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Resumo

A adolescência, considerada um período de transição para a maturidade e o 

elo entre a infância e a idade adulta, é composta por intensas transformações corporais e 

psicológicas. Em função dessas mudanças, o adolescente defronta-se com uma fase bastante 

conturbada e repleta de dúvidas em relação ao corpo e à sexualidade. Neste estudo, objetivou-se 

analisar, entre os adolescentes, o conhecimento do próprio corpo e dos eventos fisiológicos 

característicos da adolescência. Participaram do estudo 499 alunos do primeiro ano do Ensino 

Médio das escolas da rede pública de ensino de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Os dados 

foram processados pelo programa EpiInfo® versão 2000 e analisados por meio de frequência 

absoluta e relativa. Foram realizadas análises bivariadas, com o cruzamento segundo o sexo, 

considerando resultados estatisticamente significativos com p<0,05. Os resultados encontrados 

evidenciam o pouco conhecimento dos adolescentes sobre questões relacionadas à anatomia 

e fisiologia da reprodução. A implantação de debates sobre saúde sexual e reprodutiva nas 

escolas, voltados para alunos, pais e professores, sobre as intensas mudanças vivenciadas na 

adolescência, constitui-se iniciativa imprescindível.

Palavras-chave: Adolescentes. Sexualidade. Saúde do adolescente. Comportamento do 

adolescente. Promoção da saúde.
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ADOLESCENCE AND SEXUALITY: THE KNOWLEDGE OF ONE’S OWN BODY

Abstract

Adolescence, considered a transition period towards maturity and the nexus 

between childhood and adulthood, comprises intense corporeal and psychological 

transformations. Due to such representative changes, the adolescent faces a period of 

disturbances, full of doubts about the human body and the sexuality. This study aims at 

analyzing, among adolescents, the knowledge they own of their body and the physiological 

events that characterize adolescence. The study included 499 first-year students of 

the public schools at Cuiabá, Mato Grosso, Brazil. Data were processed in the EpiInfo® 

software, version 2000, and analyzed by absolute and relative frequencies. Bivariate 

analyses were accomplished, crossing data by gender, considering the results statistically 

significant if p<0.05. The findings show that the adolescents have little knowledge about 

issues related to the anatomy and physiology of reproduction. Thus, an indispensable 

initiative should be the creation of discussion groups at school on sexual and reproductive 

health, directing students, parents and teachers. 

Keywords: Adolescents. Sexuality. Adolescent health. Adolescent behavior. Health fostering.

EL ADOLESCENTE Y LA SEXUALIDAD: EL CONOCIMIENTO SOBRE EL PROPIO CUERPO

Resumen

La adolescencia, considerada como un período de transición para la madurez 

y eslabón entre la infancia y la edad adulta, se caracteriza por intensas transformaciones 

corporales y psicológicas. En razón de esos cambios tan representativos el individuo 

adolescente enfrenta una fase bastante conturbada y repleta de dudas en relación al cuerpo 

y la sexualidad. Este estudio tuvo como objetivo examinar entre los adolescentes, el 

conocimiento del cuerpo y de los eventos fisiológicos característicos de la adolescencia. En 

el estudio participaron 499 estudiantes de primer año de la escuela de las escuelas 

públicas la enseñanza de Cuiabá, Mato Grosso. Los datos se procesaron por el programa 

EpiInfo® versión 2000 y se analizaron teniendo en cuenta la frecuencia absoluta y relativa. 

Se realizaron análisis “bivariadas”, con el cruzamiento según el sexo, considerando resultados 

estadísticamente significativos cuando p<0,05. Los resultados encontrados ponen en 

evidencia el escaso conocimiento de los adolescentes sobre los temas relacionados con la 
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anatomía y fisiología de la reproducción. Por lo tanto, la realización de debates sobre salud 

sexual y reproductiva en las escuelas, dirigido a los alumnos, padres y profesores, sobre los 

intensos cambios vivenciados en la adolescencia, constituye una iniciativa imprescindible.

Palabras clave: Adolescentes. Sexualidad. Salud del adolescente. Conducta del adolescente. 

Promoción de la salud.

