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RESUMO 

Hoje as informações acerca da sexualidade humana podem ser encontradas com 
facilidade nos livros, na internet, etc. Mesmo assim, não estão sendo suficientes 
para evitar casos de gravidez indesejada na adolescência. O objetivo desse foi 
proporcionar aos adolescentes informações para que pudessem desenvolver e 
exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade, podendo assim evitar uma 
gravidez não planejada. É nesse contexto, que o ensino de Ciências fez com que os 
adolescentes parassem, pensassem, tivessem informações e procurassem se 
prevenir. Para tanto, os alunos das 8ª séries (9º ano) do Ensino Fundamental dos 
períodos matutino e vespertino do Colégio Estadual Barão do Cerro Azul no 
município de Cruz Machado – PR, responderam questionários, participaram de 
atividades e dinâmicas referentes ao tema sexualidade com ênfase na prevenção da 
gravidez na adolescência. Através da participação dos alunos nas atividades 
propostas, percebeu-se que a escola tem um papel fundamental na apropriação do 
saber e na aplicação desse para a vida dos adolescentes. O tema sexualidade numa 
perspectiva mais crítica, traz as informações junto com reflexões e faz com que os 
adolescentes percebam que a fase que estão vivendo é um  momento de formação 
escolar e de preparação para a vida adulta, aprendendo a se valorizar como seres 
humanos e construtores de seus próprios caminhos.  
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ABSTRACT  
 

Today, information about human sexuality can be easily found in books, the Internet, 
etc.. Still, are not sufficient to prevent unwanted pregnancies in adolescence. The 
aim of this study was to provide information to teens so they could develop and 
exercise their sexuality with pleasure and responsibility, and thus avoid an unplanned 
pregnancy. It is in this context that the teaching of science has meant that young 
people stop, think, had sought information and take precautions. To this end, 
students in 8th grade (9th grade) elementary school in the morning and afternoon of 
the State College of Barão Cerro Azul in Cruz Machado - PR, answered 
questionnaires and participated in activities were related to sexuality issues with 
emphasis on prevention of teenage pregnancy. Through students' participation in the 
proposed activities, it was felt that the school has a key role in knowledge acquisition 
and application of the lives of adolescentes.O sexuality issues in a more critical 
perspective, it brings the information together with ideas and makes that adolescents 
perceive that they are living stage is a time of high school education and preparation 
for adult life, learning to appreciate how humans will construct their own ways.  
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1. INTRODUÇÃO 

 O exercício da sexualidade na adolescência poderá constituir risco variável 
para comprometimento do projeto de vida e até da própria vida, bastando para isso 
lembrar as consequências como da gravidez precoce, o aborto, AIDS e outras 
doenças sexualmente transmissíveis. 

O mundo moderno, sobretudo no decorrer do século vinte e início do século 
vinte e um vem passando por inúmeras transformações nos mais diversos campos: 
econômico, político e social. Essa situação favoreceu o surgimento de uma geração 
cujos valores éticos e morais encontram-se desgastados. O excesso de informações 
(internet, livros, revistas, TV) e liberdade recebida por esses jovens os levam à 
banalização de assuntos como o sexo, por exemplo. Essa liberação sexual, 
acompanhada de certa falta de limite e responsabilidade é um dos motivos que 
favorecem a incidência de gravidez na adolescência. 

Estatísticas nos mostram que  enquanto a taxa de gravidez em mulheres 
adultas cai, aumenta o número de casos de gravidez na adolescência e diminui a 
idade das adolescentes grávidas. Segundo os dados do IBGE, desde 1980 o 
número de adolescentes (15 a 19 anos) grávidas aumentou 15%. Isso significa que, 
no Brasil, anualmente, pelo menos 700 mil jovens têm filho, sendo que 1,3% delas 
têm idade entre 10 e 14 anos (IBGE, 2002).  

No Município de Cruz Machado, de acordo com dados da Secretaria 
Municipal da Saúde, entre os anos de 2002 a 2007, 392 jovens menores de 20 anos 
engravidaram, correspondendo a 21 % dos partos que são realizados na cidade 
(SMS, 2008). 

