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RESUMO  

A gravidez na adolescência, além ser um fator de risco à saúde do indivíduo, é uma 

questão de saúde pública frequentemente apontada por artigos científicos, pesquisas públicas e 

programas de televisão. Mãe, criança e família sofrem sérias consequências de uma gravidez 

precoce não planejada. Abandono escolar, dificuldade de inserção no mercado de trabalho e 

maior chance de baixo peso ao nascer são apenas algumas delas. A escola pode representar um 

dos poucos ambientes abertos a discussões consideradas controversas no ambiente familiar. Via 

de regra, essas discussões surgem nas aulas das disciplinas que abordam temas ligados à saúde, 

principalmente Biologia no Ensino Médio. Desse modo, essa disciplina tem como parte de sua 

história e propósitos pedagógicos discutir tanto a abordagem desse tema quanto construir 

argumentos, propostas e soluções de dúvidas sobre o assunto. Não bastassem as dificuldades 

de discussão sobre o assunto, há a falta de documentação sobre a realidade de cada escola, ou 

a má organização da mesma, para se dimensionar o problema na unidade escolar em que o 

trabalho é desenvolvido com tal temática, pois não há o hábito de se armazenarem de forma 

sistemática documentos ou declarações sobre gestantes ou estudantes que já tenham filhos. 

Assim, o presente trabalho apresenta uma proposta alternativa para se problematizar a questão 

da gravidez adolescente com abertura para discussões de assuntos emergentes relacionados. A 

partir da apresentação de um programa televisivo sobre gravidez de jovens mulheres, foram 

realizadas diversas discussões com estudantes da 1ª série do Ensino Médio quanto às dúvidas 

mais frequentes e quanto às implicações de se ter uma criança quando se está entre 10 e 19 anos 

de idade. Além das discussões, foram aplicados questionários que permitiram mapear o perfil 

dos estudantes que participaram da pesquisa e auxiliar na escolha de qual deveria ser o foco do 

material didático elaborado. Com base nas discussões e nos questionários, foi desenvolvida uma 

Sequência Didática para a problematização do tema. Sequências didáticas têm sido 

consideradas metodologias relevantes para esses tipos de discussões e sensibilizações devido 

às suas diferentes características, dentre elas a aposta na participação dos estudantes, o foco na 

construção de conhecimentos e no diálogo e a correlação entre conhecimentos científicos e 

aspectos socioculturais. Em conclusão, foi possível verificar que os jovens estão cientes de 

alguns dos principais obstáculos a serem enfrentados ao se ter uma criança na adolescência e 

que os métodos contraceptivos, a questão das escolhas e das consequências para homens e 

mulheres e, especialmente, os encargos enfrentados pelas jovens mães devem ter um foco 

privilegiado no desenrolar das atividades da Sequência Didática, como a que é resultados desta 

pesquisa.  



ABSTRACT 

Teenage pregnancy, besides being a health risk to the individual, is a matter of public 

health system frequently pointed out by scientific papers, public surveys e TV documentaries. 

The young mother, the child and the family faces grave consequences from a non-planned teen 

pregnancy. School evasion, difficulty in getting the first job and greater chance of the baby 

being born underweight are just a sample of them. The school can present itself as one of the 

few environments that are opened to discuss issues considered otherwise as controversial 

between family members. Usually, these discussions arise during the disciplines that approach 

subjects related to human health, mainly Biology in High School. Therefore, this discipline has 

under its historical and pedagogical responsibilities the purpose to discuss both the approach of 

this topic and to build up arguments, proposals and solutions of doubts that the teenage students 

have about this subject. Besides the usual difficulties to debate this matter, there is the barrier 

of the lack of documentation, or the poor organization of it, in order to size up the problem in 

the school unit in which this project was developed, since there is no habit of storing, in a 

systematic way, documents or statements from the pregnant students or the ones that already 

have children. Thus, the present work presents an alternative proposal to problematize the issue 

of teenage pregnancy with openness to discussions of related emergent issues. From the 

presentation of a television program on the pregnancy of young women, several discussions 

were held with high school students about the most frequent doubts and about the implications 

of having a child when between the ages of 10 and 19 years old. In addition to the discussions, 

questionnaires were used to map the profile of the target audience and determine which should 

be the focus of the didactic resource adopted. Based on the discussions and the questionnaires, 

a Didactic Sequence was developed to problematize the theme. Didactic sequences have been 

considered relevant methodologies for these types of discussions and sensitizations due to their 

different characteristics, among them the commitment on student participation, the focus on 

knowledge construction and the dialogue and correlation between scientific knowledge and 

sociocultural aspects. In conclusion, it was possible to verify that young people are aware of 

the main obstacles to be faced when having a child in adolescence and that contraceptive 

methods, the matters of the choices and consequences and the burdens faced by the young 

mothers, both should have a great focus on the activities of the proposed Didactic Sequence. 
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0. PRIMEIRAS PALAVRAS OU PRELÚDIO 

O tema central deste trabalho é um evento não planejado e suas consequências e, 

curiosamente, a minha vida profissional e parte da acadêmica se deu do mesmo modo. Sem 

planejamento algum. A única coisa que eu planejei foi fazer Biologia. Lecionar nunca havia 

feito parte dos meus planos. Na verdade, hoje acredito que nunca tive plano algum para depois 

da faculdade. Prestei o concurso para professor do Estado de São Paulo logo depois da 

graduação, mas sem pretensão alguma de passar, fiz a prova por insistência da, na época, 

namorada. Dois anos depois fui chamado para assumir o cargo e assim o fiz para ter alguma 

independência financeira. Acabei me mudando para Barueri onde morei pelos próximos quatro 

anos. Considero este período como o equivalente a uma nova graduação, conheci muitas 

pessoas e aprendi muito na prática; percebi que as aulas de licenciatura foram absolutamente 

insuficientes para a prática docente ou talvez eu, sem considerar que dar aulas era uma 

possibilidade, não tenha me dedicado o suficiente. Muito provável que tenha ocorrido uma 

combinação dos dois aspectos. Aqueles textos todos, o modo com o qual os autores escreviam, 

cheio de firulas, figuras de linguagem, “paradigmas” e “epistemologias” não me atraíam nem 

um pouco. Confesso que este relato me traz também uma certa aflição por ter um pouco de 

aversão a este modo de narrativa pessoal e “não científico”. Difícil evitar as divagações ao 

lembrar do passado.  

Enfim, o despreparo. Nada poderia me preparar para as dificuldades da sala de aula. 

Acredito que curso algum de licenciatura seria capaz disso. A realidade da universidade é muito 

distante e utópica em relação ao que acontece em uma escola pública, por mais teoria que se 

estude, nenhum dos pensadores/filósofos estrangeiros ou não vão lhe capacitar para preencher 

um diário de classe, ou para fazer uma reunião de pais e responsáveis, ou para lidar com uma 

aluna cuja depressão a levou a várias tentativas de suicídio, ou para a hipocrisia de dar nota 5,0 

para um/a aluno/a com deficiência para evitar a dor de cabeça de ter que explicar para os pais 

ou para o sistema que o/a estudante está sem nota porque você não foi capacitado para trabalhar 

com ele. Hoje, depois de doze anos trabalhando com educação, percebo que uma das maiores 

dificuldades que eu enfrentei neste tempo, foi o próprio sistema. A preocupação com os baixos 

índices, apesar de bem fundamentada, gera ações, muitas vezes, de pouco efeito ou pouca 

duração porque há uma obsessão pela melhora dos números, no lugar de uma atenção com o 

processo de aprendizagem. Difícil evitar os desabafos ao falar sobre sistemas públicos. 

Por último o mestrado. Logo ao sair da graduação achei que deveria ter seguido o caminho 

acadêmico tradicional de uma área científica, na época a pretensão era um mestrado acadêmico 
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na área da Entomologia Forense, o estudo de insetos associados a processos criminais, mas 

faltou-me maturidade e disciplina. Fiquei sabendo do ProfBio por acaso, nunca tive pretensão 

alguma de fazer mestrado na área de educação e, por isso, não estava procurando nada neste 

sentido. Uma amiga do Rio de Janeiro avisou das inscrições e, mais uma vez, por insistência 

da, agora, esposa decidi fazer a prova. A decisão se deu na véspera, eu havia desistido de realizar 

a prova por não ter me preparado devido a perdas pessoais muito recentes. Para minha absoluta 

surpresa acabei sendo aprovado e iniciei esta jornada de dois anos atribulados. Conciliar minhas 

diferentes vidas não foi tarefa fácil; docente, discente, pai, marido, irmão e amigo muitas vezes 

entraram em conflito e estou certo de que falhei em diversos momentos. Gostaria de dizer que 

a escolha da temática deste trabalho fora cuidadosamente ou fervorosamente planejada, mas 

não seria a realidade. Uma conversa semicasual na cantina com o professor orientador resolveu 

este caminho. Coincidentemente este professor fora o mesmo havia me cedido o lugar à mesa 

no primeiro dia do curso. Entretanto, mesmo sem planejamento, acredito que foi uma boa trilha 

a se seguir. Algo que eu realmente acredito que possa fazer alguma diferença. Olhando em 

retrospecto, posso dizer que gostaria que o surgimento do principal objeto de estudo da 

Biologia, não fosse um empecilho na conquista de objetivos sejam eles difíceis ou não, tenham 

sido eles planejados ou não. Refletindo sobre isso tudo, vejo que a falta de planejamento não é 

necessariamente uma barreira e que os caminhos podem ser trilhados conforme vão surgindo. 

Difícil, para os de fé, acreditar que não há um guia. Mas, difícil não é impossível. 
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1. INTRODUÇÃO 

A gravidez apresenta grandes mudanças anatômicas (MANN et al., 2010), 

psicológicas (BAPTISTA; BAPTISTA, 2005) e fisiológicas (QUANDT, 2006) que, quando 

ocorrida em uma mulher adulta e de maneira planejada, representa um grande desafio. 

Entretanto, se ocorrer na adolescência e de modo não planejado, esse desafio é muito maior por 

se somar a todas as alterações e inquietações inerentes à puberdade, período no qual ocorrem 

drásticas mudanças no corpo e no comportamento que levam até a maturidade sexual 

(PAPALIA; DUSKIN, 2013). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define como adolescência o período 

transcorrido entre os 12 e os 18 anos (SENADO FEDERAL, 2017), já a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) considera a adolescência como sendo um período mais longo, entre os 10 e os 

19 anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986). De um modo ou de outro, são diversos 

os fatores que podem levar a um início da vida sexual logo nos primeiros anos da adolescência  

e a uma possível gravidez adolescente, dentre eles podem ser citados a menarca adiantada, a 

falta de informação, o histórico familiar (MENDES, 2017) e a erotização infantil promovida 

para fins comerciais (FLORES et al, 2011).  

Periodicamente, diversas pesquisas nacionais e internacionais, reportagens e 

programas televisivos indicam a relevância do assunto apontando dados preocupantes. Uma 

pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) utilizando dados da Pesquisa 

Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher - PNDS 2006 (BRASIL, 2009) revelou 

dados alarmantes sobre a gravidez na adolescência. Segundo a pesquisa do IPEA, com exceção 

da região Sul, mais da metade das mulheres entrevistadas engravidaram no período entre 10 e 

19 anos de idade. Há de se ressaltar que na região Norte este número chegou perto de 70%. 

Além disso, mesmo os dados preliminares do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 

(Sinasc) do Ministério da Saúde tendo mostrado uma redução de 17% da gravidez de jovens de 

10 a 19 anos comparando os anos de 2004 e 2015, os 549.529 nascidos de mães jovens daquele 

último ano representaram mais de 18% de todos os nascimentos do período (VALADARES, 

2017). Situando o Brasil em um contexto mais amplo, a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), o Fundo de Populações da Nações Unidas (UNFPA) e o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) revelam que entre 2010 e 2015, a cada 1000 garotas adolescentes 

entre 15 e 19 anos, 68,4 engravidaram e tiveram o bebê (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) et al., 2018). O que parece ser uma taxa modesta 

passa a ser preocupante quando comparada com a de outros países da América do Sul. Neste 
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caso, o Brasil detém a 4ª maior taxa em uma lista com 10 países, ficando atrás apenas da Bolívia 

com 72,6‰, do Equador com 77,3‰ e da Venezuela com 80,9‰. Para uma comparação mais 

ampla observou-se que a taxa estadunidense ficou na faixa dos 22,3‰, menos da metade da 

média mundial que foi de 46‰. 

Apesar de existirem adolescentes que dão um significado positivo à gravidez-

maternidade (ARAUJO; MANDÚ, 2015), as consequências da gravidez adolescente podem ser 

muito severas para a criança, mãe e família. Uma dessas consequências é o baixo peso que pode 

estar presente em até 13,5% das crianças nascidas de mães adolescentes (COSTA; SENA; 

DIAS, 2011). Outra complicação ainda é o caso da adolescente com gestação múltipla que tem 

chances 6 vezes maiores de gerar crianças com malformações quando comparada a uma 

adolescente com gestação única (BRITO et al., 2010). Em relação à formação acadêmica, uma 

pesquisa realizada em conjunto pelo Ministério da Educação (MEC), pela Organização dos 

Estados Ibero Americanos (OEI) e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências 

(Flacso)(ABRAMOVAY; CASTRO; WAISELFISZ, 2015) acusou que 18,1% das meninas que 

abandonaram os estudos apontaram a gravidez precoce como motivo para o abandono escolar, 

já entre os meninos a gravidez da parceira foi apontada por apenas 1,3% como causa da evasão. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Inep (1998), 

define-se como evasão o/a estudante que sai da escola e não volta mais, diferente do abandono 

escolar que é quando ele/ela afasta-se da escola, mas regressa no ano seguinte. 

Frequentemente, essa fuga da escola faz com que alguns/algumas estudantes 

busquem programas de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) para tentar atualizar seus estudos 

buscando uma aproximação da adequação entre idade e série. Um relatório publicado pelo 

Ministério da Educação (BRASIL, 2006) que acompanhou estudantes do EJA, evidencia que 

uma das consequências da evasão escolar é a baixa autoestima, talvez gerada por uma 

autoacusação de fracasso escolar. Esta consequência anda de mãos dadas com outra, a 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho ou de conseguir um emprego que exija uma 

qualificação acadêmica mais elevada. O mesmo relatório afirma que para conseguir um trabalho 

formal é necessário ter a certificação de conclusão do ensino médio e que sem esta, muitas 

pessoas são excluídas dos processos seletivos. 

A importância do tema é destaque não só em pesquisas institucionais ou em 

publicações educacionais. Já em 2008, GURGEL et al. apontavam a tendência de publicações 

sobre o assunto na área da enfermagem. Além da mobilização no meio acadêmico, organizações 

civis também têm se preocupado com a gravidez durante a adolescência. Atuando em conjunto, 
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a Rede Nossa São Paulo, a Rede Brasil por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis e o 

Instituto Ethos desenvolveram um programa chamado Cidades Sustentáveis cujo intuito é 

sensibilizar políticas públicas para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 

apresentados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Este programa possui um endereço 

eletrônico (http://www.cidadessustentaveis.org.br) no qual podem ser encontrados históricos 

de vários indicadores relacionados aos ODS. Inclusive, há a possibilidade de se consultar os 

dados anuais sobre a gravidez precoce de diversos municípios brasileiros e, para situar neste 

contexto a cidade de Campinas-SP, local onde este trabalho foi desenvolvido, dados de 2017 

apontam que dos 15.430 nascidos vivos no município, 1.535 foram de mães que tinham 19 anos 

ou menos e isso representa quase 10% daquele total. 

