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RESUMO  
 
Este trabalho descreve uma experiência desenvolvida pelo Grupo de Apoio à 
Prevenção da AIDS (GAPA-Itabuna) com o apoio financeiro da SECAD - 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério 
da Educação em um projeto intitulado “Gravidez na adolescência: capacitando 
professor@s da rede pública para trabalhar gênero, sexualidade e afetividade 
no ambiente escolar”. O objetivo principal do projeto foi contribuir com a 
formação continuada de educador@s da região de Itabuna em relação às 
questões de gênero, sexualidade, vulnerabilidades e gravidez na adolescência. 
A equipe do projeto era formada por: (i) uma professora de Biologia do ensino 
médio da rede púbica estadual de educação, autora desse trabalho; (ii) uma 
pedagoga, que atuava como palestrante no GAPA-Itabuna, e (iii) uma 
voluntária, com o Ensino Médio concluído, que auxiliou a coordenação em 
todas as ações desenvolvidas. Participaram do curso 120 professor@s 
regentes de um total de 39 escolas da rede pública, situadas em Itabuna e em 
outros municípios integrantes da DIREC 07. A metodologia do projeto foi 
dividida em três fases: (i) qualificação do corpo docente por meio de um curso 
de 40 horas; (ii) produção de material didático e (iii) planejamento e 
acompanhamento das ações realizadas pel@s professor@s participantes do 
curso nas escolas. A equipe realizou 05 reuniões durante o ano para 
monitoramento das propostas construídas pel@s docentes. Foram identificadas   
ações em 16 das 39 escolas participantes. Uma das limitações do curso foi o 
não envolvimento de mais professores da mesma escola e a resistência da 
direção na liberação d@s professor@s para se envolverem mais integralmente 
no projeto. De forma geral, @s professor@s foram sensibilizad@s para os 
temas discutidos, contudo, continuaram insegur@s e pouco preparad@s para 
atuarem, pois, as ações ainda continuaram pontuais (palestras, seminários, 
oficinas entre outras) e realizadas por agentes externos.  
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INTRODUÇÃO 

A escola ocupa um lugar de grande importância para abordagem de 

temas como gênero e sexualidade com adolescentes. Por meio de atividades 

formais desenvolvidas pelos educadores e pela escola e informalmente em 

rodas de conversas entre os adolescentes surgem com grande freqüência 

discussões a respeito destes temas onde estes, têm oportunidade de exporem 

as suas opiniões, as suas dúvidas e seus anseios sobre os temas em questão. 

É importante lembrar que é na escola que os jovens passam a maior 

parte do seu dia e adquirem parte de sua formação como cidadãos e 

dependendo do que vivenciarem neste espaço, isso pode impactar 

positivamente ou não na construção de suas idéias sobre gênero, sexualidade 

e temas afins.  

O sistema educacional no Brasil apresenta documentos diversos que 

apontam e orientam as escolas na realização de trabalhos nessa área, 

focando, principalmente nas questões sobre sexualidade, gênero, diversidade 

sexual e saúde sexual e reprodutiva. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) para o ensino fundamental (BRASIL, 1998) apresentam as questões 

sobre gênero e orientação sexual como temas transversais a serem 

trabalhados nas séries iniciais. 

A inserção desses temas nas salas de aula trouxe um grande desafio 

para os professores (ZAGURY, 2006). Eles, de certa forma, podem ser 

considerados leigos sobre essas discussões e apresentam dificuldades para 

lidar com assuntos tão complexos que envolvem, além de conhecimentos 

específicos, posturas que variam em função da cultura familiar, social e das 

experiências pessoais. Esse tema transversal é, segundo Zagury (2006), 

aquele no qual os professores se sentem mais inseguros e menos preparados, 

embora estejam razoavelmente motivados. A autora afirma que:  

[...] além da complexidade, há outra característica que 
deve ser pensada e discutida. Para alcançar seus 
objetivos é preciso envolver os jovens de forma muito 
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significativa, caso contrário transforma-se numa mera 
aula de ciências na qual se estuda o ciclo reprodutivo 
humano. Além disso, esse trabalho deve incluir 
discussões filosóficas, políticas, éticas e culturais. E é 
preciso considerar que nem sempre as famílias desejam 
ver seus filhos orientados por pessoas de quem não 
conhecem o pensamento, a visão de mundo e a 
orientação de vida, assim como não desejam que seus 
filhos se orientem de forma diversa daquela na qual 
acreditam (p.132-3). 

