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Sexo x Sexualidade

 Sexo: Refere-se às categorias, com base 
biológica, de fêmea e macho.

 Sexualidade: Tudo que tem a ver com ser 
homem e mulher, masculino e feminino; 
Como pensamos sobre nosso corpo e 
como nos sentimos em relação a ele; 
Nossos relacionamentos uns com os 
outros; Como crescemos e mudamos e 
como nos reproduzimos;



Motivos...

1) Curso do mundo -

Mensagens acerca da sexualidade:

Se os pais não falarem alguém falará por 
eles – ou melhor, alguém já está 
falando... 

Efeitos:

DST, HIV, gravidez na adolescência, abortos, 
homossexualidade, pornografia,

prostituição, experimentação curiosa, sexo 
seguro (preservativos), etc.



 Gravidez na adolescência –

 No Brasil a cada ano, cerca de 20% das 
crianças que nascem são filhas de 
adolescentes, número que representa três 
vezes mais garotas com menos de 15 anos 
grávidas que na década de 70. A grande 
maioria dessas adolescentes não tem 
condições financeiras nem emocionais 
para assumir a maternidade e, por causa 
da repressão familiar, muitas delas fogem 
de casa e quase todas abandonam os 
estudos.
http://sites.uol.com.br/gballone/infantil/adoelesc3.html

http://sites.uol.com.br/gballone/infantil/adoelesc3.html


 Abortos

 Entre as garotas grávidas atendidas pelo 
SUS no período de 1993 a 1998, houve 
aumento de 31% dos casos de meninas 
grávidas entre 10 e 14 anos. Nesses cinco 
anos, 50 mil adolescentes foram parar nos 
hospitais públicos devido a complicações 
de abortos clandestinos. Quase três mil na 
faixa dos 10 a 14 anos. 

 http://sites.uol.com.br/gballone/infantil/adoelesc
3.html

http://sites.uol.com.br/gballone/infantil/adoelesc3.html


 Pornografia

 O Brasil é o 5º país do mundo no ranking 
do consumo de filmes pornográficos, diz a 
Playboy Brasil. (Nota da coluna Gente Boa hoje no 
Globo).



 Experimentação curiosa –

Pesquisa feita pelos autores do livro “A 
diferença que o pai faz”, em 1987, com 08 
denominações evangélicas: Dentre os 
adolescentes estudados, 82% afirmaram 
que Jesus Cristo era o seu Salvador 
pessoal e destes, 79% estavam 
ativamente envolvidos no programa de 
jovens de sua igreja, mas,

Aos 18a, 43% já haviam praticado sexo.

Aos 18a, 65% já haviam se envolvido em



 Carícias dos seios, genitais e/ou relações 
sexuais.

 36% não conseguiram afirmar que a 
relação sexual antes do casamento era 
moralmente inaceitável.

 55% não conseguiram afirmar que carícias 
de seios e genitais eram moralmente 
inaceitáveis.

 38% citaram amigos como sua fonte 
principal de informação sobre sexo e 
relações sexuais;



 26% afirmaram que sua fonte principal de 
informação eram os filmes, enquanto 23% 
citaram os pais e 22% a televisão. (pg. 

13/14)



Riscos:

Abusos sexuais, estupros em namoros.
“O melhor meio de evitar que nossos filhos sofram 

abuso é dar a eles as crenças, habilidades e o 
ambiente sustentador e aprovador para melhor 
protegê-los.”

Crenças: Seu corpo é algo privativo; Sem 
segredos; Confie em seus sentimentos; 
“toque bom e toque ruim”;

Habilidades: Saber se impor

Ambiente de apoio: Diálogo, confiança, 
proteção, informação, consciência.



O que não fazer...

 (Joanna): - “Acho que ele fez alguma 
coisa, mas não tenho certeza”. Esperava 
que ela entendesse, mas ela falou: 

 (Mãe): - “Não minha filha, você 
interpretou errado, é coisa da sua cabeça. 
Nunca mais pense nisso e vamos tocar a 
vida para a frente.”

(R.Veja, 20.02.08 – Joanna Maranhão)



2) Preparação para Relacionamentos –

Com Deus

Com nosso próximo - amizades inclusive do 
sexo oposto, namoros e casamentos

Consigo próprio

3) Preparação do caráter –

A educação sexual não consiste apenas em 
fornecimento de informações mas em 
formação do caráter – necessidades, 
valores, crenças, habilidades e apoios.



 Ex. atleta treinando para uma corrida a 
longa distância.

 Necessidades: sono, comida, tempo, etc.

 Valores: Aprovação dos pais, impressionar 
alguém, bolsa para a faculdade, etc.

 Crenças: Correr é importante, posso 
sobressair-me no esporte, posso confiar 
em meu treinador.

 Habilidades: Compasso da marcha, 
estratégias para a corrida, recuperar-se 
quando tropeçar.

 Apoios: Familiares, amigos, torcida, etc.



