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Resumo:  

Este trabalho que está sendo desenvolvido no Ceja Antonio Casagrande é de grande 

necessidade devido ao alto índice de gravidez precoce, o alto risco de contágio das DSTs e 

AIDS, a violência sexual e de gênero, drogas, bem como o preconceito escolar à homofobia. 

Neste contexto, o reconhecimento da diversidade sexual, a promoção e a valorização da saúde 

quanto as DSTs/ AIDS ao uso de drogas é relevante e a escola como formadora de 

conhecimentos é o espaço decisivo para conscientizar o sujeito quanto à diversidade e ao 

respeito humano, porque nela tanto alunos quanto pais, professores e demais profissionais da 

educação permanecem e convivem. Tendo em vista que, não há como esconder esta realidade 

em nossos dias, pois pesquisas denotam que entre cada quatro famílias, uma tem parente ou 

filho gay, transgênero ou lésbica. Assim como os casos de AIDS que entre junho de 1980 a 

até junho de 2008 estavam infectados 333.485 homens e 172.995 mulheres, sendo que na 

região Centro Oeste em 2008 haviam 5,7% ou 28.719 casos acumulados de AIDS, com isto 

torna-se indispensável superar o conceito de grupo de risco e sensibilizar para as ações de 

prevenção e apoio àqueles que vivem vulneráveis em nossa sociedade, buscando mecanismos 

e recursos não só para a prevenção, mas também para a cura ou prolongamento de vida de um 

Soro Positivo ou Aidético. Como já se sabe, o uso de drogas não esta relacionado só apenas as 

lícitas cujo efeito é prejudicial, mas também as drogas ilícitas que ocasionam alterações de 

comportamento, fisiológicas, que muitas vezes causam dependência que podem levar o sujeito 

a exclusão social, a marginalidade e a morte. Diante da realidade em que se vive é oportuna a 

reflexão crítica sobre esses temas visando a transformação da cultura dos jovens e os adultos, 

perpassando pela prática. 
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ABSTRACT  

 

This work is being developed at Ceja Antonio Casagrande is of great necessity due to the high 

rate of early pregnancy, high risk of contagion of STD and AIDS, sexual violence and gender, 

drugs, and the prejudice school homophobia. In this context, recognition of sexual diversity, 

the promotion and enhancement of health as STDs / AIDS and drug use is significant and the 

school as a shaper of space knowledge is crucial to educate the subject about diversity and 

respect for human, because it both students and parents, teachers and other education 

professionals remain and live. Given that, there is no hiding this reality in our day, because 

polls show that among every four families has a relative or son gay, lesbian or transgender. 

Like the AIDS cases that between June 1980 and until June 2008 were infected men and 333 

485 172 995 women, while in the Midwest region in 2008 were 5.7% or 28 719 cumulative 

cases of AIDS, as this becomes essential overcome the concept of risk group and raise 

awareness on the prevention and support to those living vulnerable in our society, seeking 
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mechanisms and resources not only for prevention but also for the cure or prolongation of life 

in a positive serum or AIDS. Since it is known the use of drugs is not related only lawful 

whose only effect is harmful, but also the illicit drugs that cause behavioral changes, 

physiological dependence that often cause the subject that can lead to social exclusion, 

marginalization and death. Facing the reality in which we live is timely to reflect on these 

critical issues to transformation of youth culture and adults passing through the practice.  
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INTRODUÇÃO  

A importância da realização desse projeto é devido ao fato de que muitos pais não 

dialogam com seus filhos sobre a importância de se ter uma relação sexual segura com seu 

parceiro. Pelo fato de haver grandes índices de gravidez na adolescência, bem como de várias 

doenças sexualmente transmissíveis. Isso torna de fundamental importância à realização desse 

projeto, para transmitir maiores informações aos alunos. 

Tem-se como objetivo geral a necessidade de conscientizar os alunos sobre a 

importância de cuidar do próprio corpo aprendendo a se valorizar, e respeitar as diferentes 

diversidades. Uma vez que a formação da identidade depende dos processos de socialização 

de ensino e aprendizagem que ocorrem de acordo com as características físicas, cognitivas, 

afetivas, sexuais, culturais e étnicas dos envolvidos nos processos educativos. 