Na prevenção da gravidez na adolescência e, consequentemente, dos problemas 

decorrentes, tanto a família quanto a escola possuem um papel fundamental. Porém, a minha 

experiência docente revela que assuntos relacionados à sexualidade são frequentemente 

tratados como tabus no ambiente familiar. Sem ter a quem recorrer, é lógico supor que os jovens 

acabem por buscar informações em seus círculos sociais, principalmente com seus amigos de 

escola. É plausível assumir que isso ocorra, na maioria das vezes, independente da autorização 

dos pais ou da mediação dos professores. Entretanto, sem uma orientação adequada, 

informações completamente erradas e mitos acabam sendo mantidos e repassados. Qualquer 

professor que já tenha trabalhado esses temas em sala de aula tem consciência de como as 

dúvidas podem, sob uma análise superficial, parecer banais (AMORIM; MAIA, 2013). 

Contudo, sob um outro ponto de vista, elas evidenciam a precariedade das informações que os 

jovens possuem. Mesmo com a atual facilidade de acesso à informação através da internet, além 

das diversas campanhas de conscientização quanto às Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs), a pesquisa PeNSE – 2015 (MINISTÉRIO DA SAÚDE; IBGE, 2016) revelou que entre 

os jovens de 16 e 17 anos, 54,7% já iniciaram a vida sexual e, infelizmente, apenas cerca de 

68% destes fizeram uso de preservativo na sua primeira vez, talvez por acreditarem no mito de 

que não seja possível engravidar logo na primeira relação ou pelo receio de sofrer algum tipo 

de preconceito ao se portar o preservativo, o que pode ser visto como sinal de promiscuidade 

ou infidelidade. 

Dessa forma, e para que a escola represente um ambiente acolhedor para discussões 

sobre esses assuntos, faz-se necessário o desenvolvimento do maior número possível de 

metodologias que facilitem a abordagem do tema da gravidez adolescente não planejada e suas 

consequências para serem utilizadas por professores. Os jovens parecem ser mais interessados 

http://www.cidadessustentaveis.org.br/
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e até mais participativos quanto mais fora dos processos tradicionais de aprendizagem da sala 

de aula for o método utilizado e quanto mais eles se sentirem inseridos no contexto do tema 

tratado. Formas atrativas de se abordar o assunto são inúmeras, sendo possível a utilização de 

vídeos, dramatizações (SANTOS, [s.d.]) palestras, feiras de ciências, seminários, entre outras. 

É preciso ter em mente ao se utilizar qualquer método que ele não pode ser algo engessado nem 

que aborde exclusivamente uma única área do conhecimento e que ele deve dar a oportunidade 

de o aluno encontrar sua posição dentro do assunto. Por exemplo, em uma aula clássica sobre 

biomas, normalmente o ser humano não é tratado como um ser integrante do ambiente 

(Barzano, et al 2014) e, desse modo, é fácil o aluno não se relacionar ao tema da aula. O mesmo 

pode ocorrer em aulas que abordam o tema da gravidez com um enfoque puramente biológico, 

falando apenas de gametogênese, fecundação, clivagem, desenvolvimento embrionário, 

hormônios e parto, deixando de lado aspectos relacionados à sexualidade em seus diversos 

aspectos. De que adianta a jovem ou o jovem saber quantas células tem uma mórula ou em que 

mês da gestação se forma o sistema circulatório se ela ou ele não tiver condições de refletir 

sobre as possíveis consequências da escolha de se usar ou não o preservativo?  Por minha 

experiência profissional, é possível dizer que estes tópicos muitas vezes chamam a atenção de 

estudantes, entretanto somente como curiosidade de alguns dos processos biológicos havendo 

pouco interesse em seu aprofundamento. Talvez isso faça com que eles mesmos não se vejam 

retratados ou representados através destes processos, nem tampouco consigam associá-los a 

consequências sociais de uma gravidez não planejada na adolescência, mesmo essas 

consequências fazendo parte de sua realidade, pois sempre há uma colega ou parente próxima 

que engravidou na adolescência. Esse distanciamento do cotidiano dos jovens com o conteúdo 

trabalhado em sala pode ocorrer inclusive por um certo despreparo do professor que pode 

acreditar que ao incluir o cotidiano dos jovens nas aulas, a educação em ciência estaria sendo 

deixada de lado (FREITAS; SOUZA, 2004). 

Em um estudo realizado com alunos de Ensino Médio de escolas de João Pessoa, 

ficou bastante evidente que os conteúdos de Biologia ligados a saúde humana são os prediletos 

e mais relacionados ao cotidiano dos alunos (DURÉ; ANDRADE; ABÍLIO, 2018). Porém, esse 

mesmo estudo revelou que dentro deste tema geral, sexualidade e gestação humana foram os 

assuntos menos citados pelos alunos como sendo de interesse ou tendo alguma relação com 

suas vidas. Fica claro, então, que há a necessidade do aprofundamento ou até do 

desenvolvimento de estratégias que permitam aos alunos associarem essas questões à sua 

realidade. O Ministério da Educação reconhece como desafio do ensino de Biologia 
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“possibilitar ao aluno a participação nos debates contemporâneos que exigem conhecimento 

biológico” bem como a “formação do indivíduo com um sólido conhecimento de Biologia e 

com raciocínio crítico” (BRASIL, 2006, p. 17) e afirma que para que esses desafios sejam 

enfrentados devem ser construídas relações entre o conteúdo tratado e a realidade vivida pelo 

estudante. 

Neste sentido, as sequências didáticas podem ser metodologias de ensino e 

aprendizagem importantes para o trabalho com temas que envolvam a relação entre ciências, 

sociedade e aspectos culturais, uma vez que podem mesclar diferentes abordagens e disciplinas 

para se obter uma ampla compreensão sobre um determinado assunto, além de poderem se 

adaptar à realidade da sala de aula. Segundo o livro SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS: propostas, 

discussões e reflexões teórico-metodológicas, 2016, essa definição de uma sequência didática 

dinâmica se encaixa na Teoria Ator-Rede ou ANT na sigla em inglês. Segundo esta teoria, 

podemos identificar alguns elementos fundamentais como o Ator ou Actante que é quem 

transmite ou transporta a informação ou ação, podendo transformá-la (ator mediador) ou não 

(ator intermediário). Além desse, existe a Rede, caracterizada pelo fluxo de conceitos e pelas 

interações entre diferentes elementos (LATOUR, 2012). Por definição de suas habilidades 

profissionais instituídas em projetos políticos e pedagógicos, o professor do Estado de São 

Paulo tem a responsabilidade de desenvolver valores e atitudes que sejam essenciais ao 

aprimoramento pessoal e à valorização da vida. Assim, ao construir uma sequência didática e 

utilizá-la na escola, o professor poderia atuar como um mediador, modificando e adaptando 

suas ações à realidade na qual ele está inserido auxiliando ao aluno para que este se aproprie do 

conhecimento e se sinta instigado, pertencente ao contexto e contemplado pelas discussões. Em 

princípio, essa é uma das hipóteses que a experiência com essa metodologia de ensino poderia 

acrescentar e me fazer refletir em meu trabalho de professor. 

No sentido de orientar a construção da Sequência Didática a utilização de recursos 

audiovisuais parece trazer grandes benefícios para o processo ensino-aprendizagem (Andrella 

et al, 2016). A utilização de vídeos pode ajudar a sensibilizar os alunos para realidades que 

mesmo ocorrendo em regiões diferentes, se assemelham à deles em vários aspectos (MORAN, 

1995). 
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1.1. Relevância social 

Este projeto foi desenvolvido na Escola Estadual Elvira de Pardo Mêo Muraro que 

é localizada na região do Campo Grande, uma das regiões mais populosas da cidade de 

Campinas-SP e, como qualquer outra instituição pública de ensino, a questão da gravidez 

precoce é um dos desafios enfrentados. Pormenorizando um pouco mais a esfera municipal, 

segundo o levantamento realizado pelo programa Cidades Sustentáveis, entre 2010 e 2017 

foram 14.240 nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos. Isso representa cerca de 

11,6% dos nascimentos ocorridos no município neste período. A série histórica vem 

apresentando índices decrescentes desde 2014 quando índice atingiu o ápice de 13,5% 

chegando a 9,9% em 2017. Na esfera escolar escolhida, é grande a dificuldade de se obter dados 

concretos quanto ao número de alunas gestantes ou que já tenham filhos, uma vez que não há 

um responsável específico pelo recebimento de documentos que atestem tais situações assim 

como também não há um local específico para seu armazenamento. Por isso, é possível que ao 

longo dos anos alguns dos atestados e declarações tenham se perdido.  

Utilizando o material encontrado, foi feita uma sondagem que revelou que entre 

2014 e 2017, pelo menos 14 alunas do Ensino Médio apresentaram atestados/declarações de 

maternidade (1 em 2014, 4 em 2015 e em 2016 e 5 em 2017 – infelizmente os dados de 2018 

foram perdidos). É extremamente importante ressaltar que não há dados documentais sobre 

garotos que tenham filhos, uma vez que dificilmente eles precisem se afastar das atividades 

escolares por causa da criança. Tal aspecto mereceria, em si, ser problematizado. Talvez isso 

ocorra por que, tradicionalmente, os cuidados iniciais recaem exclusivamente sobre a mãe, a 

quem é assegurada a licença maternidade. Casos em que o pai adolescente é o único responsável 

pela criança devem ser bastante raros e, em conversas com os funcionários mais antigos da 

Escola, não houve menção a isso. 

A importância de se realizar um trabalho de conscientização e problematização 

quanto à gravidez na adolescência fica evidente quando se leva em consideração os dados 

obtidos pela pesquisa realizada na referida escola durante a realização do projeto Vale Sonhar 

no ano de 2017. Desenvolvido pelo Instituto Kaplan,  organização não governamental (ONG) 

cuja ação é voltada para a educação sexual, prevenção de ISTs e gravidez na adolescência, o 

projeto estava inserido no currículo de biologia da 1ª série do Ensino Médio da rede estadual 

de ensino de São Paulo e tem como proposta “motivar o jovem a prevenir a gravidez na 

adolescência” (INSTITUTO KAPLAN, [s.d.]). Um de seus objetivos é fazer um levantamento 

quanto à gravidez na adolescência através de uma enquete em que os alunos devem preencher 
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alguns dados básicos, como sexo, série e idade, sem precisar sair do anonimato e responder a 

uma pergunta simples. Para as meninas pergunta-se se estiveram grávidas nos últimos 12 meses 

e para os meninos se engravidaram alguma menina no mesmo período. Os dados obtidos pela 

enquete revelam muito mais os efeitos do problema do que o levantamento realizado através 

dos atestados/declarações de maternidade. Participaram da enquete quase todos os alunos das 

3 séries do Ensino Médio com idades entre 14 e 19 anos totalizando 628 jovens, 36 dos quais 

responderam “SIM” à pergunta da enquete, valor cerca de 4 vezes maior do que o obtido pelo 

levantamento do professor para o mesmo período. Frente à discrepância dos dados obtidos por 

ambos os levantamentos, foi desenvolvida uma proposta de Sequência Didática (SD) que pode 

ser trabalhada paralelamente, em conjunto ou até em substituição ao projeto Vale Sonhar, uma 

vez que está havendo uma alteração do currículo do Estado para que este se adapte à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). O modo como a SD foi elaborada deve permitir aos 

demais professores, assim como permitiu a mim, o desenvolvimento de metodologias diversas, 

dinâmicas e que valorizem a conscientização crítica e o debate quanto às questões ligadas à 

gravidez adolescente não planejada e seus assuntos correlatos. 

2. OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo deste trabalho foi produzir uma metodologia alternativa e 

dinâmica na forma de uma Sequência Didática direcionada a estudantes do Ensino Médio para 

auxiliar na conscientização e problematização quanto à gravidez na adolescência e suas 

consequências estando a mesma em diálogo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

da ONU, em específico o objetivo 3.7 que estabelece “o acesso universal aos serviços de saúde 

sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação”.  

2.1. Objetivos específicos 

- Identificar e trabalhar as dúvidas mais frequentes quanto à gravidez e assuntos correlatos; 

- Desenvolver uma metodologia que crie um ambiente aberto e livre de preconceitos para 

discussões quanto à educação sexual; 

- Fazer com que a/o jovem reconheça os possíveis impactos que a gravidez adolescente não 

planejada pode ter em sua vida pessoal e profissional; 

- Fornecer bases teóricas sobre reprodução humana para que as/os estudantes tenham 

consciência e autonomia para realizar um planejamento familiar; 
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- Criar junto à administração escolar estratégias para os registros dos casos de gravidez junto 

às garotas e garotos para que seja possível o acompanhamento ao longo dos anos; 

2.2. Contextos da definição da problemática da pesquisa 

As ações de identificar e trabalhar as dúvidas sobre a gravidez e seus assuntos 

correlatos, bem como desenvolver uma metodologia que crie um ambiente aberto e livre de 

preconceitos para discussões quanto à educação sexual podem fornecer subsídios que a/o jovem 

necessite para reconhecer as possíveis consequências da gravidez o que, por fim, pode ajudar a 

diminuir a incidência da gravidez adolescente não planejada e, consequentemente, resultar em 

uma melhora na qualidade de vida dos jovens atendidos pela escola pública. 

O hábito de se preservar de maneira organizada e acessível os registros dos casos 

de gravidez deveria facilitar a discussão e a contextualização dessa questão mais próxima à 

realidade para que, independente das trocas administrativas e/ou do quadro docente, possam-se 

ser traçados planejamentos concretos para a problematização desta questão. 

3. METODOLOGIA  

O trabalho foi elaborado em duas etapas principais após aprovação tanto da equipe 

gestora (Anexo 1) quanto do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unicamp através do 

parecer de número 2.835.390 (Anexo 2). Na primeira, foi utilizado um episódio do programa 

“Profissão Repórter” que fora ao ar no dia 06 de dezembro de 2017 na Rede Globo de Televisão, 

uma das maiores emissoras de canal aberto do Brasil. Neste episódio em específico, o principal 

foco foi a questão da gravidez adolescente não planejada, porém também foram levantados 

temas relacionados às realidades de cada um dos casos acompanhados. Como destaque, 

podemos citar a questão do sexo sem proteção, muitas vezes praticado pelos jovens de ambos 

sexos que tem como consequências possíveis não só a própria gravidez, mas como a 

transmissão de agentes infecciosos causadores de doenças, a reação da família com a notícia da 

gravidez, a diferença de idade entre os parceiros, as mudanças que ocorrem na vida das 

adolescentes e de seus parceiros e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho da jovem 

mãe (BARCELLOS, 2017). Além da exibição do programa, foram aplicados questionários 

sobre temas abordados no episódio com a finalidade de traçar um perfil geral do público-alvo 

e de mapear suas principais dúvidas e inquietações (Apêndices 1 A, 1 B e 1C). 
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A segunda etapa consistiu da análise qualitativa das observações de sala de aula e 

das respostas aos questionários, bem como da construção da SD propriamente dita que será 

apresentada como resultado final do trabalho. 