Necessidades
 Relacionamentos e significado.
 Relacionamentos: amar e ser amado, afirmar e 

ser afirmados.
 “Muitos problemas, especialmente sexuais, 

parecem começar quando esta necessidade 
fundamental não é satisfeita na infância, 
deixando na criança uma sensação de desamor 
e de rejeição. Livros sobre vícios sexuais falam a 
respeito de pessoas que entram na adolescência 
e na fase adulta com uma fome não satisfeita de 
qualquer ligação pessoal que comece a 
satisfazer essa necessidade angustiante que os 
pais deveriam ter preenchido.”



 Significado: “Quando as pessoas chegam 
a crer que suas vidas não servem a 
nenhum propósito mais alto, as barreiras 
internas que nos impedem de mergulhar 
em toda sorte de idolatria desmoronam.” 
Imagine a diferença entre uma jovenzinha 
de 15 anos namorando, confiante de sua 
importância e contando com o amor dos 
pais por ela, e outra desiludida, 
desesperançada, sedenta de alguém que a 
aceite e ame. Qual dessas jovens tomará 
a decisão correta quando pressionada a 
fazer sexo? 



 Valores: Bons e Maus para conseguir 
aceitação e amor: comunicação, beleza, 
vivacidade, dominação, acompanhar a 
multidão, superficialidade, cortesia, humor, 
sedução, honestidade, conquista amorosa.

 Transmitimos valores principalmente pelo 
que vivemos e através de elogios e 
reforços.

 Valorizar as coisas que Deus valoriza.

 Prioridade: pureza e castidade.



 Crenças: Nossos filhos são amados.

 São responsáveis por seus atos e pelas 
conseqüências resultantes deles.

 Identidade como filho de Deus.

 Na visão de Deus para suas próprias 
naturezas sexuais.

Habilidades: 

Pensamento e ação = boas decisões e agir 
sobre estas decisões com poder e 
confiança.

Domínio próprio (adiamento da gratificação) 



 Apoio: Como pessoas individuais somos 
edificados para ser cristãos melhores e 
mais fortes, em virtude de nos 
encontrarmos em ambientes cristãos que 
nos dão suporte. (positivo x negativo)

 “Contudo o ambiente familiar pode ser mais um 
desafio do que um apoio para a castidade. Onde 
os filhos são privados da afirmação e da 
aceitação de que tão vitalmente precisam, eles 
irão a outros lugares onde possam encontrá-las.”

 Família, igreja, amigos, (evitar situações 
de risco).



Metas – Lc.14.28-31

1) Princípios bíblicos sobre a sexualidade –

castidade, pureza, 
compromisso/fidelidade, 

unidade/intimidade, reprodução, 
testemunho

Pv. 22.6 e Deut. 6.1-9

2) Noções sobre fases do desenvolvimento

– infância, adolescência, juventude... 



 Recursos – dicas ao final da palestra de 
material.

 A importância da intercessão – Jó 1.4,5

 A importância de sermos modelos – Mat. 
23

 A importância de nos importarmos –
Gênesis 24.1



E se eu perdi algumas destas 
fases?

 Quanto antes é melhor. Porém 
qualquer educação sexual que 
dermos a nossos filhos é um 
presente, qualquer comunicação 
sobre este tópico delicado será 
melhor do que nenhuma 
comunicação.

 Humildade e transparência. Não se 
desespere, não seja indiferente nem 
sucumba à culpa.



Conclusão – Salmos 1.3



Uma visão panorâmica do 
desenvolvimento humano 
com foco na sexualidade



Desenvolvimento Humano

 Envolve:

 Desenvolvimento físico e sensório-motor
refere-se à progressão da coordenação 
muscular exigida para atividades físicas.

 Desenvolvimento cognitivo refere-se a 
transições nos padrões de pensamento, 
incluindo raciocínio, memória e resolução 
de problemas. 

 Desenvolvimento social e da personalidade



Bebê (Nascimento – 2 anos)

 Consciente e reativo aos estímulos por sentidos.

 Não tem sentido de si mesmo como ente 
separado da mãe especialmente.

 3º e 5º mês até o 2º ano de vida 
separação/identidade/nascimento psicológico.

 Linha divisória entre ela e todo o resto.

 Desenvolvimento do vínculo com pessoas que 
cuidam dele, (6 a 8 meses). Vínculo seguro = 
facilita a exploração. Identidade separada x 
capaz de confiar e amar.

 Formação da capacidade de confiar (Deus e 
futuro cônjuge).



 “Nossa sexualidade é uma parte de nossa 
natureza relacional, nossa capacidade de 
dar e receber amor. Aprender a amar e ser 
amado na família é a real fundação de 
todo o desenvolvimento sexual. Uma 
pesquisa recente indica que muitas 
mulheres que tiveram sérios problemas 
sexuais na fase adulta pareciam ter um 
fator comum em suas formações: seus 
objetos de amor em sua primeira infância, 
foram vistas como indignas de confiança.”