O exercício da sexualidade faz parte do processo de desenvolvimento 
biológico dos seres humanos. Entretanto, em muitos lares e escolas, as questões 
sexuais dos adolescentes são negligenciadas por pais e professores, como se 
fossem elementos estranhos ao que conhecem por educação.   

Se a meta é educar, informar, ou melhor, ainda formar, a escola destaca-se 
entre os grupos de referência por ser esta a sua função precípua. Para que a 
educação sexual tenha êxito é importante não basear orientação sexual apenas no 
uso de preservativos e anticoncepcionais, mas, sim, no resgate do indivíduo 
enquanto sujeito de suas ações, o que favorece o desenvolvimento da cidadania, do 
respeito, do compromisso, do autocuidado e do cuidado com os outros. 

A gravidez na adolescência constitui, tema atual de discussão, tornado-se 
clara a necessidade de haver prevenção dos fatores de risco, surgindo reflexões 
sobre educação sexual nas escolas.  

No momento atual, a educação sexual se faz impostergável na formação 
integral do adolescente. A omissão dessa evidência poderá trazer repercussões que 
podem comprometer não só o presente como o futuro das gerações. 

 
 
 



 
 

2. DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente artigo tem por finalidade descrever a aplicação do trabalho  de 
implementação da proposta de intervenção na escola, oriundo do Programa de 
Desenvolvimento Educacional ( PDE), Programa este que representa uma diferente 
concepção de formação continuada, no magistério público no Estado do Paraná,  
integrando a política de valorização dos professores da Rede Pública Estadual de 
Ensino, e buscando proporcionar subsídios teóricos metodológicos para o 
desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas, que resultem em um 
redimensionamento de sua prática. 

O ensino de Ciências, segundo as DCEs (Diretrizes Curriculares Estaduais), 
deve estar pautado nos cinco conteúdos estruturantes (Astronomia, Sistemas 
Biológicos, Energia e Biodiversidade), que visam a não fragmentação dos conteúdos 
escolares, devendo ser trabalhados em todas as séries de Ensino Fundamental, de 
acordo com a elevação de cada nível ou série. 

Assim, o tema sexualidade faz parte do conteúdo estruturante Sistemas 
Biológicos, tornando-se de extrema relevância ao ensino de Ciências. Além disso, a 
disciplina de Ciências favorece a discussão sobre os temas referentes à sexualidade 
humana, pois o estudo do corpo humano já faz parte dos conteúdos curriculares 
dessa disciplina de ensino.  

Ser adolescente é viver um período de transição entre criança e adulto, é 
vivenciar novas experiências e reformular a idéia que tem de si mesmo. É um 
período confuso, de contradições, doloroso, e em alguns casos caracterizado por 
atritos de família, da escola e do ambiente onde vive. É quando o adolescente deve 
deixar de ser criança para entrar no mundo adulto, tão desejado, mas tão temido. A 
adolescência é a fase da vida em que o indivíduo é criança nos seus jogos, 
brincadeiras, e é adulto com o seu corpo, com os seus sentimentos e suas 
expectativas de futuro. 

 
 
Desde os tempos mais remotos, o entendimento sobre a adolescência, já era 

controverso, estimulando inúmeras discussões acerca das peculiaridades deste período 
evolutivo do ser humano. Atualmente, adolescência é conceituada como uma fase muito 
importante da vida humana, caracterizada por intenso crescimento e desenvolvimento e 
manifestada por fortes transformações biopsicossociais (GUIMARÃES, 1992; 
EISENSTEIN & SOUZA, 1993).  

 
 

O adolescente está numa viagem de descobertas e sempre mudando de 
direção, tentando encontrar o caminho certo, realizando experiências com novas 
identidades, e novos aspectos de sua personalidade.  



