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 (...) O professor quando permite harmonizar-se diante dos problemas dos alunos, ele passa a 

entender a visão do mundo do seu aluno favorecendo assim a relações criando um ambiente 

agradável e estimulante para vencer, é necessário por parte dele e de todo educador se colocar 

no lugar do aluno.  

(Rocha e Oliveira, 2009) 
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RESUMO 

 A adolescência é um momento da vida em que o ser humano passa por um 

processo da saída da vida infantil para a vida adulta, onde experimenta mudanças físicas, 

psicológicas e sociais que podem influir em seu projeto de vida. Nesse contexto, esse trabalho 

tem como objetivo trazer reflexões sobre questões relacionadas à fase da adolescência que 

sirvam para orientação do professor de educação física que em suas aulas se deparam com 

alunos nessa faze de desenvolvimento. Para isso realizamos uma pesquisa exploratória de 

cunho qualitativo, a partir da qual dialogamos com diversos autores sobre a adolescência 

realizando também reflexões sobre a concepção de corporeidade, sexualidade, autoestima e 

gravidez; que se constituem em fatores conturbadores vivenciados nessa fase de vida.  

 Palavras-chave: Educação Física; Projeto de vida; Adolescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ABSTRACT 

 Adolescence is a time of life when the human being goes through a process the child 

life to adulthood, where he experiences physical, psychological and social changes that can 

influence your project to life. In this context, this work aims to bring reflections on issues 

related to adolescent phase to orientation of physical education teacher in their classes they 

run into students that do. For this we conducted an exploratory research of qualitative nature, 

from which a dialog with several authors about adolescence performing also reflections on the 

design of corporality, sexuality, self-esteem and pregnancy; What are conturbadores factors 

experienced during this phase of life. 

 

 Keywords: physical education; Life project; Adolescence. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo está em constante mudança e os seres humanos que nele habitam é que 

são responsáveis por essas. Podemos então entender que o homem, através da comunicação 

que estabelece no mundo e com o mundo a sua volta, é influenciador e influenciado por esse 

meio. 

No decorrer da história o corpo ganhou diferentes sentidos e significados, desde 

sua endemonização até a sua sacralização; da supremacia da mente sobre o corpo e até de sua 

visão biológica até seu entendimento como construção cultural. A compreensão cultural do 

corpo faz com que ao estabelecer relações com outros corpos e com o mundo onde habita, não 

seja compreendido apenas por sua dimensão física, mas por todas as questões que envolvem o 

ser humano como sua cultura, sua história, e suas vivências.  

A escolha e interesse por abordar essa temática, partiu de experiências que 

vivenciei em dois projetos que participei durante meu processo de graduação: um na área de 

saúde (PROPET/ Rede Cegonha) e outro em iniciação a docência (PIBID) quando tive a 

oportunidade de trabalhar com adolescentes grávidas. Esse fato aguçou minha curiosidade no 

sentido de compreender questões sociais desse período de vida tão cheio de problemáticas e 

que temos que lidar nas aulas de educação física desenvolvidas na escola. Dentre essas 

problemáticas apresentamos maior destaque aquelas relacionadas às adolescentes grávidas. 

Assim o objetivo deste trabalho é apresentar reflexões acerca de algumas questões 

relacionadas à fase da adolescência; apresentando considerações que possam auxiliar o 

professor de educação física na orientação de adolescentes em suas aulas, especialmente para 

aquelas que estão grávidas. 

Uma proposta que pretende discutir problemas da adolescência, não pode deixar 

de abordar questões que nos leve a uma concepção não dualista de sujeito; assim como 

aquelas relacionadas à sexualidade e a autoestima, conflitos se fazem presente nessa fase de 

desenvolvimento humano. Também é pertinente buscarmos maiores subsídios para entender a 

relação que se estabelece entre o projeto de vida, a formação da identidade dos adolescentes, 

em especial daqueles que vivenciam a gravidez, nem sempre desejada. Nesse sentido, a 
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educação física pode ser compreendida como uma disciplina voltada a formação humana que 

não tem como foco apenas o aprimoramento motor do corpo. 