 

Dessa forma, o trabalho sobre sexualidade a ser realizado nas escolas 

encontra-se diante de vários desafios, como a falta de segurança e formação 

do professor, a necessidade de uma aprendizagem significativa para o 

estudante e a opção da orientação que as famílias desejam para seus filhos. 

Para a abordagem destes temas no ensino médio, no ano de 2006 foi 

implantado pelo MEC as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 

complementando os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino Médio 

(PCNEM) lançado no ano 2000. Esse documento sugere que temas referentes 

ao ser humano sejam abordados na disciplina de biologia destacando que 

compete ao ensino da Biologia, especialmente, o desenvolvimento de assuntos 

ligados à saúde, ao corpo humano, à adolescência e à sexualidade (BRASIL, 

2006). 

Reconhecendo a relevância d@s professor@s em discutir as questões 

de gênero e sexualidade na escola, o GAPA-Itabuna (Grupo de Apoio à 

Prevenção da Aids) desenvolveu o projeto “Gravidez na adolescência: 

capacitando professor@s da rede pública para trabalhar gênero, sexualidade e 

afetividade no ambiente escolar”, utilizado para este relato de experiência. 

Para desenvolvimento do projeto a instituição contou com o apoio 

financeiro da SECAD - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade do Ministério da Educação e apoio técnico da Secretaria Estadual 

de Educação da Bahia, por meio da DIREC-07 (Diretoria Regional de 

Educação), Secretaria Municipal de Educação e Coordenação Municipal de 

DST/AIDS de Itabuna.  
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A idéia de desenvolver este projeto surgiu da preocupação do grupo 

proponente com o grande número de adolescentes grávidas no município de 

Itabuna/Bahia, município onde fica situada a instituição. Foi observado porém, 

que este fato seguia uma tendência nacional, pois no Brasil, a gravidez entre 

as adolescentes de 14 a 19 anos vinha crescendo muito. Segundo dados do 

ministério da saúde o parto é o principal motivo de internação das jovens de 10 

a 19 anos no país. Em 2004, foram realizados cerca de 1700 partos por dia em 

meninas entre 10 e 29 anos. A mesma tendência foi verificada em 2005, pois, 

foram registrados de janeiro a abril 200.946 partos juvenis. 

O Brasil figura no relatório mundial sobre população da ONU como um 

dos países que apresentam taxas acima da média mundial de gravidez na 

adolescência, que é de 50 nascimentos por mil mulheres. 

A gravidez na adolescência além de ser problemática para a trajetória e 

vida de jovens, torna-se um problema social, levando-se em conta a 

precariedade dos serviços de saúde, quer para o atendimento pré e pós-natal, 

quer para os partos e para os programas de planejamento familiar. Outro fato 

preocupante com relação a saúde das adolescentes que engravidam e que é 

muito alta a probabilidade de que a gravidez dê lugar a um aborto feito em 

condições de insegurança, além da clandestinidade que cerca o caso para as 

mulheres.  

Os autores que enfatizam o caráter problemático da gravidez entre 

jovens costumam se referir à importância de políticas públicas no campo da 

saúde e de programas de educação sexual nas escolas. 

É extremamente necessário que, ao se fazer qualquer referência à 

gravidez na adolescência seja feita uma análise sobre os motivos que levaram 

a adolescente a engravidar. É comum usarmos termos como “gravidez 

indesejada” ou “gravidez não-planejada” para toda gravidez que ocorre com 

adolescentes, sem se fazer referência que tal tipo de gravidez possa ocorrer 

também para mulheres adultas. Além disso, muitas vezes, não se considera 

que uma adolescente pode engravidar por opção. Esta opção pode ser 

estimulada por vários motivos, seja para tentar se aproximar mais do parceiro 
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com quem a mesma tem uma relação afetiva ou em algumas comunidades, 

principalmente as de baixa renda, para adquirir respeito da própria 

comunidade. Ser mãe, para estas adolescentes, talvez seja uma das poucas 

formas que lhes restam, no sentido de se colocarem no mundo como sujeitos 

sociais. 

