
 

 

 

                                                                

 
 

A IMPORTÂNCIA DO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PREVENÇÃO

RESUMO  

Em 3 de setembro de 1979, a Lei nº 6.684, passou a regulamentar a profissão dos bacharéis 
e licenciados em Ciências Biológicas, História Natural e Ciências, com habilitação em 
Biologia, atribuindo a esses profissionais a qualificação de biólogos. A educação d
Biológicas ou Biologia está presente na grade curricular de todas as instituições brasileiras, 
tanto públicas quanto particulares, de ensino fundamental e médio, pois é garantida pela Lei 
nº 9.394, uma vez que essa educação é a responsável pelo 
com os conhecimentos científicos referentes à origem da vida, às relações entre os seres 
vivos e ao meio ambiente. Partindo
proporcionam aos estudantes a compreensão de 
complexo corpo humano, este trabalho tem por objetivo demonstrar e destacar a 
importância do protagonismo desses docentes na Campanha Nacional de Prevenção à 
Gravidez na Adolescência. No
empírico e crítico, com base no procedimento técnico teórico
Campanha Nacional de Prevenção à Gravidez na adolescência, sob o viés da relevância do 
trabalho dos professores de Biologia. Em
Pan-Americana da Saúde (OPAS), pelo 
(UNICEF) e pelo Fundo de População das Nações Unidas
obteve a maior taxa de mães juvenis da América Latina, apresen
nascimentos para cada mil adolescentes mulheres, além disso o Nascer no Brasil mostrou 
que em 2016, 66% das gestações juvenis não foram intencionais. Outrossim, segundo a 
OPAS e o UNICEF em 2017, 75% das mães adolescentes abando
consoante o Saúde Brasil em 2019, 15,3 óbitos de bebês foram registrados a cada mil 
nascidos vivos de mães com até 19 anos, representando uma das maiores taxas de 
mortalidade infantil. Diante do exposto, percebe
minimize essa atual conjuntura, desse modo, uma intervenção viável é permitir que os 
docentes de Ciências Biológicas do ensino fundamental e médio trabalhem em conjunto 
com as equipes de Saúde da Família e Atenção Primária, sempre na primeira sem
fevereiro, mês veiculado a Campanha, que geralmente é o período de volta às aulas, 
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3 de setembro de 1979, a Lei nº 6.684, passou a regulamentar a profissão dos bacharéis 
e licenciados em Ciências Biológicas, História Natural e Ciências, com habilitação em 
Biologia, atribuindo a esses profissionais a qualificação de biólogos. A educação d
Biológicas ou Biologia está presente na grade curricular de todas as instituições brasileiras, 
tanto públicas quanto particulares, de ensino fundamental e médio, pois é garantida pela Lei 
nº 9.394, uma vez que essa educação é a responsável pelo primeiro contato dos estudantes 
com os conhecimentos científicos referentes à origem da vida, às relações entre os seres 
vivos e ao meio ambiente. Partindo do princípio de que são os professores de Biologia que 
proporcionam aos estudantes a compreensão de muitos aspectos e características do 
complexo corpo humano, este trabalho tem por objetivo demonstrar e destacar a 
importância do protagonismo desses docentes na Campanha Nacional de Prevenção à 
Gravidez na Adolescência. No que concerne a pesquisa, foi utilizado o método analítico, 
empírico e crítico, com base no procedimento técnico teórico-bibliográfico, especialmente a 
Campanha Nacional de Prevenção à Gravidez na adolescência, sob o viés da relevância do 
trabalho dos professores de Biologia. Em uma sondagem feita em 2018 pela 

(OPAS), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), revelou que o Brasil 

obteve a maior taxa de mães juvenis da América Latina, apresentando a estimativa de 68, 4 
nascimentos para cada mil adolescentes mulheres, além disso o Nascer no Brasil mostrou 
que em 2016, 66% das gestações juvenis não foram intencionais. Outrossim, segundo a 
OPAS e o UNICEF em 2017, 75% das mães adolescentes abandonaram a escola, e 
consoante o Saúde Brasil em 2019, 15,3 óbitos de bebês foram registrados a cada mil 
nascidos vivos de mães com até 19 anos, representando uma das maiores taxas de 
mortalidade infantil. Diante do exposto, percebe-se a necessidade de criar 
minimize essa atual conjuntura, desse modo, uma intervenção viável é permitir que os 
docentes de Ciências Biológicas do ensino fundamental e médio trabalhem em conjunto 
com as equipes de Saúde da Família e Atenção Primária, sempre na primeira sem
fevereiro, mês veiculado a Campanha, que geralmente é o período de volta às aulas, 
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3 de setembro de 1979, a Lei nº 6.684, passou a regulamentar a profissão dos bacharéis 
e licenciados em Ciências Biológicas, História Natural e Ciências, com habilitação em 
Biologia, atribuindo a esses profissionais a qualificação de biólogos. A educação de Ciências 
Biológicas ou Biologia está presente na grade curricular de todas as instituições brasileiras, 
tanto públicas quanto particulares, de ensino fundamental e médio, pois é garantida pela Lei 

