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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar a participação do professor na orientação 

sexual aos seus alunos, através do que se estabelece nos Parâmetros Curriculares Nacionais. A 

adolescência é marcada por um período de transformações biopsicossociais no indivíduo, o que 

merece um olhar crítico e reflexivo acerca dos temas relevantes que aparecem neste período. 

Nesse mesmo sentido, a adolescência é uma fase onde a puberdade e a maturidade sexual 

chegam no ápice do desenvolvimento, processo que muitas vezes resulta em casos de gravidez 

precoce. Para tanto foi utilizada nesta pesquisa a metodologia de revisão bibliográfica que teve 

como suporte teórico autores como Heilborn, César Coll, Papalia, dentre outros, bem como 

documentos e dados da Secretária de Educação Fundamental (MEC), Organização das Nações 

Unidas e da Organização Mundial da Saúde. Os resultados da pesquisa deduzem que a escola 

pode ser um ambiente favorável para a construção de informações relevantes para este período, 

contribuindo para a promoção da saúde e um futuro mais estável para os adolescentes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é uma fase que todas as pessoas passam, é um processo de muitas 

descobertas, conflitos, dúvidas e inquietações, acompanhadas por transformações físicas e 

psicossociais que acontecem no jovem.  É nela que acontece a maturação e o desenvolvimento 

da sexualidade. Nesse sentido, deduzimos a necessidade de um profissional preparado para 

esses jovens e família, para que possa transmitir orientações sobre as responsabilidades que a 

gravidez na adolescência acarreta e as implicações biopsicossociais de uma gravidez precoce. 

Dessa forma, sugerimos a reflexão crítica sobre a seguinte problemática: Como a gravidez pode 

ser prevenida através da orientação sexual nas escolas públicas do Brasil? Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais recomendam a orientação sexual como sendo tema transversal nas 

escolas, proporcionando atividades críticas e reflexivas acerca da temática. Assim, objetiva-se 

com este trabalho compreender como se dá a participação da escola na orientação sexual dos 

alunos, visando a importância da mesma para a prevenção da gravidez precoce em adolescentes, 

através da descrição da fase da adolescência, identificação do papel do educador nas escolas 
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com a orientação sexual e a dedução da orientação sexual como meio de prevenção da gravidez 

precoce. Este estudo traz a reflexão sobre a importância da conscientização sobre os riscos e 

consequenciais da gravidez nesta fase da vida e as possibilidades de dialogar e preveni-la no 

ambiente escolar. 

 

METODOLOGIA 

 

Esse trabalho foi feito através de pesquisas bibliográficas que falam sobre o tema da 

sexualidade do jovem, trazendo o debate de como a escola pode fazer parte da orientação sexual 

para adolescentes. 

O desenvolvimento da pesquisa bibliográfica baseou-se em publicações científicas, 

onde foram analisados livros, artigos e arquivos via internet, onde apresenta ao leitor a 

importância da formação do sujeito na adolescência, no qual caracteriza-se por uma de 

construção do caráter e da conduta do indivíduo que por sua vez é normal que haja conflitos de 

identidade e a busca exagerada por autonomia. Nesse sentido, a família e escola como meio 

social tem um papel muito importante na construção social desse adolescente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a fase da adolescência acontece entre 

os 10 aos 19 anos. É nesta fase que ocorrem as mudanças biológicas como a aceleração e 

desaceleração do crescimento físico, mudanças no corpo e desenvolvimento hormonal. Nesse 

mesmo período ocorrem as mudanças psicoemocionais, cognitivas e sociais, que assumem 

diferentes contextos culturais, sociais e econômicos. (ONU, 1995; PAPALIA, et al. 2013). 

É nesta fase que há o crescimento da autonomia, autoestima e intimidade. As relações 

de apoio com os pais onde se mostrem atentos e receptivos, da escola e a comunidade auxiliam 

no desenvolvimento positivo e saudável destes jovens, contribuindo em áreas de especial risco 

durante dessa etapa. (YOUNGBLADE, 2007; OLIVA, 2004, apud COLL, et al. 2004). 

Do ponto de vista de Chandra (et al. 2008, apud PAPALIA, et al. 2013) muitos 

adolescentes obtêm grande parte da sua “educação sexual” dos meios de comunicação, dos 

quais apresentam uma visão distorcida da atividade sexual. 