3.1. Utilização e contextualização do programa como um instrumento pedagógico 

O “Profissão Repórter” é um programa jornalístico da televisão aberta cujo intuito 

é “mostrar os bastidores da notícia e os desafios da reportagem” (“Memória Globo”, [s.d.]) e 

costuma trazer temas com linguagem bem acessível e que levanta muitos debates entre seu 

público (Klein, 2013). 

Tendo início como um quadro da revista televisiva dominical “Fantástico” da Globo 

em 2006, tornou-se um programa semanal e independente. Dois anos depois, em 2008, 

substituiu o programa “Linha Direta” que apresentava “uma linha editorial policial e uma 

linguagem geralmente classificada como sensacionalista” (MELIANI, 2013). Desde então, vem 

apresentando bons índices de audiência para a faixa de horário em que é transmitido (PECOLI, 

2018; COSTA, 2013). Uma característica interessante é a de trazer a construção da notícia a 

partir de um retrato de algum aspecto social que chame a atenção e a empatia do público, como 

relatou a jornalista Cristina Padiglione em uma matéria do jornal “O Estado de São Paulo” sobre 

como o programa é construído:  

Caçula na equipe, Caroline Kleinubing, de 22 anos, dá detalhes sobre a cirurgia de 

transplante de rim que acompanhou para um dos próximos programas. Emoção é 

premissa básica em TV, mas tem peso extra num programa que persegue boas 

histórias e que, como enfatiza Caco, prefere mostrar a vida de seus personagens, em 

vez de apenas falar sobre isso (PADIGLIONE, 2009). 

A escolha deste material como ponto de partida para a construção da sequência 

didática ocorreu tanto por contribuição e afinidade do tema abordado ao currículo escolar, 

quanto pelo fato de grande parte da população apontar a TV como maior fonte de informações 

como revelado pela Pesquisa Brasileira de Mídia (2016). Além disso, como destaca Fischer 

(2002), a mídia, especialmente a televisiva, atua na construção do sujeito e de como ele deve 

se apresentar à sociedade em que está inserido. Desse modo, essa mesma mídia incide “sobre o 

processo de construção de significado” de conteúdos existentes no currículo escolar 

(MAGALHÃES, 2014). 

O assunto da gravidez adolescente é recorrente no programa e já apareceu como 

foco central de dois episódios sendo que o primeiro foi exibido em 22 de novembro de 2011 

(BARCELLOS, 2011) e o segundo e aquele que foi utilizado neste trabalho foi ao ar em 

dezembro de 2017. Além disso, dependendo da temática do episódio, este assunto acaba 
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aparecendo, como no caso do episódio “Escola de periferia” transmitido em 19 de maio de 2009 

(BARCELLOS, 2009). 

3.1.1. Descrição e análise de trechos do material audiovisual 

O episódio utilizado neste trabalho, “Gravidez na Adolescência”, foi exibido na TV 

aberta em 06 de dezembro de 2017 e, em seus quase 36 minutos, mostrou repórteres que 

acompanharam a situação de adolescentes grávidas e/ou jovens mães claramente, 

representantes das classes socioeconômicas média e de extratos menos privilegiados, em 4 

localidades do país (Rio Branco-AC, Guarulhos-SP, Ilha de Marajó-PA e Santo André-SP), 

abordando assuntos como evasão escolar, Infecções Sexualmente Transmissíveis, dificuldade 

de inserção no mercado de trabalho, entre outros.  

Logo nos primeiros minutos, é perceptível a importância da discussão de assuntos 

relacionados à gravidez quando uma jovem de 14 anos, grávida de 5 meses afirma ter utilizado 

a pílula anticoncepcional apenas duas vezes e não saber que, normalmente, esse medicamento 

deve ter um uso prolongado para surtir efeito (fig.1). O programa trabalha com as entrevistas, 

significando-as como testemunhos de uma experiência vivida. Portanto, a relação com o 

expectador é provocada de forma direta e busca criar uma ambiência de significação e partilha. 

 

Figura 1 - Garota de 14 anos em Maternidade de Rio Branco – AC. 

Outra situação retratada pelo programa refere-se ao abandono escolar por garotas 

devido à gravidez situação que pode ser recorrente em uma mesma família, como o que é 

verificado em Guarulhos, cidade na qual se acompanhou uma adolescente de 16 anos que teve 
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filhas gêmeas aos 14 anos. A garota retomou os estudos apenas 1 ano após o nascimento de 

suas filhas e sua mãe, que também deu à luz aos 14 anos, abandonou definitivamente a escola 

na 6ª série do Ensino Fundamental, atual 7º ano (fig. 2). Com este exemplo, nota-se que a 

reportagem seleciona a escola e as condições de seguir estudos por estudantes grávidas, como 

um dos temas fundamentais para se discutir sobre reprodução, gravidez e formação (ou o seu 

abandono) como foco nas mulheres, demonstrando que o tema tem uma marcação de gênero 

que é evidente. 

 

Figura 2 - Mãe, neta e filha em Guarulhos – SP. 

Em seu último segmento, o programa se aprofunda um pouco mais na questão da 

evasão escolar devido à gravidez na adolescência mostrando que o Acre tem conseguido bons 

resultados por meio da Secretaria de Saúde que criou programas de conscientização que 

incluem discussões quanto ao papel dos rapazes na gravidez/paternidade e também tenta tornar 

a escola um ambiente mais receptivo às adolescentes grávidas, uma vez que é possível que 

muitas delas abandonem os estudos por vergonha dos colegas ou até por restrições impostas 

por direção e professores, sem contar que usualmente as escolas não estão preparadas 

estruturalmente para receber mães e crianças. Isso fica bastante claro quando o programa mostra 

as dificuldades enfrentadas por uma das alunas de 16 anos que costuma levar a filha às aulas. 

Acompanhar as atividades propostas pelos professores se revela como um grande obstáculo e 

quando a jovem precisa trocar a fralda da filha, não há trocador e os banheiros dos alunos não 

têm água, a higienização da criança só é possível depois de uma funcionária abrir uma área 

restrita onde há tanques (fig. 3). 
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Figura 3 - Repórter "Essa parte vocês usam para que, na escola?" Funcionária “Para lavar os panos”. 

Além das questões sociais envolvidas em uma gravidez precoce, existe uma grande 

preocupação, enunciada no programa de TV, quanto à transmissão de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. Uma das ISTs mais comuns entre as mulheres é causada pelo Vírus do 

Papiloma Humano, que está também associado ao desenvolvimento do câncer de colo uterino. 

O ginecologista Cesar Eduardo Fernandes, entrevistado no programa ainda chama a atenção 

para a relação que pode ser feita entre a incidência de câncer de colo de útero e o nível de 

pobreza de uma população (fig. 5). A única mulher profissional da saúde que foi consultada no 

programa foi uma agente de saúde da Ilha de Marajó que disse sofrer um certo preconceito dos 

colegas de trabalho por ter duas filhas que engravidaram na adolescência (fig. 4). Percebe-se 

aqui que há uma discriminação quanto à agente de saúde; por senso comum é possível inferir 

que ela deveria ter conhecimento suficiente para orientar as filhas quanto às implicações de uma 

gravidez não planejada e a fala dela dá a entender que seus colegas de trabalho acreditavam que 

ela deveria ter tido controle sobre as escolhas das próprias filhas quanto à prevenção da 

gravidez. 
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Figura 4 – Repórter “E como é que você recebeu...(a notícia das gravidezes das filhas)?” 
Agente de Saúde “Pra mim, como profissional da saúde, foi muito difícil. Até (mesmo) pelo julgamento dos próprios colegas 

de trabalho” 

 

Figura 5 - A incidência de câncer de colo uterino pode ser um indicador de pobreza de uma região. 

3.1.2. Utilização do programa para como ponto de partida para o desenvolvimento da 

Sequência Didática 

Considerando sua utilização em sala de aula, um vídeo pode ser empregado para 

várias propostas (MORAN, 1995). Seja como meio de sensibilização para algum assunto ou 

como um conteúdo de ensino, citando apenas alguns exemplos, este recurso é bastante útil. 

Com o programa em questão, a intenção foi a de sensibilizar os estudantes quanto à realidade 

vivida por pessoas de outras localidades do Brasil. Essas realidades podem, em alguns aspectos, 
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se aproximar das suas próprias, podendo assim servir como pontos de ancoragem pedagógica 

para problematizar atitudes comumente realizadas durante a adolescência, como a baixa 

frequência no uso de preservativo (MINISTÉRIO DA SAÚDE; IBGE, 2016). De modo 

complementar, o programa serviu como conteúdo de ensino, pois contemplou tópicos ligados 

às áreas “Qualidade de vida das populações humanas” e “Continuidade da vida”, ambas 

previstas no currículo oficial para a 1ª série do Ensino Médio do Estado de São Paulo à época. 

O programa foi utilizado na íntegra; porém, por questões de tempo e para facilitar 

e valorizar as discussões que seguiriam a sua exibição, ele foi dividido em 3 blocos de 

aproximadamente 11 minutos cada, que foram apresentados cada um em uma aula distinta. 

Antes de sua exibição em aula, foi feita uma apresentação somente de aspectos gerais do 

material (nome, título do episódio, emissora e data) evitando-se interpretações prévias. 

Permitindo-se assim, que cada estudante faça uma leitura individual do material sem sofrer 

influência da interpretação do professor (MORAN, 1995). Além disso, os jovens foram 

incentivados a tomarem nota daquilo que achassem pertinente para as discussões e a 

depositarem em uma caixa simples de papelão aquelas perguntas que talvez fossem lhes trazer 

algum embaraço se fossem feitas em voz alta. Ao final de cada bloco, foram apresentadas 

questões que instigassem a discussão de pontos abordados pelos repórteres e pelos entrevistados 

no bloco em questão. As perguntas do primeiro bloco (Apêndice 1 A) tinham a função de uma 

primeira sondagem no conhecimento básico que os alunos tinham sobre o assunto e de como 

eles poderiam lidar com a situação. As perguntas do segundo bloco (Apêndice 1 B) tentaram 

sondar de um modo não muito invasivo, como as famílias dos alunos abordavam temas 

relacionados à gravidez e à sexualidade. Além disso, levantaram a discussão de qual é a 

concepção de liberdade que eles tinham e como isso poderia ser afetado por uma gravidez. Os 

questionamentos referentes ao terceiro bloco (Apêndice 1 C) deveriam investigar 

conhecimentos mais específicos sobre a gravidez e a amamentação, bem como as maneiras com 

que a/o adolescente poderia conciliar vários aspectos de sua vida com uma gravidez ou um filho 

ou filha.  

Durante as discussões, foram observadas as reações dos alunos frente aos 

questionamentos, suas inquietações e suas experiências partilhadas. A ideia de 

desenvolver/propor uma sequência tendo como foco e estruturação privilegiados as discussões 

a partir do programa jornalístico foi decorrente das orientações das Orientações Curriculares 

Para o Ensino Médio (BRASIL, 2006b) que preconiza a formação de um indivíduo crítico e 

ciente de questões pertinentes e contextualizadas ao seu cotidiano. Assim, a exibição de um 
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programa, que acompanhou jovens mães ou grávidas em idade escolar, deveria facilitar o 

processo de identificação com o tema para que os próprios alunos se sentissem à vontade de 

partilhar suas dúvidas e experiências e a partir disso, a sequência didática a ser desenvolvida 

poderia se aproximar ao máximo das necessidades dos estudantes. Com isso em mente, e tendo 

clara a integração entre conhecimentos de estudantes, conhecimentos científicos e demais 

conhecimentos culturais, para a elaboração da Sequência Didática, as dúvidas mais frequentes 

e experiências partilhadas mais significativas foram anotadas conforme foram surgindo. 

3.2. Análise dos questionários e construção da Sequência Didática  

Em um segundo momento, as observações realizadas sobre as contribuições e 

dúvidas dos alunos foram analisadas e utilizadas para a construção da Sequência Didática que 

fosse conectada à realidade das/os alunas/os, dinâmica e de fácil aplicação para se trabalhar a 

questão da gravidez adolescente não planejada, além de algumas de suas consequências para a 

vida das/os adolescentes. 

É importante ressaltar que neste trabalho foi feita uma análise qualitativa de uma 

situação que é cotidiana e ordinária à sala de aula, além de fazer parte do conteúdo programático 

do currículo de Biologia do Estado de São Paulo e da BNCC. 

A sequência didática desenvolvida partiu dos conhecimentos das/os alunas/os sobre 

o tema bem como de suas dúvidas. Foram utilizadas apenas as dúvidas anônimas além dos 

questionários daqueles que entregaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice 2) assinado pelo responsável e o Termo de Assentimento (TA) (Apêndice 3) 

assinado pelo próprio estudante. É de suma importância evidenciar que foi esclarecido antes 

das atividades que, caso algum participante sentisse algum desconforto durante qualquer etapa 

das atividades desenvolvidas, ele ou ela poderia pedir que sua participação não fosse utilizada 

para a elaboração da Sequência Didática a qualquer momento sem haver necessidade de 

justificativa, mesmo tendo apresentados os TCLE e o TA devidamente assinados.  

Baseada também nos conteúdos já previstos historicamente a serem tratados na 

disciplina de Biologia a sequência didática foi composta de elementos básicos e comuns a este 

tipo de proposta de atividade: 

- Introdução: apresentação de alguns conceitos e referências bibliográficas sobre o assunto a ser 

tratado; 
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- Objetivos: elucidação sobre quais são os resultados esperados ao se utilizar a atividade 

proposta; 

- Pré-requisitos exigidos do professor: nesta seção elencaram-se quais conhecimentos são 

imprescindíveis ao professor para que a atividade seja desenvolvida em ambiente pedagógico 

que valorize o diálogo, trate de conhecimentos científicos com correção conceitual, evitem 

preconceitos e permita a criticidade do pensamento; 

- Público participante: apresentará o segmento escolar com o qual a proposta de atividade é 

desenvolvida/produzida; 

- Duração: quantas aulas serão necessárias para que a atividade seja desenvolvida de modo 

satisfatório; 

- Materiais: apresentará uma listagem de materiais que serão necessários durante a sequência 

didática; 

- Etapas: além de um quadro com todas as etapas resumidas, esta seção será composta de uma 

descrição para cada etapa de quais abordagens e materiais são recomendados; 

- Proposta de avaliação: indicação de maneiras possíveis de se avaliar como e se os objetivos 

foram alcançados; 

- Material de apoio e referência: textos que foram utilizados para o desenvolvimento da 

Sequência Didática e que também servirão para o aprofundamento no assunto. 

