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Resumo
A iniciação sexual precoce entre os jovens e a curiosidade própria da idade em relação à
sexualidade exige do professor preparo para trabalhar a complexidade desse tema com os
adolescentes. É sabido que o livro didático ao apresentar o conteúdo de reprodução
humana limita-se a descrever a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino e
feminino e o mecanismo de reprodução. Problemas relacionados ao conteúdo, como as
doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez na adolescência (precoce ou indesejada)
são apresentados de forma superficial e descontextualizados do universo dos educandos.
Esta pesquisa teve como objetivo utilizar a metodologia da aprendizagem baseada em
problemas para despertar a consciência crítica e criativa dos alunos sobre prevenção das
doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez precoce, contribuindo para o
enriquecimento do conhecimento sistêmico, fonte geradora de um efetivo aprendizado
em sala de aula. Os resultados obtidos mostraram que o estudo contribuiu para esclarecer
mitos e preconceitos em torno da sexualidade além de ter introduzido discussões sobre a
autoestima, projeto de vida e protagonismo juvenil. As discussões reforçaram o enfoque
de equidade de gênero e, consequentemente, o empoderamento das mulheres. O método
parece ainda ter sido eficaz em oferecer aos alunos uma visão global sobre o pensamento
crítico criativo e oportunidade de discussão sobre as questões abordadas, além de
proporcionar o exercício e desenvolvimento de habilidades e atitudes consideradas
importantes para estudantes do ensino médio. A implementação também parece ter sido
capaz de sensibilizar a maioria dos estudantes, para a existência de métodos de instrução
alternativos à sala de aula convencional.
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