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RESUMO: 

O presente artigo faz parte da monografia de conclusão de curso em Pedagogia defendida na 
UFS, em Julho de 2010, com o titulo “O Impacto da Gravidez Precoce no Processo de 
Escolarização: um estudo em uma Escola Pública da Barra dos Coqueiro/SE. Este trabalho 
tem por objetivo: identificar as dificuldades enfrentadas pelas adolescentes- mães no dia- a dia 
escolar; relacionar a gravidez na adolescência à origem social das mesmas; investigar a 
história de vida dessas adolescentes grávidas e suas implicações na vida escolar. Muitas vezes 
a adolescente engravida sem ter a mínima noção dos problemas que irá enfrentar com o 
nascimento de uma criança. Muitas dessas adolescentes não têm expectativas de futuro vivem 
em um contexto social, no qual muitas vezes propicia a precocidade da iniciação sexual. 
Ficou evidenciado nesse estudo que a gravidez na adolescência apresenta repercussão, na vida 
psicológica, socioeconômica, cultural e escolar. 

Palavras- chave: Adolescentes; Sexualidade; Gravidez Precoce; Escola; Família. 

RESUMEN: 

Este artículo es parte de la monografía de la finalización de la Educación celebrado en UFS en 
julio de 2010, titulado "El Impacto del Embarazo Precoz en el proceso de escolarización: Un 
estudio en un colegio público en Barra dos Coqueiros / SE. Este trabajo tiene como objetivo 
identificar las dificultades que enfrentan los adolescentes madres en el día a día escolar, los 
embarazos adolescentes se relacionan con el contexto social mismo, para investigar la vida de 
estos embarazos en la adolescencia y sus consecuencias para la vida escolar.  A menudo, el 
adolescente queda embarazada sin tener la menor idea de los problemas que se enfrentará com 
el nascimiento de un niño. Muchos de estos adolescentes no tienen expectativas de vida futura 
en un contexto social, que a menudo se prevé la iniciación sexual temprana. En este trabajo, 
que el embarazo adolescente ha pasado, la vida psicológica, socioeconómica, cultural y 
académico. 

Palabras Clave: Adolescente, sexualidad, embarazo precoz, escuela, família. 
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INTRODUÇÃO: 

   Sabe-se que a gravidez na adolescência não constitui um fenômeno novo no cenário 

brasileiro. Na época das nossas avós as meninas de 13, 14 anos eram consideradas aptas para 

o casamento. 

No entanto, nas últimas décadas, esse fenômeno adquiriu o estatuto de problema 

social. Engravidar na adolescência hoje é considerado um erro, e que, traz resultados trágicos 

para a vida da adolescente, pois a fase a adolescência é considerada como um período de 

preparação para a vida adulta, definindo assim, boa parte do seu futuro.  Nessa fase o 

adolescente estuda e escolhe uma profissão. Por isso, engravidar nessa período interromperia 

todo esse processo para entrar na maioridade. 

De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) a faixa etária da 

adolescência, começa a partir dos 12 e vai até os 18 anos. Para a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), essa fase corresponde dos 10 aos 19 anos.  

Entretanto, até o fim do século XIX, a adolescência, conforme esclarece Áries (1981), 

não era reconhecida socialmente pelos adultos como uma etapa do ciclo vital. Entendia-se que 

o indivíduo passava diretamente da infância à idade adulta, sem transitar por esse estágio 

intermediário. 

É na adolescência que as mudanças físicas são mais perceptíveis que as intelectuais, 

cognitivas e psicológicas.  É nessa fase que o adolescente começa a manifestar diversas 

características sexuais, estão entrando na vida sexual. E essa iniciação sexual dos jovens está 

acontecendo cada vez mais cedo, por volta dos 15 e 16 anos para as mulheres e de 14, 15 anos 

para os homens (Bozon e Heilborn el al., 2006 ).  

Diante disso, se faz necessário que esses adolescentes que estão iniciando a vida 

sexual, sejam bem informados sobre as questões que envolvem a sexualidade, os métodos 

contraceptivos, os riscos que poderão correr ao exercer a sua sexualidade de forma 

irresponsável. E essa orientação deve partir da família e da escola, pois ambas tem um papel 

importante na formação desses jovens.   