KALINA (1999) define que: 
 
 

na adolescência, ocorre uma profunda desestruturação da personalidade e que com o 
passar dos anos vai acontecendo um processo de reestruturação. Baseado nos 
antecedentes histórico-genéticos e do convívio familiar e social, e também pela 
progressiva aquisição da personalidade do adolescente, é possível entender que esta 
estruturação tem em seu eixo o processo de elaboração dos lutos, a cada etapa deixada 
sucessivamente. A questão familiar e social funciona como co-determinante no que 
resulta enquanto crise, especialmente, à conquista de uma nova identidade. 

 

Embora os papéis sexuais sejam socialmente definidos desde a infância, é na 
adolescência que a distinção entre os dois sexos se faz sentir com a maior 
intensidade e a sexualidade aflora sob a influência de hormônios sexuais. 

CARDOSO (1967) referia-se que: 
 
 

adolescência é um período da vida que se inicia por um crescimento acentuado. 
Aos poucos, o adolescente vai mostrando aspectos físicos e mentais peculiares, mas a 
maneira como se transforma é estritamente pessoal, embora evolua conforme princípios 
biológicos gerais. O autor salienta que cada homem apresenta características próprias, 
tanto no desenvolvimento físico como mental, sendo que, assim, o adolescente delineia 
individualmente sua trajetória, pois sofre influência dos fatores da época em que vive, ou 
seja, fica em meio a fatores hereditários e ambientais, e se individualiza pela 
consciência. 

 
 

Donos de um corpo em crescentes transformações e regidos por uma mente 
ávida de novas experiências, os adolescentes trilham novos caminhos de 
curiosidade e do desejo. Alguns com pouco ou nenhum conhecimento da fisiologia 
do corpo, agora reprodutivo, outros carregados de conhecimentos científicos e das 
“sábias” orientações dos pais, seguem indistintamente pelos mesmos destinos. 
Apoiados no pensamento mágico “isso não acontece comigo” e levados pelo calor 
do momento, lançam-se nas mais diversas experiências, entre elas o sexo 
desprotegido. 

De acordo com TIBA (1996): 
 
 
O amadurecimento sexual do adolescente acontece de forma rápida, simultaneamente 
ao amadurecimento emocional e intelectivo, iniciando então, o processar na formação 
dos valores de independência, que acaba por gerar pensamentos e atitudes 
contraditórios, especialmente quanto a parceiros e profissões.  
 
 

Então, a adolescência caracteriza-se por ser um período de descoberta do 
mundo, dos grupos de amigos, de uma vida social mais ampla. Assim, uma gravidez 



pode interromper, nos adolescentes, esse processo de desenvolvimento da própria 
idade, fazendo-os assumir responsabilidades e papéis de adultos antes da hora.  

Vários fatores contribuem para o aumento de adolescentes grávidas, entre 
eles citamos: 

 
a) Menarca precoce – A menarca precoce ocorre num momento de grande 

imaturidade psicossocial, tornando a jovem mais suscetível ao início do exercício da 
sexualidade. A iniciação sexual pode acontecer como uma forma de satisfação à 
curiosidade natural, como meio de expressão de amor e confiança, mas também 
pode estar relacionada à solidão, carência afetiva e necessidade de auto-afirmação. 
“Embora a menarca tenha sempre se constituído num evento importante tanto dentro 
da vida das mulheres quanto ao nível social, sua ocorrência precoce tem levado a 
interrogar seu papel nas fases da vida e sua relação com a gravidez e a 
maternidade” (DESSER, 1993). 
 
 b) A mídia – Os meios de comunicação estimulam o erotismo precocemente, 
valorizam o sexo, transmitindo mensagens equivocadas e distorcidas. A mídia 
desvincula o sexo da gravidez, assim como a gravidez das conseqüências. 
 
 Para Madergan, A. S. et al (2001): 
 
 

Quase nada do que os adolescentes vêem ou ouvem na TV sobre sexo lhes informa 
acerca de anticoncepção ou da importância em evitar uma gravidez indesejada. Ouvem 
mais acerca de abortos e estupros do que acerca da contracepção. Há bombardeio 
constante de sexualidade através da TV, rádio, canções, publicações, etc. O sexo tem 
sido utilizado para vender qualquer coisa em comerciais sugestivos, mostrando uma 
única forma de ser “mulher”. 
 