INTRODUÇÃO

A adolescência, considerada um período de transição para a maturidade e 

o elo entre a infância e a idade adulta,1-3 é caracterizada como um processo de mudanças 

radicais. O indivíduo passa pela busca da identidade, pela necessidade de inserção em grupos 

ou tribos, pelo desenvolvimento do pensamento conceitual, a vivência singular e a evolução 

da sexualidade, acompanhada pelo desenvolvimento de caracteres sexuais secundários 

masculinos e femininos, que culminam na aquisição da identidade sexual.1,2,4 

Em função dessas transformações corporais e psicológicas, o indivíduo adolescente 

defronta-se com uma fase bastante conturbada e repleta de dúvidas em relação à sexualidade. 

Uma etapa em que o pouco conhecimento, a falta de diálogo e a prática sexual desprotegida 

podem favorecer transtornos decorrentes de uma gravidez não planejada e de doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs), que tem aparecido de forma crescente entre os jovens.5-7

A estimativa é que, em 2008, havia 430 mil adolescentes com HIV, em todo o 

mundo.8 No Brasil, de 2006 a 2007, foram identificados 54.965 casos de AIDS, sendo 10.337 entre 

jovens de 13 a 19 anos.9 Em 2012, a taxa de incidência da doença entre os adolescentes era de 3,41 

(por 100.00 habitantes). Em Mato Grosso, este índice era de 4,87 entre os jovens de 13 a 19 anos.10

Diante destes índices, a sexualidade na adolescência tem sido considerada 

como evento merecedor de atenção, uma vez que a falta de informação e de comunicação 

entre familiares, associada aos mitos e tabus, bem como a procura e a curiosidade por novas 

experiências, podem colocar o adolescente em situações de risco.1,11

Neste cenário, ressalta-se a importância de debates sobre a saúde sexual 

e reprodutiva nas escolas, voltados para alunos, pais e professores, de forma a diminuir as 

dúvidas dos adolescentes sobre as intensas mudanças vivenciadas neste período.1,5,12,13

Entretanto, para que ações de educação sexual sejam efetivas, torna-se necessário 

conhecer primeiramente como os adolescentes percebem e vivenciam as mudanças corporais 

e a descoberta da sexualidade, bem como até que ponto entendem a respeito do corpo que 

amadurece (tanto biológica quanto sexualmente). Acredita-se que, desta forma, é possível 
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contribuir com pais, educadores e profissionais da saúde para que compreendam o significado 

que esta fase exerce na vida desses adolescentes. Assim, é possível favorecer a aproximação 

deles, através da construção de um diálogo mais aberto e participativo, com esta população, no 

que diz respeito às intensas mudanças vivenciadas neste período.1,12 

Neste sentido, a presente investigação teve por objetivo analisar o conhecimento 

de adolescentes sobre o próprio corpo e sobre alguns eventos fisiológicos característicos da 

adolescência. Os resultados poderão contribuir para uma melhor abordagem com os jovens 

no campo da saúde sexual e reprodutiva. 

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo quantitativo, de corte transversal, realizado no período de 

julho a dezembro de 2009. A população de estudo foi composta por alunos do primeiro ano 

do Ensino Médio, com a idade máxima de 19 anos, limite definido pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) para o período de adolescência.

O estudo foi desenvolvido em cinco escolas estaduais de Cuiabá, Mato Grosso, 

onde a idade dos alunos correspondeu ao período investigado. Justifica-se a escolha das escolas 

estaduais pelo fato de que o Ensino Médio (que concentra a faixa etária de adolescentes) 

é oferecido somente pelo nível estadual, as escolas municipais oferecem apenas o Ensino 

Fundamental. 

Foi realizada amostragem probabilística, aleatória simples. Das 11 escolas 

estaduais de Cuiabá com primeiro ano do Ensino Médio, foram sorteadas aleatoriamente 

5 escolas (45,5% do total de escolas). Foi considerada a semelhança no número de turmas 

do primeiro ano do Ensino Médio em cada escola (4 a 5 turmas em cada escola, com 

uma média de 20 a 25 alunos em cada turma). O sorteio foi realizado em conjunto com a 

Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), totalizando (nas 5 escolas sorteadas) 22 turmas, 

com uma população de 440 a 550 adolescentes.

Para a coleta dos dados, foi utilizado um questionário semiestruturado, composto 

por 11 questões (6 abertas e 5 fechadas), aplicado à população de estudo pela própria 

pesquisadora, que foi auxiliada por uma equipe de voluntários previamente treinados. Foi 

realizado um pré-teste com um grupo de 30 alunos que não fizeram parte da população de 

estudo. A finalidade foi identificar falhas ou incoerências no instrumento de coleta.   