Partindo desse entendimento o trabalho apresenta em seu primeiro capítulo uma 

breve reflexão a cerca da visão dualista de homem e de seu entendimento enquanto 

corporeidade, assim estabelece diálogo com alguns autores a fim de apresentar concepções de 

corporeidade, a ser trabalhada pelo professor de educação física em suas aulas, que possa 

contribuir para o maior entendimento das mudanças ocorridas nessa fase de vida dos alunos. 

No segundo capítulo, serão tratadas as questões da corporeidade na adolescência, com 

aspectos presentes nessa fase e a conceituação de alguns fatores correlatos. No capítulo 

seguinte, a gravidez na adolescência e o projeto de vida presentes serão destacados para um 

melhor entendimento dos fatores intervenientes no processo de formação de identidade e 

perspectiva de vida nessa fase de desenvolvimento. No quarto capítulo, que tem como título, a 

Educação Física e a gravidez na adolescência, serão abordadas as características das aulas de 

educação física para que haja uma inclusão dessas alunas. As considerações finais do trabalho 

destacam os pontos relevantes ligados ao objetivo almejado.  

Não temos dúvidas em afirmar que as questões tratadas nesse trabalho, não se 

esgotaram, mas acreditamos que podem contribuir para dar foco a essa temática, e no caso de 

seu autor é o início de estudo mais aprofundado para ações pedagógicas com adolescentes 

embasadas e contextualizadas. 
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1- CORPOREIDADE  

 

Nossa cultura tem sido marcada por uma compreensão do homem a partir de uma 

visualização dualista. Segundo Freire (1991) nessa perspectiva o corpo é visto apenas como 

matéria e o espírito como algo ligado a eternidade.  Essa compreensão acaba por marcar uma 

hierarquização que coloca o espírito superior ao corpo. Esse mesmo entendimento é 

partilhado por Santin (2003) para quem a herança cultural presente na sociedade, nos leva a 

pensar 

 “(...) o homem a partir do espírito, ou da alma, ou da consciência. Desde a 

antropologia teocêntrica da imagem e semelhança de Deus, através do barro e do 

sopro da tradição bíblica e da sua continuidade de alma e corpo da doutrina cristã, 

passando pelo antropocentrismo grego, expresso na psique e soma, chegando ao 

cogito cartesiano do "eu penso, logo existo" e concluindo que todas as formas e 

compreensões da oposição entre consciência e corpo, somos sempre levados a 

pensar o homem dualisticamente.” (p. 63) 

Partindo de um enfoque antropológico, esse mesmo autor entende que é 

necessário compreendermos o homem como um todo social e cultural. 

Santin (2003) ainda informa que dentro desse dualismo é dado um valor para a 

parte espiritual, psíquica ou intelectual e parte corpórea como serviço, peso, fraqueza, etc. 

Nesse contexto, o trabalho pedagógico é traçado através de uma ideologia de corpo que se 

coloca a serviço de um ideal de desempenhos ou performances, de corpo dominado e de 

supremacia ideológica.  

Na era do cristianismo contribuiu para uma visão de homem constituído por um 

corpo e uma alma que era marcada pelo pecado da carne. Segundo Olivier (1995) “talvez ter 

um corpo, ao invés de ser um, nos afastasse da angústia diante da morte e da decomposição da 

matéria” (p. 45). Ainda segundo seus estudos a ideia de ter um corpo, significa dispor dele 

como bem entender; fazendo com que ele se cale e se submeta aquele que o possuí, 

estabelecendo uma relação “de posse e não de conhecimento íntimo" (OLIVIER, 1995: 47). 