De acordo com Louro (2000) a sexualidade que “entra” nas escolas parece estar sitiada 

pela violência, pela doença e pela morte. São evidentes as dificuldades tanto da escola quanto 

dos pais em associar a sexualidade ao prazer e a vida. Muitas vezes a escola procura manter a 
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sexualidade, sempre que possível, sob um enfoque estritamente informativo e “cientifico”, 

isto é biológico (Louro 2000). Com isso, muitas das inquietações e dúvidas que as crianças e 

jovens têm deixa de ser expressas e só podem ser contempladas no interior dos seus próprios 

grupos.  

Essa problemática envolvendo a sexualidade foi contemplada na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), quando a 

“Orientação Sexual”, tornou-se um tema transversal nos currículos escolares. De acordo com 

os PCNs “o trabalho de Orientação Sexual na escola é entendido como problematizar, 

levantar questionamentos e ampliar o leque de conhecimentos e de opções para que o aluno, 

ele próprio, escolha seu caminho” (BRASIL, 1996, p. 121). Porém, quatorze anos após a 

LDB, o tema transversal Orientação Sexual ainda não saiu do papel em muitas escolas.  

Um dos problemas relacionados à sexualidade é a gravidez precoce, trata-se de uma 

das ocorrências mais preocupantes relacionadas a sexualidade na adolescência, com serias 

conseqüências para a vida das adolescentes envolvidas, de seus futuros filhos e de seus 

familiares. 

No Brasil a cada ano, cerca de 20% das crianças que nascem são filhas de adolescentes 

(ATHAYDE, 2008). A grande maioria dessas localiza-se na região norte e nordeste, 

respectivamente. Cerca de 14,1% dessas jovens da região nordeste que engravidam tem entre 

15 e 17 anos e possui uma renda familiar de até ½ salário mínimo (IBGE, 2002). Em segundo 

lugar vem à região Nordeste, com 8% das adolescentes grávidas na faixa etária de 15 a 17 

anos que tem renda familiar de até ½ salário mínimo (IBGE, 2002). 

No estado de Sergipe, a gravidez precoce vem atingindo números cada vez maiores. 

Só no ano de 2002, nasceram 4.050 bebês, filhos de mães adolescentes entre 12 e 17 anos. 

(informe Sergipe, maio, 2004). 

A grande maioria dessas adolescentes que engravidam não tem condições financeiras 

nem emocionais para assumir a maternidade e muitas delas abortam, outras fogem de casa e 

quase todas abandonem a escola. 

Dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) e do Ministério da Saúde (MS) mostram que 25% das meninas que engravidam 

entre 15 e 17 anos, deixam a escola, mostrando que a maternidade antecipada já é a principal 
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causa da evasão escolar. Mostra ainda que 31% dessas adolescentes que deixam a escola estão 

localizada na região Nordeste (IBGE, 2003).  

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 

2.1 Local e realização do estudo: 

Adotou – se no presente estudo, a abordagem qualitativa, pois esta abordagem não 

pode pretender o alcance da verdade, com o que é certo ou errado, deve ter a preocupação 

primeira à compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na realidade. 

Foram feitas observações em uma escola púbica da Barra dos Coqueiros/ SE, no qual, 

estudam cerca de 130 jovens com idade entre 12 e 18 anos, ingressadas no 2º ciclo do ensino 

fundamental. Posterior a essas observações, foi escolhida de forma intencional um grupo de 

cinco adolescentes com idades entre 15 e 17 anos, sendo que duas estavam grávidas e três já 

eram mães. Foram escolhidas de forma intencional em função da relevância que elas 

apresentam em relação à problemática de estudo, lembrando que não há generalização dos 

resultados do inquérito da população, ela tem a sua validade, dentro de um contexto 

especifico. 

2.3 Coleta e análise dos dados: 

 Os dados foram colhidos no período de Abril a Maio de 2010. Como instrumento para 

a coleta de dados, foi utilizada entrevistas semi-estruturadas, gravadas com a permissão das 

adolescentes. O roteiro para as entrevistas contava com questões relacionadas ao perfil das 

adolescentes, história da vida sexual e as conseqüências da gravidez precoce para o processo 

de escolarização das adolescentes. 