3.3. As atividades desenvolvidas e o currículo oficial 

A primeira etapa do trabalho representada pela discussão sobre a gravidez na 

adolescência se adequou plenamente ao que era previsto no Currículo do Estado de São Paulo 

(SÃO PAULO, 2012). Desse modo, não houve uma disparidade em relação ao conteúdo 

programático e o programa jornalístico foi apresentado no início do 4º Bimestre que começou 

em outubro de 2018. Depois das discussões despertadas pela apresentação e pelos questionários, 

teve início a segunda etapa do trabalho, na qual foi feita a análise de anotações, dúvidas dos 

estudantes e respostas aos questionários para a construção da Sequência Didática que é o 

produto final deste trabalho. Esta etapa ocorreu de outubro de 2018 a maio de 2019. 

Com isso, o trabalho desenvolvido a partir deste projeto não alterou as condições 

cotidianas e corriqueiras de sala de aula e nem pretendeu desviar-se do conteúdo programático 

do currículo proposto pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e, deste modo, não 
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envolve riscos previsíveis a nenhum participante. Além disso, não houve qualquer identificação 

dos estudantes. 

4. AS PROBLEMATIZAÇÕES DO TEMA A PARTIR DOS ESTUDANTES 

4.1. Sobre a apresentação do programa e as discussões resultantes 

Logo de início, as/os estudantes se mostraram interessados na proposta de atividade 

realizada na primeira etapa. Talvez por ela ser representada pela troca da sala de aula 

convencional pela ida à sala multimídia, recurso pouco utilizado tanto por certa precariedade 

das instalações (não há acesso à internet, por exemplo) quanto por ser um dos dois espaços com 

computador e televisão ou aparelho de projeção da escola. Durante as apresentações de cada 

um dos três blocos do programa jornalístico, a grande maioria ficou atenta e o silêncio era 

quebrado, na maioria das vezes, quando colegas faziam comentários uns com os outros 

disparados por situações mostradas pelos repórteres, como nos casos em que as garotas grávidas 

revelavam a idade que tinham. Uma estudante chegou a comentar, “Nossa! Ela era mais nova 

do que eu!” demonstrando um misto de espanto e incredulidade como se ela mesma não 

conseguisse se imaginar na situação enfrentada pelas jovens mães (fig. 6). Logo na sequência 

deste comentário, houve um alvoroço maior quando o repórter perguntou a idade do parceiro 

da jovem e ele revelou que estava com 36 anos (fig. 7). 

 

Figura 6 - Repórter "Que idade você ficou grávida?" Garota: "Com 13". 
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Figura 7 - Repórter "Que idade o Sr tá?"  
Homem: "...tenho 36". 

 

Dois casos retratados no segundo bloco do programa chamaram a atenção de uma 

estudante em específico, a qual chamarei de “Taliel” (nome ficitício), por retratarem uma certa 

passividade por parte das garotas acompanhadas pelos repórteres. O primeiro foi quando uma 

garota cujo parto fora mostrado pela equipe de reportagem explica o porquê de ela e do parceiro 

não terem utilizado preservativo dizendo que o mesmo era incômodo para o parceiro (fig. 8). O 

segundo diz respeito a um casal de jovens da Ilha de Marajó. A menina, com 17 anos à época 

das filmagens, havia tido o primeiro filho com 11 para 12 anos e, na segunda gravidez, segundo 

parentes, teve sífilis, mas não fez tratamento algum. A jovem do programa inicialmente 

aparentava ter vontade de ir ao médico averiguar a situação, mas acaba desistindo. Segundo a 

mãe dela, o parceiro da jovem não queria deixá-la ir, pois, ainda segundo a mãe, ele tem ciúmes 

e costuma agredir sua parceira (fig.9). 
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Figura 8 - Garota "...(a gente chegou a ) fazer com camisinha, mas não é confortável." 
Repórter “Pra ele?” 

Garota “Sim”. 

 

Figura 9 - Repórter "(O) que que aconteceu? Ela estava indo e de repente ficou em casa." 
Mãe “Ela ficou em casa, mas por que ele não deixa ela vir.” 

Repórter “Você disse que é ciúmes?” 
Mãe “É ciúme e ele é acostumado...porque ela não diz, mas ele é acostumado bater nela.”. 

Nos dois casos ressaltados, o que indignou a “Taliel” foi a posição submissa da 

mulher em ambas as situações ao acatarem a vontade de seus parceiros. Segundo a estudante, 

se alguma das duas situações viessem a ocorrer com ela, não teria havido relação sexual, no 

primeiro caso e teria havido uma denúncia no segundo.  
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Acreditando ser importante a reflexão das/os jovens sobre o que são escolhas e 

como podemos fazê-las achei por bem dar um foco maior a este debate. Perguntei à “Taliel” 

por que ela acreditava que tomaria atitudes diferentes das relatadas no programa; em resposta 

veio a consideração de que ela teria noção das consequências de uma gravidez adolescente não 

planejada e de que não permitiria ser agredida pelo parceiro. Insisti na provocação perguntando 

se seria possível que as garotas da reportagem tivessem enfrentado tais situações por não terem 

condições de pensar em consequências devido à falta de maturidade quando já das primeiras 

gravidezes, ou por não terem tido acesso adequado a informações, ou até mesmo por causa de 

possíveis históricos familiares. Neste momento, percebi uma certa mudança por parte dos 

estudantes que estavam culpabilizando apenas as entrevistadas pelas situações enfrentadas e 

um ar de “Não tinha pensado nisso” começou a surgir na sala de aula.  

Como o debate abordou quais aspectos são necessários para que seja possível 

realizar escolhas, parte dos/as estudantes concluíram que, para isso, é preciso conhecimento, 

discussão e orientação. Foi possível abordar o aspecto que possivelmente as jovens mães não 

tivessem escolhas, simplesmente porque talvez não soubessem que estas existiam, fosse por 

falta de recursos, maturidade ou conhecimento; ou até mesmo por terem aprendido que ser mãe 

jovem faz parte de seu destino. Aparentemente, a estudante que suscitou a discussão concordou 

com esta visão. Quanto à visão de que apenas as garotas seriam responsáveis pela gravidez, 

após essas conversas, alguns dos garotos acenaram mudanças que eu considerei positivas. Um 

dos estudantes chegou a comentar que achava uma “sacanagem” o rapaz engravidar a garota e 

deixar de acompanhar tanto a gravidez, quanto a criação do bebê. Note-se, entretanto, que 

embora as questões de gênero estivessem perpassando a conversa sobre essas cenas, elas não 

foram escolhidas pelas/os estudantes como uma explicação plausível ou até mesmo prioritária 

para os casos em análise. Na avaliação do que poderia auxiliar na prevenção dessas situações 

cotidianas retratadas no documentário, prevaleceu a ideia mais conservadora de escola e de 

currículo: conhecimento, discussão e orientação. 

Depois da apresentação dos três blocos do programa e das discussões referentes a 

eles, eu resolvi, em uma aula à parte passar dois vídeos que não estavam, em princípio, 

relacionados diretamente ao desenvolvimento da Sequência Didática. O primeiro foi um vídeo 

do Dr. Dráuzio Varella falando sobre a pílula-do-dia-seguinte (VARELLA, 2014) e o segundo 

foi um vídeo sobre o parto natural (LIETO, [s.d.]) visto que ambos os assuntos foram frequentes 

nos questionamentos dos estudantes. Ambos os materiais foram bem recebidos pelas duas 

turmas, mas um questionamento chamou-me muito a atenção.  
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Falando sobre o parto natural, referindo-se às rotações que o bebê precisa fazer 

durante o parto (ESCOLA DE ENFERMAGEM - USP, [s.d.]), uma estudante me perguntou se 

o bebê do sexo masculino precisa girar por causa da virgindade. No instante da pergunta, 

ninguém entendeu muito bem qual era de fato a dúvida da aluna, o que a fez se retrair um pouco. 

Entretanto, insistindo e investigando mais a fundo, tive a impressão de que ela se referia ao 

contato entre os órgãos genitais da mãe e do filho. Como se esse contato, ao meu ver inevitável, 

precisasse ser evitado durante o parto a fim de preservar a virgindade da criança. Apesar de 

certa dificuldade inicial, comecei a explorar duas questões principais. Primeiro, perguntei o que 

eles entendiam como relação sexual, depois sobre como eles definiriam virgindade.  

Na primeira indagação, depois de um certo tempo de discussão, de um modo geral 

eles definiram que relação sexual envolvia duas pessoas em um ato prazeroso e de intimidade 

e que não necessariamente envolveria penetração da vagina pelo pênis. Apesar disso, eles não 

abordaram relações homoafetivas e eu achei melhor não trazer o assunto à tona, pois, na minha 

compreensão, não estaria associado diretamente ao assunto que desencadeou o debate. Na 

questão de como eles definiriam virgindade, eles entraram no consenso de que uma “pessoa 

casta” seria aquela que nunca tivesse tido uma relação sexual, desse modo uma jovem ou um 

jovem que tenha tido seus órgãos manipulados em um exame médico, por exemplo, 

permaneceria virgem. Com a construção dessas definições, o próximo passo foi compará-las ao 

ato do parto natural a fim de esclarecer se o contato físico entre mãe e filho teria alguma 

semelhança com o que foi definido como relação sexual. Ao final deste debate, os estudantes 

deram a entender de que chegaram à conclusão de que não havia semelhanças entre as duas 

situações, inclusive a aluna cuja pergunta originalmente desencadeou a discussão. 

4.2. Sobre a utilização da caixa de dúvidas anônimas 

Analisando o assunto de cada uma das 63 dúvidas depositadas pude separá-las em 

7 categorias: 

1. Métodos contraceptivos – aqui entraram os questionamentos sobre pílulas 

anticoncepcionais, pílula-do-dia-seguinte, camisinhas. Seus usos, suas possíveis falhas 

e/ou complicações. 

2. Infecções Sexualmente Transmissíveis – nesta categoria foram inseridos 

questionamentos sobre transmissão, sintomas e principalmente o que é sífilis. 

3. Drogas X Gravidez – foram dúvidas sobre os efeitos do uso de drogas lícitas e ilícitas 

antes e durante a gestação. 
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4. Dúvidas gerais sobre sexo/gravidez/aparelho genital – foram colocadas nesta categoria 

questões sobre o ato sexual em si, fosse ele durante a gestação ou não, sobre 

funcionamento do aparelho reprodutor feminino e eventos gestacionais. Em uma 

primeira impressão esta categoria poderia ser subdividida em outras, entretanto, 

algumas perguntas relacionaram dois ou mais assuntos. 

5. Sociedade/Cultura X Gravidez – compiladas aqui estão as perguntas sobre como a 

gravidez pode ser conciliada com as responsabilidades da estudante, sobre como a 

sociedade pode lidar com a gravidez adolescente e sobre como a jovem mãe é vista 

culturalmente. 

6. Gravidez adolescente – esta categoria inclui as dúvidas principalmente sobre os riscos 

de uma gravidez ocorrida durante a adolescência da mulher. 

7. Amamentação – duas questões sobre amamentação no peito e artificial. 

Segue a seguir uma tabela com uma compilação das dúvidas dos estudantes 

separadas por categorias. O modo com o qual as dúvidas foram escritas foi alterado do original 

corrigindo erros de ortografia e sintaxe. Além disso, vale salientar que em algumas categorias 

há perguntas repetidas, pois por se tratar das dúvidas inseridas na caixa de dúvidas anônimas, 

diferentes estudantes podem ter inserido o mesmo questionamento. 
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Tabela 1 - Questionamentos retirados da caixa de dúvidas anônimas divididos por categoria de assuntos. 

1 Métodos contraceptivos (17) 2 Infecções sexualmente 
transmissíveis (7) 

3 Drogas X Gravidez (2) 4 Dúvidas gerais sobre 
sexo/gravidez/aparelho reprodutivo 
(17) 

5 Sociedade/Cultura X Gravidez 
(11) 

6 Gravidez adolescente (7) 7 Amamentação (2) 

A pílula pode ser tomada todos os dias? 
 
Quais são os sintomas da pílula-do-dia-
seguinte? 
Tem alguma chance de criarem uma pílula 
anticoncepcional para homens? 
 
Como age o anticoncepcional no corpo da 
mulher? 
 
Cientificamente falando, como age a pílula 
do dia seguinte?  
 
Há risco de o anticoncepcional ou da pílula-
do-dia-seguinte falhar mesmo tomando tudo 
certo? 
 
Se, caso a mulher esteja grávida (mas não 
está ciente) e, após a relação sexual ela 
tomar a pílula do dia seguinte, ela ou o filho 
podem ter complicações? 
 
Qual preservativo é mais seguro para evitar 
a gravidez? O feminino ou o masculino? 
 
Qual o método contraceptivo é o mais 
apropriado? 
 
É verdade que durante a relação sexual é 
preciso trocar o preservativo dependendo do 
tempo? 
 
Quando a pessoa toma anticoncepcional há 
muito tempo e ela resolve parar, ela tem 
chance de engravidar? 
 
As pílulas do dia seguinte devem ser 
tomadas a partir de quando? 
 
Como funciona a pílula anticoncepcional? 
 
 Como funciona a pílula-do-dia-seguinte? 
 
Anticoncepcional é a mesma coisa que 
pílula-do-dia-seguinte? 
 
A pílula-do-dia-seguinte faz efeito? 
 
Quem inventou a pílula e como sabia que ia 
funcionar? 

O que é sífilis? 
 
Já que o HPV causa câncer 
de colo de útero em mulher, o 
que causa em homens? 
 
Quais DSTs podem ser 
passadas pelo sexo oral? E 
anal? 
 
Uma pessoa que tem sífilis 
pode ter relações sexuais 
sem camisinha? 
 
O que é sífilis? 
 
O que é sífilis? Causa, 
sintomas, como age no 
organismo e tratamento? 
 
O que causa sífilis? 
 

O uso de drogas como 
maconha, lança-perfume e 
LSD, tanto pelo homem 
quanto pela mulher, pode 
afetar a gravidez ao ponto 
de a criança nascer com 
deficiência? 
 
Professor, quando uma 
mãe usa droga, ingere 
bebida alcoólica isso 
prejudica a gravidez e a 
criança? 
 

Como funciona o orgasmo? 
 
Se a mulher estiver grávida ela 
pode ter relação sexual? 
 
Transar com a mulher grávida de 7 
meses prejudica o bebê? 
 
A gravidez só ocorre com a 
penetração? 
 
Se uma mulher fizer muito sexo, 
depois de um tempo, a parte íntima 
dela volta ao normal? 
 
Por que quando a criança está na 
barriga da mulher ela não acorda e 
só vai acordar depois que ela sai? 
 
Cisto no ovário prejudica a 
gravidez? 
 
Quando faz sexo anal, quais são os 
riscos? 
 
Com quantos anos o útero de uma 
mulher é maduro para conseguir ter 
um filho? 
 
O que é “período fértil”? 
 
Por que tem mulheres que não 
sentem orgasmo? 
 
Como acontece o orgasmo? E como 
a mulher sabe que isso acontece? 
 
Como é realizado um aborto? 
 
Por que todo mês tem que 
comparecer a um ginecologista? 
 
Quando uma mulher realiza um 
aborto ela tem problemas de saúde 
depois? 
 
Por que uma mulher tem que 
menstruar todo mês? 
 
Faz mal engolir esperma? 

Existe clínica de aborto 
clandestina? É fácil de 
encontrar? 
 