As análises de Santin (2003) sobre o princípio do uso do corpo corroboram para o 

entendimento de que esse seja suplantado “pela ideia de ser corpo, isto é, de viver o corpo, de 

sentir-se corpo.” (p.67). Tal compreensão alinhada entre Olivier (1995) e Santin (2003) 

permite ver o indivíduo não mais homogênio e sim heterogênio, sendo o único capaz de 
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testemunhar suas experiências ao decorrer da vida, que o faz mergulhar na complexa “rede de 

inter-relações a partir da qual constrói sua vivência singular” (OLIVIER, 1995: 45). Ainda de 

acordo com Olivier (1995) “essas relações trazem marcas entre corpos, almas e no mundo em 

que elas se manifestam. Ocorrendo transformações no corpo humano numa corporeidade, ou 

seja, numa unidade expressiva da existência.” (p. 45 e 46). 

“Tendo o corpo como referencial do mundo” Fabrin (2005) entende a 

corporeidade como corpo e mente responsáveis pelos movimentos, pensamentos e emoções 

do ser humano; inserindo o homem no mundo e em sua realidade, o entendendo como ser 

social, cultural, político. Nas suas observações Fabrin (2005) analisa o indivíduo como todo e 

não mais, em partes. Essa ideia corrobora o entendimento de Olivier (1995), de que essa visão 

de homem não limita sua compreensão ao que é determinado pela anatomia e pela fisiologia, 

ampliando sua concepção ao que é construído nas relações sócio–históricas que traz marcas 

individualizadas. (OLIVIER, 1995).  

Nesse caminho Santin (2003) alerta que “à medida que nós vivemos a 

corporeidade ou nos sentimos corpo, nos tornamos significativos a nós mesmos e aos outros”. 

(pg. 67). Essa concepção de corporeidade, faz com que o ser humano perceba o mundo que o 

cerca, estabelecendo as relações sociais que afetam diretamente sua forma de pensar, sentir e 

agir, e que o torna reprodutor e produtor de cultura, ou seja, é a partir da nossa corporeidade 

que nos inserimos em uma cultura, mas também é através dela que podemos interagir e atuar 

modificando essa cultura. 

Outra ideia que entendemos necessita está presente em uma concepção de 

corporeidade é apontada por Assmann e Moreira (ano apud FABRIN, s/d), segundo esses 

estudiosos a corporeidade não possuí apenas as marcas do tempo e da história que foram 

inscritas por outros, mas possuí as marcas que ativamente o sujeito escolheu.  

Nesse sentido “este corpo expressivo e significativo não é uma simples coleção de 

órgãos, não é uma representação na consciência, não é um objeto externo; presença que eu 

posso explorar: ele é uma permanência que eu vivencio” (OLIVIER, 1995, p. 46).  

Nessa perspectiva podemos entender que “o homem é corporeidade, e como tal, é 

movimento, é gesto, é expressividade, é presença.” (SANTIN, 2003, p. 35). Por esta razão, a 
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ideia e sentimentos que temos sobre nós mesmos, certamente dará forma ao que somos na 

configuração de ser e estar no mundo, ou seja, na trajetória de vida do indivíduo.  

 

 

2-  A CORPOREIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

 

Ao longo da vida, ou seja, desde o nascimento até a morte, o corpo do ser humano 

sofre transformações. Na adolescência principalmente, estes fatores são mais visíveis. 

Conforme afirmam Macedo, Gobbi e Waschburger (2009), “Na adolescência, o tema central 

que o jovem depara é o da ressignificação de sua identidade. O adolescente precisa lidar com 

as intensas mudanças físicas e psíquicas as quais terão, inevitavelmente, efeitos em sua 

inserção social, política e cultural” (p. 91).  

Grande parte dessas transformações pode ser previsível como aquelas referentes 

aos fatores hormonais. Outras, no entanto, não tão desejáveis como aquelas ligadas a aspectos 

estéticos como engordar, ter espinhas, etc. Muitas das vezes, esses corpos também ficam 

marcados por questões relacionadas às dimensões afetivas e sociais. Possivelmente esta é a 

razão que Macedo, Gobbi e Waschburger (2009), afirmam que a adolescência é uma idade da 

vida que reúne a experiência de rompimento em relação ao tempo infantil e o movimento em 

direção ao crescimento, a um tempo futuro” (p. 91). Nesse contexto, é possível considerar que 

o ser humano se constrói e se modifica a cada dia, através das relações que estabelece, e nos 

diferentes espaços em que atua na sociedade. 