O questionário foi elaborado de maneira a obter dados referentes a 

características sóciodemográficas, ao conhecimento do próprio corpo e aos eventos 

fisiológicos característicos da adolescência. Tinha perguntas sobre aparelho reprodutor 
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masculino e feminino, fecundação, ejaculação, função ovariana, localização e função do 

clitóris, polução noturna e frequência de observação do próprio corpo. As questões referentes 

ao conhecimento do corpo e eventos fisiológicos encontram-se listadas, da maneira como 

foram destinadas aos adolescentes, no Quadro 1.

Nas questões abertas, foi considerada a porcentagem de acerto em relação às 

respostas esperadas, ou seja, para as questões de 1 a 2: 5 respostas corretas=100%, 4 respostas 

corretas=80%, 3 respostas corretas=60%, 2 respostas corretas=40%; 1 resposta correta=20% e 

nenhuma resposta correta=0%. Para as questões 3 e 4, considerou-se: 4 respostas corretas=100%; 

3 respostas corretas=75%; 2 respostas corretas=50%; 1 resposta correta=25% e nenhuma resposta 

Perguntas Tipo de pergunta Opções para respostas ou respostas esperadas

Quais os órgãos genitais masculinos externos 
(visíveis/que estão na parte de fora)?

Aberta
Escroto; pênis (com suas partes: corpo, glande e 

prepúcio); abertura da uretra

Quais os órgãos genitais femininos externos 
(visíveis/que estão na parte de fora)?

Aberta
Grandes lábios; pequenos lábios; clitóris; 

introito vaginal; abertura da uretra; monte de 
Vênus

Quais os órgãos genitais masculinos internos 
(não visíveis/que estão na parte de dentro)?

Aberta Testículos; próstata; ducto deferente; uretra

Quais os órgãos genitais femininos internos 
(não visíveis/que estão na parte de dentro)?

Aberta Útero; trompas; ovários; vagina

Fecundação (gravidez) é o encontro do 
espermatozoide e o óvulo?      

Fechada Sim; não; não sei

Quando o homem ejacula (goza), existe a 
saída pelo pênis de:

Fechada Espermatozoide; óvulo; sangue; não sei

O ovário produz...? Fechada
Menstruação; bebê; óvulos; espermatozoide; 

não sei

Onde está localizado o clitóris no 
corpo da garota?

Aberta Acima da abertura vaginal ou na vulva

Qual é a função do clitóris? Aberta Proporcionar prazer para a menina

Quanto à polução noturna nos garotos (que 
é o endurecimento do pênis, com saída de 
um líquido, quando está dormindo):

Fechada

Acontece porque faz parte do desenvolvimento 
sexual normal do garoto; não é normal, o garoto 
está com alguma alteração do desenvolvimento 

sexual; não sei

Com que frequência você observa o seu 
corpo em relação aos genitais?

Fechada Nunca; às vezes; todo dia

Quadro 1 – Perguntas e respostas esperadas relativas ao conhecimento do próprio 

corpo e dos eventos fisiológicos característicos da adolescência. Cuiabá, 2010
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correta=0%. As questões de 5 a 7 foram de múltipla escolha, contendo apenas uma alternativa 

correta. As perguntas de 8 a 9 foram abertas (em que a resposta esperada era apenas uma) e as 

questões de número 10 e 11 foram de múltipla escolha, contendo apenas uma alternativa correta.

Os dados foram processados através do programa EpiInfo® versão 2000 e 

analisados por meio de frequência absoluta e relativa. Foram realizadas análises bivariadas, 

com o cruzamento segundo o sexo, sendo considerados resultados estatisticamente 

significativos quando o valor de p (probabilidade) foi igual ou menor do que 0,05.

Os adolescentes participaram da pesquisa de forma voluntária, após assinarem 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo-lhes assegurado o sigilo absoluto 

das informações, assim como a privacidade e o anonimato. A anuência do pai, mãe ou 

responsável legal foi intermediada pela escola. A visita inicial em cada escola foi para 

aplicação do questionário a todas as turmas. Posteriormente à aplicação desse instrumento, 

foram desenvolvidas oficinas sobre sexualidade, com metodologia ativa e em pequenos 

grupos, a fim de oportunizar o esclarecimento das principais dúvidas sobre o tema abordado. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Júlio Muller, Universidade Federal de Mato Grosso, sob protocolo número 613 /CEP – HUJM / 09, 

em cumprimento com a Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996. O estudo foi aprovado 

pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), bem como pelas Diretorias das respectivas 

escolas após contato prévio e mediante a Carta de Apresentação elaborada pela SEDUC.