Além das entrevistas com as adolescentes mães e aquelas que estão grávidas, foram 

também entrevistadas a Diretora da escola e uma professora de Biologia (única que ensina 

essa disciplina na escola no turno da tarde). 

É importante frisar que as entrevistas semi-estruturadas podem fazer emergir 

informações de forma livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 

alternativas. Como diz Gil (2007) à entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto 

sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas momentâneas á entrevista. As 
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entrevistas foram transcritas na integra e analisadas, na busca das implicações da gravidez 

precoce no processo de escolarização. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

3.1 O perfil social das adolescentes 

A idade das adolescentes variou de 15 a 17 anos, sendo que duas tinham 16 anos, uma 

15 anos e duas 17 anos. A adolescente de 15 anos tem um filho e engravidou aos 14 anos. As 

duas adolescentes de 17 anos estão grávidas, uma delas já é mãe e engravidou pela primeira 

vez aos 15 anos. As jovens de 16 anos, ambas têm filhos, uma engravidou aos 13 anos vitima 

de um estupro, praticada pelo padrasto, a outra engravidou aos 15 anos.   

Quanto a procedência todas são da cidade de Barra dos Coqueiros/ SE. Indagadas 

sobre a situação marital, das 5 adolescentes entrevistadas, apenas duas se disseram casadas,  

mas que moravam com a própria mãe. Entre aquelas que se diz solteiras alegam que o fatores 

da separação da foram: “ agente não dava certo”, “ ele era muito ciumento” uma foi vitima de 

um estupro. Com exceção desta, as outras apresentadas respostas superficiais para o motivo 

de não está com o pai do seu filho.  

Em relação à família, todas as entrevistadas moram com a mãe e também todas não 

têm a presença do pai em casa. A maioria disse não conhecer o pai, apenas uma delas conhece 

o pai, tem contato com ele. Já em relação à profissão da mãe, 1 é auxiliar de cozinha, 2 

domestica, 1 faz bico e duas são donas de casa. E interessante ressaltar que essas que são 

donas de casa, uma recebe a pensão do pai da filha e a outra é sustentada pelo marido da filha 

adolescente que mora com ela. A residência onde todas as adolescentes moram é própria. É 

preciso frisar que essas residências na qual moram essas adolescentes é extremamente 

precárias, não tem saneamento básico, rede de esgoto, as casas tem apenas um vão, moram em 

uma invasão da Barra dos Coqueiros. Com exceção de 1 adolescente que mora em uma casa 

com água, a rua tem saneamento básico, ou seja, as condições financeiras é melhor do que as 

outras 4 adolescentes.  

A pergunta acerca da renda familiar foi a que as adolescentes mais hesitaram em 

responder, todas disseram não saber. Diante desse fato percebemos o pouco envolvimento das 

adolescentes com a realidade concreta de seu sustento e do seu filho. A renda qualifica o 
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comportamento da fecundidade. As jovens mais pobres apresentam taxas de fecundidade mais 

elevadas. um salário mínimo.  

Em relação a quantidade de filhos, quantas pessoas moram na casa onde reside, a 

jovem de 15 anos disse que tem 10 irmão, e é encostada a mais nova. Porém, apenas 4 

pessoas moram em casa, as outros filhos moram fora de Aracaju,  segundo essa adolescente 

algumas não manda nem noticia para a mãe. As jovens de 16 anos, ambas tem 3 irmãos, uma 

mora com a mãe e os irmãos, já a outra não, mora só com a mãe, pois  os seus irmãos  são  

por parte de pai e são filhos de outro casamento. Em relação as adolescentes de 17 anos, uma 

tem 6 irmãos, todos moram em casa e ela é a mais nova., já a outra adolescente tem  2 irmãos 

é encostada a mais velha, moram na sua casa 4 pessoa. Diante desse fato, percebemos que 

essas meninas-mãe engravidam sem nenhuma estrutura econômica, quase todas dependem 

financeiramente da mãe, com exceção de apenas uma que é sustentada pelo marido. Porém, 

todas moram com as mães, pois nenhuma tem casa própria. De acordo Abramovay, Castro e 

Silva (2004), a gravidez na adolescência pode está ligada com a pobreza, mas não 

necessariamente ser causa ou conseqüência exclusiva de tal situação.  