Essa fase, tão marcado por diversas transformações e pelo surgimento de dúvidas 

e indagações denominado de adolescência, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA)
1
 corresponde à faixa etária que vai dos 12 aos 18 anos de idade, é um “período de 

transição entre a infância e a idade adulta, durante o qual os caracteres sexuais secundários 

                                                           
1
 O ECA é constituído por um conjunto de normas jurídicas que tem como objetivo a proteção da criança e do 

adolescente. Instituído pela Lei 8069 de 13 de julho de 1990, regulamenta os direitos das crianças e adolescentes, 

baseado na Constituição Federal de 1988. Essa legislação estabelece o conceito de criança e adolescente 

considerando a faixa etária em que o indivíduo se encontra. 
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aparecem, o estirão puberal ocorre, e profundas mudanças psicológicas acontecem” (SILVA e 

ADAN, 2003 P. 422).  

É esse processo de crescimento e desenvolvimento vivido pelo ser humano que 

Hall (2000) considera ser demarcado por um momento de transição, que se caracteriza pela 

inserção gradativa do indivíduo no mundo adulto como um rito de passagem ligado a uma 

dimensão orgânica, mas também a uma dimensão histórico-social.  

Por serem essas transformações extremamente significativas, tendo em vista que 

esses indivíduos se defrontam com uma fase bastante conturbada, Macedo, Gobbi e 

Waschburger (2009) observam que os “movimentos da adolescência podem ser comparados à 

ideia de desacomodação.” (p. 92) Os mesmos autores ainda consideram que “A 

desacomodação necessária e intrínseca à vivência da adolescência possibilita, ao aliar-se à 

capacidade de reorganização, situar o já vivido em espaços que não impeçam e, ao contrário, 

estimulem, a busca pelo novo.” (Macedo; Gobbi; Waschburger; 2009: p.92) 

Provavelmente, essas sejam as razões que levam ao fato de que essa seja a etapa 

de vida onde surge uma série de questões novas relativas ao corpo, tais como: a sexualidade; a 

formação da sua identidade de gênero e da identidade sexual; a construção dos estereótipos; a 

adesão aos padrões de beleza socialmente determinados (estética); o culto ao corpo, a 

construção da imagem corporal. A não aceitação social por seus pares de sua aparência, 

baseada numa visão padronizada de corpo, podem trazer grandes sofrimentos a esses 

indivíduos.  

É importante ressaltar que essa influência não ocorre apenas por questões 

biológicas e cronológicas, mas também por questões culturais influenciando suas atitudes, seu 

comportamento sexual e a forma como se coloca diante da sociedade, da família, dos amigos 

(DAMIANI, 2003).  

De acordo com Martins (2010) essas influências interferem na busca do 

adolescente por uma identidade de grupo que o faça sentir-se aceito socialmente e que 

influência sua boa estima e a aceitação de si próprio. 

Em meio ao biológico, psicológico e social, que norteiam a sexualidade, o 

adolescente passa por conflitos que interferem diretamente em sua autoestima. Segundo Maia 

(2005) a autoestima é 

“...a opinião acerca de si (auto-conceito), somada ao valor ou sentimento que se tem 

de si mesmo (amor próprio, auto-valorização), adicionado a todos os demais 

comportamentos e pensamentos que demonstrem a confiança, segurança e valor que 
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o indivíduo dá a si (auto-confiança), nas relações e interações com outras pessoas e 

com o mundo. Então, não estamos falando apenas de um sentimento que temos por 

nós mesmos. Mais que isso, estamos falando de pensamentos e comportamentos que 

temos relacionados a nós mesmos.”. (p.2) 

Já Erikson (1972), destaca que essa é uma fase de moratória psicossocial em que o 

adolescente procura a continuidade, integra várias identidades e experimenta papéis que o vão 

preparar para as exigências da idade adulta. E essa construção da identidade assume um papel 

central na vida do adolescente e encontra-se intimamente relacionada com a formação da 

autoestima. 

