemos o resultado de 75% dos alunos que 

conhecem, 12,5% de alunos que desconhecem e 12,5% de alunos que gostariam de 

conhecer. 
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Gráfico 71 - Gostaria de conversar mais sobre sexualidade? (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento gostaria de conversar mais sobre sexualidade, 

obtivemos o resultado de 25% de alunos que concordam plenamente, 25% de 

alunos que concordam, 37.5% de alunos que responderam indiferente e 12.5% e 

alunos que discordam. 

Gráfico 72 - Tenho muitas dúvidas sobre sexualidade (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento tenho muitas dúvidas sobre sexualidade, obtivemos o 

resultado de 25% de alunos que concordam, 37.5% de alunos que responderam 

indiferente e 37.5% de alunos que discordaram. 
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Gráfico 73 - É importante que a escola trate da questão da sexualidade (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento é importante que a escola trate da questão da 

sexualidade, obtivemos o resultado de 37.5% dos alunos que concordam 

plenamente e 62.5% dos alunos que concordam. 

Gráfico 74 - Meu conhecimento sobre sexualidade é bom (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: meu conhecimento sobre sexualidade é bom, obtivemos 

o resultado de 50% de alunos que concordam e 50% de alunos que acham 

indiferente. 
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Gráfico 75 - Quando tenho dúvidas sobre sexualidade converso com meus pais (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento quando tenho dúvidas sobre sexualidade converso com 

meus pais, obtivemos 37.5% dos alunos concordam plenamente, 12.5% dos alunos 

concordam, 25% dos alunos responderam indiferente e 25% dos alunos 

responderam discordo. 

Gráfico 76 - Quando tenho dúvidas sobre sexualidade converso com meus irmãos (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento quando tenho dúvidas sobre sexualidade converso com 

meus irmãos, obtivemos 37.5% dos alunos concordam, 37.5% dos alunos 

responderam que discordam e 25% dos alunos responderam que discordam 

totalmente. 
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Gráfico 77 - Quando tenho dúvidas sobre sexualidade converso com meus amigos (2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento quando tenho dúvidas sobre sexualidade converso com 

meus amigos, obtivemos 12.5% dos alunos que responderam indiferença, 37.5% 

dos alunos responderam que discordam e 50% dos alunos responderam que 

discordam totalmente.  

Gráfico 78 - É importante eu ter esclarecimentos sobre sexualidade para eu ter uma vida saudável 

(2) 

 
Fonte: A Autora (2019). 

No questionamento: é importante eu ter esclarecimentos sobre sexualidade 

para eu ter uma vida saudável, obtivemos 87.5% dos alunos que responderam que 

concordam plenamente e 12.5% dos alunos responderam que concordam. 
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3.2 DISCUSSÃO  

   Em relação ao objetivo de identificar se os alunos têm recebido orientações 

sobre sexualidade na escola, a pesquisa constatou que no Colégio Salvatoriano 

Imaculada Conceição, 62.5% dos alunos receberam informações e 37.5% não 

receberam, concluímos que os alunos do CSIC receberam orientações sobre 

sexualidade.  

Em relação ao Colégio GENNIUS, 100% dos alunos receberam orientação 

sobre sexualidade.  

Em relação a identificar se as informações têm contribuído para suas 

expectativas a pesquisa constatou os dados que já eram esperados, superando as 

expectativas da acadêmica. Além disso, possuímos o desejo de continuar e coletar 

mais dados.  

Em relação ao objetivo de identificar se as informações recebidas sobre a 

sexualidade contribuem para a prevenção de um viver saudável da sexualidade, a 

pesquisa constatou que, a coleta de dados contribui para que os colégios 

futuramente, venham a planejar atividades e projetos, para que sejam apresentadas 

informações sobre o assunto. A pesquisa contribuiu sim, para a prevenção de um 

viver saudável dos adolescentes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente monografia teve como objetivo geral analisar a percepção de 

adolescentes, do ensino fundamental de 6ª a 9ª séries das escolas de Videira/SC, 

sobre a inclusão da temática sexualidade na escola, diante do problema proposto: 

quais as percepções de alunos de 6ª a 9ª séries das escolas de Videira/SC sobre a 

inclusão da temática sexualidade na escola? 