Quando a mulher engravida, ela 
pode trazer o filho para a 
escola? 
 
Até quantos meses pode 
frequentar a escola na 
gravidez? 
 
Quando engravida, até quantos 
meses pode vir à escola? 
 
Depois que o bebê nascer, 
quando a mulher pode retornar 
à escola? 
 
Por que a mulher não tem 
responsabilidade antes de ter o 
filho e vai ter depois? 
 
Na sua opinião, você acha que 
deveria existire cuidadores das 
crianças das alunas na escola? 
Justifique sua resposta. 
 
Por que parece que na região 
nordeste ou algo assim, a 
gravidez adolescente é mais 
aceita do que aqui no sul? 
 
O que uma mãe faz quando não 
tem condições e seu filho nasce 
com problemas de saúde? 
 
Uma menina de 15 anos e um 
homem de 30 anos é 
considerado pedofilia? 
 
Muitas das garotas escolheram 
ter um filho cedo? 
 

Adolescente tem mais chance 
de sofrer uma gravidez de 
risco? 
 
Como o organismo se 
desenvolve com todas essas 
mudanças de ter filho na 
adolescência? 
 
Quando engravida na 
adolescência tem algum 
risco? 
 
Adolescentes têm mais 
facilidade de engravidar? 
 
Uma adolescente tem mais 
dificuldade de ter um filho na 
hora do parto do que uma 
mulher adulta? 
 

Quais são os riscos da 
amamentação artificial? 
 
Quais são as vantagens 
da amamentação no 
peito? 
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A caixa começou a ser passada entre os estudantes logo no início de cada bloco do 

vídeo e, no primeiro bloco, a princípio, percebi uma certa resistência em sua utilização. Não 

percebi nenhum/a estudante depositando dúvida na primeira vez em que a caixa passou por suas 

mãos. Entretanto, conforme passava o tempo, fui vendo estudantes fazendo comentários com 

as/os colegas que se sentavam próximos como que fazendo observações ou perguntas uns aos 

outros. Por fim, conforme a caixa voltava a passar pelas proximidades, alguns grupos 

começaram a inserir suas dúvidas. Já nos outros dois blocos, talvez pela já familiaridade com a 

caixa não houve tanta hesitação.  

É importante ressaltar que tanto nas discussões orais quanto na caixa, na maior parte 

das vezes, as dúvidas vieram de grupos de meninas. Isso me faz questionar se os garotos 

realmente não tinham questionamentos ou se talvez haja uma cultura de que aquele garoto que 

não souber algo relacionado a sexo é visto de modo negativo pelos amigos. Como se houvesse 

uma pressão para que os meninos sejam “experts” no assunto, pois culturalmente eles são 

incentivados a ter relações sexuais enquanto cabe o papel da castidade às garotas, sendo-lhes 

permitidas as dúvidas. Entretanto, de modo um tanto contraditório, quando uma menina 

manifesta as suas dúvidas sobre o assunto ou toma a iniciativa no ato da paquera, geralmente 

há um certo espanto entre os colegas ou até mesmo entre professores/as.  

Os pesquisadores SOUZA e FERRARI (2019) reforçam isso em sua exposição de 

um caso ocorrido entre participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Neste relato os autores 

analisam a narrativa de uma professora participante que disse ter se sobressaltado quando uma 

de suas alunas enviou um bilhete a um garoto expressando a vontade de namorá-lo. A professora 

disse ter tomado atitudes para encerrar o assunto, pois os envolvidos, aparentemente por volta 

de 8 anos de idade, eram muito jovens. Talvez o que tenha causado a inquietação tenha sido a 

inversão da hierarquia de gêneros, é possível entender que a professora tenta exercer o 

“controle” pertinente ao seu cargo e restabelecer a hierarquia desqualificando e classificando 

como “assanhadas” meninas que sentem atração por e tomam atitudes para com garotos.  

Voltando à caixa, conforme as dúvidas foram sendo discutidas, alguns aspectos 

vieram à tona. Por exemplo, em uma das turmas, na medida em que eu ia explicando o 

funcionamento da pílula anticoncepcional, fui percebendo que alguns garotos não estavam 

entendendo muito bem o que estava sendo falado. Ao perguntar quantos deles nunca tinham 

ouvido falar deste medicamento, fiquei surpreso quando quatro deles levantaram a mão. É 

possível que houvesse esse desconhecimento, pois talvez nenhuma mulher nas famílias deles 
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fizesse uso do medicamento ou que este assunto nunca tenha sido tratado em séries anteriores. 

Passada a surpresa, voltei às explicações, mas desta vez falando brevemente sobre o ciclo 

menstrual para dar um sentido mais significativo aos efeitos da pílula contraceptiva. 

Alguns questionamentos me pegaram desprevenido, pois eu não havia imaginado 

que tais tópicos pudessem surgir. Dentro da caixa foram encontradas perguntas sobre como 

ocorria o orgasmo e nas discussões decorrentes uma estudante me perguntou por que algumas 

mulheres não o sentem. Apesar de conseguir dizer sucintamente em que situações ele pode 

acontecer e de ser capaz de descrever de modo rudimentar o que se sente, não fui capaz de dar 

explicações sobre os mecanismos fisiológicos envolvidos. Em uma outra situação, foi levantada 

a questão da diferença de idade de um dos casais acompanhados pelo programa, à época ela 

tinha 14 anos e seu parceiro tinha 36. Foi questionado se nesse caso, não estaria sendo 

configurado um caso de pedofilia, não sendo conhecedor das legislações específicas, naquele 

momento não tive condições de sanar a indagação.  

Um último momento digno de destaque foram as dúvidas quanto às possíveis 

consequências para a criança do uso de drogas por ambos os pais. Os questionamentos eram no 

sentido de que se os pais fossem usuários de diversos tipos de drogas, inclusive antes da 

gestação, a criança poderia apresentar sequelas. Sendo este um assunto bastante complexo e 

certamente de uma discussão muito mais aprofundada do que eu poderia fornecer no momento, 

acabei resumindo que o uso de diversas drogas, fossem elas lícitas ou não, poderia acarretar em 

problemas tanto no desenvolvimento embrionário quanto na capacidade da mulher de 

engravidar ou sustentar uma gravidez até a possível malformação dos gametas. Uma breve 

busca posterior à discussão encontrei um site da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) que apresenta um material da disciplina de Embriologia e nele há a explanação de 

diversos efeitos como aborto, atraso no desenvolvimento cognitivo do bebê, parto prematuro, 

baixo peso e convulsões, todos decorrentes do uso de drogas pela mãe durante a gestação ou a 

amamentação (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, [s.d.]). Infelizmente, esta 

busca se deu depois do fim do ano letivo e eu não tive mais contato com os/as estudantes para 

sanar o questionamento. 

4.3. Sobre a aplicação dos questionários e a análise das respostas 

Após a exibição de cada bloco do programa foi aplicado um questionário com 

perguntas referentes a tópicos abordados naquele trecho. Os estudantes tiveram em média 15 

minutos em cada aula para responder até 7 perguntas em uma folha separada identificada com 
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nome completo. Apenas as respostas dos estudantes que apresentaram o TCLE e o TA foram 

utilizadas nas análises a serem apresentadas adiante. Curiosamente, dos quase 70 estudantes 

que levaram os termos de autorização para casa, apenas 38 trouxeram-nos assinados.  Foi 

perguntado para alguns o porquê da não assinatura e um garoto comentou que não queria 

participar da atividade, quando eu lhe esclareci que ele participaria da atividade 

independentemente da autorização, pois se tratava de um conteúdo previsto no currículo e a 

atividade serviria também como método avaliativo, ele simplesmente “deu de ombros”. Outro 

comentou que não achava que tantos colegas de sala iriam autorizar, talvez como se quisesse 

dar a entender que ele até teria autorizado caso não fosse o único a fazê-lo. Já os outros alunos 

e alunas que não autorizaram não souberam ou não quiseram dizer qual o motivo. Deste total 

de 38 estudantes com autorizações assinadas, 12 eram meninos e 27 meninas.  

Todas as questões foram elaboradas a partir de assuntos ou situações abordadas no 

programa com o intuito de instigar a reflexão crítica dos estudantes. Além disso, a análise das 

respostas serviu para traçar um perfil dos participantes, auxiliando na identificação de quais são 

as maiores dúvidas e dificuldades das alunas e alunos neste assunto. Por fim, esta análise serviu 

para balizar a proposta de atividade que foi o produto final deste trabalho apresentado na sua 

íntegra como Apêndice 4.  

As respostas às questões de cada bloco foram agrupadas de acordo com o tipo e a 

análise foi feita a cada bloco de perguntas. Dependendo do questionário, a somatória das 

respostas é menor do que 38, pois alguns alunos não estavam presentes no dia da aplicação. Em 

outras a somatória pode ser maior porque cada resposta poderia trazer múltiplas opções de 

acordo com a pergunta. A transcrição de algumas das escritas dos estudantes foi literal, 

preservando-se inclusive os erros gramaticais. 

1º Bloco 

Questão 1 

1. Quando você nasceu, quantos anos tinha sua mãe? (Assinale apenas uma alternativa) 

a) menos de 10 

b) entre 10 e 19 

c) mais de 19 
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Tabela 2 - Tipos de respostas da Questão 1 do 1º Bloco 

Alternativa Número de respostas 

A 0 

B 6 

C 32 

 

Analisando em retrospecto, talvez eu devesse ter colocado uma alternativa contendo 

“não sei” ou “não tenho certeza” para caso o estudante não tivesse conhecimento de fato da 

idade de sua mãe ou caso não soubesse quem era sua mãe biológica. 

Questão 2 

2. Como funciona a pílula anticoncepcional?  

Tabela 3 - Tipos de respostas da Questão 2 do 1º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Relacionada com a prevenção da gravidez.*1 23 

Relacionada com a menstruação (sem citar a 

prevenção da gravidez). 

7 

De uso frequente, mas não relacionou com a 

menstruação ou com a gravidez. 

4 

Não sei. 3 

Resposta confusa.*2 1 

*1 Um aluno disse que o uso é após o ato sexual. 

*2 “Ela é usada para engravidar, ela e deve ser usada todo dia, mas ela tem uma grande 

porcentagem de ter um filho” 

Apesar da grande maioria das respostas trazerem a relação da pílula 

anticoncepcional com a prevenção da gravidez, não foram muitos que citaram que o 

medicamento deve ser de uso regular.  

Quanto à resposta confusa, é difícil dizer com precisão o que o estudante quis dizer, 

mas é possível imaginar que talvez o garoto tenha omitido um “não” e que sua ambição fosse 

escrever “Ela é usada para NÃO engravidar, ...”. 
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Questão 3 

3. Como funciona a “pílula do dia seguinte”? 

Tabela 4 - Tipos de respostas da Questão 3 do 1º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

De uso pós-sexo/no dia seguinte ao sexo para 

evitar a gravidez*1. 

26 

Não sei. 6 

De uso até 48 horas após o sexo.*2 5 

Resposta confusa.*3 1 

*1 Algumas das respostas deixaram apenas implícito que o objetivo do remédio é a prevenção da gravidez.  

*2 Duas pessoas comentaram que o uso frequente deste medicamento diminui sua eficácia. 

*3 “Você toma a pirula do dia seguinte durante 7 dias e 1 pirula por 24hs” 

Nesta questão, semelhante ao que aconteceu na anterior, a maioria fez uma 

associação correta do medicamento com o bloqueio da gravidez. Ao que parece, essa maioria 

acredita que o medicamento apenas deve ser tomado imediatamente após a relação sexual ou 

no dia seguinte. Muito provavelmente devido ao nome popular do medicamento que pode dar 

a entender que seu uso antes ou depois do dia seguinte do sexo terá o efeito diminuído. 

A resposta confusa a esta questão veio do mesmo garoto da resposta confusa à 

questão anterior. Talvez seja coincidência, mas é possível que o estudante tenha tido alguma 

dificuldade de se expressar de modo escrito, algo que é relativamente comum em estudantes do 

primeiro ano do Ensino Médio, muitos deles chegam a esta etapa com dificuldades acumuladas 

ao longo das séries anteriores pela aplicação distorcida da forma de ensino conhecida por 

“progressão continuada”. Entretanto, existe também a chance de que ele estivesse confundindo 

o medicamento contraceptivo com antibióticos, associando seu uso ao tratamento profilático da 

possível exposição a ISTs. 

Questões 4 e 5 

4. Como uma mulher que faz uso de métodos contraceptivos é vista pela sociedade? 

Tabela 5 - Tipos de respostas da Questão 4 do 1º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Não sei. 12 

Cuidadosa/Preocupada/Não quer ter 

filhos/Compromissada. 

9 
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Depende da idade. Se for menor de 18 anos é 

subjugada*1, se for maior é normal. 

4 

Normal. 3 

Julgada/Rotulada. 2 

Com desrespeito, pois se usa, deve praticar 

muito. 

2 

Não quer ter filhos, mas não é bem aceita. 1 

Alguns acham normal, outros não. 1 

Ninguém deve julgar, é uma escolha dela. 1 

Atualmente, não é malvista. 1 

Depende, pode ser taxada como indecente. 1 

Como uma mulher precoce. 1 

*1 Provavelmente no sentido de ser reprimida. 

5. Como um homem que faz uso de métodos contraceptivos é visto pela sociedade? 

Tabela 6 - Tipos de respostas da Questão 5 do 1º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Responsável/Preocupado/Que não quer ter 

filhos. 

13 

Não sei. 12 

Normal/”Garanhão”/Solteiro. 11 

Não deve ser julgado, é uma escolha dele. 1 

Diferente, já que a maioria não usa. 1 

 

Comparando a diferença da quantidade de tipos de respostas às questões 4 e 5 

podemos ver que há uma problematização muito maior no caso das mulheres que fazem uso de 

métodos contraceptivos. De um modo geral as/os estudantes conseguiram apontar que elas 

podem ser vistas de modo depreciativo pela sociedade, enquanto no caso dos homens não houve 

resposta alguma que citasse algum aspecto pejorativo. É possível que isso seja um reflexo de 

uma criação tradicional que traga uma visão do homem cuja sexualidade é incentivada enquanto 

a da mulher é reprimida, uma vez que ela deve permanecer pura e inocente e, portanto, não 

deveria fazer uso de métodos contraceptivos, cabendo ao seu parceiro a responsabilidade de ser 

detentor deste tipo de conhecimento. Visão reforçada pelo relato já citado da professora que 

chamou de “assanhadas” as estudantes que tomam a iniciativa na paquera. Em um outro ponto 

do mesmo artigo, os autores disseram que, segundo a professora, a beleza do garoto assediado 
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faz com que as meninas se tornem incontroláveis, e que o pai do menino inclusive incentiva a 

sexualidade dele. Para os autores  

Buscando educar no interior do gênero, o pai investe no seu entendimento  do  que  é  

ser  homem,  que  admite  a  expressão  da sexualidade como  constituidora  do  ser  

homem,  na  medida  em  que  ela se enquadre  na heteronormatividade (SOUZA; 

FERRARI, 2019, p.48) .  