Especificamente procurou-se: mostrar aos alunos diversos métodos 

anticoncepcionais e a forma de uso e identificar o melhor método de prevenção; reconhecer o 

modo de atuação de alguns métodos anticoncepcionais, na saúde individual; caracterizar as 

diferentes diversidades e as características de cada uma; identificar a realidade das 

adolescentes grávidas e a importância do planejamento familiar; identificar a importância de 

se conhecer as diferentes DSTs, e como prevení-las; Caracterizar a realidade dos usuários de 

drogas seja estas legais ou ilegais; avaliar a importância do respeito à diversidade e a 

influência histórica cultural e regional. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A Instituição de ensino fundamental e médio CEJA ANTONIO CASAGRANDE em 

conjunto com o seu corpo docente, somam esforços para a elaboração e realização do projeto: 

UMA ATITUDE PARA CURTIR A VIDA, “Aprendendo a viver com respeito e 

responsabilidade” visando um maior conhecimento e esclarecimento das dúvidas dos alunos, 

por sabermos que o índice de violência por não se respeitar as diferenças de diversidade 



estarem aumentando a cada dia que se passa, e devido cada método ter suas vantagens e 

desvantagens, é que se procura informar aos educandos quais são e como funcionam  por 

exemplo: pílula é o mais eficaz dos contraceptivos, mas seu uso deve ser acompanhado por 

um ginecologista. O preservativo (camisinha) é mais barato, contudo não é garantido: pode 

romper-se no momento da relação. A maior vantagem é que a camisinha protege contra 

doenças sexualmente transmissíveis, como Aids.   DIU (Dispositivo Intra-Uterino) é o 

dispositivo mais eficaz, depois da pílula, porém alguns médicos não o recomendam para 

mulheres que nunca tiveram filhos. O diafragma é seguro, se usado corretamente, e vem 

acompanhado de um gel espermicida que funciona como lubrificante. Por fim, existe a 

tabelinha, um método natural, mas cheio de falhas, principalmente se a garota tiver um ciclo 

menstrual irregular. Neste caso, recomenda-se o uso conjugado com outro método como a 

camisinha. 

Envolve-se também os alunos, professores das áreas de conhecimento, contando 

também com a colaboração dos Profissionais Técnicos Administrativos e Apoio Educacional 

e com os funcionários da rede municipal de saúde. 

Na discussão dos temas que são elaborados pelos alunos há a necessidade de integrar 

a comunidade escolar e local (profissionais da área da saúde, os pais dos alunos e o comércio 

local), por considerar que os alunos são e devem ser responsáveis pelo seu ato sexual, 

devendo assim adquirir conhecimento sobre o tema, observando que nesta idade os mesmos 

são influenciados pela mídia e pela sociedade. 

Várias estratégias são utilizadas: pesquisa de campo (levantamento de dados), 

dramatizações, poemas, músicas, teatro, debates, leituras (livros, jornais, revistas...), mural, 

trabalhos em grupo, oficinas, seminários, painéis, vídeos e slides (O que devem saber sobre a 

Aids). 

Alunos e profissionais da educação, nas diferentes disciplinas envolvidas no projeto 

como Português, Química, Geografia e Biologia, utilizam os diversos recursos que têm a seu 

alcance. Assim, as atividades são planejadas com alunos e professores interagindo com o 

Coordenador de Área.  

 Para o desenvolvimento da explicação e exposição desse projeto conta-se com a 

integração de todos os professores, funcionários, colaboradores, juntamente com os pais dos 

alunos e a comunidade externa. 

Busca conceitos de vários profissionais da área da saúde para que juntamente com o 

corpo docente consiga obter um melhor entendimento e interação do referido assunto, de 



forma que abranja as diferentes disciplinas e influencie os alunos do ensino fundamental e 

médio. 