Nesse contexto, surge um corpo dotado de sentimentos, prazer, individualidade, 

sensibilidade e que está sempre em modificação. Levando a dizer que a presença de 

problemas relacionados à como lidar com tantas mudanças corporais e conflitos interiores 

sobre si, pressiona e influência o adolescente em sua construção de identidade social. 

(FARIA, 2005) 

Esses diferentes papéis que o adolescente começa a conhecer e a desempenhar, 

podem por vezes desenvolver certos conceitos que são irrealistas, devido a normas, exigências 

e competições, que estão presentes nos meios em que ele está inserido como a escola, família, 

grupo de amigos, dentre outros. Capazes de causar consequências de distorção ou 

supervalorização do que os outros acham dele, interferindo, sobretudo na hora dele mesmo 

definir a opinião de si próprio; o que acaba levando a se definir a partir da opinião do outro e 

não de si mesmo, podendo causar uma falsa identidade de si. (FARIA, 2005) 

Segundo Faria (2005) alguns adolescentes entram em desafios que vão além de 

sua capacidade de resolução naquele momento e acabam frustrados por não conseguir 

alcançar o resultado que se espera dele. Outros, por se acharem frágeis acabam não aceitando 

o desafio para não ficar exposta a opinião dos outros. E isso, pode causar problemas de 

aceitação de seus corpos, de acreditar em si mesmo e de sua capacidade de realização; 

causando ansiedade, desajustes emocionais e até mesmo a depressão.  

É nesse momento quando ele não consegue lidar com essas situações e com o seu 

corpo que começa a pedir, sentir e proporcionar novas sensações; causando questionamentos 

que precisam ser respondidos para que consiga lidar com tudo isso e que o entendimento de 

corporeidade é fundamental para que o adolescente tenha um entendimento do corpo além do 
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biológico. Essa compreensão pode ajudando na construção de uma identidade corporal 

desvinculada de padronizações. 

Diante disso, é importante a escola tematizar as concepções de corporeidade e a 

forma como esse entendimento pode ajudar a refletindo sobre si mesmo nessa fase de tantos 

conflitos e mudanças. Nesse contexto, é importante o professor possuir conhecimentos que 

lhes permita responder suas indagações e dúvidas de forma consciente dando aos mesmos 

conhecimentos para decidir de forma autônoma que tipo de ser humano quer ser. 

 

 

3- A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E O PROJETO DE VIDA. 

 

Nos dias atuais, concepções e valores característicos da sociedade capitalista vêm 

se modificando, os tabus e determinantes sociais referentes à virgindade, ao casamento, a 

maternidade, ao amor, e os papéis sexuais dentro das relações conjugais e sociais ganham 

novos contornos (MOREIRA, VIANA,
 

QUEIROZ, JORGE; 2008). Segundo Amaral e 

Coelho (2002) em nossa sociedade o “Projeto de Vida” dos sujeitos transita em torno do 

mesmo cumprir com êxito os papéis sociais que lhes são pré-determinado. Os autores 

apresentam como exemplo desse êxito conseguir destaque na profissão e casar e ter uma 

família “bem organizada”, porém se o ser humano não cumprir esse modelo, será classificado, 

por exemplo, como: inconsequente, fracassado, dentre outras coisas.  

Nesse contexto o não atendimento as pré-determinações sócias tem influência na 

formação da “autoestima”, ou como denomina Goffman (1982) da “identidade do eu”. Para 

essa autora se essa identidade é construída por uma influência maior do senso comum “o 

indivíduo corre o risco de introjetar em si os mesmos preconceitos que a sociedade tem em 

relação a ele (passando a ter preconceito contra si mesmo)” (p.9).   