RESULTADOS

Participaram da pesquisa 499 adolescentes na faixa etária de 14 a 19 anos, 

sendo 190 meninos (38,1%) e 309 meninas (61,9%): 245 com 15 anos (49,1%), 141 (28,3%) 

com 16 anos, 93 (18,6%) com 17 anos, 8 (1,6%) com 18 anos, 6 (1,2%) com 19 anos e 6 

(1,2%) que não informaram a idade.

Entre os adolescentes, a porcentagem de meninos iniciados na vida sexual foi 

de 55% (104) e de meninas 30,6% (94). Entre os meninos que declararam experiência sexual, 

a maioria teve a sua primeira relação sexual entre 14 e 16 anos (51,3%); dos 12 aos 13 anos 

(39,1%); dos 8 aos 10 anos (7,3%); e aos 17 anos (2,4%). A faixa etária predominante em que 

as meninas tiveram sua primeira relação sexual foi dos 14 aos 16 anos (82,5%), seguida pelas 

idades de 12 a 13 anos (12,0%) e aos 17 anos (5,5%). 

Com relação ao conhecimento dos adolescentes sobre os órgãos externos dos 

sistemas reprodutores masculino e feminino, detectou-se que, tanto meninos quanto meninas, 

conhecem mais os genitais externos masculinos. Verificou-se também que os meninos 
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acertam mais quando questionados sobre os genitais externos, com valor de p=0,0370 

(para conhecimento dos genitais externos masculinos segundo o sexo) e p=0,0030 (para 

conhecimento dos genitais externos femininos segundo o sexo) (Tabela 1).  

Para os adolescentes, no que se refere aos conhecimentos relacionados aos órgãos 

internos dos sistemas reprodutores masculino e feminino, os dados apresentados mostram 

o alto índice de desconhecimento, com maior domínio por parte dos meninos (p=0,0495). 

O desconhecimento dos adolescentes quanto aos genitais internos femininos com valor p=0,1736, 

não revelou  diferenças estatisticamente significantes entre meninos e meninas  (Tabela 2).

Sobre a fisiologia da reprodução, observa-se que mais de 50% dos adolescentes 

desconhecem a função do ovário (p=0,3760). Entretanto, uma alta porcentagem conhece o 

que é fecundação (p=0,3405) e a constituição do sêmen, com  maior proporção de acerto 

entre os meninos (p=0,0010) (Tabela 3).

Porcentagem 
de acertos dos 
adolescentes

Genitais externos masculinos* Genitais externos femininos**
Feminino Masculino Feminino Masculino

n % n % n % n %
100 58 18,8 52 27,4 24 7,8 36 18,9
80 8 2,6 3 1,6 – – – –
60 2 0,6 1 0,5 – – – –
40 50 16,2 37 19,5 3 1,0 2 1,0
20 21 6,8 12 6,3 8 2,6 6 3,2
0 112 36,2 68 35,8 214 69,2 120 63,2
Em branco 58 18,8 17 8,9 60 19,4 26 13,7
Total 309 100,0 190 100,0 309 100,0 190 100,0

Tabela 1 – Conhecimentos dos adolescentes, segundo o sexo, sobre os órgãos genitais 

externos  masculino e feminino. Cuiabá, 2010

*p=0,0373; **p=0,0030.

Porcentagem de 
acertos dos
adolescentes

Genitais internos masculinos* Genitais internos femininos**
Feminino Masculino Feminino Masculino

n % n % n % n %
100 13 4,2 19 10,0 24 7,8 19 10,0
75 – – – – – – 1 0,5
50 – – – – 4 1,3 – –
25 2 0,6 2 1,1 5 1,6 1 0,5
0 113 36,6 77 40,5 149 48,2 90 47,4
Em branco 181 58,6 92 48,4 127 41,1 79 41,6
Total 309 100,0 190 100,0 309 100,0 190 100,0

Tabela 2 – Conhecimentos dos adolescentes, segundo o sexo, sobre o aparelho 

reprodutor interno masculino e feminino. Cuiabá, 2010

*p=0,0495; **p=0,1736.
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Quanto à polução noturna, 16,0% dos garotos acreditam ser uma alteração 

do desenvolvimento sexual e 38,0% não sabem do que se trata. Entre as meninas, 43,4% 

entendem o que é polução noturna, as demais referiram não saber ou acreditavam ser 

uma alteração do desenvolvimento sexual. O valor de p=0,7498 não permite afirmar 

nenhuma diferença significativa entre as respostas de meninos e de meninas (Tabela 4).