A escolarização dessas adolescentes varia as adolescentes de 17 anos, uma estuda a 7ª 

serie (8º ano) e a outra já tem um filho e parou de estudar no 8º ano. A adolescente de 15 anos 

estuda o 1° ano do ensino médio e também parou de estudar e as de 16 anos, uma estuda o 2º 

ano do ensino médio e a outra o 9º ano do ensino fundamental. É interessante destacar dessas 

cinco jovens 2 estão atrasadas em relação idade/ serie, uma está na idade correspondente a 

serie, e duas abandonou a escola 

A pergunta acerca da escolarização dos pais demonstrou que a maioria das mães não 

tinha completado o ensino fundamental, apenas uma concluiu o ensino médio. Dessas 4 mães, 

duas são analfabetas, uma parou de estudar na 5ª serie, a outra parou na 4ª serie. Com isso 

percebemos que essas jovens vieram de famílias não escolarizadas, com baixo poder 

aquisitivo.  

Um fator relevante é o histórico familiar, pois 4 das 5 adolescentes entrevistadas são 

filhas de mães que engravidaram na adolescência, na faixa etária dos 14 aos 19 anos. Como 

diz Abramovay, Castro e Silva (2004) grande parte das adolescentes que engravidam hoje é 

filha de adolescentes que engravidaram. O que ficou comprovado através dessa pesquisa.  
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3.2 A precocidade da iniciação sexual 

A avaliação dos dados acerca da iniciação sexual mostrou que a 1ª relação sexual 

dessas adolescentes entrevistadas, aconteceu entre a idade de 13 a 15 anos. Das 5 adolescentes 

entrevistadas 3 iniciaram aos 13 anos e 2 aos 1 anos. Das jovens que iniciaram a relação 

sexual aos 13, uma engravidou aos 13, outra aos 14 e a outra aos 16 anos, essa jovem de 16 

anos já tem uma filha e está grávida pela 2ª vez. Das que começaram aos 15 anos, ambas 

engravidaram aos 15 anos. diante disso, percebemos que entre a iniciação sexual e a gravidez, 

houve um tempo igual ou inferior a 3 anos. 

A iniciação sexual geralmente acontece por volta dos 15 e 16 anos (ABRAMOVAY, 

CASTRO e SILVA).  As mulheres das classes menos favorecidas são as que se iniciam 

sexualmente mais cedo, utilizam freqüentemente menos proteção na primeira relação sexual e 

apresentam maiores percentuais de gravidez antes dos 20 anos (Bozon e Heilborn, et al, 

2006). Essas autoras afirmam também que a maior ou menor precocidade de acesso ao 

emprego ou de entrada na vida amorosa pesa bastante sobre a idade da iniciação (Bozon e 

Heilborn, et al, 2006). 

Quanto ao acesso a orientações sexuais antes da iniciação sexual, 4 das entrevistadas 

respondeu que recebeu as primeiras informações sexuais da mãe. Apenas uma obteve 

informações do namorado. Depois da mãe, as adolescentes disseram que obtém informações 

com amigos, na escola e do namorado. Como vimos à socialização no campo da sexualidade 

se da primeiramente com a mãe, depois vem amigos, escola e namorado. Muitas famílias 

compreendem a importância de conversar com seus filhos a respeito da sexualidade, lidando 

com espontaneidade e naturalidade com esse assunto. Porém, há também pais que reproduzem 

o exercício sexual na adolescência e juventude, tornando a interação com os filhos mais 

distanciada.  É importante que os jovens desfrutem dessa comunicação com os pais, pois essa 

comunicação ajuda na construção da autonomia e identidade social do adolescente 

(HEILBORN, 2004). 

A educação sexual deve partir tanto da família como da escola, pois esta dar 

continuidade ao que a família começou. Por quanto, muitas vezes os pais ao saberes que a 

escola está fazendo o trabalho de orientação, ficam aliviados, pois a escola irá resolver o 

problema deles em falar sobre esses assuntos tão delicados. Porém não é bem assim, uma 

complementa a outra, mas não substitui. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 8 

A pergunta acerca dos conhecimentos sobre métodos anticonceptivos, todas as 

entrevistadas responderam ter conhecimento de algum método, como a camisinha e a pílula. 