 

c) Condições econômicas - Quanto menores o acesso às informações e 
possibilidades financeiras de adquirir o contraceptivo, maior a chance de uma 
gravidez. 

 
 

O nível econômico parece ser um fator determinante para a ocorrência da gravidez, é 
nas classes econômicas menos favorecidas que há uma elevada incidência de 
adolescentes grávidas devido ao abandono e promiscuidade dessa população, maior 
desinformação e menor acesso a métodos anticoncepcionais (Órgão Oficial do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 1999). 
 
 

 d) Falta de maturidade – Na adolescência, é frequente o predomínio do 
impulso sexual sobre a capacidade cognitiva de programação. 
 



 Madergan, A. S. et al (2001) diz que a: 
 
 

Imaturidade do processo cognitivo do adolescente e, por consequência, inabilidade para 
avaliação dos efeitos a longo prazo das decisões atuais, ocasionando atitudes negativas 
sobre o uso de métodos anticoncepcionais, que são vistos como fator de interferência no 
prazer sexual que transforma o ato sexual em algo não-natural, não compatível com a 
freqüência da relação sexual e ainda que a contracepção é responsabilidade do parceiro.  
 
 

           e) Baixa auto-estima e falta de perspectiva de vida – Um dos motivos que 
tornam uma adolescente mais vulnerável a uma gravidez é a falta de planejamento, 
ou seja, a falta de uma perspectiva futura. 

De acordo com Galleta (1999), “a gravidez na adolescência quando ocorre na 
classe média deve-se mais à falta de perspectiva de vida do que somente à falta de 
orientação sexual ou conhecimento dos anticoncepcionais”. 

Sonhar e ter perspectiva de vida futura com baixa auto-estima é muito difícil. 
Nesta fase da adolescência é importante que sejam autoconfiantes e possuam amor 
próprio.  

 
Segundo Matheus e Eisenstein (2007): 
 
 

gostar de si mesmo reconhecendo potencialidades e capacidades, é o primeiro passo 
para a construção da auto-estima. Além disso, procurar descobrir o que afeta ou afetou a 
auto-estima e tentar lidar de outra forma com esses fatores pode ser um caminho, pois a 
auto-estima é imutável. Todos os dias passamos por situações que podem abalar ou 
melhorar nossa auto-estima. 

 

f) Educação – falta projetos de orientação sexual nas escolas, família, etc. As 
superações das dificuldades de comunicação e diálogo entre os pais e os filhos 
podem ajudar em muito a diminuir a ocorrência da gravidez indesejada. A educação 
sexual nas escolas é fundamental para que os jovens possam falar sobre 
sexualidade, sem preconceitos, superando tabus.  

 
De acordo com Wong & Mello (1987):  
 
 

a crescente tendência da liberação do comportamento social, especificamente, o sexual, 
contribui para o aumento da gravidez na adolescência, devido à falta de conhecimento 
do próprio corpo enquanto função reprodutora, vinda da falta de uma educação 
esclarecedora tanto no âmbito familiar como no escolar e social. 
 
 

 A falta de informações dos pais dos adolescentes é um fator fundamental. 
Não havendo em casa alguém que possa informá-los, que sirva de modelo, que tire 



suas dúvidas e angústias, como esperar dos adolescentes comportamentos mais 
adequados? Como querer que eles aguardem o tempo mais adequado para 
aproveitar a sexualidade como algo bom, saudável e necessário para o ser humano? 
 

Conforme Máximo (2007): 
 
 

se desde cedo os pais conversarem com a criança, respondendo o que ela pergunta e 
respeitando a curiosidade sem violência e sem críticas, estarão criando um canal aberto 
de comunicação. Isso vai facilitar as conversas dos pais com os filhos adolescentes, 
fazendo com que os jovens se sintam mais seguros, amados e respeitados. Quanto mais 
o adolescente gostar de si mesmo e se cuidar, menor é o risco de uma gravidez 
indesejada.  
 
