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A Falta de Educação Sexual na nossa
primeira infância nos priva de várias
coisas. 

Eu nem sempre fui essa mulher
multiorgástica e desprendida em relação
a minha saúde sexual e relacionamento!

Não conhecia meu próprio corpo e nem
tinha noção do que todas nós podemos
fazer. 

O Abuso infantil faz parte da minha
história e beijos e abraços sempre me
deixavam extremamente incomodada e
infeliz comigo mesma. 

A sensação de nojo e repugnância ao
toque (principalmente ao do Ronei 

– meu esposo) sempre estiveram como
minha companheira. 

Todas as pessoas que tiveram o primeiro
contato com a sexualidade de maneira
traumática tem muito mais dificuldade de
ter uma vida sexual prazerosa. 

Todas as sensações que vivemos são
guardadas na memória.

No nosso Sistema Límbico, e essas
experiências influenciam massivamente
em nossa qualidade de vida.

Mas podemos mudar esse quadro, com
ajuda profissional, buscando um
especialista em saúde e bem de casais,

E a partir de uma educação sexual de
qualidade, podemos influenciar no
processo bioquímico que acontece em
nosso corpo. 

Podemos vivenciar experiências
prazerosas que irão perpetuar em nossas
sensações, ocasionando um equilíbrio e
bem estar no decorrer de nossa vivência. 

Mas que fique claro, sozinhos, a
probabilidade de não conseguirmos
evoluir é quase zero.

Não apaguei da memória o fato do
abuso.

Mas consigo hoje lidar com isso como
uma experiência negativa da maldade e
falta de educação do ser humano.

Educação
Sexual e eu!

E - B O O K



Um fato que passou e me impulsionou a
trabalhar com a Educação Sexual.

Para transformar e contribuir para a
revisão, ensino e progresso dos conceitos
sobre a sexualidade humana.

Saúde e bem estar, auxiliando no impacto
social positivo. 

Quando me tornei especialista em saúde e
bem de estar de casais passei a enxergar a
sexualidade e relacionamento humano de
uma forma clara.

Desmistificando estereótipos e buscando
de forma incisiva toda a recuperação para
minha situação.

A partir disso, vi que é possível a superação
de traumas e a nossa evolução no âmbito
da sexualidade e relacionamento
equilibrado.

Passei a me dedicar em buscar cada vez
mais e transmitir esse bem estar. 

E equilíbrio ao maior número de pessoas
possível.

Não consegui sozinha, com muito amor de
Ronei, paciência e diálogo, com muita
terapia.

E vários outros profissionais alcancei a
superação do trauma e me tornei uma a
mulher que sou hoje!

Então se eu posso, você também pode!

Embarque junto comigo aqui, nesse
universo bonito e mágico de construção de
um novo EU.

Através da Educação Sexual e saúde e bem
estar de casais.

Mas, vem cá, o que é Educação
Sexual? Como você, Especialista
em Saúde e Bem estar de casais
pode me ajudar?
A educação sexual busca ensinar e
esclarecer questões relacionadas ao sexo.

Sexualidade e relacionamentos, livre de
preconceito e tabus. 

Buscando estratégias rápidas para resolver
seus desafios com esses estereótipos. 

O enredo passa por diversos assuntos,
como sexo, diversidade, aborto,
empoderamento feminino, bullying,
inseguranças, desejos e abuso sexual. 

Tudo isso com muita naturalidade, respeito
e sem clichês.

Os efeitos sobre não educar uma
população sobre o tema podem ser graves:

Violência sexual, gravidez na adolescência,
ISTs (Infecções Sexualmente
Transmissíveis) e até início precoce da vida
sexual.

Para as crianças, esse conhecimento pode
ser especialmente valioso ao aprender a
reconhecer aproximações inapropriadas de
pessoas mais velhas.



Antigamente e ainda hoje, falar sobre sexo
provoca certos constrangimentos em
algumas pessoas, 

A sociedade possui uma dívida histórica
para com a humanidade em relação a
sexualidade fluída e respeitosa.

Mostrar como realmente o ser humano e
sua sexualidade são mágicos e lindos. 

Mas o tema, sobre sexo, é de extrema
importância.

Pois também esclarece dúvidas sobre
preservativos, DSTs, organismo masculino e
feminino, anticoncepcionais e gravidez. 