Admite-se estes métodos (colaborativa, Integrativa e multidisciplinar) porque se 

procura com este projeto conhecer a fundo a realidade dos jovens, adultos e dos alunos da 

melhor idade e os conhecimentos básicos sobre o tema abordado. 

No que se refere ao conteúdo, dá-se ênfase a gravidez na adolescência e seus índices 

nas diferentes regiões do país; Violência: Sexual e a diversas formas de diversidade; 

Contraceptivos e anticoncepcionais; Tabu como virgindade e homossexualidade e drogras 

ilícitas ou não ilícitas, masturbação feminina e masculina; Gêneros: Masculino, Feminino; 

Simbologia dos diferentes gêneros sexuais; Textos da literatura brasileira e portuguesa que 

relatam casos de homossexualidade, sexualidade e diversidade naqueles períodos; 

Constituição química dos diferentes tipos de contraceptivos e anticoncepcionais e suas 

indicações e contra-indicações. 

Filmes: Para que time ele joga; Cazuza; Somente elas; Meu querido companheiro; 

Diário de um adolescente; A gaiola das loucas; Meu amor de verão, dentre outros que poderão 

ser utilizados para discussão dos temas relacionados ao projeto; Músicas: Pais e filhos 

(Legião Urbana); Minha alma (O Rappa); Dias de Luta (Charlie Brown Jr); Teto de Vidro 

(Pitty); Brasileiro (Ivete Sangalo); e outras que poderão ser utilizadas para discussão dos 

temas relacionados ao projeto; Teve inicio com os professores, através de uma reunião entre 

os mesmos para se discutir e observar o que é relevante trabalhar neste projeto para atender a 

comunidade escolar na qual se está inserido; 

A partir de então os professores estão trabalhando os temas abordados em suas aulas 

e nas oficinas pedagógicas durante todo o decorrer do ano letivo, sendo estes encontros 

quinzenais, uma vez que este deverá atender os alunos de uma maneira dinâmica e motivada 

para que haja entre eles o interesse de discutir os temas abordados durante o decorrer do ano 

letivo, este também contará com palestras que serão ministradas por profissionais da saúde 

durante todo o ano.  

Tendo continuidade quando se tornar relevante no período de aula conforme a 

disciplina e conteúdo que estiver sendo abordada. Este terá seu termino com a apresentação de 

todos os trabalhos confeccionados durante o projeto em duas etapas a primeira no final do 

primeiro semestre letivo e a segunda no findar do segundo semestre e será apresentado a toda 

a comunidade escolar. 

São realizadas plenárias para saber como este está influenciando na vida diária dos 

alunos. O acompanhamento é feito pelos coordenadores do projeto que fizerem a indicação 



dos jovens e adultos. Além desses profissionais, um aluno representante de cada grupo faz o 

acompanhamento e desenvolve relatórios à medida que o grupo realiza as atividades e os 

repassa para os coordenadores do projeto.   

O acompanhamento dos projetos é feito através de reuniões mensais, previamente 

agendadas entre coordenação, alunos representantes de cada grupo, cujo cronograma deverá 

ser apresentado ao coordenador de projetos, após a apresentação das propostas. Descrever os 

artefatos a serem gerados pelo projeto e de quem são as responsabilidades.  

 

UMA ATITUDE PARA CURTIR A VIDA. 

 

De acordo com dados da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), os índices de violência no Brasil cresceram na última 

década de forma preocupante. Em 1991, mais de 30 mil pessoas foram vítimas de homicídio 

no país. Esse número chegou a mais de 45 mil em 2000; um aumento de 50,2%. A mesma 

pesquisa revela que os jovens são as principais vítimas dessa realidade: dos 45.919 óbitos por 

homicídio registrados no ano 2000, 17.762 (38,7%) eram pessoas na faixa de 14 a 25 anos. O 

estudo revela ainda que as crianças e adolescentes tornam-se mais suscetíveis à violência nos 

sábados e domingos. Nos finais de semana, os homicídios contra jovens crescem 73% em 

relação à média registrada nos dias úteis. Diante dessa situação e pensando numa iniciativa 

preventiva contra a violência, a UNESCO propôs a implantação nos estados brasileiros do 

Programa Abrindo Espaços: Educação e Cultura de Paz. 