 

Muitas vezes, a família espera que a escola exponha sobre sexualidade, 
considera que os profissionais da educação estão melhores preparados para 
trabalharem com esse tema. 

Mas, embora o trabalho de orientação sexual esteja inserido nos currículos 
das escolas brasileiras, fica sob a responsabilidade do professor de ciências, que 
menciona o assunto quando fala sobre o aparelho reprodutor.  

Para trabalhar com educação sexual é preciso superar barreiras, pois há 
muitas dificuldades de ordem material e humana, preconceitos, inseguranças, 
resistências de pais e professores. São desafios que os educadores devem enfrentar 
com entusiasmo para que a geração presente e as vindouras possam vivenciar suas 
experiências e emoções com mais qualidade. 

 
Para Madergan, A. S. et al (2001): 
 
 

a sexualidade no espaço escolar não se inscreve apenas em portas dos banheiros, 
muros e paredes, ela (a escola) intervém de várias formas, embora nem sempre tenha 
consciência disso e nem sempre acolha as questões dos adolescentes. Sabe-se que as 
curiosidades a respeito da sexualidade são questões muito significativas para a 
subjetividade, na medida em que se relacionam com o conhecimento da origem de cada 
um e com o desejo de saber. A satisfação dessas curiosidades contribui para que o 
desejo de saber seja impulsionado ao longo da vida enquanto a não-satisfação gera 
ansiedade, tensão e eventualmente, inibição da capacidade investigativa. A oferta por 
parte da escola de um espaço em que os adolescentes possam esclarecer suas dúvidas 
e continuar formulando novas questões contribui para o alívio das ansiedades que 
muitas vezes interferem no aprendizado dos conteúdos escolares. 
 
 

Hoje, as informações acerca da sexualidade humana podem ser encontradas 
com facilidade nos livros, na internet e outras fontes. Mesmo assim, não estão sendo 
suficientes para evitar casos de gravidez indesejada na adolescência. Isso nos 
mostra que a informação por si só não basta. É preciso discutir sexualidade fazendo 



os adolescentes perceberem que é algo inerente à vida e à saúde, que se expressa 
no ser humano desde o nascimento até a morte.  

A escola tem um papel fundamental na apropriação do saber e na aplicação 
desse saber na vida dos adolescentes, deve discutir o tema sexualidade numa 
perspectiva mais crítica, trazendo as informações junto com reflexões. 

Assim, os adolescentes perceberão que a adolescência é um momento de 
formação escolar e de preparação para a vida adulta e aprenderão a se valorizar 
como seres humanos e construtores de suas próprias vidas.  

 
 
2.2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada permitiu aos envolvidos uma atuação efetiva, 
valorizando os conhecimentos e experiências dos mesmos, proporcionando 
discussão para identificação dos problemas  e a busca de soluções  que surgem nas 
suas vidas cotidianas.  

O estudo foi dividido em várias etapas: 
1ª) Reunião dos pais. O envolvimento da família na prevenção da gravidez na 
adolescência é fundamental, mas conforme os estudos já demonstravam a 
participação da família na educação dos filhos ainda é muito pequena, 
principalmente no que refere à sexualidade.  
 
2ª) Aplicação de um questionário investigativo que  permitiu definir qual o perfil dos 
adolescentes envolvidos no projeto e as suas dúvidas referentes à sexualidade. 
 
3ª) Proporcionar informações sobre sexualidade, período fértil e métodos 
contraceptivos. 

Com o resultado da pesquisa o trabalho foi encaminhado, procurando sanar 
as dúvidas referentes ao corpo e à sexualidade humana apresentadas pelos 
adolescentes, levando-se em consideração o perfil dos mesmos, apontadas na 
tabulação do questionário. Para tanto foram utilizadas atividades informativas com o 
uso da TV Pendrive, filmes (JUNO), DVDs educativos (Kit Educação Sexual: 
Inteligência – Editorial) e vídeos do Youtube.  