Quando indagadas por que apesar de conhecer métodos contraceptivos não os usou, 4 das 

entrevistadas respondeu que não usou por que queria engravidar e apenas uma respondeu que 

não saberia explicar o por quê do não uso. Notamos aqui o desejo de engravidar da maioria 

das adolescentes.  

Quando indagados se estavam usando algum método contraceptivo, 3 adolescentes 

responderam que estavam usando camisinha e as outras duas que estão grávidas responderam 

que após o nascimento do filho usará a camisinha para evitar outra  gravidez. 

Quando perguntado sobre a relação da adolescente com o pai do seu filho, 2 respondeu 

que se trata de uma relação ótima e que são casados. Uma foi vitima de um estupro, as outras 

duas não estão com o pai dos seus filhos, segundo as adolescentes não chegaram nem a morar 

juntos, apenas namoravam, mas logo que os filhos nasceram terminaram.  De acordo com 

Almeida (1987) a taxa de divorcio entre adolescentes é quatro vezes superior á dos adultos, 

pois, o despreparo para assumir responsabilidades que requer uma família, pode desgastar a 

relação conjugal. Para Desser (1993) o elo que prende esses casais é muito frágil. A 

possibilidade e o medo do abandono pelo companheiro de suas responsabilidades paternas 

traduzem a precariedade do arranjo conjugal e a fragilidade da paternidade.  

Em relação à reação das adolescentes e das suas mães com a descoberta da gravidez, 

apenas uma adolescente falou ter ficado desesperada e queria abortar, só não o fez por que sua 

mãe não a deixou apesar da mãe ter ficado triste com a notícia.  

 As outras adolescentes ficaram felizes, pois queria engravidar, as mães dessas jovens 

também ficaram felizes. Podemos induzir que ambas (adolescentes e mães) parece ter uma 

vivência positiva e enriquecedora em relação à maternidade, com ganhos emocionais e auto-

estima. A passagem da filha adolescente para mãe/ adulta parece se fazer sem traumas e 

medos.  Essas meninas – mães não percebem dificuldades em relação ao seu grupo social, 

pelo qual parece ser aceita e apoiada. E bom destacar que geralmente essas adolescentes estão 

inseridas em um contexto, no qual possui outras jovens que também tiveram filhos na 

adolescência, talvez por isso sejam aceitas e apoiadas. 
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3.3 Gravidez Precoce e o Processo de Escolarização. 

Quando indagadas se a escola aborda a questão da sexualidade, as respostas foram 

variadas, não aborda, abordou algumas vezes apenas na disciplina de biologia.  Muitas vezes 

essa questão não é vista nas escolas e quando é vista pelos alunos se faz apenas na disciplina 

Ciências, ou seja, é abordado o sexo apenas com enfoque biológico.  

Quando perguntadas quais eram as expectativas para o futuro antes de engravidar e 

agora que já são mães. 2 adolescentes falou que não tinham planos para o futuro; 3 das 5 

entrevistadas respondeu que tinham como planos estudar e se formar, porém esses planos 

ainda continuam.  

Com relação ao trabalho foi perguntado as adolescentes se elas trabalhavam e como 

iriam sustentar os seus filhos.  1 respondeu fazer ‘bico’ ( pega carrego na feira, lava carro); 4 

da entrevistadas respondeu que não trabalhavam sendo que  2 delas falou que os maridos 

trabalham e vão sustentar a criança e 2 respondeu que quem sustenta são as suas mães . Todas 

as adolescentes responderam que pretendem arrumar um emprego. Aqui notamos que 2  

jovens vêm o pai do seu filho como o responsável pelo sustento da casa, uma visão tradicional 

de casamento, na qual o homem trabalha e ela assume o papel de esposa, que cuida da casa e 

dos filhos. De acordo com Desser (1993) as adolescentes dos estratos de baixa renda, 

privilegiam certo tipo de complementaridade, ou seja, o pai do seu filho deve, idealmente, 

responsabilizar-se pela manutenção material tanto da criança quanto da adolescente. Ela deve 

ocupar-se dos serviços domésticos e da criança. 

