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Introdução

Ao se trabalhar com adolescentes é fundamental
entender, primeiro, o que significa esta etapa, época de
crise, transformação, readaptação ao novo corpo e de 
novas atitudes frente à vida. Se somarmos a isso o 
significado de uma gravidez, dos pontos de vista 
pessoal, social e familiar, compreenderemos como a 
gestação pode ser um episódio difícil na vida da 
adolescente que, com certeza, precisa de ajuda para 
superar tais dificuldades. Frediani (1995) relata que é
na adolescência que acontecem modificações da 
sexualidade que, se associada à falta de apoio familiar e 
de expectativas de vida, levam a perda da auto-estima e 
baixo rendimento escolar. Então como os professores
estão levando a questão da gravidez à sala de aula?  
Eles falam sobre educação sexual com seus alunos? 
Bernardi (1985) alerta para a direção que algumas 
propostas de educação sexual têm seguido assentadas 
numa estratégia pedagógica de "socialização para a 
apatia, exercitada seja na família, seja na escola, seja 
nos programas políticos, seja na sociedade em geral.
Vivemos numa cultura `sexofóbica' e repressiva". 

Frente ao exposto, o presente trabalho teve como 
objetivo geral analisar a percepção dos professores 
quanto à gravidez na adolescência em uma escola 
pública municipal localizada na zona Oeste de Recife, 
Bairro da Iputinga. Os objetivos específicos que dele 
advém são: identificar se os professores abordam o 
tema gravidez com seus alunos e de que forma isso 
ocorre e verificar o que seria necessário para evitar a 
gravidez na adolescência.

Material e métodos

O presente estudo refere-se a uma pesquisa 
qualitativa que segundo Minayo, (1994) é um tipo de 
pesquisa que responde a questões muito particulares.
Ela se preocupa com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Selecionou-se uma escola 
pública municipal do Recife, por ser local de produção 
e reprodução de conhecimento e por se considerar que, 
nesse espaço, há uma caracterização mais completa e 
mais rica do objeto em estudo. Os sujeitos da seguinte 

pesquisa foram dois professores do 3º ciclo, turno tarde, da 
disciplina de Ciências. Os instrumentos utilizados na coleta 
de dados foram a observação e o questionário não 
estruturado, com as seguintes quatro perguntas: 1) Qual a 
faixa etária dos seus alunos? 2) Como o professor vê a 
gravidez na adolescência? 3) O Professor ministra aula 
sobre gravidez na adolescência? Se sim, quais conteúdos e 
a metodologia utilizada. Se não, porquê? 4) Na sua opinião, 
em relação ao poder público e aos professores, o que seria 
necessário para evitar a gravidez na adolescência? As 
perguntas foram respondidas por apenas dois professores,
pois nesta escola esta quantidade cobre a necessidade para 
o 3º ciclo do ensino fundamental, turno tarde. 

Resultados e Discussão

Analisando os dados obtidos foi verificado que tanto o 
primeiro professor (P1) quanto o segundo professor (P2) 
possuem alunos de mesma faixa etária (10 a 14 anos). 
Quanto à pergunta como o professor vê a gravidez na 
adolescência, de acordo com P1 “Um grande problema, que 
afeta os adolescentes numa fase primordial da vida, a fase 
do desenvolvimento, que vai interferir todo o seu 
desempenho”; P2 pensa da seguinte forma: “Eu vejo como 
um problema a ser enfrentado não só pela família, mas pela 
sociedade em geral. Necessita-se de políticas públicas
voltadas tanto para as famílias como para os adolescentes, 
no sentido da prevenção e de como a família e o 
adolescente vão enfrentar a situação”. Para a terceira 
pergunta, “O Professor ministra aula sobre gravidez na 
adolescência? Se sim quais conteúdos e a metodologia 
utilizada. Se não, porquê?” , os professores deram as 
seguintes respostas: de acordo com P1 “Ainda não” e não 
respondeu o porquê. Já P2 respondeu o seguinte: “Sempre 
que possível procuro falar no assunto e já realizamos um 
projeto com esta temática. Neste projeto abordamos vários 
temas, desde o conhecimento do próprio corpo, 
conseqüências de uma gravidez nessa fase da vida e 
métodos anticoncepcionais”.  A última pergunta se refere à 
opinião, em relação ao poder público e aos professores, o 
que seria necessário para evitar a gravidez na adolescência. 
Segundo P1 “Existem algumas medidas que podem até 
evitar o aumento deste problema. Mas sabemos que a 
família tem a grande responsabilidade de instruir seus 



filhos, e juntos evitar a gravidez na adolescência. E aos 
professores cabe a função de ensinar e mostrar os 
meios de se evitar a gravidez”. O  primeiro professor 
(P1) não mencionou sua opinião quanto ao poder 
público. De acordo com P2 “Programas voltados para o 
público adolescente, não só dando enfoque ao uso da 
camisinha, mas também ao processo de formação pelo 
qual eles estão passando e a responsabilidade diante do 
corpo. Quanto aos professores, pensamos que os 
mesmos precisam de mais formação, desde o curso da 
licenciatura, e participação nos programas voltados aos 
adolescentes, porque nem sempre é fácil para o 
professor abordar este tema.

  Em nossas observações percebemos que como
espaço para produção do saber, e, portanto, da razão, a 
escola reluta em abrir esse espaço para também abordar 
questões que fogem dessa razão e, portanto, 
escancaram aspectos culturais do problema, como 
dupla moral, estereótipos e outros já abordados. Negar 
essas abordagens é colaborar para a manutenção do 
problema gravidez na adolescência. Nesta perspectiva,
a educação, seja em que espaço for e que forma tomar, 
não pode nem deve restringir-se apenas a esta ou 
àquela parcela da população. Todos envolvidos na 

problemática da gravidez na adolescência devem também 
ser envolvidos na sua solução. Solução esta que segundo 
Silva (1995) se tornará uma possibilidade concreta se partir 
da busca da dignidade - "móvel principal da estruturação da 
identidade".
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