O acesso a educação é de grande importância para a redução do 

número de adolescentes grávidas a partir do momento que são desenvolvidas 

ações eficazes e continuadas nas escolas. Observa-se que  adolescentes com 

maior escolaridade e maiores oportunidades de obtenção de renda é menos 

propensa à gravidez, pois, através da educação estes adolescentes podem 

vislumbrar um projeto de vida que não tenha apenas a maternidade e a 

paternidade como foco.  

Em todos os casos, a jovem que engravida tem grande possibilidade de 

abandonar a escola, sendo difícil a sua reinserção  posterior no sistema 

educacional. Também no caso dos rapazes, estes, assumem as 

responsabilidades paternas que pode significar a interrupção da educação 

formal. De fato, a educação sexual de qualidade dá ao adolescente  condições 

para escolher o momento apropriado para o inicio da vida sexual, saudável e 

prazerosa. 

Grande parte dos adolescentes torna-se sexualmente ativos muito cedo, 

mas não tem acesso fácil a serviços de planejamento familiar e dos métodos 

contraceptivos. Grávida, a jovem chega tarde ao pré-natal muitas vezes 

precário, sem profissionais sensibilizados e capacitados para lidar com uma 

clientela que precisa ser acolhida de forma diferenciada. 

A realização desse projeto também possibilitou a realização de ações 

preventivas e de acompanhamento de adolescentes grávidas nas escolas. 

Estas ações foram realizadas pelos professores que foram capacitados por 

profissionais da instituição que trabalham com o tema. 

A discussão sobre a inclusão da temática da sexualidade nas escolas 

vem se intensificando a muito tempo, provavelmente em função das mudanças 
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comportamentais dos jovens. Experiências mostram que, quando a escola 

realiza algum trabalho voltado para sexualidade, prevenção e combate a 

discriminação ocorre uma diminuição do número de adolescentes que 

engravidam, como também uma redução de atitudes homofóbicas por parte 

dos professores e dos alunos.  

Para que este trabalho aconteça é necessário, em primeiro lugar, que os 

professores se sintam preparados para assumirem uma postura de segurança 

com relação a estes temas. 

O projeto teve como meta auxiliar os professores, no momento que os 

capacitou para o desenvolvimento  de ações em suas escolas. 

O município de Itabuna, segundo dados do grupo homossexual existente 

no município, apresentava um alto grau de discriminação a homossexuais 

inclusive com vários casos de assassinatos de repercussão nacional. Um 

projeto com trabalho voltado para sexualidade e temas afins também poderia 

contribuir para a redução desses casos no município. 

 

OBJETIVO DO PROJETO 

 

Contribuir para que os professores em sua prática pedagógica, busquem 

promover uma educação não sexista, possibilitando uma reflexão sobre 

gênero, sexualidade, vulnerabilidades e gravidez na adolescência, 

transformando a escola em um espaço de discussão das vivências de cada 

indivíduo e de desenvolvimento do seu real potencial pessoal. 

 

INTEGRAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 

A integração com a rede de ensino foi feita através do apoio das 

unidades escolares ao projeto, no sentido de liberação dos professores para as 
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capacitações e reuniões, liberação de espaço para as capacitações e apoio ao 

professores no desenvolvimento das ações na própria escola.  

A Secretaria municipal de educação foi envolvida no projeto através da 

autorização para que as unidades escolares procedesse a liberação dos 

professores, assim como o contato para liberação de espaço para realização 

das capacitações e reuniões, já tendo sido estabelecido contrato de parceria. 

Para desenvolvimento do projeto as instituições parceiras atuaram nas 

seguintes funções: 

 Coordenação Municipal de DST/AIDS- liberação de lanche para as 

capacitações e material educativo referente às DST/AIDS. 

 Grupo Humanus- (Grupo homossexual do município)- participação nas 

capacitações e  nas discussões sobre diversidade sexual.   

 Secretaria municipal de educação- responsável pelo contato com as 

unidades  escolares e liberação dos professores, assim como o contato 

para liberação de espaço para realização das capacitações e reuniões. 