Primeira Infância (2-6 anos)

 A criança começa a aprender os papéis do 
gênero e a formar identidade de gênero; o 
comportamento social é influenciado pela 
aprendizagem observacional, resultando 
em imitação.

 O mundo social é expandido para além da 
família, formam-se as primeiras amizades.



Primeira Infância (2-6 anos)
 Curiosidade sobre seus corpos

 Todos os bebês e crianças pequenas 
tocam os genitais

 Aumento da percepção dos sexos

 Aumento do interesse pelas diferenças 
entre crianças e adultos.

 Curiosidade sobre como os bebês são 
feitos e de onde eles vêm

 Associação dos genitais com a eliminação



Nascimento até 06 
anos

Ênfase: amor, segurança, 
presença física e emocional, 

informações sobre auto-cuidado, 
desenvolvimento do corpo, 

identidade.



Média Infância (6 a 12 anos)

 Aumento nas habilidades sociais.

 Desenvolvimento da compreensão dos 
sentimentos dos outros.

 Relações de amizade do mesmo sexo.

 Nas garotas a puberdade inicia por volta 
dos 12 anos e a menstruação também 
(aumento do nível de hormônios sexuais)

 Características sexuais secundárias nas 
garotas iniciam (mamas e quadris)



Puberdade

 É o estágio durante o qual as funções 
sexuais atingem a maturidade, marcando 
o início da adolescência.

 É durante a puberdade que as 
características sexuais primárias –
estruturas necessárias à reprodução – se 
desenvolvem por completo. 



Média Infância (6 a 12 anos)

 Aumento do contato com colegas

 Aumento da necessidade de privacidade 
enquanto toma banho ou se despe

 Mais recatada quanto ao corpo

 Toca a si mesma – mais especificamente 
os genitais

 Masturba-se em particular – esporádico

 Aumento de brincadeiras “mamãe e papai”



 Uma das melhores razões para os pais 
serem os primeiros a falar com suas 
crianças sobre a união sexual no 
casamento é poupá-las de receberem uma 
impressão inicial distorcida ou destrutiva.

 É muito mais eficaz formar a visão de uma 
criança sobre a sexualidade desde o início 
do que corrigir as distorções que ela vai 
absorvendo no mundo.

 Idade recomendável: Entre 05 a 07 anos, 
entre a pré-escola e a 2ª. série.



6 a 12 anos
Ênfase: amor, segurança, 

presença física e emocional, 
informações sobre auto-cuidado e 

desenvolvimento do corpo, 
identidade, sexo, atenção às 

meninas. 



Adolescência (12 a 20 anos)

 Nos rapazes a puberdade começa por 
volta dos 14 anos; tornam-se capazes de 
ejaculação x ereção.

 O nível hormonal aumenta – humor.

 As características sexuais secundárias 
iniciam (mudança de voz e crescimento de 
pêlos faciais).

 Interações crescentes com o sexo oposto: 
início dos namoros;

 Atenção sobre identidade: Quem sou eu? 
O que quero da vida?



Ênfase 12 a 20 anos
Ênfase: amor, segurança, presença 

física e emocional, informações sobre 
auto-cuidado e desenvolvimento do 

corpo, atenção aos meninos, atenção a 
situações como pornografia, 

masturbação, amizades, namoro,  
identidade, sentido de propósito, 

casamento.



 Quando pai e mãe provarem a si mesmos 
ser capazes de falar sobre sexo com 
naturalidade, então os filhos começarão a 
fazer perguntas. Responder às perguntas 
e incentivá-las é uma parte vital para 
conduzir a educação sexual no lar. É 
imprescindível estimular as perguntas, 
elogiar as crianças por fazerem perguntas.

 Se não souber responder, admita e diga 
que tentará buscar a resposta e depois 
responda ao filho.

 Aproveite as oportunidades (todas), 
inclusive piadas e gírias/filhos.



 DICAS PARA INCENTIVAR A 
IDENTIDADE SEXUAL APROPRIADA

 1) Os pais devem aproveitar todas as 
oportunidades para afirmar o sexo da 
criança.

 2) Os pais, especialmente do mesmo sexo 
que o da criança, precisam buscar 
disponibilidade de tempo para estar com 
seus filhos no primeiros 05 anos de vida 
especialmente.

 3) Expressar afeto é fundamental para a 
identificação sexual. Afeto x disciplina.



RECURSOS
 Como e quando falar de sexo com seus 

filhos, Stan e Brena Jones, Ed. United 
Press.

 www.exodus.org.br

 www.luznanoite.com.br

 O propósito de Deus para o Sexo, Ed. 
Cristã Unida, Carolyn Nystrom

 A diferença que o pai faz, Josh McDowell e 
Dr. Norm Wakefield, Ed. Candeia.

http://www.exodus.org.br/
http://www.luznanoite.com.br/