 
4ª) Utilização de dinâmicas que resgatassem a auto-estima, a busca de um sonho e 
perspectiva de uma vida futura. 

As dinâmicas fizeram com que os adolescentes refletissem sobre suas vidas, 
pois muitos não param para projetar um futuro e vivem somente o presente. 
Procurou-se conscientizar os adolescentes que uma gravidez indesejada vai alterar  
os planos de vida, a estrutura familiar e com os sonhos profissionais desses jovens. 

 
5ª) Utilização de dinâmicas que proporcionassem a reflexão de tomada de decisões 
no que se refere à gravidez na adolescência sem planejamento. 



Essa atividade colocou os adolescentes em contato com estórias de 
adolescentes que engravidaram sem ter tido um planejamento. Esta etapa teve 
como objetivo mostrar para os adolescentes que não basta ter informações sobre 
sexualidade, mas é preciso ter maturidade para saber tomar a decisão certa, nas 
diversas situações que encontrarão nas suas vidas. 

 
6ª) Informações sobre o Aborto e suas consequências. 

Foram oportunizadas informações sobre o aborto e as suas consequências no 
organismo e também sobre a gravidez, para que houvesse a conscientização de que 
quando acontece de uma forma planejada é o milagre da vida. 

Em depoimento, um dos alunos manifestou-se a favor da realização dessa 
intervenção em caso de gravidez não desejada, dizendo a seguinte frase - “Realizar 
o aborto, não dá nada” – a mesma foi apoiada por muitos colegas da classe. Após 
trazer informações sobre o aborto e suas conseqüências no organismo e sobre a 
maravilha que é uma gravidez, houve mudança de opiniões, inclusive passando a 
ver o aborto como um crime. 

 
7ª ) Confecção de uma cartilha informativa. 

Mais importante que adquirir conhecimento, só mesmo produzí-lo. Ao 
produzirem uma cartilha informativa sobre métodos anticoncepcionais, os alunos 
puderam fazer uso das fontes de informações (livros, revistas, folders, etc.), bem 
como utilizar-se da tecnologia disponível.  

Quanto mais crítico for, maior será a sua capacidade de enfrentar os desafios 
encontrados hoje, na sociedade em que vivemos. 

Para realização dessa atividade os alunos buscaram informações em livros 
didáticos, pesquisa na internet, nos centros de saúde e confeccionaram cartilhas 
informativas sobre a gravidez na adolescência e métodos anticoncepcionais.  

O resultado dos trabalhos superaram as expectativas, pois houve muito 
empenho da maioria dos alunos envolvidos, em fazer o melhor. 

 
2.3 RESULTADOS 

 A população desse estudo constituiu-se de 131 alunos da 8ª (9ª) série do 
Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Barão do Cerro Azul, períodos da manhã 
e da tarde no município de Cruz Machado, Estado do Paraná. 
  A Figura 1 apresenta que 60% dos alunos participantes do preenchimento do 
questionário são do sexo feminino e 40% do sexo masculino. 

Pode-se observar que a quantidade de alunos do sexo feminino das 8ª séries 
do estabelecimento de ensino em que foi realizada a pesquisa é consideravelmente 
maior do que do sexo masculino, enfatizando a necessidade de se desenvolver 
projetos de orientação sexual, prevenindo-se assim a gravidez na adolescência. 

A Figura 2 mostra que dos 131 alunos envolvidos no projeto, 122 deles 
moram com os pais, 03 com os avós, 01 com tios e apenas 05 com outras pessoas 
não citadas. 



 

                     

Figura 1- Relaciona-se ao número de alunos
 
 

                  

Figura 2 – Refere-se ao grau de parentesco com que os alunos residem
 
Assim percebe-se que a maioria deles ainda possui pelo menos um segmento 

da família. Uma grande parcela de alunos que de certa forma possuem uma família 
estruturada, mas que pode estar mascarada em casos de pais que não tem controle, 
não educam, não ensinam e transferem suas responsabilidades para a escola.
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