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A abordagem da sexualidade no contexto escolar: 
fora dos padrões moralistas.

 

Resumo 
 
Falar de sexualidade no contexto escolar é muito mais que aparelho reprodutor, IST’s 
(Infecções Sexualmente Transmissíveis) e gravidez na adolescência. O discurso de 
sexualidade abrange conceitos mais amplos que interferem e impactam de maneira 
positiva no cotidiano social dos jovens e adolescentes. A sexualidade é iniciada na 
vida no momento da puberdade entre os 12 a 13 anos. No entanto, ela só é 
mencionada na vida adulta. Essa omissão tem interferido na vida dos jovens que 
iniciam a atividade sexual prec
de problemas de saúde publica. A discussão de sexualidade no contexto escolar ainda 
acontece de forma opressora, doutrinária e heteronormativa, incentivando os jovens a 
buscar informações equivocadas, sob
com a própria sexualidade, o que acomete quase sempre em gravidez não intencional, 
pedofilia e sexismo. Sob esse aspecto o presente estudo objetiva a discussão de 
sexualidade no contexto escolar de forma clara e
fim de sanar suas questões e dúvidas referentes, assim como esclarecer conceitos e 
incentivá-los ao respeito e empatia, livrando
discriminação. Esse estudo é fundamentado sobre uma me
qualitativo exploratório que abrange uma revisão bibliográfica para esclarecer a cerca 
da seguinte questão: com a sexualidade infantil cada dia mais precoce, o conteúdo de 
sexualidade ainda deve ser abordado de maneira conceitual? Proc
papel da escola como espaço social em que jovens permanecem a maior parte de sua 
vida e geralmente iniciam a sexualidade dentro dos seus muros. A lei embasa o papel 
da escola em garantir que jovens se sintam parte da cidadania e gozem de s
direitos humanos, como iguais, sem distinção discriminatória. Através de seu trabalho 
desenvolvido em questões que permeia a sexualidade, a escola consegue intervir em 
comportamentos e atitudes de seus alunos, melhorando indisciplina, relacionamentos 
interpessoais, autoestima, cuidados, amadurecimento e aceitação. Além da diminuição 
significativa dos índices de crimes envolvendo jovens, assim como bullying, sexismo, 
objetificação, homofobia e violência física, psíquica e emocional. Somente quando 
percebermos e analisarmos a gravidade dos problemas em que os nossos jovens 
estão inseridos e o seu pedido de socorro, entenderemos o quanto que esse processo 
é importante e rompe as barreiras preconceituosas inseridas ao longo do tempo no 
contexto escolar. Garantir os direitos humanos básicos aos jovens nada mais é do que 
evoluir para uma sociedade justa e igualitária que abraça a diversidade, é caminhar 
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nterpessoais, autoestima, cuidados, amadurecimento e aceitação. Além da diminuição 
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para um país melhor. A escola talvez seja o único espaço real para mudança e cabe a 
ela eticamente assumir esse papel. 
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