Quando indagadas sobre a freqüência as aulas. 2 das entrevistadas parou de estudar; 2 

freqüentam as aulas normalmente e 1 relatou que estuda, porém só vai a escola quando é 

possível, ou seja quando tem roupa para lavar ela não pode ir a escola ou ainda quando a filha 

fica doente.  Diante de uma realidade de mercado de trabalho que se torna cada mais 

competitivo,  e que exige  cada vez mais habilidade de um candidato a emprego, a saída 

precoce do jovem da escola contribui para que ele permaneça desempregado ou 

subempregado ( ALMEIDA, 2002) .   

Acerca das principais dificuldades enfrentadas por elas no dia- a – dia escolar depois 

que ficou grávida ou quando o filho nasceu. 1 das entrevistadas respondeu não ter nenhuma 

dificuldade; 2 falou que atrapalhou os estudos e 2 parou de estudar. Destas 2  jovens que 

parou de estudar, 1 o fez porque precisava ficar com o filho, segundo ela, não tinha ninguém 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 10

para ficar com ele; a outra disse que ficava com preguiça, sem vontade de ir a escola. Tal 

situação pode está relacionada a problemas de conciliação entre os estudos e experiência de 

vida extra-escolar.  O relato das 2 entrevistadas esclarece o motivo pelo qual o bebê atrapalha 

os estudos. 

Assim, fica mais difícil estudar com ele, quando você vai estudar ele 
acorda, ai é preciso fazer as coisas pra ele, ai atrapalha estudar. 
(Adolescente A). 

Tentar se concentrar, estudar, por que agora eu levo ela, ai fica 
difícil estudar. (Adolescente D). 

Acerca de quem fica ou irá ficar com o filho delas para que elas possam ir à escola. 2 

respondeu que parou de estudar e elas próprias ficam com os filhos; 2 falou que leva os filhos 

com elas, apenas algumas vezes a mãe fica; 1 respondeu que a mãe fica para ela ir a escola. 

Quando indagas se precisam de alguma ajuda para cuidar do seu filho, todas disseram precisar 

de ajuda da mãe para cuidar do seu filho. Aqui se observa uma dependência da adolescente 

em relação à mãe, pois quando elas precisam sair para resolver alguma coisa às mães acabam 

ficando com os filhos delas. Muitas adolescentes relataram que tanto a sua mãe como os avós 

paternos do seu filho ajudam no sustento da criança. Ser adolescente a época em que o filho 

nasceu reduz sua participação no sustento da criança e aumenta a das avós (Heilborn, Bozon 

et al., 2006). 

A pergunta sobre os planos para o futuro agora que já são mães e se mudou alguma 

coisa com a gravidez 2, respondeu que não tinham planos para o futuro; 1 dessas falou que 

não tinha planos, porém agora quer terminar os estudos e trabalhar. 3 disse que não mudou  

em nada os seus planos para o futuro. Muitas dessas jovens que engravidam na adolescência, 

principalmente das classes populares não vêem expectativas de futuro, a sociedade não lhe 

oferece oportunidades, a não ser casar e ter filhos.  De acordo com Dedoorian (1996) a 

maternidade entre adolescentes em uma perspectiva sócio-cultural representa a busca de um 

novo status social, influenciados pelo grupo social a qual elas pertencem, numa tentativa de 

construção de um projeto de vida compatível com as expectativas e possibilidades. Abaixo 

segue alguns depoimentos dessas adolescentes. 

Meus planos não mudaram em nada, quero fazer faculdade, trabalhar e 
cuidar da minha filha. (Adolescente B). 

Não mudou nada ficou mais difícil, mas pretendo voltar a estudar e terminar 
os meus estudos. (Adolescente A). 
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Estudar, terminar os estudos, trabalhar, conseguir um emprego bom. 
(Adolescente D). 