Já ao falar sobre a forma como o ser humano é levado ao consumismo na 

sociedade capitalista Pelbart (2003) diz que não somos consumidores apenas de mercadorias, 

mas de formas de vida e subjetividades, que deveriam ser únicas e não padronizadas, ou seja, 

“através dos fluxos de imagem, de informação, de conhecimento e de serviços que 
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acessamos constantemente, absorvemos maneiras de viver e sentidos de vida” 

(p.1), que acabamos aderindo como nossas.  

 Diante do exposto entendemos que tanto a subjetividade individual quanto a 

coletiva, é construída a partir da influência dos determinantes presentes na sociedade 

capitalista impondo o que Pelbart (2003) chama de “comercialização” de uma vida que cause 

inveja, seja segura e feliz. Assim a mídia promove a desvalorização da cultura local, para que 

haja produção de novas subjetividades, novos desejos de consumo e de necessidades de se 

sentir aceito e parte da sociedade. (HUBNER, 2012). 

Nesse contexto podemos dizer que o “Projeto de Vida” de cada ser humano é 

único, pois cada um responde de forma diferente aos determinantes sociais estabelecidos no 

espaço social em que vive. Um pensamento que aponta a possibilidade de fugir dessas 

determinações é apresentado por Le Bon (1963) que vê nas multidões, a capacidade de 

desequilibrar a ordem estabelecida pelo sistema, a partir da aglutinação de individualidades 

em torno de um objetivo comum. No entendimento desse autor, uma multidão (massa que tem 

como instrumento produzir a própria vida, sem pautar em modelos já impostos) é 

potencialmente capaz de produzir diversas estratégias de resistências a esses “modelos” e 

inaugurar novas formas de vida, além daquela imposta como padrão.  

Nesse sentido podemos dizer que a construção cultural de uma sociedade está 

relacionada ao modo como nela se organiza e realiza os saberes e práticas sociais. Assim 

podemos compreender o indivíduo como produtor dessa cultura, mas também como alguém 

capaz de reconstruir-se. Nesse mesmo caminho Bandura (2008) afirma que o ser humano não 

pode ser considerado um ser totalmente influenciado pelo meio, pois não é um ser passivo, 

mas um sujeito capaz de produzir, reproduzir e reconstruir cultura. Assim podemos dizer que 

a construção de nossa subjetividade é influenciada por modelo pré-estabelecido que 

inconscientemente acabamos copiando, mas segundo o pensamento defendido por Bandura  

(2008), somos capazes de mudar a nós mesmos, mesmo estando inserido nesse meio. 

Diante do exposto, podemos entender que o que tem sido balizador do “Projeto de 

Vida” e da construção da subjetividade na adolescência nos dias de hoje são: os conflitos 

entre as gerações, a pressão social, o desconhecimento do corpo, a omissão da família/escola 

sobre assuntos pertinentes a essa fase, o pouco envolvimento dos serviços públicos, o 
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bombardeamento ativo da mídia, através de programas, novelas e etc., aguçando o desejo por 

uma vida sexual ativa e as dúvidas e problemas sobre as mudanças corporais e sua 

sexualidade (MOREIRA, VIANA,
 
QUEIROZ, JORGE; 2008).  

Um ponto que gostaríamos de ressaltar nesse momento está relacionado ao que 

chamei ‘bombardeamento ativo da mídia, através de programas, novelas e etc, aguçando o 

desejo por uma vida sexual ativa’. Muitas vezes a falta de reflexão sobre o discurso midiático 

e do diálogo sobre as questões que envolvem sexo, leva o adolescente a um exercício precoce 

de sua sexualidade no intuito de mostrar mais rapidamente ao mundo sua condição de adulto, 

mesmo não estando preparado para isso; e como consequência no deparamos com cada vez 

mais frequência à presença da gravidez indesejada ocorrendo de forma desestruturada na 

adolescência. 