Questões 6 e 7 

Para a questão 6 a somatória das respostas pôde ser maior do que o total de 

questionários, pois múltiplos desafios podiam ser citados em cada resposta. 

6. Quais são os maiores desafios para os pais adolescentes? 

Tabela 7 - Tipos de respostas da Questão 6 do 1º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Frequentar/Conciliar escola. 18 

Sustento financeiro. 15 

Conseguir emprego. 12 

Cuidar dos filhos. 11 

Conciliar emprego. 7 

Julgamento/Aceitação pela 

sociedade/família. 

7 

Ter maturidade. 5 

Manter/Conciliar lazer. 3 

Aumento de responsabilidades. 2 

Seguir/Manter responsabilidades. 1 

Manter/conciliar afazeres domésticos. 1 

Manter a criança*1. 1 

Abandonar a escola (para sustentar ou cuidar 

da família)*2. 

7 

Ter tempo para ficar com a criança. 1 

Conseguir moradia caso o adolescente seja 

expulso de casa. 

1 

Ter emprego pouco remunerado por ter 

abandonado a escola. 

1 

*1 Não tenho certeza se o estudante quis dizer manter no sentido financeiro ou no sentido da guarda legal. 

*2 Alguns estudantes não citaram o que está entre parênteses. 
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Questão 7 

7. Esses desafios são os mesmos para as mulheres e para os homens? Justifique. 

Tabela 8 - Tipos de respostas da Questão 7 do 1º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Não. Mãe sofre mais preconceito/tem mais 

responsabilidade/cuida sozinha da criança. 

27 

Depende se o pai assumir/for presente. 4 

Sim. 3 

Resposta ambígua*1. 3 

Não. Mulher é vista como irresponsável e 

tem mais dificuldade de conseguir emprego. 

1 

*1 Respostas que tinham uma argumentação contraditória ou confusa:  

“Sim, mas as mulheres acabam sendo mais julgadas.”. 

“Algumas sim, porque o preconceito sofrido pela mulher é mais forte do que o do homem.”. 

“Sim, porque não muda muito da mulher para o homem, apesar que mãe de menina fala bem mais do que mãe de 

menino, mais é tudo igual nada muda, os dois tem que ter responsabilidade.”. 

Analisando os tipos das respostas dadas à questão 6, é possível dizer que as 

principais preocupações giram em torno da falta de tempo para a conclusão dos estudos ou para 

cuidar da/as criança/as e de conseguir um emprego que permita o sustento da família. Não 

havendo distinção, neste primeiro momento, entre as dificuldades enfrentadas pelo garoto ou 

pela garota. Entretanto, na questão 7, fica evidente que a grande maioria enxerga que os desafios 

que a jovem deve encarar são maiores. Nesta questão, muitos estudantes apontaram que os 

homens conseguem viver normalmente e podem não assumir ou até abandonar a criança e em 

alguns casos apenas pagam a pensão. Neste último caso tive a impressão de que o pai apenas 

participaria da vida da criança financeiramente. Essa visão pode novamente ser um reflexo de 

como os jovens são tradicionalmente criados ou da experiência vivida em suas próprias casas. 

Aparentemente um aspecto a ser discutido mais nas aulas de Sociologia, muitas vezes cabe a 

mim, professor de Biologia, debatê-lo, já que reprodução e assuntos correlatos fazem parte do 

programa curricular da disciplina e tanto indiretamente quanto inevitavelmente fazem emergir 

discussões que levam ao debate de como se dão as relações entre os gêneros. Assim, torna-se 

responsabilidade também das aulas de Biologia permitir a transformação e a perturbação de 

conceitos socioculturais instituídos (CASTRO; SOUZA; SILVA, 2019).  
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2º Bloco 

Questão 1 

1. Há um diálogo aberto em sua casa sobre questões ligadas à sexualidade? Justifique. 

Tabela 9 - Tipos de respostas da Questão 1 do 2º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Não. 13 

Sim, principalmente com a mãe. 8 

Um pouco/Às vezes. 3 

Sim, com ambos os pais. 3 

Raramente, pois os pais não gostam de 

abordar o assunto/o assunto é tratado como 

tabu. 

2 

Sim. 2 

Não, por vergonha. 1 

Sem resposta. 1 

Sim. Com a mãe que já teve uma gravidez 

“muito cedo”*1. 

1 

Não. Moro com meu pai que não tem tempo. 1 

Sim, mas pouco. 1 

Sim, mas há julgamento e ameaças para não 

engravidar. 

1 

*1 Estudante não especificou a idade da mãe, apenas disse que foi da irmã mais velha. 

Para mim foi bastante surpreendente verificar que a grande maioria afirmou que 

não encontrava em sua própria casa um ambiente receptivo para questões ligadas à sexualidade. 

Já não tanto espantosa foi a observação de que, quando há algum diálogo sobre tais assuntos, 

a responsabilidade recai mais sobre a mãe do que sobre o pai, o que corrobora para a ideia de 

que às mulheres são delegadas mais atribuições quanto à criação dos filhos. Entretanto, 

segundo reportagem publicada digitalmente pelo Jornal “O Globo” reforça o que foi constatado 

pelas respostas dos alunos (SOUTO, 2018). Segundo a publicação, uma pesquisa feita em 

parceria com a Bayer revelou que cerca de 41% das jovens não tem o hábito de conversar sobre 

sexo com os próprios pais. 
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Questão 2 

Para esta questão, a somatória das respostas pôde ser maior do que o total de 

questionários, pois múltiplas fontes podiam ser citadas em cada resposta. 

2. Quais são suas maiores fontes de informações sobre assuntos como gravidez, infecções 

sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos? (Exemplos: família, amigos, 

escola, TV, internet, etc.) 

Tabela 10 - Tipos de respostas da Questão 2 do 2º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Internet. 30 

Família. 20 

Escola. 19 

Televisão. 18 

Amigos. 10 

Amigo (enfermeiro).*1 1 

*1 Esta separação foi feita por se tratar de um profissional específico da área da saúde. 

Como era de se esperar de uma juventude que está constantemente conectada à 

internet, principalmente através dos telefones celulares, ela foi citada como a maior fonte de 

informações sobre gravidez, ISTs e métodos preventivos de gravidez. Curiosamente e de modo 

um tanto contraditório, considerando a análise da questão anterior, as respostas sobre fontes de 

informações colocaram praticamente empatados em segundo lugar televisão, escola e família. 

Talvez, mesmo com as dificuldades de diálogo no ambiente doméstico, ele ainda representa 

uma das fontes de informação mais próximas dos estudantes. 

Questão 3 

Para esta questão, a somatória das respostas pôde ser maior do que o total de 

questionários, pois múltiplas ambições podiam ser citadas em cada resposta. 

3. Na sua opinião, quais sonhos/ambições que os alunos possuem que poderiam ser 

dificultados por causa de uma gravidez? 

Tabela 11 - Tipos de respostas da Questão 3 do 2º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Terminar os estudos/Entrar na faculdade 28 

Trabalho. 19 
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Viagem. 10 

Ir a festas/Ter atividades de lazer 7 

Intercâmbio. 6 

Ter estabilidade financeira 2 

Ter casa própria 1 

Ter boas condições de vida 1 

Seguir carreira de atleta 1 

Manter a liberdade 1 

Fazer cursos 1 

 

Novamente, assim como nas questões 6 e 7 do bloco anterior, os estudantes se 

mostraram cientes de que ter um filho ou filha durante a adolescência acarreta em 

consequências. Ao listarem quais seriam as áreas mais afetadas percebe-se que, para os jovens, 

os maiores sacrifícios seriam em relação aos estudos, ao mercado de trabalho e ao lazer.  

Questão 4 

Achei melhor analisar separadamente os dois aspectos abordados nesta questão. 

4. A) Na sua opinião, o que é ser livre?  

Tabela 12 - Tipos de respostas da 1ª parte da Questão 4 do 2º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Fazer o que quiser (com responsabilidade)*1. 23 

Fazer escolhas/Tomar decisões. 3 

Poder se locomover e ter ações e 

pensamentos próprios. 

3 

Não sei. 3 

Poder viver, mas não necessariamente sair. 1 

Ser feliz. 1 

Não ter filhos cedo. 1 

Poder se expressar e conhecer coisas 

diferentes. 

1 

Agir sem sofrer julgamentos. 1 

Ter estabilidade financeira e de moradia. 1 

Não pagar contas e não trabalhar. 1 

*1 poucos alunos fizeram a ressalva em parênteses. 
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Levando-se em consideração os agrupamentos das respostas, podemos ver que, com 

exceção daqueles que não souberam definir liberdade, as respostas fizeram referência a 

independência e escolhas. 

B) Você acredita ter liberdade? 

Tabela 13 - Tipos de respostas da 2ª parte da Questão 4 do 2º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Sim. 15 

Não respondeu. 10 

Não. 5 

Parcialmente. 4 

Não, por ser menor de 18 anos. 1 

“Não, ninguém é, pois há regras sociais e 

familiares.” (resposta transcrita). 

1 

“Não, mas isso é bom por que ainda não 

tenho maturidade.” (resposta transcrita). 

1 

Nesta segunda parte da questão, muitos não responderam, é possível que eles 

tenham se atentado apenas à primeira parte e esquecido desta. De qualquer modo, levando-se 

em conta aqueles que responderam, foi uma minoria que acreditava não ter total liberdade em 

sua vida. 

Questão 5 

Para esta questão, a somatória das respostas pôde ser maior do que o total de questionários, pois 

múltiplas liberdades podiam ser citadas em cada resposta. 

5. Quais liberdades poderiam ser limitadas por causa de uma gravidez? (Sua ou de sua 

parceira) 

Tabela 14 - Tipos de respostas da Questão 5 do 2º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Sair/Ir a festas/Ver amigos. 27 

Estudar. 13 

Viajar. 5 

Trabalhar. 4 

Beber. 3 

Não sei. 3 
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Seguir carreira de atleta/Praticar esportes. 3 

Fazer intercâmbio. 1 

Descansar. 1 

Cuidar de mim antes de qualquer outra 

pessoa. 

1 

Locomoção*1. 1 

Comprar algo que queira. 1 

*1 Não entendi muito bem o que o estudante quis dizer com isso. 

Mais uma vez, lazer e estudos são foram duas das áreas citadas que, segundo os 

participantes, sofreriam um maior impacto por causa de uma gravidez. De qualquer modo, 

talvez eu devesse ter perguntado mais especificamente “Quais liberdades que você tem hoje 

que poderiam ser limitadas por causa de uma gravidez?”. Da maneira com que foi elaborada 

esta questão inicialmente, houve uma confusão com outras questões que já respondidas 

anteriormente. Possivelmente, isso tenha feito com que alguns estudantes respondessem de 

modo a não considerar liberdades que tinham à época do questionário ou tenham feito uma 

análise em terceira pessoa como no transcrito a seguir: 

“A pessoa ficará encarregada de cuidas uma vida, portanto todas seriam limitadas, bom uma 

grande parte.” 

3º Bloco 

Questão 1 

1. Você acha que uma gravidez adolescente tem os mesmos riscos de uma gravidez adulta? 

Justifique. 

Tabela 15 - Tipos de respostas da Questão 1 do 3º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Não. Tem mais riscos (porque o corpo está 

em transformação/desenvolvimento)*1. 

20 

Não (Sem justificativa). 6 

Não. Por que a gravidez prejudica os 

estudos/o trabalho. 

3 

Resposta confusa/conflitante*2. 2 

Não. Por que a mulher adulta, normalmente, 

já está casada e tem casa e emprego. 

1 
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Não sei. 1 

Não. A adolescente tem mais riscos pois é 

sem planejamento/conhecimento sobre ISTs 

1 

Sim. São os mesmos. 1 

*1 Seis estudantes responderam “Sim”, mas argumentaram como se tivessem respondido “Não” 

*2 “Sim, porque elas podem sofrer até mais”. 

    “De um certo modo deve ter riscos iguais, porém deve possuir um risco diferente por causa da faixa etária”. 

Considerando as respostas que falaram de estudos, trabalho, planejamento e ISTs, 

podemos ver que alguns estudantes entenderam riscos fisiológicos ou anatômicos da gravidez 

como sinônimo de dificuldades sociais ou culturais. Talvez fosse interessante alterar a questão 

para “Você acha que uma gravidez adolescente e uma gravidez adulta têm os mesmos riscos 

para a saúde?”. 

Questões 2, 3, 4 e 5 

2. Você sabe quais são as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

quanto à amamentação? Se sim, quais? 

Tabela 16 - Tipos de respostas da Questão 2 do 3º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Não sei/Não respondeu. 33 

O leite materno é importante/evita doenças*1. 2 

*1 Uma aluna citou a recomendação de amamentar até os 6 meses de idade da criança. 

Questão 3 

3. Você acha que uma mãe adolescente consegue seguir essas recomendações? Por quê? 

(Se você respondeu “Não” na questão anterior, vá para a próxima). 

Tabela 17 - Tipos de respostas da Questão 3 do 3º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Não sei/Não respondeu. 33 

Sim. Deve haver uma preocupação com o 

leite e com o filho*1. 

1 

Depende de cada um. 1 

*1 Resposta confusa: “Sim, deve haver muita preocupação com o leite e com o próprio filho” 
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Questão 4 

4. Você sabe quais são as vantagens da amamentação no peito? Quais? 

Tabela 18 - Tipos de respostas da Questão 4 do 3º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Leite materno tem fatores positivos/é mais 

nutritivo/protege o bebê*1. 

26 

Não sei/Não respondeu. 9 

*1 Dois estudantes relacionaram o leite materno à melhora da imunidade do bebê. 

Questão 5 

5. Você sabe se existem riscos no uso da amamentação artificial? Se sim, quais? 

Tabela 19 - Tipos de respostas da Questão 5 do 3º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Não sei/Não respondeu. 25 

Sim. Falta de nutrientes e pode ter algo que 

seja ruim para o bebê. 

7 

Sim. Infecção.  1 

Atrapalha o desenvolvimento do bebê. 1 

Sei que existem, mas não sei quais. 1 

 

Neste grupo de questões a intenção era descobrir o que os alunos e alunas sabiam 

sobre amamentação, observando as respostas é possível que pouco eles sabiam sobre o assunto 

a única exceção a isso foi a Questão 4 cujo enunciado já direcionava as respostas (ao perguntar 

se sabiam das vantagens da amamentação no peito eu já estava afirmando que havia 

vantagens). Além disso, é possível que as respostas tenham sido pautadas por uma certa carga 

de senso comum. 

Em retrospecto, acredito que este bloco tenha dado uma ênfase excessiva no 

aleitamento, assunto que fora pouco abordado no próprio programa e, por isso, no produto 

final, houve uma reformulação das questões deste 3º Bloco para dar um foco maior na 

responsabilidade compartilhada pelo casal no que tange uma gravidez adolescente.  
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Questão 6 

6. Você acha possível conciliar gravidez/filhos com estudo/emprego/lazer? Se sim, 

como? 

Tabela 20 - Tipos de respostas da Questão 6 do 3º Bloco 

Tipo de resposta Número de respostas 

Não. 12 

Não. Vai faltar tempo/ter que abrir mão de 

algo. 

11 

Sim. Mas tem que ser responsável/bem 

organizado. 