primeiro contato dos estudantes 
com os conhecimentos científicos referentes à origem da vida, às relações entre os seres 

do princípio de que são os professores de Biologia que 
muitos aspectos e características do 

complexo corpo humano, este trabalho tem por objetivo demonstrar e destacar a 
importância do protagonismo desses docentes na Campanha Nacional de Prevenção à 

lizado o método analítico, 
bibliográfico, especialmente a 

Campanha Nacional de Prevenção à Gravidez na adolescência, sob o viés da relevância do 
gem feita em 2018 pela Organização 

Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNFPA), revelou que o Brasil 

tando a estimativa de 68, 4 
nascimentos para cada mil adolescentes mulheres, além disso o Nascer no Brasil mostrou 
que em 2016, 66% das gestações juvenis não foram intencionais. Outrossim, segundo a 

naram a escola, e 
consoante o Saúde Brasil em 2019, 15,3 óbitos de bebês foram registrados a cada mil 
nascidos vivos de mães com até 19 anos, representando uma das maiores taxas de 

se a necessidade de criar ações que 
minimize essa atual conjuntura, desse modo, uma intervenção viável é permitir que os 
docentes de Ciências Biológicas do ensino fundamental e médio trabalhem em conjunto 
com as equipes de Saúde da Família e Atenção Primária, sempre na primeira semana de 
fevereiro, mês veiculado a Campanha, que geralmente é o período de volta às aulas, 
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Anais do 1º Congresso 

 

criando e implementando metodologias de aprendizagem mais direcionadas a problemática, 
como por exemplo fazendo palestras dinâmicas e passando vídeos curtos de trecho
filmes e séries que abordem a temática, mas tendo feito antes dessa execução, uma 
notificação aos responsáveis legais sobre essa ação no momento da matrícula dos 
estudantes, relatando o propósito e mostrando o planejamento dessas atividades que 
devem levar em consideração a idade e o nível educacional das crianças e adolescentes, 
para assim proporcionar diferentes abordagens. Conclui
dos licenciados em Ciências Biológicas aliado as equipes de Saúde da Família e Atenção 
Primária é um importante e possível realização que pode ser adotada para contribuir na 
redução do número de gravidez juvenis indesejadas, abandono estudantil e mortalidade 
infantil.   
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º Congresso Nacional online de Estudos Científicos

criando e implementando metodologias de aprendizagem mais direcionadas a problemática, 
como por exemplo fazendo palestras dinâmicas e passando vídeos curtos de trecho
filmes e séries que abordem a temática, mas tendo feito antes dessa execução, uma 
notificação aos responsáveis legais sobre essa ação no momento da matrícula dos 
estudantes, relatando o propósito e mostrando o planejamento dessas atividades que 

levar em consideração a idade e o nível educacional das crianças e adolescentes, 
para assim proporcionar diferentes abordagens. Conclui-se, portanto, que o protagonismo 
dos licenciados em Ciências Biológicas aliado as equipes de Saúde da Família e Atenção 
Primária é um importante e possível realização que pode ser adotada para contribuir na 
redução do número de gravidez juvenis indesejadas, abandono estudantil e mortalidade 
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criando e implementando metodologias de aprendizagem mais direcionadas a problemática, 
como por exemplo fazendo palestras dinâmicas e passando vídeos curtos de trechos de 
filmes e séries que abordem a temática, mas tendo feito antes dessa execução, uma 
notificação aos responsáveis legais sobre essa ação no momento da matrícula dos 
estudantes, relatando o propósito e mostrando o planejamento dessas atividades que 

levar em consideração a idade e o nível educacional das crianças e adolescentes, 
se, portanto, que o protagonismo 

dos licenciados em Ciências Biológicas aliado as equipes de Saúde da Família e Atenção 
Primária é um importante e possível realização que pode ser adotada para contribuir na 
redução do número de gravidez juvenis indesejadas, abandono estudantil e mortalidade 


