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Introdução

A educação sexual, o ensino sobre a anatomia,
psicologia da reprodução humana e demais aspectos do 
comportamento que se relacionam ao sexo sempre foi 
um assunto de difícil discussão, sobretudo para os 
adolescentes. Os jovens são o grupo mais vulnerável,
por apresentarem alta freqüência de problemas 
relacionados com a sexualidade, tais como o início de 
uma vida sexual ativa, gravidez indesejada e doenças 
sexualmente transmissíveis, tornando-se, por isso, 
necessário verificar até que ponto a escola tem sido 
uma agência bem sucedida na educação sexual dos 
jovens [1].

O projeto de educação sexual não teve finalidade de 
levar nenhum tipo de sanção ou interações sexuais 
entre os adolescentes. O objetivo foi trabalhar a noção 
de escolha. Mostrando aos jovens que a iniciação 
sexual deve ser organizada por uma decisão pessoal, 
refletida, individualizada, de forma que moças e 
rapazes pensem sobre a hora certa de iniciar uma 
relação [2].

Umas das problemáticas atuais é o número de jovens 
que tem se tornado pais precocemente por falta de 
informação. A gravidez em adolescentes tem se tornado
comum, no Brasil, por exemplo, a cada ano, cerca de 
20% das crianças que nascem são filhas de garotas com 
menos de 15 anos, número que representa o triplo de
adolescentes grávidas da década de 70. A grande 
maioria dessas adolescentes não tem condições 
financeiras nem emocionais para assumir a maternidade 
e, por causa da repressão familiar, muitas delas fogem 
de casa e quase todas abandonam os estudos (Tab1) 
[3].

O objetivo deste trabalho foi conscientizar os alunos 
da rede pública de ensino sobre a importância do 
conhecimento dos fenômenos ocorridos no corpo 
durante a puberdade e da necessidade do ensino sobre 
prevenção em atos sexuais.

Material e métodos

A. Metodologia

Nos primeiros meses foram analisadas as possíveis 
escolas onde seria desenvolvido o trabalho, tendo em 
mãos a relação das mesmas envolvidas no projeto 
Escola Aberta, que apresentavam maior disponibilidade 
para a realização das tarefas e que mostravam interesse 
em receber as palestras.

As séries escolhidas foram a 7° e 8° do ensino 

fundamental, já que estas estão representadas por um grupo 
de adolescentes na faixa etária de iniciação da sua vida 
sexual, onde ocorrem as primeiras modificações no corpo 
como também na postura psicológica em relação ao sexo.

Nos meses seguintes foi elaborada uma pesquisa da 
forma de abordagem sobre o tema, procura de vídeos 
educativos, não tendenciosos, já que essa atitude deve ser 
tomada de forma individual e bem refletida, como já citado 
neste trabalho. Foi realizada, também, uma procura por 
cartazes ou folders que pudessem ser apresentados aos 
alunos, assim como foram elaborados meios de interação
entre palestrante e adolescentes, como, por exemplo, a
gratificação por respostas corretas com brindes.

A etapa seguinte foi visitar as escolas e conhecer os 
diretores, marcando o horário disponível. Em seguida,
foram ministradas as palestras.

B. Vídeos educativos

Foram exibidos filmes relacionados à educação sexual,
que mostraram, de maneira objetiva e prática, as 
conseqüências do sexo sem preservativos, além de
abordarem assuntos como as doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs).

C. Retroprojetor

Projeções de transparências que ajudaram a explicar e 
facilitar o aprendizado do aluno.

Resultados

Os primeiros resultados foram observados ainda na fase 
de visita às escolas para uma conversa com os diretores,
onde houve o reconhecimento do local e a marcação dos 
dias das palestras e o horário. Durante a conversa,
percebeu-se uma grande satisfação dos diretores em receber 
as visitas, mostrando interesse no assunto e sabendo ser de 
importância para o desenvolvimento social dos 
adolescentes. 

Nos dias das palestras, houve disponibilidade de 
computador e multimídia. Os alunos mostraram um 
comportamento eufórico nos primeiros momentos, mas 
assim que a euforia das coisas novas cessou, a curiosidade 
logo se fazia presente, e conseguiram se concentrar no 
assunto proposto. Como ocorre normalmente, o tema sobre 
sexo parece ser mais interessante que os demais temas, 
logo, eles estavam atentos a palestrante (Fig1).

Os assuntos abordados foram: modificações do corpo 
durante a puberdade, possíveis estímulos sexuais, sexo e 
prevenção.

Muitas perguntas surgiram, conhecimentos que deveriam 
ser básicos para todos eles, mas que não tinham idéia do 



que se tratavam. Esse tipo de questionamento mostrou
como foi relevante a elaboração do trabalho. Outras 
perguntas mais pertinentes foram feitas e respondidas,
tentando interagir da melhor forma com o grupo.

Ao final das palestras, foram realizadas atividades de 
fixação, tendo como incentivo a distribuição e brindes.

Discussão

O trabalho foi bastante proveitoso para os alunos que 
receberam as palestras, saindo do evento com 
conhecimentos que antes não apresentavam, tendo 
cumprido o objetivo de levar a educação sexual para os 
adolescentes e tentando minimizar os casos de doenças 
sexualmente transmissíveis e a taxas de adolescentes 
grávidas principalmente em bairros pobres do recife, 

por meio da conscientização. Os alunos mostraram-se
interessados em novas palestras do mesmo tipo, o que pode 
despertar mais pesquisadores a realizar trabalhos 
semelhantes.
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Tabela 1. Dados que abordam a gravidez na adolescência e primeira relação sexual (BUENO, G.M. 2003 [Online])

Números sobre Gravidez na Adolescência 

Porcentagem de grávidas entre 16 e 17 anos 84%

Primigestas (primeira gestação) 75%

Freqüentaram o pré-natal 95%

Tiveram parto normal 68%

Menarca (1a. menstruação) entre os 11 e 12 anos 52%

Não utilizavam nenhum método contraceptivo 56%

Usavam camisinha às vezes 28%

Utilizavam a pílula 16%

A primeira relação sexual ocorreu*: 

Até os 13 anos 10%

Entre 14 e 16 anos 27%

Entre 17 e 18 anos 18%

Entre 19 e 25 anos 17%

Depois dos 25 anos 2%



Figura 1. Uma das turmas de alunos durante as palestras.