 Departamento de Saúde do Adolescente- junto com a equipe do projeto 

capacitou os profissionais para o acolhimento de adolescentes nas 

unidades de saúde e auxiliou na elaboração de políticas públicas 

voltadas para este público, visando a continuidade do projeto, mesmo 

após o encerramento do financiamento. 

 

PERFIL DEMOGRÁFICO DO MUNICIPIO  

 

O projeto foi desenvolvido no estado da Bahia, município de Itabuna, 

com cerca de 270 mil habitantes, que pertence à micro-região Ilhéus-Itabuna, 

antiga região Cacaueira. Os municípios de Itabuna e Ilhéus são localidades 

centrais no contexto regional do Sul e extremo Sul do Estado da Bahia, sendo 

fornecedoras de importantes serviços, entre os quais aqueles da área de 

saúde, na região. Assim o projeto ganha abrangência no contexto do Sul da 
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Bahia e na cidade de Itabuna que apresenta uma significativa parcela da 

população formada por jovens.  

O município de Itabuna possui 23 escolas da rede estadual que oferece 

cursos de ensino fundamental e médio e 13 destas oferecem a EJA (Educação 

de Jovens e Adultos). Na rede municipal são cadastradas 86 escolas na zona 

urbana e 36 na zona rural, onde deste total 50 % oferece o curso de educação 

infantil. 

 

PERCURSO METODOLOGICO 

 

O projeto “Gravidez na adolescência: capacitando professor@s da rede 

pública para trabalhar gênero, sexualidade e afetividade no ambiente escolar”  

visou a formação de 120 professores que atuavam no ensino fundamental, 

médio e na EJA (Educação de Jovens e Adultos) das escolas públicas 

estaduais e municipais de Itabuna. Estes professores, após serem capacitados 

deveriam planejar uma ação a ser realizada na escola. Pretendia-se atingir 40 

escolas, capacitando 03 professores por escola, para que juntos pudessem 

planejar tal ação. Após a apresentação do projeto aos parceiros, a equipe de 

coordenação relacionou as escolas que iriam participar das capacitações e 

promoveu junto com as secretarias de educação uma reunião com 

representantes destas escolas para que as mesmas tomassem conhecimento 

do projeto.  

Em seguida a equipe do projeto fez visitas às escolas para buscar 

professores interessados pelo tema para que participassem da capacitação. 

Normalmente quando são promovidas capacitações para professores, a 

coordenação pedagógica e direção indicavam os profissionais que deveriam 

participar, porém entendemos que, para que o trabalho tivesse um resultado 

efetivo na escola seria necessário que os professores identificados tivessem 

perfil adequado para desenvolvimento das ações e  principalmente tivessem 

interesse pelos tema.   
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O perfil estabelecidos para seleção dos professores foi: ter interesse em 

trabalhar com questões ligadas a sexualidade, gênero, métodos contraceptivos, 

orientação sexual, gravidez na adolescência, direitos sexuais e reprodutivos ou 

já ter realizado algum trabalho nesta área, ter facilidade para se expressar e 

bom relacionamento com os educandos.  

Foram realizadas 04 capacitações com duração de 40 horas com grupos 

de 30 pessoas cada. Nestas capacitações foram abordados os seguintes 

temas: sexualidade, gênero, diversidade sexual, prevenção às DST/HIV/AIDS, 

sexo seguro, direitos sexuais e reprodutivos, métodos contraceptivos e 

contracepção de emergência, maternidade e paternidade responsáveis, 

gravidez na adolescência e evasão escolar, acolhimento dos adolescentes a 

serviços do SUS, e como trabalhar a auto-estima dos adolescente. Na 

capacitação foram utilizadas técnicas de dinâmica de grupo, técnica da 

problematização, confecção de cartazes utilizando matérias de internet, jornais 

e revistas, exibição de filmes e documentários com discussão posterior, 

estudos de casos para análise de gravidez na adolescência, dramatizações, 

discussões de textos em grupos com apresentação em forma de debate.   