Em relação à localização clitoriana, apenas 8,4% dos meninos e 11,6% das 

meninas souberam responder a esta questão (Tabela 5). Assim, o valor de p=0,1060, e 

observa-se o desconhecimento dos adolescentes, independente do sexo. No que se refere 

à função do clitóris, a maioria das meninas (42,7%) e dos meninos (44,2%) não respondeu a 

esta questão, sendo que 39,8% das meninas e 33,1% dos meninos não conheciam a função 

do clitóris. (p=0,3599).

No que diz respeito à frequência com que a população estudada observa o 

próprio corpo, em relação aos genitais, 50,0% das meninas e 48,4% dos meninos o observam 

Tabela 3 – Conhecimentos dos adolescentes, segundo o sexo, sobre fisiologia da 

reprodução (o que o ovário produz, qual a constituição do sêmen, se a fecundação é o 

encontro do espermatozoide e o óvulo). Cuiabá, 2010

*p=0,3760; **p=0,0010; ***p=0,3405.

Perguntas e alternativas sobre a fisiologia da reprodução
Sexo 

Feminino Masculino
n % n %

Pergunta: O que o ovário produz?*
Sangue 7 2,3 5 2,6
Bebê 104 33,6 70 36,0
Óvulos 131 42,4 74 39,0
Espermatozóide 6 1,9 2 1,0
Não sei 45 14,6 21 11,0
Em branco 16 5,2 18 9,4
Total 309 100,0 190 100,0

Pergunta: Qual a constituição do sêmen?**
Espermatozoide 229 74,1 162 85,0
Óvulo – – 2 1,0
Não sei 71 23,0 24 13,0
Em branco 9 2,9 2 1,0
Total 309 100,0 190 100,0

Pergunta: A fecundação é o encontro do 
espermatozoide e o óvulo?***

Sim 283 91,6 168 88,4
Não 4 1,3 4 2,1
Não sei 16 5,2 15 7,9
Em branco 6 1,9 3 1,6
Total 309 100,0 190 100,0
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todos os dias. Entre os que responderam que observam o corpo às vezes, as meninas totalizam 

42,0% e os meninos 46,3%; enquanto 2,9% das meninas e 3,2% dos meninos referiram 

nunca observar o próprio corpo (Tabela 6).

Tabela 4 – Conhecimentos dos adolescentes, segundo o sexo, sobre polução noturna. 

Cuiabá, 2010

Tabela 5 – Conhecimentos dos adolescentes, segundo o sexo, sobre localização e 

função do clitóris. Cuiabá, 2010

Perguntas e respostas
Sexo

Feminino Masculino
n % n %

Localização do clitóris*
Conheciam 36 11,6 16 8,4
Responderam errado 76 24,6 39 20,5
Responderam não saber 145 47,0 87 45,8
Deixaram em branco 52 16,8 48 25,3
Total 309 100,0 190 100,0

Função do clitóris**
Conheciam 43 13,9 33 17,4
Responderam errado 11 3,6 10 5,3
Responderam não saber 123 39,8 63 33,1
Deixaram em branco 132 42,7 84 44,2
Total 309 100,0 190 100,0

*p=0,1060; **p=0,3599.

*p=0,7498.

O que é a polução noturna?*

Sexo

Feminino Masculino

n % n %
Acontece porque faz parte do desenvolvimento sexual do garoto 134 43,4 87 46,0
Ocorre porque o garoto está com alteração do desenvolvimento sexual 45 14,6 30 16,0
Não sei 130 42,0 73 38,0
Total 309 100,0 190 100,0

Com que frequência você observa o seu corpo 
em relação aos genitais?*

Sexo

Feminino Masculino
n % n %

Nunca 9 2,9 6 3,2
Às Vezes 130 42,0 88 46,3
Todos os dias 154 50,0 92 48,4
Em branco 16 5,1 4 2,1
Total 309 100,0 190 100,0