Para efetivá-la elaboraram-se os objetivos específicos: Identificar e 

caracterizar escolas municipais, estaduais e particulares e Videira/SC com ensino 

fundamental; estabelecer o perfil dos entrevistados; identificar se os alunos têm 

recebido orientações sobre sexualidade na escola; identificar se estas informações 

têm contribuído para suas expectativas; identificar se as informações recebidas 

sobre sexualidade contribuem para a prevenção de um viver saudável da 

sexualidade. 

A monografia foi iniciada por meio de pesquisa de autores, buscando-se 

apontar os elementos teóricos que servem de direção para compreensão da 

temática sexualidade. Refletiu-se sobre as concepções de autores sobre sexo e 

sexualidade, a discussão sobre a sexualidade na adolescência e o papel da família 

na discussão da sexualidade com os filhos. Contextualizou-se a educação sexual na 

educação brasileira e como surge a discussão dos parâmetros curriculares nacionais 

como uma tentativa de se introduzir, de forma efetiva a sexualidade nas escolas, e 

como se entende este processo, e como elas foram construídas nos parâmetros 

curriculares nacionais do ensino brasileiro. A bibliografia consultada nos permitiu 

aprofundar concepções e conceitos, embora que, sobre a inserção da temática 

sexualidade nas escolas, não há muito material científico produzido. 

Em seguida apresentou-se as delimitações metodológicas enfocando a 

modalidade de pesquisa adotada neste trabalho com fundamento no método crítico 

dialético. Especificou-se os procedimentos adotados pela pesquisa, seus objetivos, 

universo, amostragem e como os dados foram coletados e caracterizou-se o lócus 

da pesquisa, as duas escolas particulares da cidade de Videira/SC. 

A metodologia adotada se revelou adequada para o problema e objetivos 

propostos. Os dados obtidos através dos questionários foram quantificados e 

analisados qualitativamente. Os objetivos propostos foram alcançados, 

caracterizando-se as escolas pesquisadas, estabelecendo-se o perfil dos alunos 
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entrevistados e captando-se suas percepções sobre a inclusão da temática 

sexualidade nas escolas. 

Pudemos constatar que os alunos entendem que o tema sexualidade é 

importante, que vem sendo debatido no âmbito escolar, e que é necessária sua 

discussão. Por serem alunos de escolas particulares onde majoritariamente seus 

pais possuem uma condição de vida, economicamente melhor, percebe-se que 

recebem informações sobre a sexualidade já na família. 

A sexualidade é inerente aos ser humano. Os períodos de transição da idade 

da meninice para a adolescência são permeados de conflitos e incertezas.  O 

desabrochar da sexualidade se faz presente. É um período em que se estabelecem 

valores, padrões que modelarão o adulto, verificando-se também muitos conflitos. 

Se a iniciação da elucidação da sexualidade não for de maneira correta, ou se não 

existir, pode ocasionar desvios de compreensão e expor os jovens a doenças 

sexualmente transmissíveis, a uma gravidez indesejada e inadequada as suas 

idades e distorções que impactarão na vida e comportamento adulto. A escola assim 

pode propiciar um ambiente favorável para se discutir e prevenir questões 

relacionadas a orientação sexual. 

Neste sentido, através dos dados que a pesquisa forneceu sugere-se que 

outras escolas da cidade de Videira executem as diretrizes estabelecidas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais/Orientação Sexual, pois estes  se mostram 

eficazes para esclarecer sobre a sexualidade, evitando distorções sobre o tema que 

são tão evidenciados nas mídias sociais, em filmes e nos padrões comportamentais 

atuais. Sugere-se também uma articulação com a rede de proteção à criança e ao 

adolescente do município que poderiam desenvolver ações conjuntas.  

Como delimitação da pesquisa relatamos que pretendia-se aplicar a pesquisa 

em outras escolas da cidade de Videira, o que não foi possível devido ao 

fechamento das mesmas desde o mês de março devido a pandemia COVID-19. 

Outro fator delimitante foi a resistência das escolas municipais e estaduais de 

permitirem que a pesquisa fosse aplicada. Nas estaduais foi justificado que a 

Secretaria Estadual de Ensino não permite mais que se apliquem pesquisas. Nas 

escolas municipais demoraram para autorizar e quando o fizeram as aulas foram 

interrompidas. Alguns pais não autorizaram aos seus filhos responderem o 

questionário.  

