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A presente propositura tem o propósito de instituir o programa Saúde Sexual e 
Reprodutiva na Escola.  
De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS, cerca de 50% das novas 
infecções pelo HIV ocorrem na adolescência. Estima-se que 11,8 milhões de jovens 
de 15 a 24 anos vivem na atualidade com HIV/AIDS em todo o mundo (Jeolás & 
Ferrari, 2003).  
No Brasil, mais de 20% da população é constituída por crianças e adolescentes 
entre 10 e 19 anos de idade. Dados do Ministério da Saúde comprovam que 
aproximadamente 70% dos casos de AIDS ocorrem em indivíduos entre 20 e 39 
anos, sendo que uma parcela considerável dos mesmos contraiu o vírus durante a 
adolescência (BRASIL, 2006).  
Se associarmos estes dados ao fato de que a cada ano, um contingente de 4 
milhões de jovens torna-se ativo sexualmente no país, é compreensível considerar 
o início precoce da vida sexual, sem métodos de proteção, como o principal fator de 
risco para a contaminação.  
A vulnerabilidade do jovem também vem sendo apontada em relação à gravidez. 
No Brasil, em torno de um milhão de meninas ficam grávidas anualmente antes dos 
20 anos de idade (BRASIL, 2008). Nesta faixa etária, cerca de 700 mil partos 
ocorrem dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e 150-200 mil fora da rede oficial 
de atendimentos.  
Esta situação gera um círculo vicioso, influenciando também a crescente incidência 
de HIV/AIDS em mulheres, predominantemente jovens e pobres (BRASIL, 2011).  
Por outra parte, a prática da orientação sexual nas escolas, inserida nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais há quase 12 anos como forma de contornar estes problemas, 
ainda constitui um desafio. Primeiro, porque a sexualidade não é precisa e exige do 
professor convicção pessoal e institucional, além de um adequado preparo para 
abordar questões a ela relacionadas. E segundo, por que ainda é permeada por 
tabus e preconceitos que tornam difícil ao educador aproveitar as oportunidades do 
cotidiano escolar e intervir positivamente na orientação sexual dos alunos. Agrava 
ainda mais a situação, o fato das famílias terem delegado na escola as suas 
responsabilidades “formativas”, como consequência da falta de tempo e 
competência para tratar destes e outros temas.  
Finalmente, as campanhas de prevenção têm tradicionalmente incorrido no 
imediatismo de achar que a camisinha resolve todos os problemas, deixando de 
lado outras medidas de redução de risco, igualmente importantes, como a 
orientação sobre o início da vida sexual, para os que optam por ela; a redução do 
número de parceiros, o resgate da fidelidade, a prática da masturbação, etc.  
Outros problemas como o abuso de drogas lícitas/ilícitas e a violência juvenil, 
infelizmente subdimnesionados no universo escolar, permeiam a realidade de 
alguns jovens, comprometendo o seu desenvolvimento comportamental e social, 
contribuindo ainda mais com agravos à saúde.  
Portanto, urge que estratégias eficazes sejam criadas e a escola é um espaço 
privilegiado para isto, por vários motivos: por seu próprio objetivo, que é promover 
uma educação integral orientada ao desenvolvimento de capacidades que facilitem 
a inclusão e adaptação das pessoas a uma sociedade mutável; porque trabalha com 
indivíduos que, pela sua idade, ainda não tem estabelecido hábitos prejudiciais para 
a saúde; pela disponibilidade de profissionais e recursos pedagógicos que reforçam 
ações durante a formação do educando; e finalmente, pelo fato do estudante 
apropriar-se do conhecimento, envolvendo seus pares, familiares e amigos, 
convertendo-se em um verdadeiro “vetor de educação”.  



Qualquer programa que objetive a promoção da saúde e mudanças no estilo de 
vida, deve necessariamente adotar uma metodologia participativa e para tal, os 
atores tem de ser ouvidos, enquanto integrantes do processo. É preciso fomentar 
espaços de discussão que permitam ao adolescente se aproximar à linguagem 
racional do discurso preventivo e ao educador, reconhecer simbolismos e 
expressões vindas deste, que possam traduzir valores e orientar ações.  
Consolidar espaços de discussão permanente nas escolas, assim como assegurar o 
acolhimento das demandas dos jovens nos serviços de saúde, auxiliará no processo 
da tomada de decisões sobre a vida sexual e reprodutiva, de forma mais madura e 
consciente.  
Diante do exposto, considerando a relevância do tema, bem como o interesse 
público envolvido, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da 
presente propositura.  
 