Com certeza a gravidez é um processo de transição que está presente no 

desenvolvimento humano, mas quando ocorre no período da adolescência algumas questões 

merecem atenção, tais como: as mudanças na identidade e nova definição de papéis que o/a 

adolescente terá que exercer, além daqueles novos, que ainda esta aprendendo em decorrência 

desse próprio período. No caso da menina ela passa a ser vista como uma mulher; e dela é 

exigido que se comporte socialmente e emocionalmente como tal. Já do menino é esperado 

que o mesmo assuma responsabilidades como se fosse um pai de família.  

Além de ser considerado um problema social nos dias de hoje, por revelar uma 

prática da sexualidade não segura, com riscos de doenças sexualmente transmissíveis; essa 

gravidez pode acarretar riscos físicos e emocionais.  

Para Moreira et all (2008) a gravidez, assim como a adolescência, são momentos 

delicados na vida do ser humano que requerem atenção e quando acontecem juntas 

intensificam as emoções, os questionamentos provocando mudanças significativas na 

construção de papéis sociais e na construção de subjetividades que iram influenciar o projeto 

de vida dessas pessoas. A menina que passa por um momento de estrema fragilidade, tem 

agora dois papéis novos a desempenhar: o de mulher, que ainda estava em formação e o de 

mãe que deveria viver na fase adulta, mas que agora terá que viver antecipadamente, 

queimando etapas e gerando conflitos, que por vezes causam o abandono do filho ou até 

mesmo o não querer ter o filho (aborto). 
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 Outras questões que podem ser vivenciada pela adolescente nessa situação tem 

relação com: o abandono dos estudos; a repreensão dos pais ou parceiro, que também pode ser 

um adolescente e o despreparo físico, emocional, social e psicológico para exercer um novo 

papel social. Moreira et all (2008) nos lembra que a adolescente, na sociedade moderna, tem 

outros sonhos e necessidades e também não possui condições física, emocional e financeira 

que possa lhes dá suporte na fase adulta. Com isso, é preciso melhor entender como a 

sexualidade é trabalhada no ambiente e no contexto socioeconômico e cultural em que essas 

adolescentes vivem. Percebendo que os conflitos vividos na adolescência, mudam de acordo 

com a sociedade, a cultura, a época e o lugar que esses adolescentes estão inseridos.  

 Entendendo que as regras culturais influenciam, mas não determinam a vida 

dos indivíduos, concordamos com Damiani (2003) quando diz que as regras determinadas 

pela cultura tem influência na vida das pessoas, mas não são elas que determinarão, de fato, 

como se apresentará a realidade. Pois para ele os prováveis motivos que levam a adolescente a 

engravidar tem relação com acreditar que é isso que o namorado quer, ou desejam a liberdade 

da casa dos pais, ou ainda querem ser vistas como adultas, sem contar com as mensagens 

passadas culturalmente. Nesse sentido podemos dizer que as regras culturais influenciam a 

vida do indivíduo, mas não determinam seu Projeto de Vida. 

 

 

  

4- EDUCAÇÃO FÍSICA E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA. 

 

 

Ao começar a apresentar reflexões que possam auxiliar ao professor de educação 

física que atua na escola em lidar com um problema que vem se tronando comum na, a 

gravidez na adolescência, consideramos que entender melhor essa fase de desenvolvimento 

contribui para o esclarecimento das dúvidas e conflitos vivenciados por esses jovens; e isso é 

de fundamental importância para uma disciplina que não tem por objetivo primordial o 

desenvolvimento de habilidades motoras, mas que entende a participação da educação física 

na formação humana. 

Nesse contexto não devemos compreender o homem a partir de uma visão 

dualista, onde a dicotomia entre corpo e mente apresenta o corpo somente como um 
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instrumento para as práticas educativas, mas vislumbrarmos as inúmeras produções humanas 

capazes de acontecer nele e por meio dele.  

Essa educação deve destacar as marcas sócias, históricas, culturais, de gênero e 

etc., como elementos capazes de trazer um sentido de corpo como corporeidade para as 

diferentes disciplinas e assim, proporcionar uma intervenção consciente nos padrões de ser e 

viver, individualidades, marcas e características. Dessa forma é preciso mudar a visão de 

corpo é assim a forma como este é tratado na escola, para que a ação pedagógica não seja 

incentivadora de padronizações que podem levar os adolescentes à formação de uma imagem 

corporal de rejeição e até mesmo de auto-rejeição. 