Os temas citados foram trabalhados nas 40 horas da capacitação inicial 

e foram abordados, individualmente nos encontros mensais realizados com 

cada grupo. Nas últimas 04 horas da capacitação de 40 horas, os professores 

se reuniram para elaborarem um plano de ação a ser desenvolvido em suas 

escolas. Neste plano foram programadas duas ações, uma a ser desenvolvida 

com os outros professores não participantes da capacitação e uma com os 

alunos.  

Após as capacitações foram realizadas reuniões mensais de 08 horas 

com cada grupo, onde no turno matutino foi trabalhado um tema específico e 

no turno vespertino os professores relatarão as atividades que estavam sendo 

desenvolvidas na escola, planejadas por eles.  Desta forma, a equipe do 

projeto promoveu 24 reuniões, sendo 06 com cada grupo participante das 

capacitações. 
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As ações realizadas nas escolas pelos professores capacitados foram  

escolhidas por eles, porém, no momento da sua elaboração foram sugeridas 

algumas atividades pela equipe do projeto como: palestras, oficinas de 

sexualidade e diversidade sexual, exibição de filmes com discussão posterior, 

produção de apresentação teatral e promoção de debate na escola visando 

incluir no PPP ( Projeto Político Pedagógico) da escola trabalhos voltados para 

o tema. O desenvolvimento destas atividades nas escolas foram 

acompanhados pela equipe do projeto para auxílio aos professores e como 

forma de monitoramento. 

As atividades realizadas foram registradas através de fotos, relatórios e 

listas de presença no caso das atividades em grupo.  

A equipe do projeto produziu um folder para divulgação do mesmo na 

comunidade citando as escolas participantes e outro com informações sobre 

gravidez na adolescência e locais de encaminhamento para atendimento. Para 

realização das capacitações foi feita a reprodução de um manual de 

capacitação em sexualidade, gênero e prevenção existente na instituição. 

Ressaltamos que além dos encontros programados as escolas 

participantes poderiam solicitar a equipe de coordenação do projeto encontros 

na própria escola para auxiliar no desenvolvimento das ações realizadas pelos 

professores.nas suas unidades escolares. 

Para monitorar o projeto foram utilizadas: listas de presença nas 

capacitações com identificação das escolas, registros fotográficos, planos 

programático das capacitações, acompanhamento do número de professores 

capacitados, relatórios das capacitações e das reuniões mensais, cópia dos 

planos elaborados pelos professores para desenvolvimento das ações nas 

escolas e cópia dos relatórios produzidos por eles no desenvolvimento destas 

ações. 

Para avaliação foram utilizados os seguintes meios: relato por escrito 

dos professores e dos alunos com identificação e assinatura, cópia do PPP 

(Projeto Político Pedagógico) das escolas que incluíram o tema nas suas 
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ações, avaliação quantitativa dos professores que foram capacitados, número 

de professores que continuam no projeto e relatórios referentes ao projeto 

elaborado pelas instituições parceiras. 

 

RESULTADOS 

Para avaliação dos resultados obtidos no projeto foram realizadas 

reuniões com as instituições parceiras e com os professores participantes das 

capacitações. 

As instituições parceiras avaliaram o projeto como muito positivo, a partir 

do momento em que possibilitou o preenchimento de uma lacuna existente nos 

cursos de educação continuada oferecidos pelo município e pelo estado, onde 

estes temas normalmente não são inseridos. Após encerramento do projeto foi 

realizada uma parceria direta entre a secretaria municipal de educação e o 

GAPA-Itabuna para que a instituição continuasse acompanhando as ações nas 

escolas. 

Na avaliação feita pelos professores os mesmos relataram uma 

mudança em conceitos pré-concebidos anteriormente e uma forma diferente na 

abordagem dos temas trabalhados durante a capacitação. Foi citado também 

que, com o desenvolvimento do projeto sentiram-se mais seguros e confiantes 

para abordagem desses temas em sala de aula. 

A equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto pode perceber 

uma diferença entre a postura inicial dos professores frente a alguns temas no 

inicio do projeto e nas reuniões posteriores o que demonstrou uma mudança de 

conceitos, principalmente com relação a diversidade sexual, tema que, 

segundo os professores, nunca tinham tido oportunidade de discutir. 

De forma geral a instituição considerou que os objetivos previstos foram 

alcançados e isto impulsionou a realização de outros projetos voltados para 

educadores e estudantes.  
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