A gravidez precoce é uma das ocorrências mais preocupantes relacionadas à 

sexualidade da adolescência, uma vez que a jovem tem que lidar com a tarefa de se tornar 

independente, já que tem um dependente sob sua responsabilidade, o que traz sérias 

consequências para a vida dos adolescentes envolvidos, de seus filhos que nascerão e de suas 

famílias. Hoje em dia a grande maioria dessas adolescentes não têm condições financeiras 

nem emocionais para assumir a maternidade e, por causa da repressão familiar, muitas delas 

fogem de casa e quase todas abandonam os estudos. Com isto a Pesquisa Nacional em 

Demografia e Saúde, de 1996, mostrou um dado alarmante; 14% das adolescentes já tinham 

pelo menos um filho e as jovens mais pobres apresentavam fecundidade dez vezes maior. 

Entre as garotas grávidas atendidas pelo SUS no período de 1993 a 1998, houve aumento de 

31% dos casos de meninas grávidas entre 10 e 14 anos. Nesses cinco anos, 50 mil 

adolescentes foram parar nos hospitais públicos devido a complicações de abortos 

clandestinos. Quase três mil na faixa dos 10 a 14 anos.  



Isto ainda ocorre mesmo se sabendo que a pratica do aborto é proibida no Brasil, 

salvo em casos específicos, se sabe também que mais da metade das adolescentes grávidas da 

classe média alta, fazem uso dessa prática, quando não podem ou não querem essa gestação 

(de acordo com os dados da ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância - ano 6, nº 

277, setembro de 2002). 

Isso não quer dizer que as adolescentes pertencentes a uma classe social mais baixa 

não praticam o aborto, as mesmas praticam, porém de forma mais arriscada pois, utilizam 

métodos caseiros que uma "amiga" disse que dá certo, objetos pontiagudos para atravessarem 

o canal do útero, remédios sem indicação médica, colocando assim em risco muito maior a 

sua vida, do que se fosse feito por um profissional qualificado num local adequado. 

Já uma vez constatada a gravidez, se a família da adolescente for capaz de acolher o 

novo fato com harmonia, respeito e colaboração, esta gravidez tem maior probabilidade de ser 

levada a termo normalmente e sem grandes transtornos. Porém, havendo rejeição, conflitos 

traumáticos de relacionamento, punições atrozes e incompreensão, a adolescente poderá 

sentir-se profundamente só nesta experiência difícil e desconhecida, poderá correr o risco de 

procurar abortar, sair de casa, submeter-se a toda sorte de atitudes que, acredita, “resolverão” 

seu problema. O bem-estar afetivo da adolescente grávida é muito importante para si própria, 

para o desenvolvimento da gravidez e para a vida do bebê. A adolescente grávida, 

principalmente a solteira e não planejada, precisa encarar sua gravidez a partir do valor da 

vida que nela habita, precisa sentir segurança e apoio necessários para seu conforto afetivo, 

precisa dispor bastante de um diálogo esclarecedor e, finalmente, da presença constante de 

amor e solidariedade que a ajude nos altos e baixos emocionais, comuns na gravidez, até o 

nascimento de seu bebê.  

E por considerar também que no país o índice de homofobia vem aumentando a cada 

dia mais, é interessante esclarecer para os alunos a importância de saber respeitar a si e a seu 

próximo independente de sua raça, religião, opção sexual poder aquisitivo e educação, pois 

sabemos que independente da idade tanto os jovens quanto os adultos muitas vezes agem sem 

pensar, fazem o que os amigos fazem e não analisam o dano de seus fatos. 

 

Rebeldes e impulsivos, os adolescentes testam seus limites e põem a 

vida em risco rotineiramente. Comportamentos típicos da idade, 

como a prática de esportes radicais, a descoberta do álcool, sexo, 

drogas e o gosto pela velocidade, às vezes deixam saldo trágico. 