5 

Não sei. 3 

Não. Falta responsabilidade ao adolescente. 2 

Talvez. Caso a adolescente tenha ajuda de 

alguém. 

2 

 

Analisando as respostas a esta última questão, podemos ver que todos os estudantes 

acreditam que haja um conflito entre as responsabilidades e os lazeres de um adolescente com 

a gravidez. Mesmo aqueles que responderam acreditar ser possível conciliar gravidez ou filhos 

com aspectos inerentes às suas vidas, o fizeram com ressalvas. Fica claro, então que, de um 

modo geral, as/os participantes desta etapa do trabalho conseguiam vislumbrar os desafios de 

se ter um filho durante a adolescência e isso reforça que as discussões sobre gravidez previstas 

em currículo devem abraçar não só os aspectos biológicos, como tradicionalmente o faz, mas 

também os impactos socioculturais de uma gravidez não planejada. Além disso, o debate sobre 

as diferentes incumbências da mulher e do homem quanto à gravidez/criança também podem 

ter um enfoque significativo ao se tratar deste assunto em sala de aula. 
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5. CONCLUSÕES OU SOBRE O QUE SE APRENDE COM ESTA EXPERIÊNCIA 

PEDAGÓGICA 

Considerando as discussões levantadas pelo programa e algumas das mudanças de 

opiniões ou até mesmo a simples expressão das mesmas, acredito que a utilização de materiais 

audiovisuais que sigam esta linha de acompanhar casos vindos de uma população semelhante 

à das/os estudantes utilizando uma linguagem simples e acessível apresente um valor muito 

significativo. É importante ressaltar que a simples apresentação deste tipo de material não 

exime o/a professor/a de se preparar pesquisando assuntos que são abordados nele, uma vez 

que as/os alunas/os podem questionar pontos específicos. É preciso ter em mente que abordar 

a reprodução humana unicamente sob o aspecto biológico e conteudista não resolverá os 

maiores anseios que inevitavelmente surgirão por parte das/os estudantes. Uma única pergunta 

sobre um aspecto mecânico do parto natural pode desencadear uma busca por definição do que 

é virgindade ou o que é sexo.  

A análise das respostas permitiu mapear que a maioria dos que responderam aos 

questionários está ciente das barreiras a serem enfrentadas por se ter uma criança durante a 

adolescência. Mesmo assim, alguns tópicos devem ser priorizados nas discussões e no 

desenvolvimento futuro de atividades dentro deste tema. Os métodos contraceptivos e as 

dificuldades enfrentadas pelos jovens pais são aspectos muito relevantes. A análise também 

permitiu a revisão de algumas perguntas dos questionários gerando uma reformulação das 

mesmas para que houvesse uma adequação maior à realidade e aos interesses dos participantes.  

Além disso, parece-me importante o desenvolvimento do debate dos encargos das 

jovens mães na sociedade, já que elas parecem ser penalizadas diversas vezes, seja 

abandonando os estudos, enfrentando barreiras na inserção do mercado de trabalho ou até 

sendo malvistas perante uma sociedade que parece incentivar a postura sexual dos garotos 

enquanto reprime a das garotas. Garotas estas que também acabam sendo mais 

responsabilizadas no caso de uma gravidez não planejada. 

É muito importante ressaltar que por tratar de assuntos que podem suscitar 

questionamentos considerados controversos em outros ambientes, como a própria casa dos/as 

estudantes, a disciplina de Biologia pode e deve abraçar as discussões de cunho sociocultural 

como as diferenças de tratamentos e de visão do homem e da mulher perante a sociedade. 

Partindo de conceitos biológicos é possível navegar entre a turbulência gerada pela visão 

tradicional da hierarquia dos gêneros que coloca o homem com indivíduo ativo e generalista 
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sexualmente. Argumentar que, biologicamente, a mulher possui uma sexualidade e que 

também tem anseios, que também sente atração por outras pessoas pode ajudar a quebrar o 

conceito de que apenas a mulher quieta, submissa e casta é a única que deve ser valorizada.  

Um pouco ainda dentro da visão tradicional, é vital salientar que deve haver uma 

argumentação quanto ao compartilhamento de responsabilidades relacionadas às ações de 

prevenção da gravidez, bem como àquelas direcionadas à criação da criança resultante da falta 

delas. Ficou bastante claro nas respostas aos questionários que os garotos rotineiramente não 

têm tantos encargos quanto as jovens mães. Mesmo depois de muitos anos, ficou evidente que 

ainda cabe às mulheres conversarem sobre questões ligadas à sexualidade. Talvez essa 

discussão possa ser abordada pelos/as próprios/as estudantes na etapa das apresentações ao 

final da Sequência Didática aqui proposta.  

Infelizmente, não foi possível cumprir o objetivo secundário de criar junto à 

administração escolar o hábito de preservar de modo ordenado os registros de gravidez das 

estudantes. Isso ocorreu porque não foi possível orientar todos os funcionários que podem 

receber tais registros. São diferentes servidores para os diferentes períodos, ademais, o fato da 

escola em que o trabalho foi desenvolvido não possuir funcionários efetivos nos cargos da 

gestão gerou uma certa rotatividade que prejudicou esse tipo de orientação. 

A proposição da Sequência Didática, que é um dos produtos desta Dissertação de 

Mestrado, associada à reflexividade do professor sobre seu trabalho docente, traz várias 

características peculiares, uma vez que está associada a um projeto de pesquisa sobre as 

práticas pedagógicas e curriculares em ensino de Biologia. Dessa forma, do ponto de vista 

curricular, as atividades da Sequência Didática buscam articular conhecimento, identidades 

dos sujeitos estudantes, bem como valores éticos e estéticos. As dimensões do conhecimento 

são tanto da disciplina escolar Biologia quanto as das experiências socioculturais, apresentadas 

pelas/os estudantes e pelo artefato cultural (programa de TV) escolhido. Com relação às 

identidades ou ao jogo de identificação que a Sequência Didática opera, o que mais está 

destacado são as representações de gênero e sexualidade, atravessadas por entendimentos de 

masculino, feminino, homem e mulher na sociedade brasileira contemporânea. Os valores 

éticos são expressos nas discussões sobre o que é a vida e a responsabilidade por sua 

preservação e continuidade, destacando-se a centralidade dos conceitos de liberdade individual 

e coletiva, fundamentais em uma sociedade que vem colocando sob rasura os sentidos de 

comum. Já os valores estéticos têm a ver, na Sequência Didática, com a projeção e o sonho de 

um mundo mais diverso e no qual há possibilidade de existências variadas.  
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Nesse sentido, as seções da Sequência Didática, para além de seus conteúdos, ganharam 

os nomes Sexualidade, Sonhos e Liberdade e Responsabilidade compartilhada e escola X 

gravidez, destacando-se que a escola é lugar próprio, histórica e socialmente, para que os 

direitos a essas aprendizagens plurais aconteçam. 
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Apêndice 1 - QUESTÕES UTILIZADAS PARA ANÁLISE DO VÍDEO 

A 

1º Bloco 

1. Quantos de vocês são filhos de mães adolescentes (10 a 19 anos)? 

2. Como funciona a pílula anticoncepcional?  

3. Como funciona a “pílula do dia seguinte”? 

4. Como uma mulher que faz uso de métodos contraceptivos é vista pela sociedade? 

5. Como um homem que faz uso de métodos contraceptivos é visto pela sociedade? 

6. Quais são os maiores desafios para os pais adolescentes? 

7. Esses desafios são os mesmos para as mulheres e para os homens? 

B 

2º Bloco 

1. Há um diálogo aberto em casa sobre questões ligadas à sexualidade? 

2. Quais são as maiores fontes de informações sobre assuntos como gravidez, infecções 

sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos (família, amigos, escola, TV, 

internet)? 

3. Na sua opinião, quais sonhos/ambições que os alunos possuem que poderiam ser 

dificultados por causa de uma gravidez? 

4. Na sua opinião, o que é ser livre? Você acredita ter liberdade? 

5. Quais liberdades poderiam ser limitadas por causa de uma gravidez? (Sua ou de sua 

parceira) 

C 

3º Bloco 

1. Você acha que uma gravidez adolescente tem os mesmos riscos de uma gravidez adulta? 

2. Você sabe quais são as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

quanto à amamentação? Se sim, quais? 

3. Você acha que uma mãe adolescente consegue seguir essas recomendações? Por quê? 

4. Você sabe quais são as vantagens da amamentação no peito? Quais? 

5. Você sabe se existem riscos no uso da amamentação artificial? Se sim, quais?) 

6. Você acha possível conciliar gravidez/filhos com estudo/emprego/lazer? Se sim, como?  
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Apêndice 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Apêndice 3 – TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Apêndice 4 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
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Introdução 

Esta Sequência Didática é o produto gerado a partir do Trabalho de Conclusão 

de Mestrado intitulado “SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO UMA METODOLOGIA 

COMPLEMENTAR PARA A DISCUSSÃO E PROBLEMATIZAÇÃO DO TEMA 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA EM TURMAS DE ENSINO MÉDIO” desenvolvido 

durante o Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional 

(ProfBio) realizado pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto de Biologia (IB) da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) entre os anos de 2017 e 2019 e com 

apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (CAPES). 

Apesar de toda a disponibilidade de informação fornecida pelo amplo acesso à 

internet das últimas décadas, algumas questões primárias continuam a dificultar a vida 

dos jovens, principalmente daqueles das classes sociais mais baixas e que costumam 

frequentar as instituições públicas de ensino básico. Um dos obstáculos enfrentados 

por estudantes, majoritariamente do Ensino Médio, é a gravidez não planejada. 

Órgãos públicos, institutos e organizações não-governamentais atuam 

constantemente na conscientização de jovens para as consequências que esta 

situação pode trazer para suas vidas sociais, econômicas e acadêmicas. Muitas ações 

visam não coibir diretamente esta situação, mas trazer à tona que o sexo sem 

proteção é uma escolha que deve ser considerada com responsabilidade tanto pelo 

garoto quanto pela garota e que esta escolha tem consequências. Via de regra, essas 

consequências pesam mais sobre as garotas.  

Seja a necessidade de abandonar a escola, a dificuldade de aprovação em uma 

entrevista de emprego ou a dupla jornada entre trabalho formal e os cuidados 

domésticos, além de outros entraves, diversas pesquisas apontam que há uma 

evidente desigualdade entre homens e mulheres no que tange a gravidez 

adolescente. À título de comparação, esta foi a principal causa apontada por 18% das 

garotas que abandonaram os estudos segundo uma pesquisa do Ministério da 

Educação em conjunto com a Organização dos Estados Ibero-americanos para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e a Faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais (Flacso), já entre os rapazes essa porcentagem cai para 1,3% (ABRAMOVAY; 

CASTRO; WAISELFISZ, 2015). 
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Atualmente (2018-2019), a discussão sobre o tema é prevista na Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo para último bimestre da 1ª série do Ensino Médio 

(SÃO PAULO, 2012), inclusive, o caderno do professor que serve como uma espécie 

de apostila/guia que acompanha o currículo oficial traz atividades ligadas a um 

material desenvolvido pelo Instituto Kaplan. Este material consiste de uma série de 

jogos cujos objetivos são trabalhar a educação sexual com foco na prevenção da 

gravidez não planejada durante a adolescência (INSTITUTO KAPLAN, [s.d.]). Apesar 

de ser um material de boa qualidade uma das maiores críticas que podem ser feitas 

quanto a sua praticidade é o tempo que é necessário para utilizá-lo por completo. 

Segundo VIEIRA-ANTONIASSI & Campos, [s.d.], a aplicação dos 3 jogos que fazem 

parte do kit ocupa cerca de 8 aulas. Tempo demasiadamente extenso dentro de um 

bimestre previsto para ter em média 20 aulas de biologia. Além disso, por experiência 

própria, não é incomum encontrar o kit de jogos incompleto nas escolas, uma vez que 

não há reposição frequente do material, o que limita sua eficácia. 

No âmbito nacional, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê 

discussões no 8º ano do Ensino Fundamental na Unidade Temática “Vida e evolução” 

cujos objetos de conhecimento “Mecanismos reprodutivos” e “Sexualidade” trazem a 

Habilidade EF08CI09 que fala sobre o compartilhamento da responsabilidade do uso 

adequado de métodos contraceptivos para a “prevenção da gravidez precoce e 

indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).”. Já no Ensino Médio a 

BNCC não faz distinção entre séries nem entre disciplinas, as orientações são 

divididas apenas em “Áreas de Conhecimento” e dentro da área “Ciências da Natureza 

e Suas Tecnologias” a educação sexual pode ser abordada na “Competência 

específica 2” na habilidade EM13CNT207 que orienta trabalhar “ações de prevenção 

e de promoção da saúde e do bem-estar” do jovem (BRASIL, 2017a).  

Tendo em mente este cenário em que há uma transição entre textos guias e 

normativos quanto ao que deve ser trabalhado nas escolas, faz-se necessária a 

formulação de meios alternativos, práticos e dinâmicos para se levantar a discussão 

da gravidez e de assuntos relacionados à educação sexual em sala de aula. Uma 

forma bastante versátil de se trabalhar questões delicadas ou consideradas tabu são 

as Sequências Didáticas (SD). A SD aqui proposta segue na linha da Teoria Ator-

Rede que tem Bruno Latour como um de seus principais autores (LATOUR, 2012). 

Neste contexto os envolvidos nesta SD, tanto professores quanto estudantes, seriam 
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os atores por poderem, durante as atividades aqui propostas, modificarem, 

transmitirem e/ou transportarem informações (COUTINHO; SILVA, 2016) que, neste 

caso suscitem a discussão quanto à gravidez não planejada na adolescência. 

As atividades aqui propostas, têm seu ponto inicial na exibição de um episódio 

do programa “Profissão Repórter” que foi exibido em 06 de dezembro de 2017 e que 

tratou exatamente da questão da gravidez adolescente (BARCELLOS, 2017). O 

programa em questão foi escolhido pela linguagem bastante acessível e por 

acompanhar casos de jovens de classes mais baixas evidenciando adversidades 

enfrentadas depois das escolhas feitas. 

Objetivos 

 O principal intuito desta SD é levantar discussões sobre a gravidez não 

planejada durante a adolescência e suas consequências realçando que ambos os 

adolescentes envolvidos são responsáveis pelas escolhas tomadas e suas possíveis 

implicações. Como foco secundário, há a inevitável discussão quanto a outros 

aspectos, de ordem sociocultural e biológica, relacionados à educação sexual que 

deverão surgir no desenrolar das etapas. 

Pré-requisitos 

 Aqui são elencados os conteúdos sugeridos que o professor ou a professora 

deve conhecer previamente para desenvolver de modo satisfatório as atividades 

propostas. Faz-se necessário ressaltar que por tratar de um assunto considerado 

polêmico por muitos, mas de grande interesse para o público-alvo é possível que 

surjam discussões que não estão aqui previstas, mas como a própria SD possui 

margem para modificações, cabe ao professor adequá-la à sua realidade. Cabe 

àquele que for utilizar este material adaptá-lo e direcioná-lo ao seu próprio público. 