Isto posto, diante das dificuldades encontradas, do universo da pesquisa ter 
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sido reduzido devido as circunstâncias, acreditamos que foi muito importante para 

nós enquanto acadêmicas ter efetivado este trabalho. Nos proporcionou 

amadurecimento teórico, possibilidade de efetivar uma pesquisa dentro dos 

referenciais científicos, aprender como fazer uma pesquisa e como lidar diante das 

contradições. 

Por fim, entendemos que a orientação sexual nas escolas é uma discussão 

importante que extrapola somente a visão biológica. Ela é a possibilidade de 

desmistificação de uma temática que ainda é considerada tabu e rechaçada por 

visões conservadoras e reacionárias. 
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ANEXO 

Anexo A - Questionário 

                              
      QUESTIONÁRIO PESQUISA  

Prezado (a) aluno (a), pedimos sua colaboração para responder à pesquisa. 

Desde já agradecemos a colaboração. 

Atenciosamente 

Pesquisadoras: Acadêmica Izabelle Bruschi 

Orientadora:Dra Hillevi Maribel Haymussi 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO (A): 

1- Idade:_______ 

2- Cidade de Residência:__________ 

3- Gênero: (    ) feminino  (    ) masculino 

4- Estado Civil:________           

5- Ano que cursa:______________________ 

6- Mora com quem:__________________ 

7- Seus pais vivem juntos:______________________ 

8- Tem irmãos?:__________________Quantos:_______ 

 

QUESTÕES DA PESQUISA: 

1- De quem você recebeu as primeiras orientações sobre sexualidade:__________________________________ 

2- Você recebeu orientação sexual de seus pais: 

(     ) sim                            (    ) não 

Se sim, esta informação foi adequada e suficiente para você?  

(     ) sim                           (    ) não 

Seus pais conversam com você sobre sexualidade?:___________________________________ 

Você consegue perguntar a eles sobre suas dúvidas sobre sexualidade?: (     ) sim       (     ) não          

porque?____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Se não, onde você se informou sobre a sexualidade:_________________________________ 
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____________________________________________________________________________. 

Estas informações obtidas através de outros foram suficientes para você?_________________. 

3- Você acha que é importante que a escola forneça aos alunos orientação sexual? (    ) sim (    ) não 

4- Você já recebeu orientação sexual na escola que frequenta?  (     ) sim        (    ) não 

Se sim em qual disciplina?____________________________ 

Você pode dizer o que lembra de ter recebido como orientação sexual na 

escola?__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________. 

5- A abordagem sobre sexo tirou suas dúvidas? (    ) sim     (    ) não 

6- Você tem dúvidas sobre a sexualidade? (     ) sim    (      ) não 

7- Você namora? (     ) sim      (     ) não 

8- Abaixo há uma tabela com temas ligados à sexualidade. Assinale 

 

 Conhe

ço 

Desco

nheço 

Gostar

ia de conhecer 

  

Aparelh

o reprodutor 

masculino e 

feminino 

     

Como 

se dá a procriação 

     

Homose

xualidade 

     

Afetivid

ade 

     

Doenças 

sexualmente 

transmissíveis 

     

Contrac

eptivos 

     

Cuidado

s com o aparelho 
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reprodutor 

feminino e 

masculino 

HiV e 

AIDS 

     

      

 

9- Sobre as questões abaixo assinale a sua melhor opção: 

  

 
Con

cordo 
totalmente 

Con
cordo 

Indif
erente 

Disc
ordo 

Disc
ordo totalmente 

Gostaria de conversar 
mais sobre a sexualidade      

Tenho muitas dúvidas 
sobre a sexualidade      

É importante que a 
escola trate da questão da 

sexualidade      

Meu conhecimento 
sobre a sexualidade é bom      

Quando tenho dúvidas 
sobre a sexualidade converso com 

meus pais      

Quando tenho dúvidas 
sobre a sexualidade converso com 

meus irmãos      

Quando tenho dúvidas 
sobre a sexualidade converso com 

meus amigos      

É importante eu ter 
esclarecimentos sobre a sexualidade 

para eu ter uma vida saudável      

 

 

 

 

 

 