Dentro dessa perspectiva educacional, acreditamos que as práticas corporais 

proporcionadas pelas aulas de Educação Física poderão trabalhar com os alunos a consciência 

corporal, o autoconhecimento, o desenvolvimento da consciência crítica, trazendo um 

caminho de valorização do ser, por está em descobertas de si mesmo, dos outros e do mundo 

onde vive. Pensando além de regras e proibições sobre o corpo, que interferem no modo dos 

indivíduos de andar, falar, alimentar, expressar; acabando com a repreensão pelas expressões 

do corpo e para isso não vemos melhor espaço que as aulas de Educação Física, quando ela 

proporciona um ambiente para o conhecimento da corporeidade desvendando as marcas 

culturais, sócias e biológicas.  

Dentro desses pré-supostos a abordagem do corpo trará o esclarecimento da 

construção cultural, levando o aluno a se perceber como um agente construtor da cultura e 

pela cultura. É preciso que ele perceba que, enquanto corporeidade, seu corpo é constituído de 

experiências, marcas, histórias. Nesse contexto consideramos as diferentes manifestações da 

cultura corporal como conteúdos capazes de desenvolver nos alunos a autoconfiança, a 

autoestima, a cooperação, o respeito às individualidades, a construção e reconstrução de 

conceitos e atitudes, estabelecendo relações de reciprocidade e de respeito à diversidade; 

dando importância à relação estabelecida entre professor e aluno, para que ocorra 

esclarecimento de todas as dúvidas, curiosidades, anseios, expectativas; considerando com 

atenção e cuidado aquele corpo sujeito (adolescente) que está passando por alterações físicas e 

psicológicas.   

Esses conhecimentos podem auxiliar no esclarecimento sobre como lidar com 

problemáticas sociais como a gravidez na adolescência dentro da Escola. Nesse sentido, a aula 
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de educação física se tornará um lugar onde essa jovem se sentirá ouvida e acolhida, e não 

julgada. Talvez, sentindo-se assim ao invés de largar a escola, ela passará a ver essa 

instituição como lugar de esclarecimento e enriquecimento. Essa mudança no modelo de 

educação talvez possa aproximar a escola do aluno passando a ser verdadeiramente 

significativo na formação humana. Se nada for feito continuaremos vivendo em uma 

sociedade preconceituosa e excludente para aqueles que por ventura não adotem os modelos 

pré-estabelecidos. 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração desse trabalho mostrou a necessidade de aprofundarmos o 

conhecimento e informações sobre a fase da adolescência, para que assim haja competência 

do professor de educação física em lidar com certas situações que não deparamos a todo o 

momento na escola. 

Essas reflexões destinadas à gravidez na adolescência buscam trazer uma reflexão 

sobre o ser humano em si, enfatizando a fase da adolescência; discutindo sobre esse problema 

social e como ele reflete nas relações em um âmbito escolar e social.  

Para tanto, entendemos as aulas de educação física como um espaço de formação 

humana. Onde as reflexões a cerca das concepções de corpo podem servir como momento de 

esclarecimento e formação crítica desses adolescentes. 

Nessa perspectiva o trabalho apresenta um diálogo com diferentes autores sobre a 

visão de corpo; a formação da individualidade, da autoestima, das questões relacionadas à 

sexualidade na adolescência; buscando chamar a atenção do professor de educação física para 

a necessidade de um maior aprofundamento nas mesmas, a fim de dar sentido e significado 

aos conhecimentos trabalhados em sua ação pedagógica com alunos adolescentes. 

Finalmente e sem ter a pretensão de encerar o assunto apontamos a necessidade do 

curso de licenciatura em educação física da UFF, e me arriscaria em dizer o curso de 
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licenciatura em educação física, abordar de forma sistemática esses conhecimentos em suas 

disciplinas pedagógicas. 
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