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Introdução

A adolescência é uma extraordinária etapa 
na vida de todas as pessoas. É uma fase intermediária 
do desenvolvimento humano, entre a infância e a fase 
adulta. Este período é marcado por diversas 
transformações hormonais, corporais, psicológicas e 
comportamentais. É nela que a pessoa se prepara para 
a fase adulta, passando por crise de identidade e 
busca de autonomia. 
A adolescência é marcada por várias mudanças 
físicas resultantes da ação de alguns hormônios 
produzidos por ambos os sexos, secretados por 
glândulas distintas e, devido a estas mudanças,
começam a ocorrer também algumas alterações 
comportamentais e sociais. Nesse contexto, “a
adolescência é também um período em que o 
indivíduo tem que lutar contra o estereótipo social e 
contra uma auto-imagem distorcida dele decorrente. 
A cultura tende a ver o adolescente como um 
indivíduo desajeitado, irresponsável e inclinado às 
mais variadas formas de comportamento anti-social. 
Por sua vez, o adolescente vai desenvolvendo uma 
auto-imagem que reflete de alguma forma, esse 
estereótipo da sociedade. Essa condição indesejável 
ordinariamente cria conflitos entre pais e filhos, entre 
o adolescente e a escola, entre o adolescente e a 
sociedade em geral” [1].

Devido à diversidade de fatores coexistentes 
nesta fase tão difícil para os adolescentes, existem
riscos de esses jovens envolverem-se em situações 
indesejadas. A mais freqüente e que acarreta maiores 
repercussões para o resto de suas vidas é a gravidez 
precoce na adolescência, que acaba ocasionando 
outros problemas ainda maiores, como a rejeição por 
parte do parceiro, dos pais e da sociedade. Além dos 
fatores já citados, a mídia vem exacerbando as 
questões relativas à sexualidade, influenciando os 
jovens a adotarem uma pratica sexual muito 

precocemente. O aumento no número de adolescentes 
grávidas com idade 15 e 17 anos, que entre os anos 
de 1996 e 2006 subiu de 6,9% para 7,6%. [2]
demonstra que, apesar das campanhas de 
conscientização promovidas pelo governo e da 
existência dos Parâmetros Curriculares Nacionais que 
adotam a Orientação Sexual como Tema Transversal
[3] na escola, os adolescentes não estão preparados 
como deveriam, tornando-se aptos a problemas como 
a gravidez precoce, acarretando riscos e mudanças
irreversíveis nas suas vidas. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é 
contribuir para sensibilizar e conscientizar os 
adolescentes quanto às causas e conseqüências de 
uma gravidez precoce.

Material e métodos

O presente trabalho foi realizado em uma 
escola da rede estadual de ensino, localizada no 
município de Paudalho, interior do Estado de 
Pernambuco. Participaram 30 alunos da 7ª série do 
Ensino Fundamental II, com faixa etária de 12 a 19 
anos, sendo 10 meninos e 20 meninas, em dias e 
horários combinados com a direção, coordenação 
pedagógica e a professora de Ciências da escola, 
tendo sido as mesmas durante o horário normal das 
aulas. 

O projeto foi realizado obedecendo às 
etapas: 1. Apresentação da Situação-problema – Para 
iniciar as oficinas, foi apresentada uma situação-
problema que tratava da história de dois adolescentes 
apaixonados e de toda a luta da jovem, devido a uma
gravidez não planejada. Em seguida, foram realizados 
vários questionamentos a respeito do problema e em 
seguida realizadas atividades  que visavam solucionar 
os questionamentos.

1. Primeiro Autor é discente do curso de Especialização em Morfofisiologia Animal aplicada à Educação, Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, Rua Dom Manoel de Medeiros s/n CEP:52171-900 Dois Irmãos - Recife/PE
2. Segundo Autor é Professor Orientador Adjunto do Departamento de Morfologia e Fisiologia, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Rua Dom Manoel de Medeiros s/n CEP:52171-900 Dois Irmãos - Recife/PE
3. Terceiro Autor é Professor co-orientador Adjunto do Departamento de Educação, Universidade Federal Rural de Pernambuco,
Rua Dom Manoel de Medeiros s/n CEP:52171-900 Dois Irmãos - Recife/PE
4. Quarto Autor é discente do curso de Especialização em Morfofisiologia Animal aplicada à Educação, Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, Rua Dom Manoel de Medeiros s/n CEP:52171-900 Dois Irmãos - Recife/PE
5. Quinto Autor é discente do curso de Especialização em Morfofisiologia Animal aplicada à Educação, Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, Rua Dom Manoel de Medeiros s/n CEP:52171-900 Dois Irmãos - Recife/PE