Nesse sentido, Camargo e Ferrari (2008) afirmam que a escola é o ambiente que o jovem 

permanece maior parte do seu tempo, e por isso, ela deve promover a educação nos sentidos de 

trabalhar os conhecimentos, habilidades e as mudanças de comportamento. 



 

 

De acordo com Bruns (1995), é através do ambiente escolar que o jovem entra em 

contato com outros valores e significados do mundo e do outro, e é através desse confronto do 

que foi aprendido em sua família e o que está vivenciando no momento é que ele criará sua 

própria conduta. 

Nesse sentido, a escola é um caminho relevante na formação dos adolescentes, ela é um 

meio que fornece melhores condições futuras para estes indivíduos. Os jovens que apresentam 

um maior nível de escolaridade, tendem a ter maiores chances de produzir outros projetos de 

vida (HEILBORN, 2008). 

Todavia, na década de 1990 foi elaborado os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

que sugere a orientação sexual como tema transversal, sendo responsabilidade da escola e não 

só da família, desenvolver ações reflexivas, críticas e educativas para a promoção da saúde 

(BARREIRO, et al, 2006; BRASIL, 1998). 

O relatório publicado em fevereiro de 2018 pela Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e Fundo de 

População das Nações Unidas, a sub-região com a segunda maior taxa de gravidez adolescente 

do mundo continua sendo a América Latina e o Caribe. A taxa mundial de gravidez adolescente 

é de 46 nascimentos para cada 1 mil meninas entre 15 e 19 anos. No Brasil, a taxa é de 68,4 

nascimentos para cada 1 mil adolescentes (ONU, 2018).  

Nesse sentido, Heilborn (2008) afirma que a gravidez na adolescência será de fato um 

problema quando não for planejada pelos pais, acarretando assim em um prejuízo pessoal e 

social desses adolescentes. Em alguns casos existe um consenso de ambas as partes ou de parte 

isolada na escolha da gravidez, o que não exclui as dificuldades que serão enfrentadas durante 

o processo, sobretudo as financeiras. Muitos acabam por encontrar dificuldades para prosseguir 

com os estudos e a entrada no mercado de trabalho.  

Dessa forma, a escola deve ser um ambiente que promova o cuidado integrado ao 

sistema de saúde pública não só com ações curativas, mas principalmente preventivas, 

objetivando a importância da saúde e os cuidados para promove-la (ALTMAN, 2001). 

A escola deve ser um ambiente de construção de mentes conscientes, no qual o 

educadora(a), família e comunidade, através de debates e momentos reflexivos, transmitam 

informações aos jovens para decidirem quando vão se relacionar sexualmente e quais serão os 

métodos contraceptivos que serão utilizados (HEILBORN, 2008). 

O espaço educativo deve ser dotado de atividades lúdicas como os jogos, filmes, 

brincadeiras, teatro, oficinas literárias, artísticas e também esportivas que incentivem o 

aprendizado sobre todas as facetas da sexualidade (HEILBORN,2008). 



 

 

Vale salientar que o papel da escola não é de substituir os valores da família e seus 

ensinamentos, mas de completa-los, objetivando ensinar aos adolescentes a refletir e tomar 

decisões coerentes com seus valores, em relação à sua própria sexualidade, ao outro e ao 

coletivo (BRASIL, 1997). 

Portanto, a escola deve ser um ambiente que crie oportunidades de construção de 

projetos de vida e incentivem a vontade de querer aprender progressivamente. Esse tipo de 

ambiente favorece para que estes jovens se protejam e evitem uma gravidez indesejável 

(HEILBORN,2008). 

 

CONCLUSÕES 

 

A escola é um ambiente social responsável pela comunicação e informação de jovens, 

transformando-se em um espaço de críticas e reflexões. Devido aos casos de gravidez em 

adolescentes e os prejuízos pessoais e sociais que a gravidez acarreta para os adolescentes, 

supõem-se que a escola seja um ambiente favorável para a construção de mentes conscientes a 

respeito de como será sua sexualidade, contribuindo para a promoção da saúde e um futuro 

mais estável para esses adolescentes. 
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