Como passamos por processos da vida dos
relacionamentos, casamento, filhos, brigas,
vida sexual e seu desempenho, gênero, toda
uma gama de assuntos que se bem
trabalhados.

Irá proporcionar uma vida plena,
equilibrada, produtiva e feliz.

O objetivo principal de buscarmos um
especialista da área é preparar as pessoas
para a vida sexual de forma segura.

Chamando-os à responsabilidade de cuidar
de seu próprio corpo para que não ocorram
situações futuras indesejadas.

Como a contração de uma doença ou uma
gravidez precoce e indesejada.



Começar a ensinar desde criança para evitar
abusos e proporcionar que se tornem adultos
bem resolvidos, equilibrados. 

Infelizmente o ser humano tende a acreditar
que o perigo sempre está ao lado de outras
pessoas e que nada irá acontecer com ele
mesmo.

O que o coloca vulnerável a tais situações.

Trabalhar com os casais para que através de
uma comunicação assertiva e positiva
aprendam com as situações reais vividas.

E se tornem uma versão melhor deles
mesmos. Para que não cometam os mesmos
erros.

Buscar soluções para os desafios da rotina da
vida sexual e do relacionamento.

Trazendo uma resposta contundente e eficaz
para fazer você, ter a sexualidade e
relacionamento que sempre quis e merece!



Para isso, é preciso ir além da capacidade
reprodutiva, da manifestação na vida
psíquica, nas relações interpessoais, na
vida social e afetiva, dentre outras formas.

Nós, sendo seres sexuados não é possível
qualquer ação que fazemos ser
desvinculada da sexualidade.

Ou seja, não há como separar o corpo, as
atitudes e a afetividade. 

Todavia, a prática sexual é um conjunto de
comportamentos e atitudes, construído
cultural e socialmente.

Sobre o ato sexual em um determinado
local e tempo histórico, assim como a
significação da sexualidade.

No entanto, nossa sociedade reprime
manifestações sexuais.

Que são contrárias às normas e padrões
construídos historicamente e em
conformidade com tabus, preconceitos
religiosos e sociais.

Os indivíduos são sexualmente educados
desde o nascimento, aprendendo quais são
as atitudes e comportamentos socialmente
esperados.

E posicionando-se diante de contínuos
conflitos entre o desejo, a repressão e a
culpa.

Como sabemos que
precisamos de Educação
Sexual?



Os meios de comunicação, entre tantos
outros que utilizam o sexo para chamar a
atenção das pessoas.

Acabam por estimular e criar curiosidades
precoces até em crianças.

A pornografia veio banalizando e
estereotipando o sexo e a sexualidade de
tal forma.

Que dificulta bastante o processo de
conscientização e responsabilidade
individual das pessoas sobre o assunto.

Dessa forma, se torna cada vez mais
importante ensinar crianças, adolescentes
e adultos quanto ao assunto, isso dentro
de casa e nas instituições de ensino.

A necessidade de buscar um profissional
qualificado para trabalhar a saúde e bem
estar dos casais, a sexualidade e saúde
íntimas.

Um exemplo de situação que pode ser
vivida por qualquer pessoa:

Uma adolescente que engravida nesse
período de transição corpórea pode sofrer
muitos problemas de saúde.

Como anemia, parto prematuro,
vulnerabilidade a infecções, depressão
pós-parto, hipertensão, inchaço, retenção
de líquidos, eclampsia, convulsões e até
mesmo a morte. 



Apesar de problemas fisiológicos, quando
uma adolescente engravida, ela passa
também por problemas psicológicos.

Pois a mudança de vida rápida exige
grande adaptação e isso pode gerar
conflitos, pois uma grande etapa de sua
vida foi pulada.

E os pais que enfrentam essa situação em
casa, passam por diversos conflitos que
também pode desorganizar e colocar a
vida de toda a família em risco.

A sexualidade faz parte da vida e da
condição humana. 

Todas as sociedades apresentam valores
culturais sobre atitudes práticas de
comportamentos, que são incorporados e
reproduzidos em cada geração e em cada
contexto. 

É algo além do sexo, dos órgãos sexuais,
das práticas sexuais, da afetividade e do
relacionamento, é um conceito amplo, que
extrapola a genitália. 

Aliás, a história da sexualidade é tão longa
e atrelada à evolução humana, que não
teríamos história e nem seres humanos
sem sexo. 