Tabela 6 – Frequência com que os adolescentes observam o próprio corpo em relação 

aos genitais, segundo o sexo. Cuiabá, 2010

*p=0,4813.
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DISCUSSÃO

Coerente com nossos resultados, outras pesquisas destacam o alto índice de 

desinformação entre os adolescentes no que se refere à anatomia e fisiologia dos órgãos 

genitais.1,6,7,12,14 Especialistas da área relacionam este desconhecimento com os problemas 

enfrentados pelos adolescentes no exercício de sua sexualidade.6 Entre os riscos para 

a sáude sexual resultantes do desconhecimento, as DSTs são um importante problema 

entre adolescentes. Essas doenças podem ocasionar doença inflamatória pélvica, 

esterilidade, câncer de colo uterino, risco para a contaminação pelo vírus HIV, gravidez 

ectópica, infecções puerperais e recém-nascidos com baixo peso, além de poder interferir 

negativamente sobre a autoestima.15 

A falta de conhecimento também é associada ao uso inadequado de métodos 

de contracepção, resultando, muitas vezes, em gravidez não planejada e aborto.6 Neste 

aspecto, cabe lembrar que, para muitos adolescentes, a gravidez não é vista como problema, 

mas como solução para situações conflituosas. Tal quadro reflete a complexidade da gravidez 

precoce, associada a fatores econômicos, educacionais, comportamentais e familiares.16 

Ainda assim, a desinformação, muitas vezes acompanhada pela repressão, parece 

dificultar a vida sexual e reprodutiva dos adolescentes, contribuindo para comportamentos 

sexuais desprotegidos. Comportamentos que resultam em um grande número de DSTs e AIDS, 

bem como a gravidez na adolescência, fenômenos que se configuram como um grande desafio 

para pais, educadores e profissionais que lidam com jovens.17

Autores apontam que a família é a principal fonte de informação no que se 

refere à sexualidade, embora suas orientações aos adolescentes estejam, quase sempre, 

vinculadas à proibição, regras de condutas e apoiadas em valores para manutenção do 

sistema familiar.12 Desta forma, os jovens passam a buscar informação por meio de revistas, 

amigos e outras fontes equivocadas. Neste contexto, assumem grande importância os setores 

de educação e saúde, a fim de desenvolver e implementar estratégias de orientação sexual 

específicas para este grupo.

Ainda é preciso destacar que o mundo do prazer, vendido pelos sexshops, 

revistas, internet, entre outros meios, está totalmente desvinculado do conhecimento de 

si próprio e de seu corpo sexual.18 Desta forma, conhecer os órgãos internos e externos 

dos sistemas reprodutores masculino e feminino, anatômica e fisiologicamente, torna-se 

primordial para o exercício pleno da sexualidade. 

Entretanto, além dos aspectos anatômicos e fisiológicos do sistema reprodutor, 

é preciso considerar outras questões fundamentais quando se trata do corpo adolescente. 



380

Afinal, se trata de um corpo que interage com outros, que manifesta prazer e dor, que 

expressa alegria e tristeza.18 Portanto, é preciso levar em consideração que o conhecimento 

também é construído através das  vivências de cada adolescente. 

Neste sentido, o desconhecimento dos adolescentes, não apenas em relação 

aos sistemas reprodutores, mas também sobre a função do ovário e polução noturna 

(resultados observados na presente e em outra casuística),7 preocupa na medida em 

que este conhecimento relaciona-se direta e positivamente com o desenvolvimento da 

autonomia e responsabilidade frente às escolhas referentes ao exercício da sexualidade.19 

Estudos apontam que o jovem sem informação não possui subsídios que possam 

orientá-lo em suas próprias escolhas, levando-o a uma prática sexual desprotegida, sem acesso 

à informação e aos insumos de proteção.2,7 Neste sentido, desenvolver a cultura do sexo 

seguro se mostra essencial, vinculando-a ao conhecimento, à autoestima e à responsabilização 

de sua vida sexual para si e para o(a) companheiro(a).

Outro resultado curioso é que os meninos mostraram maior conhecimento dos 

órgãos sexuais em relação às meninas, o que difere do resultado encontrado em um estudo 

realizado em Feira de Santana, Bahia, Brasil. Neste estudo identificou-se que 71,4% das meninas e 

apenas 36,7% dos meninos responderam corretamente sobre a anatomia e a fisiologia dos órgãos 

reprodutores.7 A diferença encontrada na presente investigação pode estar relacionada à questão 

de gênero, que se reflete nas diferentes formas como a sexualidade se expressa nos dois sexos, 

permitindo livre expressão para os meninos e repressão para as meninas.20 Em razão disto, as 

meninas acabam não tendo a quem se referir para buscar esclarecimentos e orientações.