2. Vivência do Ovo – Foi entregue um ovo para 
cada adolescente, a fim de que eles cuidassem do 
ovo como se fossem seus filhos, levando-o, 
durante 3 (três) dias, para todos os lugares onde 
fossem, tendo o compromisso e o cuidado de não 
quebrá-lo. O referido ovo foi pintado, 
caracterizando um rosto de bebê. Esta atividade 
envolveu a sensibilização, por parte dos alunos, 
para repensarem na responsabilidade de cuidar de 
um filho. 3. Dinâmica de grupo: Gravidez é 
problema? Esta atividade teve o intuito de refletir 
sobre as conseqüências da gravidez, de ser mãe ou 
pai na adolescência. Nesta atividade os 
adolescentes receberam aleatoriamente temas ou 
situações, e a partir daí tiveram que fazer uma 
dramatização. Após uma sistematização sobre os 
assuntos abordados e observações necessárias 
para sanar algumas dúvidas foram escolhidas 
algumas atividades [4] para a construção deste
trabalho.

Resultados

Os resultados a serem analisados foram 
obtidos de uma série de questionamentos, que 
geraram respostas escritas, depoimentos gravados, 
além de um pré e pós-teste em relação à situação-
problema (Graf. 01). Os resultados da situação-
problema foram os seguintes: 86,6% dos 
adolescentes disseram que iriam trabalhar para 
sustentar a criança e continuar os estudos; a 
minoria falou que iria abandonar os estudos e 
todos os meninos, o equivalente a 29,7% dos 
presentes disseram que assumiriam a criança. 

Em relação à Vivência do Ovo (Graf. 02), 
43,3% dos participantes relataram ser muito 
difícil criar um filho, pois tiveram que deixar de
fazer muitas coisas costumeiras para cuidarem do 
ovo; 36,6% dos alunos apenas acomodaram o ovo 
sem maiores cuidados; e 20% dos adolescentes, 
simplesmente não cuidaram do ovo.

Na dinâmica de grupo, a maioria dos 
adolescentes falou de suas opiniões sobre as 
situações vivenciadas por eles, e o que eles 
sentiram no momento da atividade.

Discussão

Em relação ao pré-teste, ficou claro a 
preocupação por parte da maioria dos 
adolescentes pelos estudos e a importância de se 
ter responsabilidade em assumir os seus atos e 
consequências, no qual foi possível observar que 
estes valores eram expressos na maioria deles, 
pois apenas uma minoria relatou abandonar os 

estudos para sustentar a criança. E todos os 
meninos falaram que assumiria a criança, 
demonstrando a responsabilidade em assumir tais 
atos. 

Na vivência do ovo a maioria levou a 
sério o que foi pedido, e realmente puderam ver o 
quão difícil é criar de uma criança; alguns apenas 
acomodaram o ovo e outros não cuidaram, com 
isso demonstraram a falta de compromisso com o 
trabalho, de foram que tal atitude poderia também 
refletir em uma possível situação onde os mesmos 
realmente tivessem uma criança e não um “ovo” 
para cuidar. 

Em relação à dinâmica de grupo sobre a 
gravidez, ficaram claros os problemas que podem 
ser gerados a partir de uma gravidez indesejada. 
Um dos alunos falou: “Antônio não deveria ter 
feito isso com ela, pois na hora de fazer foi bom 
né? Agora pra criar foge? Isso não é atitude de 
um homem, eu, por exemplo, jamais faria isso 
com a minha namorada”. Os relatos 
demonstraram que eles compreenderam e 
identificaram-se com as questões éticas 
envolvidas na situação-problema e que todos 
estão susceptíveis a isso, sendo a prevenção a 
melhor forma de evitarem transformações tão 
radicais na vida, quanto à ocorrência de uma 
gravidez na adolescência. 
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