
Comportamentos Sexuais Comuns

INFÂNCIA (IDADE 0-3)
• Explorar, tocar e mostrar suas próprias partes 

íntimas
• Ereções
• Tentar tocar nos seios da mãe ou de outras 

mulheres
• Querer ficar pelado(a)
• Tentativa de ver outras pessoas nuas
• Fazer perguntas sobre os seus próprios corpos e 

sobre as funções corporais
• Ter pouco senso de vergonha ou privacidade 

PRÉ-ESCOLAR (IDADE 3-5)
• Explorar e tocar suas próprias partes privadas, 

em público e em privado
• Mostrar partes íntimas aos outros
• Tentar tocar os seios da mãe ou de outras 

mulheres
• Querer ficar pelado(a)
• Tentativa de ver outras pessoas nuas
• Ter pouco senso de vergonha ou privacidade
• Fazer perguntas sobre os seus próprios corpos e 

sobre as funções corporais
• Curiosidade sobre diferenças de gênero
• Explorar de partes privadas com os colegas
• Conversar sobre funções corporais
• Utilizar palavras “sujas” para banheiro, partes 

privadas do corpo ou funções sexuais
• Reproduzir comportamento de namoro  

JARDIM DE INFÂNCIA - 4ª SÉRIE 
(IDADE 5-9)
• Tentativa de ver outras pessoas nuas ou despidas
• Tocar propositadamente nas partes privadas 

porque se sentem bem - geralmente em privado
• Brincadeiras com crianças de sua idade que 

envolvem comportamento sexual (como “verdade 
ou conseqüência”, “brincar de família” ou 
“namorado/namorada”).

• Olhar para fotos de pessoas nuas ou parcialmente 
nuas

• Interessados no comportamento reprodutivo dos 
animais

• Contar piadas "sujas
• Visualizar/escutar conteúdo sexual na mídia
• Interessado em gravidez e parto
• Querer mais privacidade; relutante em falar com 

adultos sobre questões sexuais  

5ª - 8ª SÉRIE/PRÉ-ADOLESCENTES 
(IDADE 10-13 ANOS)
• Mudanças hormonais e influências externas, tais 

como colegas, mídia e internet aumentam a 
consciência sexual

• Atração ou interesse sexual em colegas começa
• Uso de palavras sexuais e discussão de atos 

sexuais e valores pessoais, particularmente com 
os colegas

• Aumento da experimentação de comportamentos 
sexuais, jogos de comportamento sexual

• Beijos, abraços e ‘namoro’.
• Interessado nas partes do corpo de outras 

pessoas e nas mudanças que acontecem na 
puberdade

• Procurar por fotos sexuais
• Masturbação em particular
• Querer mais privacidade; relutante em falar com 

adultos sobre questões sexuais  
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Recursos: www.nctsn.org/sites/default/files/assets/pdfs/
sexualdevelopmentandbehavior.pdf; e Toni Cavanagh 
Johnson, “Understanding Children’s Sexual Behaviors: 
What’s Natural and Healthy” (2011)