Entretanto, percebemos que a “Educação
Sexual” acontece desde o nascimento, por
meio da educação feita de forma contínua.

Pela família, amigos, mídia, na escola e em
toda vivência da criança. 

Essa educação é um processo permanente,
e venho comprovar isso aqui pra você
através desse livro.

Como nós somos seres em constante
evolução, sigo firme em ressaltar a
necessidade de buscar sempre um
profissional para tratar de acordo com
cada fase de seu crescimento em sua
sexualidade e relacionamento. 

Agindo com consciência e certos que
precisamos urgentemente disso,
conseguirá alcançar um vida equilibrada e
feliz.

Finalmente, é importante lembrar que,
quando não se fala de sexualidade, ou seja,
quando se opta por não buscar essa
clareza.

Como tem acontecido muito
frequentemente, mesmo assim está
acontecendo o ensino da sexualidade, pois
o silêncio é também uma forma 

de educar. Com ele, as pessoas aprendem
que este é um assunto tabu. 

E buscam de forma errônea à estereótipos
e algo do tipo (pornografias), o qual
distorcem e afundam cada vez mais a
perspectiva de um ser humano realmente
produtivo.

Posso dizer que, além dos vários
resultados positivos obtidos junto.

E para as pessoas que buscam esse
atendimento, haverá sempre um ganho
pessoal, social.
Profissional e humanístico para toda a
sociedade que se dispuser a contribuir para
evolução dele próprio.

Como diz Naumi de Vasconcelos (1985),
“Falar sobre sexo é a melhor maneira de se
vencer a culpa e a vergonha a ele
associadas”. (op. cit., p.59)

Encerro este livro, dando voz a uma
professora e especialista de saúde e bem
estar de casais, especialista em sexualidade
e saúde íntima que vem atuando como
educadora sexual: 

“Se o todos nós, nos encorajarmos
realmente, buscarmos conhecimento,
resolução de desafios da vida, encarando a
situação de frente, resolver trabalhar a
Sexualidade humana, buscando ajuda
profissional adequada, porque pra mim foi
maravilhoso, e todos merecem se encantar
pela beleza que é o ser humano em sua
sexualidade plena e podemos sim ter o
relacionamento que sempre sonhamos! É
muito gratificante!”. 
Bia Gomes



A falta de um profissional capacitado tem
consequências desastrosas. 

Conhecer seu corpo, métodos
contraceptivos disponíveis.

Auto conhecimento, cuidados de higiene
básicos, trabalho com a autoestima dá ao
ser humano mais liberdade e confiança
para tomar decisões em sua vida. 

Falar abertamente sobre sexo, abuso,
relacionamento e sexualidade com um
profissional adequado é fundamental.

Para que todos tenham o controle de seu
corpo e da sua vida sexual. A escolha é
sua!

 No Brasil, de acordo com pesquisas
recentes, mais de 70% dos jovens e
adultos afirmam que buscam tirar dúvidas
sobre sexo na internet e apenas 5%
procuram ajuda profissional. 

Este é um cenário que é necessário uma
atuação contundente de nós, especialistas
em saúde e bem estar de casais.

E educadores sexuais, quando envolve a
iniciação a vida sexual ou a solução dos
problemas de relacionamento dos casais.

Podendo ser muito complexo, buscando
sempre uma antecipação.

Buscamos antecipar a solução de algo que
está por vir pela falta de conhecimento da
sexualidade humana e do
autoconhecimento também.

A informação é fundamental, mas é
necessário um trabalho compartilhado,
onde envolvam boas fontes, instituições e
profissionais capacitados. 

No entanto, sem essas informações as
pessoas buscam na internet e descobrem
por fontes não seguras e que na maioria
das vezes banalizam a sexualidade em si. 

E quando se busca na internet, o perigo é a
fonte utilizada, sua segurança de uma
informação de qualidade.

CUIDAR DOS PAIS PARA
QUE VENHAM FILHOS
SAUDÁVEIS!
A garantia dos direitos sexuais e direitos
reprodutivos para os e as adolescentes.

Já reconhecidos como direitos humanos
em leis nacionais e documentos
internacionais.

Indicam a importância da aceitação da
individualidade e da autonomia desse
segmento populacional, estimulando-os
(as) a assumir a responsabilidade com sua
própria saúde. 

O acesso à informação de qualidade,
baseada em evidências científicas, usando
uma linguagem acessíve.

