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RESUMO

A sexualidade faz parte de toda a vida, desde o nascimento até a morte, visto que ao nascer, o indivíduo já é um ser sexuado. No entanto, por uma questão de crenças, valores e

até mesmo de religião, o tema sexualidade não é abordado com frequência e de maneira eficiente, pois mesmo sendo um tema atual e de relevância, ainda hoje tem restrições

para ser tratado. Além disso, as crianças e jovens têm tido a necessidade de saber várias questões relacionadas à sexualidade.  Nesse sentido, o presente trabalho tem buscado

conhecer a fonte de informação sobre sexualidade utilizada pelos alunos do ensino médio da rede pública estadual do município de Divinópolis. Para tanto foi aplicado

questionário que dentre as perguntas está qual a fonte de informação sobre sexualidade utilizada pelos estudantes. Até o momento o questionário foi respondido por cem alunos

de somente uma escola estadual, mas haverá a participação de outras escolas até o fim do estudo. Foi observado que 26% dos estudantes analisados buscam informação na

escola, outros 20% utilizam a internet, enquanto os pais são consultados por 17% dos estudantes para sanar dúvidas ou buscarem conhecimento sobre a temática. Apesar de a

escola ser apontada como local de conhecimento sobre sexualidade, somente 57% dos alunos estão satisfeitos com o conhecimento recebido nesse ambiente. Os resultados

obtidos até o momento revelaram que a escola é a principal fonte de informação sobre sexualidade, no entanto, não estão devidamente preparados para tal função. Sendo assim,

é indispensável sensibilizar os elementos escolares sobre sua relevância na abordagem sobre educação sexual para a saúde e qualidade de vida dos jovens.
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