
 

 

 

                                                                

 
 

LEVANTAMENTO E ANÁLIS

RESUMO 

A sexualidade consta nos parâmetros curriculares nacionais como um tema transversal a 
ser trabalhado nas escolas. Entretanto, muitas escolas fogem dessa obrigação, omitindo o 
ensino dessa temática que é tão importante para a saúde física e psicológica dos 
adolescentes. É imprescindível a presença de estudos que incentivem e avaliem a educação 
sexual nessas instituições. Assim, objetivou
produção científica acerca da temática educação sexual nos últimos anos. Foram 
selecionados 60 artigos em português nas plataformas online 
partir dos termos “sexualidade + escola”, “diversidade sexual + escola” e “educação sexual” 
entre os anos de 2011 e 2018. A partir de seus resumos, foi feita a análise 
software IRAMUTEQ, que permite realizar análises gráficas e estatísticas de textos. 
resultados deste estudo demonstram que houve uma variação no número de publicações 
sobre sexualidade no Brasil durante os anos analisados. São evidenciados
no ano de 2012, com 152 publicações e outro no ano de 2018, com 164 publicações, sendo 
este último com maior número de artigos publicados. O elevado número em 2018 pode estar 
relacionado com o contexto político envolvendo polêmicas no ensin
escolas. Em 2016 foi observado o menor número de artigos publicados (n=108) entre os 
anos analisados.  O termo “sexualidade” foi a que gerou mais resultados, com 684 
publicações nos 8 anos analisados, seguido de “educação sexual” com 2
“sexualidade + escola”, com 89 artigos publicados. As pesquisas pelos termos “diversidade 
sexual” e “diversidade sexual + escola” obtiveram 75 e 18 publicações, respectivamente. A 
análise de similitude realizada no IRAMUTEQ demonstrou que a
entre si foram estudo, adolescente
representando os agrupamentos de contextos e discussões mais presentes nos artigos. 
Estes termos e suas divisões mostram preocupação principalmente sobre temas como 
saúde, prevenção de ISTs e, em uma menor frequência, aspectos sociais. Fato que pode 
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A sexualidade consta nos parâmetros curriculares nacionais como um tema transversal a 
ser trabalhado nas escolas. Entretanto, muitas escolas fogem dessa obrigação, omitindo o 
ensino dessa temática que é tão importante para a saúde física e psicológica dos 
adolescentes. É imprescindível a presença de estudos que incentivem e avaliem a educação 
sexual nessas instituições. Assim, objetivou-se fazer um levantamento e uma análise da 
produção científica acerca da temática educação sexual nos últimos anos. Foram 
elecionados 60 artigos em português nas plataformas online Scielo e Google Acadêmico

“sexualidade + escola”, “diversidade sexual + escola” e “educação sexual” 
entre os anos de 2011 e 2018. A partir de seus resumos, foi feita a análise 
software IRAMUTEQ, que permite realizar análises gráficas e estatísticas de textos. 
resultados deste estudo demonstram que houve uma variação no número de publicações 
sobre sexualidade no Brasil durante os anos analisados. São evidenciados
no ano de 2012, com 152 publicações e outro no ano de 2018, com 164 publicações, sendo 
este último com maior número de artigos publicados. O elevado número em 2018 pode estar 
relacionado com o contexto político envolvendo polêmicas no ensino da sexualidade nas 
escolas. Em 2016 foi observado o menor número de artigos publicados (n=108) entre os 

O termo “sexualidade” foi a que gerou mais resultados, com 684 
publicações nos 8 anos analisados, seguido de “educação sexual” com 2
“sexualidade + escola”, com 89 artigos publicados. As pesquisas pelos termos “diversidade 
sexual” e “diversidade sexual + escola” obtiveram 75 e 18 publicações, respectivamente. A 
análise de similitude realizada no IRAMUTEQ demonstrou que as principais palavras ligadas 

adolescente, sexual, sexualidade, escola e 
representando os agrupamentos de contextos e discussões mais presentes nos artigos. 
Estes termos e suas divisões mostram preocupação principalmente sobre temas como 
saúde, prevenção de ISTs e, em uma menor frequência, aspectos sociais. Fato que pode 
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A sexualidade consta nos parâmetros curriculares nacionais como um tema transversal a 
ser trabalhado nas escolas. Entretanto, muitas escolas fogem dessa obrigação, omitindo o 
ensino dessa temática que é tão importante para a saúde física e psicológica dos 
adolescentes. É imprescindível a presença de estudos que incentivem e avaliem a educação 

se fazer um levantamento e uma análise da 
produção científica acerca da temática educação sexual nos últimos anos. Foram 

Google Acadêmico, a 
“sexualidade + escola”, “diversidade sexual + escola” e “educação sexual” 

entre os anos de 2011 e 2018. A partir de seus resumos, foi feita a análise lexical com o 
software IRAMUTEQ, que permite realizar análises gráficas e estatísticas de textos. Os 
resultados deste estudo demonstram que houve uma variação no número de publicações 
sobre sexualidade no Brasil durante os anos analisados. São evidenciados dois picos: um 
no ano de 2012, com 152 publicações e outro no ano de 2018, com 164 publicações, sendo 
este último com maior número de artigos publicados. O elevado número em 2018 pode estar 

o da sexualidade nas 
escolas. Em 2016 foi observado o menor número de artigos publicados (n=108) entre os 

O termo “sexualidade” foi a que gerou mais resultados, com 684 
publicações nos 8 anos analisados, seguido de “educação sexual” com 213 resultados e 
“sexualidade + escola”, com 89 artigos publicados. As pesquisas pelos termos “diversidade 
sexual” e “diversidade sexual + escola” obtiveram 75 e 18 publicações, respectivamente. A 
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representando os agrupamentos de contextos e discussões mais presentes nos artigos. 
Estes termos e suas divisões mostram preocupação principalmente sobre temas como 
saúde, prevenção de ISTs e, em uma menor frequência, aspectos sociais. Fato que pode 
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ser explicado pela maior quantidade de artigos publicados por profissionais da saúde, 
demonstrando uma maior preocupação com temas como ISTs do que com a diversidade 
sexual. Podemos concluir que a educação sexual aplicada nas escolas é muito mais focada 
nas questões de saúde do adolescente do que outras questões de cunho social/psicológico 
relacionadas à sexualidade, como homofobia, diversidade sexual e relações de gênero, 
tendo em vista a baixa quantidade de artigos abordando esses temas, bem como a menor 
frequência destes termos quando realizada a análise de similitude. Além disso, as pesquisas 
relacionadas a sexualidade deveriam, quase em sua totalidade, estarem relacionadas ao 
ambiente escolar, que é a primeira linha de ensino sobre o tema. A discrepância de 
resultados entre os diferentes termos evidencia que a escola ainda não é vista como local 
prioritário para se tratar dessas temáticas. 
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