De maneira geral, tanto as meninas quanto os meninos citaram com maior 

frequência os órgãos externos que compõem os sistemas reprodutores, principalmente 

o masculino. Este fato pode ser atribuído ao tipo de informação que rotineiramente chega 

aos adolescentes sobre sexualidade. Geralmente as informações se referem ao uso de 

preservativos para prevenção de DST/AIDS, dando maior ênfase aos órgãos genitais externos 

masculinos, com pouca referência aos órgãos femininos. 

Há que se considerar que a simples informação não prepara os adolescentes 

para uma vida sexual saudável e responsável. É preciso destacar que há certa distância 

entre o acesso à informação e a adoção, a partir destes saberes, de práticas sexuais e 

reprodutivas saudáveis, somando-se a isso o pensamento mágico e a sensação de 

invulnerabilidade característicos desta faixa etária.4 Portanto, além de oferecer a 

informação, por diferentes meios, é preciso que estas informações estejam inseridas no 

contexto social e econômico do adolescente.
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Estudiosos referem que a família e a escola exercem o papel principal de 

formação e construção do conhecimento, conduzindo o adolescente na identificação 

de estratégias individuais de proteção.21 Entretanto, nem sempre a família está preparada para 

discutir as questões que perpassam o sexo e a sexualidade. Há também poucos programas 

educativos institucionalizados nas escolas e serviços de saúde com este tema e voltados para 

essa população. Isso faz com que o adolescente busque o conhecimento com seus pares, 

televisão, filmes, revistas, amigos ou Internet. Informações essas nem sempre seguras.1,6,7,13 

Nesse sentido, a família, a escola e o Estado necessitam buscar a transversalidade 

de uma educação sexual específica para adolescentes. Vale ressaltar que, no Brasil, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), publicados em 1995,22 incluíram a educação 

sexual nas escolas com tema transversal (isto é, presente em todas as áreas de conhecimento), 

embora muitos professores ainda mostrem-se inseguros com os conteúdos de orientação 

sexual.23 Essa insegurança, desse modo, colabora para a dificuldade em se trabalhar a 

sexualidade como um tema transversal. Não restam dúvidas que questões referentes 

ao exercício de uma sexualidade responsável envolvem fatores mais amplos de cunho 

sociocultural e econômico, extrapolando a responsabilidade escolar.24 Entretanto, é inegável 

a importância do investimento escolar na educação sexual. É preciso tratar o tema de 

forma a integrar os diferentes saberes, proporcionando o aprofundamento progressivo dos 

conhecimentos dos adolescentes sobre a sexualidade.25

A alta proporção de acerto quanto ao conceito de fecundação e constituição 

do sêmen pode ser reflexo dos moldes em que a orientação sexual ainda tem sido 

realizada; ou seja, abordando apenas o aspecto científico de início da vida, nas aulas 

de ciências e biologia.3,23 Para que se contribua na formação da criança e adolescente 

quanto à sexualidade, é preciso ultrapassar a barreira do estritamente biológico e exercer 

uma educação sexual de forma emancipatória. Deve-se considerar a sexualidade, não de 

forma repressora, mas como algo inerente à vida e à saúde, que se expressa desde cedo 

no ser humano. 

Atualmente, torna-se vital ampliar a abordagem da sexualidade, englobando 

o papel social do homem e da mulher, o respeito por si e pelo outro, as discriminações 

e os estereótipos atribuídos e vivenciados em seus relacionamentos, os mitos e tabus, os 

anseios de consumo de beleza e de padrões estéticos, entre outros, que são problemas 

atuais e preocupantes.26

Soma-se, ainda, a importância de trabalhar conjuntamente o conhecimento 

sobre o próprio corpo. Necessidade, essa, revelada pelo fato dos adolescentes não saberem 
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a localização e função do clitóris, realidade também verificada por outro estudo.1 Este fato 

pode relacionar-se à grande dificuldade de pais e professores em abordar temas como prazer 

e masturbação.23 Estes são temas ainda pouco abordados ou tratados superficialmente.27 