 

 Acerca do que elas pensam dos estudos, 4 das 5 entrevistadas, disse ser importante, 

pois através dele é possível encontrar um emprego bom. Apenas 1 falou que os estudos até 

agora não tinha levado ela a nada. Diante disso, percebe-se que a maioria das jovens entende 

o quanto a escola é importante para o futuro delas, para a vida das pessoas. Todavia, a 

ausência da escola pode gerar dificuldades para o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas e conseqüentemente causa um empobrecimento das possibilidades de emprego e de 

desenvolvimento profissional futuro, dificultando ainda mais uma tarefa típica da 

adolescência, que é elaborar um plano profissional para a vida (Hutz, 2002). Por isso é muito 

importante que essas mães adolescentes não evadam da escola, pois é através dela, dos 

estudos que conseguirá um futuro melhor, tanto para ela como também para o seu filho.  

3.4 O papel da escola quanto à prevenção da gravidez precoce 

De acordo com a Diretora que participaram da entrevistas, a escola trabalha com o 

tema “orientação sexual” e desenvolve-o através do “Cantinho da Prevenção”, no qual neste 

são abordados assuntos relacionados à sexualidade, como as DST’s/ AIDS e a Gravidez 

Precoce, e também cadastra os alunos que querem receber preservativo.  

 Quando indagadas sobre que tipo de trabalho a escola faz com as adolescentes 

grávidas e com aquelas que já são mães, a Diretora respondeu que faz palestras relacionadas 

ao tema.  

 O Projeto Político Pedagógico da escola, segundo a Diretora contempla a questão da 

sexualidade, através dos temas transversais e do projeto “Cantinho da Prevenção”. A 

orientação sexual na escola deve ser entendida como um processo de intervenção pedagógica 

que tem como objetivo transmitir informações e problematizar questões relacionadas à 

sexualidade, incluindo posturas, crenças, tabus e valores a ela associada e deve enfocar as 

dimensões sociológica, psicológica e fisiológica da sexualidade (BRASIL, 1997). Todavia, 

muitas escolas ainda se prendem apenas a questão biológica. 

 Ficou demonstrado com o resultado da pesquisa que o tema sexualidade está integrado 

nas disciplinas da saúde, ou seja, na disciplina biologia. Percebe-se aqui que a questão da 

sexualidade é tratada apenas na disciplina ciências, não há interdisciplinaridade deste tema 
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com as outras disciplinas escolares, deixando de abordar as questões sociais e culturais da 

sexualidade.  

A fala da professora apontou que na sua formação o tema sexualidade se deu de forma 

esporádica, através de seminários, que eram apresentados dentro da própria escola, na qual ela 

estudou. É de grande importância a capacitação do professor para que o docente esteja 

devidamente preparado para ministrar aulas de orientação sexual na escola e deste modo estar 

preparado para responder aos questionamentos que surgirem dentro da sala de aula, mantendo 

sempre uma postura ética (CORREIA, LEITE E SILVA, 2008). É importante frisar que não 

existe uma exigência profissional especifica para alguém exercer o papel de orientador sexual.  

Porém, alguns estudiosos acreditam que a escolha mais adequada seria o professor. 

Os resultados ainda demonstraram que quando é abordado o tema sexualidade dentro 

da sala de aula as reações dos alunos são as mais variadas, ou seja, têm alunos que participam 

da aula normalmente, outros ficam tímidos e há aqueles que levam na brincadeira. 

No que diz respeito à forma como a professora aborda o tema sexualidade, foi dito que 

o tema é abordado através de conversas, vídeos a cartazes, estes últimos é passado em sala de 

aula apenas quando a aula é planejada. De acordo com Egypto (2003, p. 133)  

“tem educador que acha que a questão da sexualidade se resolve 
quando se encontram textos, vídeos e dinâmicas para trabalhar o tema. 
Porém, não é bem assim. Se a questão da sexualidade não for objeto 
de elaboração pessoal e reflexão não é possível obter uma postura 
genuína de abertura para discussões mais consistente com os alunos”. 

 

O professor precisa criar oportunidades para que os alunos possam receber a 

informação, discutir e refletir sobre essa informação em todos os seus aspectos e, a partir daí, 

tomar decisões conscientes sobre sua vida sexual (Egypto, 2003). 