ONDE BUSCAR
EDUCAÇÃO SEXUAL
DE QUALIDADE



São etapas fundamentais para o exercício
pleno desses direitos, sem discriminação,
coerção ou violência.

Em que se baseia as decisões livres e
responsáveis sobre a vida sexual e a vida
reprodutiva.

Mas como atender essas crianças sendo
que os pais também têm as mesmas
dificuldades?

A história da sexualidade brasileira é
documentada desde a época do Brasil
colônia.

Quando começaram as trocas de
conhecimentos, valores, práticas e crenças
entre portugueses e índios. 

As regras portuguesas, desde o início,
voltaram-se para o combate à nudez
indígena e àquilo que simbolizava, ou seja,
falta de vergonha e pudor. 

Nesse contexto, percebemos que,
historicamente, a educação sexual se
coloca com propostas moralizantes.

E por normas legitimadas por um poder
que intenta moldar comportamentos.

.Querem não somente delimitar o que é
normal ou anormal no comportamento
sexual e no exercício da sexualidade.

Querem também a prescrição de formas
de dominação sobre os corpos propondo
abstinência sexual.



Parece difícil? Mas não é! Primeiramente
você precisa se conscientizar de que
temos uma dívida histórica de banalização
do sexo e que não fomos educados para
tal. 

Não queremos que nossos filhos passem
pelas nossas frustações e dificuldades que
tivemos e temos em relação a nossos
relacionamentos e sexualidade.

Queremos ter filhos com as relações que
sempre sonhamos, seguras, saudáveis e
equilibradas.

Daí partimos do principio de nos tratar
para que possamos replicar com eles. 

Tratar primeiramente de nós, pais, de
nossas dificuldades, para que possamos
repassar essa segurança para nossa prole.
Buscar ajuda de um Especialista em Saúde
e Bem Estar de Casais.

É de suma importância para detectar os
erros e trazer a solução dessa no
defasagem. 

Assim com nossa autoestima,
autoconhecimento, relacionamento e
sexualidade saudáveis.

Seremos capazes de sermos os primeiros
formadores de seres humanos inteiros e
felizes.

Portanto, buscar um profissional
capacitado que enfatiza o pensamento
crítico sobre gênero, relações de poder,
relacionamento e sexualidade em um
todo.

— numa abordagem de “empoderamento”

— são muito mais efetivos do que os
programas convencionais que adotam
uma postura de “cegueira de gênero” 

E abstinência sexual para a redução das
taxas de infecções sexualmente
transmissíveis, prevenção de gravidez
precoce, abusos sexuais e
relacionamentos fracassados.

 Esses estudos também indicam que pais
de adolescentes e jovens que adotam
atitudes mais igualitárias sobre os papéis
de gênero, relacionamento e 

Sexualidade em comparação com seus
pares, têm maior probabilidade de
postergar o início da vida sexual de seus
filhos.

Usar preservativos e usar contracepção,
terem maturidade e conhecimento de si
mesmo e do outro. 

Também são menos propensos (as) a ter
relacionamentos caracterizados como
violentos. E como consequência todos.

– pais e filhos 
– terão vida sexual e relacionamentos
saudáveis e equilibrados.



ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 



Pedagoga, Especialista em Saúde e Bem Estar de Casais, sexualidade
e saúde íntima. Gestora, supervisora e orientadora de processos
educacionais. Pesquisadora de Culturas e Organizações Sociais. Líder
de Equipe A Sós, Conectada do Projeto Metamorfose Mulher.
Trabalho a educação sexual de qualidade para homens e mulheres de
todas as idades, atendendo, influenciando, palestrando, educando,
fazendo eventos e oferecendo cursos nas áreas da saúde e bem
estar de casais, femininos e empresariais. Especializada em Resgate e
Transformação de Relacionamentos, Dependência Emocional,
Linguagens do Amor, Gatilhos da Sexualidade, Ancora do Podcast
Dica do Especialista e do News em Relacionamento e Sexualidade da
Semana, presente em 34 países. Integrante do Projeto "Mulheres
que Inspiram" onde trabalhamos o empoderamento e valorização da
mulher. Atendo e trato pessoas (on-line ou presencial) que buscam
aprender a se relacionar com saúde e qualidade, apresentando e
ensinando a aplicar estratégias na prática para solucionar problemas
de relacionamento e sexualidade.
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