
o continente europeu, 
estima-se que 10% dos 
partos sejam de adoles
centes. No Brasil, esse 
índice é bem maior, de 
20,42%, o que, ainda as
sim, indica avanços das 

ações em saúde e educação para a pre
venção da gravidez. Isso porque, na últi
ma década, o número de partos de ado
lescentes no País caiu 35%, segundo da
dos do Ministério da Saúde e da Fun
dação Getulio Vargas: em 2000, foram 
679.358, ante 444.065 em 2009. 

A gravidez na adolescência é um pro
blema social em todo o mundo. Em 2004, 
a pesquisa Juventudes e Sexualidade, rea
lizada pela Organização das Nações Uni
das para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
indicou fatores que poderiam contribuir 
para a manutenção da gravidez na adoles
cência e que estão ligados diretamente ao 
processo de educação nas escolas: 

• Pouca ou nenhuma presença de pro
gramas de educação sexual no currículo. 

• Resistência dos pais, que consideram 
o diálogo sobre o tema entre aluno e profes
sor uma promoção da sexualidade. 

• Falta de estímulos externos que 
ampliem horizontes e mobilizem o 
potencial individual dos jovens para a 
formulação de projetos de vida. 

Desde 1995, com os Parâmetros Curri
culares Nacionais, as escolas são orienta
das a implantar a orientação sexual como 
um dos "temas transversais" integrantes 
da programação pedagógica, articulan-
do-a com diversas disciplinas e outros te
mas. Porém, são muitos os educadores que 
não encontram em sua formação básica os 
referenciais necessários para desenvol
ver dinâmicas em sala. Nesses casos, faz-

se necessária a complementação - cursos 
de capacitação - que instrumentem o pro
fissional para atender à demanda de in
formações científicas sobre sexualidade, 
de manejo de grupo, de desenvolvimen
to de pensamento crítico sobre os direitos 
sexuais e reprodutivos e, principalmente, 
sobre a vulnerabilidade do adolescente. 

Para tanto, em 2003, os ministérios da 
Saúde e da Educação desenvolveram em 
conjunto o projeto Saúde e Prevenção nas 
Escolas (SPE), a fim de viabilizar as ações 
de prevenção de gravidez e DST/Aids, 
propor diretrizes e metodologias para 
professores e facilitar o intercâmbio das 
experiências com o setor de saúde. Este 
sendo algo fundamental para que os ado
lescentes acessem os serviços e busquem 
a prevenção, cuidando com responsabili
dade de sua vida sexual e reprodutiva. 

A título de ilustração sobre o impac
to de políticas de prevenção de gravidez 
nas escolas, o projeto Vale Sonhar, do 
Instituto Kaplan, observou uma redução 
de até 45% no número de meninas grá
vidas entre as 380 mil que participaram 
de suas atividades. Atualmente, ele está 
presente nas redes de ensino público es
tadual de São Paulo e Alagoas e como um 
projeto no Espírito Santo. 

HÁ ESPAÇO PARA AVANÇO 
Sobre a realidade que encontramos ho
je, percebemos em muitas delas uma evo
lução do pensamento por meio da imple
mentação de ações de prevenção. De acor
do com dados da Pesquisa Nacional de Saú
de do Escolar (Pense - IBGE, 2009), 82,1% 
dos escolares das instituições privadas e 
81,1% dos das escolas públicas de todas as 
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capitais e do Distrito Federal receberam 
informações sobre o tema na escola. 

Todos esses fatores contribuíram pa
ra a diminuição no número de gesta
ções de adolescentes grávidas nos últi
mos dez anos. Entretanto, há ainda en
traves, tais quais: 

• Aconselhamento sexual baseado 
em tabus ou preconceitos religiosos, dis
tanciados da realidade dos jovens. 

• Falta de informações sobre regula
ção da fecundidade. 

• Pouco ou nenhum acesso a métodos 
anticoncepcionais. 

• Falta de diálogo sobre sexualidade 
na família. 

• Necessidade de autoafirmação via 
maternidade e/ou paternidade. 

Esses e outros aspectos denotam o 
quanto se faz necessária a produção de 
uma educação de qualidade ampliada, que 
combata as questões da vulnerabilidade 
social (mitos, crenças e preconceito) e de 
vulnerabilidade programática (ligada ao 
acesso e à utilização dos insumos). A edu
cação sexual baseada na metodologia par
ticipativa pode evitar a reprodução de vio
lências, aproximando das garotas o direito 
de modificar essa realidade, refletindo so
bre suas escolhas de maneira autônoma e 
discutindo medos, inseguranças, autoesti-
ma, assimetrias de gênero nas negociações 
sobre direitos sexuais e reprodutivos. 

Daí a urgência na ampliação do pre
paro do professor para que ele exerça a 
educação baseada na cidadania, vendo a 
sexualidade como uma esfera dos direi
tos do adolescente. 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 61, p. 50-51, nov. 2011.