Some-se a isso a criminalidade impera nas grandes cidades, e está 

criando um cenário de preocupação para os pais. O que fazer? 

Segura-los em casa? Adotar uma postura rígida e intolerante? Não 



adianta, dizem os especialistas. O problema é mais complexo que 

isso. Impor limites é tão importante quanto saber entender as atitudes 

típicas da idade. A única coisa que se deve perseguir obstinadamente 

é a abertura do diálogo para que, no momento em que o adolescente 

tende dar o vôo de independência, possa ter um referencial que o 

guie. Revista Veja, Especial Família 13/06/2001 De.1704ª p. 20-24 

 

E considerando a Declaração universal dos Direitos Humanos conforme o artigo 2-

“Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 

outra condição.” Justifica-se a necessidade de que todos os membros desta unidade escolar 

reflitam suas ações e práticas educativas, visando o respeito mútuo que um indivíduo deve ter 

para com o outro independente de suas opções de vida. 

Nesse projeto os educadores recebem textos relacionados ao tema, para serem 

debatidos de forma que cada qual se posicione, argumentando e até mesmo fazendo 

depoimentos sobre o assunto.  

Em si tratando das drogas deve se relembrar que as pesquisas recentes apontam que 

os principais motivos que levam jovens e adultos a utilizar drogas são: dificuldade de 

agüentar situações difíceis, curiosidade, influência de colegas, busca por sensações de prazer, 

ficar calmo, vontade, desejo de fuga de problemas sociais econômicos e principalmente 

familiares, coragem, hábito, dependência, rituais, servir de estimulantes, facilidades de acesso. 

E se percebe que alguns jovens e adultos estão se envolvendo nesse mundo obscuro em busca 

de respostas que nem eles mesmos conseguem obter. Sabe-se que independente destas serem 

licitas ou ilícitas ambas fazem mal a saúde e podem ocasionar para o individuo dependência 

química, visto que algumas drogas podem surtir pouco efeito numa pessoa e afetar 

severamente a outra, ou até provocar os efeitos contrários aos esperados, sabe-se também que 

muitos jovens e adultos fazem o uso de mais de um tipo de drogas e esta combinação de 

múltiplas drogas pode provocar reações adversas muito superiores à simples soma das reações 

adversas esperadas, podendo até mesmo ocasionar a morte do usuário. 

Sendo assim esse trabalho deve ser continuo visando a conscientização dos mesmos 

para que quem já entrou para esse caminho busque a saída e quem ainda não entrou 

permaneça longe, pois segundo pesquisas o retorno à vida saudável é difícil, mas não 

impossível. 

A sociedade contemporânea precisa entender que o homem está agregado a diversos 

setores importantes, como na segurança, na saúde, e no econômico. Não tem como realizar 



uma projeção de apenas um setor, deve fazer em conjunto, com todos os institutos, uma força 

tarefa. Tudo isso, de um modo racional de controle, cujo objetivo está comprometido com a 

saúde pública, garantidora do princípio de dignidade da pessoa humana, liberdades 

individuais e do respeito à privacidade. 

 

CONCLUSÃO  

 

Diante dos trabalhos desenvolvidos que têm sido desenvolvidos tem se verificado 

ações mais crítica no comportamento dos alunos, tendo em vista que muitos deles não detém 

de diálogo em suas casas e por isto muitas vezes desconhecem a importância de se ter uma 

vida na qual os mesmos possam desfrutar de sua adolescência de maneira  saudável, sendo 

assim faz-se necessário trabalhar com temas como drogas, homofobia e sexualidade em todos 

os momentos com estes, para que os mesmos tenham oportunidade de conhecer e respeitar a 

si próprio e as pessoas com as quais eles convivem. 

E por ter ciência de que estes temas são relevantes na atualidade é que os professores 

juntamente com a comunidade escolar vê a necessidade de se trabalhar durante todo ano 

letivo na busca de melhores resultados, por isto este trabalho se mantém em desenvolvimento 

na unidade escolar. 
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