Pesquisa realizada com 193 adolescentes14 mostrou que apenas 25% das 

meninas afirmaram praticar a masturbação, enquanto que 80% dos garotos alegaram 

se masturbar. Infelizmente, as relações de gênero ainda refletem no comportamento da 

sociedade, tanto nas esferas sociais e coletivas, quanto nas individuais, em que às meninas 

pouco é permitido discutir as questões da sexualidade. Assim, a masturbação é aceita como 

uma prática natural entre os meninos, mas pecaminosa para as meninas.28

Pesquisadores referem que a dinâmica das relações de gênero impõe às moças 

o recato em relação ao sexo, enquanto que, para os rapazes, é esperado que não exista 

muito pudor ou embaraço em relação ao tema.29 Essas condutas, de certa forma, inibem as 

meninas de praticarem ou declararem determinadas práticas. Desta forma, preconizam-se 

comportamentos diferentes conforme o sexo,30 o que faz com que meninos tenham maior 

informação em comparação com as meninas.

Entre as questões de gênero, ainda é preciso desmitificar esta questão de 

desigualdade entre os sexos, uma vez que a masturbação na adolescência constitui uma forma 

segura de experimentação, aumentando a autoconfiança sexual.31 Neste sentido, o diálogo 

com os jovens torna-se essencial, a fim de que eles possam refletir sobre sua sexualidade, 

discutindo as questões de gênero abertamente.32 

Destaca-se que a escola e a família exercem papel fundamental na 

formação das crianças e adolescentes no que se refere à igualdade dos gêneros. 

É preciso ressaltar que a escola não substitui e nem concorre com a família, mas 

contribui com a discussão sobre a sexualidade incluindo vários pontos de vista. 

Estudos nacionais e internacionais mostram resultados extremamente positivos quando 

a educação sexual é promovida pela família e pela escola, com impacto direto para 

a redução da vulnerabilidade. Isso resulta em relacionamentos sexuais seguros, com 

maior taxa de utilização de métodos contraceptivos na primeira relação sexual, além de 

menor índice de DST e gravidez na adolescência.33,34 

Quanto à observação diária do corpo, as intensas transformações biológicas 

vivenciadas no processo de adolescer despertam grande interesse dos adolescentes, 

principalmente no que diz respeito aos órgãos envolvendo sua sexualidade.1 Assim, acredita-se 

que a observação do corpo compõe um período de curiosidade, despertada pela mudança 

corporal e pela necessidade de identificar o que acontece com si próprio.
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CONCLUSÃO

Por tratar-se de um estudo transversal, a realidade verificada pode se modificar 

na medida em que ações e políticas sejam implementadas. Por constituir uma amostra, 

a população de estudo representa apenas uma parte do universo de interesse. No entanto, 

acredita-se que estas limitações não sejam suficientemente importantes para comprometer a 

interpretação dos resultados apresentados. 

Os resultados encontrados evidenciam o pouco conhecimento dos adolescentes 

sobre questões relacionadas ao conhecimento do próprio corpo. Também aponta para a 

necessidade de implantação de programas que possibilitem a discussão sobre o tema e que 

favoreçam o conhecimento do adolescente. 

Ao considerarmos que a escola se constitui como o melhor espaço para a 

implementação de programas de orientação sexual, é preciso ampliar as oportunidades 

de discutir o tema nestes espaços. Afinal, é o local de maior permanência do 

adolescente nesta fase, para onde o mesmo traz suas expectativas e experiências 

relativas à sexualidade. Além disso, investimentos na formação dos profissionais 

de saúde e de educação, a fim de prepará-los para a questão da adolescência e 

sexualidade, são imprescindíveis.

Frente às questões discutidas ao longo deste estudo, destaca-se a necessidade 

de proporcionar espaços de orientação sexual para adolescentes. Locais em que seja possível 

discutir seus valores, dúvidas e angústias, uma vez que dificilmente os adolescentes o fazem 

no cotidiano ou, quando o fazem com seus pares, o fazem de forma insegura. Acredita-se que 

este seja o caminho para que eles possam desenvolver a autonomia necessária para torná-los 

sujeitos de sua própria sexualidade.

Neste cenário, os profissionais das diversas áreas, principalmente da saúde e 

educação, assumem o importante papel de interlocutores, sendo facilitadores da discussão e 

da reflexão sobre as questões relacionadas à sexualidade.

Espera-se que os resultados trazidos por este trabalho possam contribuir para 

a reflexão e discussão acerca da saúde sexual e reprodutiva na adolescência. Sugere-se a 

realização de novos estudos que possam contribuir para a compreensão do processo de 

adolescer e sua sexualidade, bem como melhor aprofundamento e discussão do tema. 
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