- Ciclo menstrual; 

- Métodos contraceptivos; 

- Infecções sexualmente transmissíveis; 

- Drogas e gravidez (aborto e malformações); 

- Sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. 

  



68 
 

 

Público-alvo 

Esta SD foi desenvolvida para ser desenvolvida junto de estudantes da 1ª série 

do Ensino Médio, mas pode facilmente ser adaptada para qualquer outro público, seja 

ele escolar ou não. 

Duração 

 A sugestão é que as atividades sejam divididas em 3 etapas. A primeira que 

consiste da apresentação do programa jornalístico e das discussões iniciais sobre os 

assuntos dele originados tem duração de 3 a 4 aulas. Neste ponto, a professora ou 

professor pode escolher não seguir para as próximas etapas. Caso haja a opção pelo 

prosseguimento, vêm o planejamento e orientação das apresentações a serem 

desenvolvidas pelos estudantes. Este processo pode ter uma duração mais extensa 

e dependendo da realidade de cada escola pode durar alguns meses. Por último 

segue a conclusão com as apresentações planejadas pelos jovens que podem ter 

como público apenas os colegas de sala ou, caso haja possibilidade de um evento 

mais amplo as apresentações podem ser direcionadas às outras turmas da escola. 

Materiais 

❖ 1ª Etapa 

➢ Recursos multimídia para a apresentação do programa jornalístico. 

➢ Caixa de papelão 

➢ Folhas para impressão dos questionários (caso não haja essa possibilidade, as 

questões podem ser escritas na lousa) 

❖ 2ª Etapa 

➢ Variável 

❖ 3ª Etapa 

➢ Variável 
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Descrição e metodologia das etapas da sequência didática 

Quadro síntese da sequência didática 

Etapa 
Tema geral da 

etapa 
Aula Duração 

Temas e 

conceitos das 

aulas 

1 

Apresentação 

da proposta 

com exibição 

do programa 

jornalístico e 

discussões 

acerca das 

dúvidas 

procedentes 

1 45 minutos 
Métodos 

contraceptivos 

2 45 minutos 

Sexualidade, 

sonhos e 

liberdade 

3 45 minutos 

Responsabilidade 

compartilhada e 

escola X 

gravidez. 

2 

Planejamento 

e orientação 

dos projetos 

de 

apresentação 

dos 

estudantes 

Deve haver ao 

menos 3 

encontros de 

planejamento e 

orientação com 

cada grupo a 

cada 15 ou 20 

dias. Eles podem 

ser fora das 

aulas ou à 

distância 

Variável 

Variável, pois a 

tendência é de 

que diferentes 

grupos escolham 

diferentes pontos 

discutidos ou 

incitados pela 1ª 

Etapa  

3 

Apresentação 

dos projetos 

desenvolvidos 

Variável 
20 minutos 

por grupo*1 
Variável 

*1 Caso o grupo opte por fazer uma exposição, uma intervenção artística ou um jogo, por exemplo, essa duração 

pode ser maior. 
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Competência na qual esta Sequência Didática se encaixa e Habilidades 

que podem ser desenvolvidas por ela dentro da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) 

Competência 

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do 
Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento 
e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender 
decisões éticas e responsáveis” (Brasil, 2017, p.556). 

Habilidades 

(EM13CNT207) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às 
vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão 
expostas, considerando os aspectos físicos, psicoemocional e social, a fim 
de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do 

bem-estar (Brasil, 2017, p. 557). 

Descrição das etapas 

1ª Etapa: Apresentação da proposta com exibição do programa 

jornalístico e discussões acerca das dúvidas procedentes 

 Nesta fase deve haver a introdução da temática central da gravidez 

adolescente a ser trabalhada ao longo da SD. É aqui que ocorre a apresentação do 

documentário que deve ser dividido em 3 blocos que variam de 8 a 12 minutos 

aproximadamente a serem exibidos em 3 aulas distintas. Durante a apresentação de 

cada bloco deve uma caixa de papelão deve circular entre os estudantes para que os 

mais tímidos possam depositar suas dúvidas de modo anônimo. Ao final de cada 

segmento do programa, eles devem responder em uma folha separada um pequeno 

questionário com foco em alguns dos temas abordados no material audiovisual 

(Questionários 1, 2 e 3 da sessão “Material de apoio”). 

Aula 1: Métodos contraceptivos 

Duração: 45 minutos 

- 10 Minutos para exibição do 1º Bloco (dos 02’10” aos 12’31”) 

- 10 Minutos para resposta dos questionários 

- 25 Minutos para discussão das dúvidas (sejam elas da caixa ou as feitas 

oralmente pelos estudantes) 
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Objetivos: Iniciar a sensibilização dos estudantes quanto à gravidez adolescente 

não planejada e sobre os principais métodos anticoncepcionais. Neste bloco do 

programa também são abordados alguns aspectos sobre infecções sexualmente 

transmissíveis. Desse modo, as discussões finais representam um bom momento 

para fazer a ressalva da dupla prevenção fornecida pelos preservativos masculino 

e feminino. 

Metodologia: Apresentar o primeiro bloco do programa utilizando recursos 

multimídia. Durante essa exibição, uma caixa de papelão fechada contendo apenas 

uma pequena abertura deve ficar circulando entre os estudantes para que sejam 

depositadas dúvidas de modo anônimo. Em seguida, as folhinhas com as questões 

referentes a este primeiro bloco (Questionário 1) devem ser distribuídas para serem 

respondidas individualmente e os jovens devem ser estimulados a responderem de 

modo sincero, inclusive, sendo-lhes assegurado de que respostas como “Não sei” 

ou “Não tenho certeza”, por exemplo, são válidas. Por último, as dúvidas anônimas 

devem ser abordadas do modo mais natural e completo possível, para que os 

estudantes se sintam contemplados e estimulados a discutir questões que muitas 

vezes são consideradas polêmicas ou controversas em outros ambientes que não 

o escolar. 

Aula 2: Sexualidade, sonhos e liberdade 

Duração: 45 minutos 

- 12 Minutos para exibição do 2º Bloco (dos 12’32” aos 26’36”) 

- 10 Minutos para resposta dos questionários 

- 23 Minutos para discussão das dúvidas (sejam elas da caixa ou as feitas 

oralmente pelos estudantes) 

Objetivos: Reforçar que a escola é um ambiente seguro no qual as dúvidas sobre 

assuntos relacionados a gravidez e sexualidade podem ser discutidas livre de 

julgamento. Incitar a reflexão sobre escolhas e consequências de uma gravidez na 

adolescência, bem como sobre sonhos que podem ser afetados por ela.  

Metodologia: Apresentar o segundo bloco do programa utilizando recursos 

multimídia. Durante essa exibição, uma caixa de papelão fechada contendo apenas 

uma pequena abertura deve ficar circulando entre os estudantes para que sejam 
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depositadas dúvidas de modo anônimo. Em seguida, as folhinhas com as questões 

referentes a este segundo bloco (Questionário 2) devem ser distribuídas para 

serem respondidas individualmente e os jovens devem ser estimulados a 

responderem de modo sincero, inclusive, sendo-lhes assegurado de que respostas 

como “Não sei” ou “Não tenho certeza”, por exemplo, são válidas. Por último, as 

dúvidas anônimas devem ser abordadas do modo mais natural e completo possível, 

para que os estudantes se sintam contemplados e estimulados a discutir questões 

que muitas vezes são consideradas polêmicas ou controversas em outros 

ambientes que não o escolar. 

Aula 3: Responsabilidade compartilhada e escola X gravidez 

Duração: 45 minutos 

- 8 Minutos para exibição do 3º Bloco (dos 27’11” aos 35’40”) 

- 15 Minutos para resposta dos questionários 

- 22 Minutos para discussão das dúvidas (sejam elas da caixa ou as feitas 

oralmente pelos estudantes) 

Objetivos: Estimular reflexão sobre as responsabilidades do casal adolescente 

no momento do ato sexual e depois do nascimento da criança e sobre a 

possibilidade ou as dificuldades de se conciliar os estudos com a 

gravidez/criança. 

Metodologia: Apresentar o terceiro bloco do programa utilizando recursos 

multimídia. Durante essa exibição, uma caixa de papelão fechada contendo 

apenas uma pequena abertura deve ficar circulando entre os estudantes para 

que sejam depositadas dúvidas de modo anônimo. Em seguida, as folhinhas com 

as questões referentes a este terceiro bloco (Questionário 3) devem ser 

distribuídas para serem respondidas individualmente e os jovens devem ser 

estimulados a responderem de modo sincero, inclusive, sendo-lhes assegurado 

de que respostas como “Não sei” ou “Não tenho certeza”, por exemplo, são 

válidas. Por último, as dúvidas anônimas devem ser abordadas do modo mais 

natural e completo possível, para que os estudantes se sintam contemplados e 

estimulados a discutir questões que muitas vezes são consideradas polêmicas 

ou controversas em outros ambientes que não o escolar. 
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Observação: Caso o professor ou professora opte por seguir com as próximas etapas 

é preciso encontrar um momento oportuno para explicar aos estudantes que eles irão 

se dividir em grupos para planejar uma forma de apresentar na escola a discussão de 

alguns dos aspectos relacionados ao assunto e que, antes da apresentação, os 

grupos receberão orientações para ajudar no planejamento. É importante ressaltar 

que eles terão liberdade para decidir como pretendem fazer a apresentação, pode ser 

através de música, peça de teatro, exposição ou intervenção artística, curta-

metragem, jogo, entre outras possibilidades. Na hipótese de os estudantes adotarem 

uma abordagem mais artística e se houver abertura, seria uma boa oportunidade de 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares. 

2ª Etapa: Planejamento e orientação dos projetos de apresentação dos 

estudantes 

 Durante esta etapa a professora ou professor deve analisar as respostas dos 

questionários referentes a cada bloco para levantamento do perfil dos estudantes. 

Essa análise deve ajudar no ponto básico deste momento que é orientação dos 

projetos de apresentação, uma vez que ela ajuda a evidenciar algumas das questões 

mais urgentes e aflitivas quanto ao tema desta SD. 

Momentos de orientação 

Duração: Variável, mas a sugestão é que cada grupo tenha pelo menos três 

momentos em que o professor ou professora forneça orientação sobre o 

planejamento das apresentações. Cada encontro de orientação deve durar ao 

menos 20 minutos quando presenciais. O intervalo entre cada um não deve 

exceder mais do que 20 dias. Esses encontros podem ocorrer durante os 

intervalos de aula, fora do período ou, se for mais conveniente a orientação pode 

ocorrer à distância através de e-mails de preferência com cópia para o 

coordenador da escola e com consentimento dos responsáveis. 

Metodologia: Nesta etapa o professor ou professora deve atuar como mediador 

auxiliando aos estudantes descobrirem qual deve ser o direcionamento mais 

adequado considerando o tema escolhido e o público-alvo. Atentando para a 

linguagem, imagens e abordagens a serem utilizadas na apresentação. Cada 

grupo também pode começar a elaboração de uma espécie de projeto 

acadêmico simplificado que pode conter Introdução, objetivos, materiais e 
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métodos e conclusão que pode ser prévia às apresentações (relatando como foi 

o processo da elaboração do projeto) ou posterior a elas (relatando e analisando 

os resultados obtidos com as apresentações). 

3ª Etapa: Apresentação dos projetos desenvolvidos 

 Esta etapa há uma predominância do protagonismo dos estudantes, uma vez 

que se caracteriza pela apresentação do produto final do projeto desenvolvido pelos 

grupos. 

Duração: Variável, pois depende de quantos grupos forem realizar 

apresentações, quais estratégias forem escolhidas por eles e quantos dias serão 

utilizados para o desenvolvimento das mesmas. Entretanto, recomenda-se que 

apresentações que envolvam música, teatro, jogos ou vídeos não excedam os 

20 minutos cada para não haja monopólio de recursos. Esse tempo permite 

ainda a reapresentação no mesmo dia para outros públicos. Caso as 

apresentações envolvam exposições a duração pode se prolongar por um 

período maior dependendo da disponibilidade de espaço na escola. 

Metodologia: Nesta etapa, o professor ou professora atuará mais como um 

observador e auxiliar nos bastidores, organizando escalas de apresentações e 

recursos necessários para as apresentações. 

Avaliação 

 Há vários momentos que podem servir de avaliação. Mas em todos eles os 

estudantes podem ser avaliados quanto ao engajamento e protagonismo nas 

discussões e desenvolvimento dos projetos. Cada grupo pode elaborar um relatório 

do projeto a ser utilizado como avaliação escrita, além da apresentação também 

representar um bom material de análise. Caso haja a opção de interromper esta SD 

ao final da 1ª Etapa, as respostas aos questionários podem servir como avaliação 

participativa escrita (tendo em mente que não há respostas certas nem erradas às 

perguntas) e o envolvimento dos estudantes nas discussões ao final de cada bloco 

podem ter este mesmo propósito.  
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Material de apoio 

Programa Profissão Repórter: 

Episódio na plataforma globoplay (necessário fazer login): 

https://globoplay.globo.com/v/6340150/programa/ 

Episódio na plataforma YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=N4RVm1yHYwo 

  

https://globoplay.globo.com/v/6340150/programa/
https://www.youtube.com/watch?v=N4RVm1yHYwo
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Questionários 

1º Bloco 

1. Quando você nasceu, quantos anos tinha sua mãe? (Assinale apenas uma alternativa) 

a) menos de 10 

b) entre 10 e 19 

c) mais de 19 

2. Como funciona a pílula anticoncepcional?  

3. Como funciona a “pílula do dia seguinte”? 

4. Como uma mulher que faz uso de métodos contraceptivos é vista pela sociedade? 

5. Como um homem que faz uso de métodos contraceptivos é visto pela sociedade? 

6. Quais são os maiores desafios para adolescentes que possuem filho/a? 

7. Esses desafios são os mesmos para as mulheres e para os homens? Justifique. 

2º Bloco 

1. Há um diálogo aberto em sua casa sobre questões ligadas à sexualidade? Justifique. 

2. Quais são suas maiores fontes de informações sobre assuntos como gravidez, 

infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos? (Exemplos: família, 

amigos, escola, TV, internet, etc.) 

3. Na sua opinião, quais sonhos/ambições que estudantes possuem que poderiam ser 

dificultados por causa de uma gravidez? 

4. Na sua opinião, o que é ser livre? Você acredita ter liberdade? 

5. Quais liberdades que você tem hoje que poderiam ser limitadas por causa de uma 

gravidez? (Sua ou de sua parceira) 

3º Bloco 

1. Na sua opinião, de quem é a responsabilidade de ter a camisinha no momento da 

relação sexual? Justifique. 

2. Você acha que uma gravidez adolescente e uma gravidez adulta têm os mesmos riscos 

para a saúde? Justifique 

3. Na sua opinião, o que é melhor para o bebê, leite materno ou leite artificial? Justifique 

4. Quais devem ser as principais responsabilidades do pai adolescente depois do 

nascimento do bebê? 

5. Quais devem ser as principais responsabilidades da mãe adolescente depois do 

nascimento do bebê? 

6. Você acha possível conciliar gravidez/filhos com estudo/emprego/lazer? Se sim, como?  
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