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Introdução

A sexualidade é atualmente vista como um problema 
de saúde pública, sendo a escola local privilegiado de 
implementação de políticas públicas que promovam a 
saúde de crianças e adolescentes. Assim, não foi à toa, 
que a orientação sexual foi inserida como tema 
transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) [1]. Por se tratar de um tema de tão grandiosa
importância na vida do ser humano, o Ministério da 
Educação diz que: “Ao tratar do tema Orientação 
Sexual, busca-se considerar a sexualidade como algo 
inerente à vida e à saúde, que se expressa no ser 
humano, do nascimento até a morte” [2]. A criação do 
tema transversal Orientação Sexual nos PCN é indício 
da inserção deste assunto no âmbito escolar e da 
preocupação dos governantes em relação à vida [3].
     As doenças sexualmente transmissíveis são 
prevalentes na adolescência e facilitadoras da 
contaminação pelo HIV. A baixa idade das primeiras 
relações sexuais, a variabilidade de parceiros, o não 
uso de preservativos e o uso das drogas ilícitas é 
apontado como fatores de riscos a doenças sexualmente 
transmissíveis.

Por esses, e vários outros motivos, no documento do 
Ministério da Educação sobre o tema transversal ligado 
à educação sexual, encontramos que a escola constitui-
se em local privilegiado para a abordagem da 
prevenção das doenças sexualmente 
transmissíveis/Aids, não podendo esta se omitir diante 
da relevância dessas questões [4].

Nos dias atuais percebe-se o aumento considerável
de preocupações por parte do poder público, da escola
e também da família com a orientação sexual, 
principalmente pelo aumento de casos de Aids e de 
gravidez entre adolescentes. Em relação à Aids, vinte 
anos depois do primeiro relato público de caso desta 
doença, estima-se que as mortes causadas por ela já 
chegam a mais de 22 milhões [5].

Frente ao exposto, a presente pesquisa dedicou-se a 
investigar a seguinte questão: será que a escola está 
preparando os adolescentes em relação ao uso de

contraceptivos e à prevenção das DST e da gravidez na 
adolescência?

O objetivo geral do presente trabalho é analisar as 
concepções de estudantes quanto ao seu processo 
formativo em relação à orientação sexual na escola. E 
os objetivos específicos que dele emergem são: 
identificar o que as alunas sabem sobre métodos 
contraceptivos e DST; e verificar que ações são 
desenvolvidas na escola em prol da orientação sexual. 
  
Material e métodos

A presente pesquisa, de abordagem qualitativa [6,7] 
foi realizada em uma escola situada na cidade do 
Recife que atende a alunos de classe média baixa. 
Foram sujeitos desta pesquisa 22 alunas com faixa 
etária compreendida entre os doze (12) e os vinte (20) 
anos de idade, onde, todas residem no entorno escolar.

Foram utilizados questionários com questões abertas 
para permitir a amplitude de respostas por parte das 
participantes. Este também foi escolhido por fornecer 
subsídios reais do universo ou amostra pesquisada.

Resultados e Discussão

No início da década de 90, a revisão crítica da 
literatura internacional sobre fatores associados à não 
utilização de anticoncepcionais na adolescência revelou 
que os jovens eram mal informados em assuntos 
relacionados à concepção e a contracepção. Também 
mostrou que eles possuíam crenças errôneas, como a de 
que a gravidez não acontece antes da primeira 
menstruação e de que é necessário ser mais velho para 
que a gestação ocorra. [8]

De acordo com a pesquisa de campo realizada na 
escola estudada constatamos que ainda é grande a falta 
de informações das adolescentes sobre métodos 
contraceptivos, uma vez que 50% das adolescentes 
participantes não sabem o que é DST nem métodos 
contraceptivos, 32% sabem o que é DST, mas não 
sabem o que são métodos contraceptivos e apenas 18% 



das adolescentes entrevistadas conhecem doença 
sexualmente transmissível e métodos contraceptivos.

As adolescentes que disseram conhecer o que são
métodos contraceptivos citaram como exemplo a 
camisinha, o DIU e remédios contraceptivos, mas não 
enfocaram a camisinha como o principal método 
preventivo no caso das doenças sexualmente 
transmissíveis, mencionando inclusive, a não 
atratividade ao uso da mesma por, segundo algumas 
estudantes, modificar o prazer durante a relação sexual 
e não acharem necessário seu uso com parceiro instável 
e que lhes inspirem confiança.  .

Mediante este contexto, observa-se que a escola 
necessita, com certa urgência, rever sua posição quanto 
à utilização dos temas transversais, inclusive ou 
principalmente, no que diz respeito à orientação sexual,
por este se tratar de um tão grave problema social que,
não apenas interfere na vida pessoal da estudante,mas, 
no caso de gravidez, a afasta ainda mais da “educação 
libertadora”,leva problemas financeiros a sua 
família,que muitas vezes,já não desfruta de uma 
benéfica condição socioeconômica. 
   Perante estes dados, preocupantes, observou-se
também, que a instituição em que ocorreu a referida 
pesquisa, não trata o tema transversal “orientação 
sexual” em suas salas de aula, com o enfoque que o 
Ministério da Educação recomenda em seus PCN, haja 
vista que, suas alunas, em sua maioria, pouco ou nada 
sabem sobre sua própria sexualidade. Apenas foi 
constado, nas observações feitas nesta escola pública, 
que a mesma faz uso de cartazes em seus quadros de 
aviso, sobre o uso da camisinha e como se pode
contrair, ou não, a AIDS, métodos, que inclusive são 
observados em vários pontos da cidade, mas como não 
surtem o efeito de prevenção esperado, precisa ser 
acrescido de palestras e observações rotineiras que 
reforcem, em maior escala, o quão importante é a 
prevenção sexual na vida, não apenas da adolescente, 
mas, também, da sociedade em que ela esta inserida.
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