Quando indagada se sente alguma dificuldade em trabalhar com o tema sexualidade, a 

docente respondeu que não, pois já tinha lido monografias sobre o tema, por isso não tinha 

dificuldades. Todavia, sabe-se que muitos professores ainda têm muitas dificuldades de falar 

sobre sexo, por isso é importante um curso de capacitação. 

No que se refere às dúvidas dos alunos em relação a este tema e se a professora se 

achava preparada para conversar com ele sobre o assunto, foi dito pela docente que sim, ela 

estava preparada e que ela sempre procura esclarecer as dúvidas dos alunos da melhor forma 
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possível, sem utilizar temos muitos técnicos. O professor deve- se manter neutro nas questões 

envolvendo a sexualidade, pois é necessário responder as possíveis perguntas feitas pelos 

alunos e as atitudes discriminatórias não podem se fazer revelar para a manifestação de 

comportamentos adversos na prática escolar. 

Quanto à formação especifica, se ela precisa desta formação para trabalhar com o tema 

sexualidade, a professora falou que não, que este tema pode ser trabalhado na transversalidade 

das disciplinas e também tem muito a ver com o lado cultural do educador. É que os 

educadores têm que conversar sobre este tema, com o intuito de evitar problemas futuros.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente artigo pretendeu estudar as causas e as conseqüências da gravidez precoce 

para a vida das adolescentes, e qual o impacto desse fenômeno para o processo de 

escolarização. 

Vimos que 3 das 5 entrevistadas não tinham concluído o ensino fundamental e 

apresentam defasagem idade/serie. É importante frisar que antes da gravidez, a escola, os 

estudos, não era prioridade para as adolescentes. Porém, com a gravidez essas jovens 

começam a dar uma maior importância a escola. Passam a ver os estudos como um passaporte 

para o trabalho e como um meio de melhorar suas condições de vida e de seu filho.  

Através desse estudo percebe-se que essas adolescentes vieram de arranjos familiares 

instáveis em que a figura paterna está ausente (apenas uma delas conhece o próprio pai) além 

de fortes restrições econômicas, materiais e afetivas. Vimos também que 2 delas abandonou a 

escola, em virtude da gravidez, pois não tinham com quem deixar o filho. Esse panorama 

acaba por comprometer o processo de escolarização diminuindo assim as chances de concluir 

os estudos e ingressar no mercado de trabalho em condições mais favoráveis 

A maioria dessas jovens planejou a gravidez, mesmo sem ter nenhuma estrutura 

econômica e emocional. São jovens que antes de engravidar não tinham expectativas de 

futuro, a não ser construir uma família por mais precária que fosse. Porém, apenas 2 das 5 

entrevistadas estavam casadas na época da entrevista.  

Desse modo, é de suma importância que a escola aborde a questão da sexualidade, que 

este assunto seja incluído no seu Projeto Político Pedagógico, de forma interdisciplinar, não 
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apenas discutindo este tema na disciplina biologia, como é feito pela maioria das escolas. 

Pois, a questão da sexualidade vai além do biológico, ela é social e cultural. O papel da escola 

é discutir a sexualidade, enfocando diferentes pontos de vistas, valores e crenças. 

É importante que a escola desenvolva projetos tanto para prevenir os jovens das 

DST/AIDS, gravidez precoce, como também para dar apoio àquelas adolescentes mães, 

incentivando-as a não abandonarem a escola. 

 Contudo, acreditamos que as políticas públicas para a juventude devem ser ampliadas, 

não só para a prevenção das DST/AIDS, gravidez precoce, como vem acontecendo, mas é 

preciso criar projetos que tratem também das adolescentes/ mães, pois é raro encontrar 

projetos de apoio para essas jovens mães.  

  Portanto, como educadoras, vemos que as soluções para esse problema social, não 

dependem apenas dos governantes, mas sim de toda a sociedade, pois juntos poderemos 

mudar essa situação, pela qual grande parte dos jovens está vivendo atualmente. 

                                                           
i Graduanda em Pedagogia Licenciatura da UFS, e-mail: crismachadoaju@hotmail.com 

ii Mestranda em Ensino de Ciência e Matemática/UFS, Bolsista CAPES, participante do grupo de pesquisa EDUCOM; e-
mail: ticiane_17paula@hotmail.com 
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