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RBSOMO

A adolescência instalada na Segunda década de vida do ser humano é 

uma fase constituída por profundas mudanças biopsicossociais. O estudo 

visou identificar a percepção das adolescentes sobre sexualidade, analisar a 

construção do conceito de sexualidade a partir dos relatos e identificar as 

expectativas das adolescentes sobre o exercício da sexualidade. O trabalho 

descritivo - exploratório foi realizado no NAMI (Núcleo de Atenção Médica 

Integrada) da Universidade de Fortaleza de agosto a setembro de 1999. com 

30 adolescentes residentes da Favela do Dendê, em Fortaleza, Ceará, Brasil, 

clientes do ambulatório de Gineco-obstetrícia. Os dados foram coletados 

através de entrevista semi-estruturada e observação, e na organização destes 

dados, utilizamos a técnica de análise temática de Minayo (1993), que 

caracterizou essas adolescentes estabelecendo como categorias: Percebendo 

a sexualidade; Descobrindo e construiindo o conceito de sexualidade e 

expectativas sobre a vivência da sexualidade. A análise teve por base 

idéias de Foucault e Leininger, e outros autores. A entrevista revelou o conceito 

que as adolescentes faziam de sexualidade, pela exposição de suas idéias e 

entendimento do que é sexo. As idéias das adolescentes sobre sexualidade 

estão mais ligadas ao sexo como fisicogenital, desconhecem o próprio corpo 

e os processos que envolvem afetividade e emoção. Construíram os conceitos 

a partir da autodescoberta, através de seus parceiros ou ainda dos media, e 

poucas informações no âmbito da escola e da família: Além de demonstrarem 

baixo nível de aspiração, não se reconhecem como mulheres, cidadãs com 

direito à vivência da sexualidade que extrapole as barreiras do ser reprodutor 

e do ideal de maternidade, não compreendendo a sexualidade como algo que 

dê completude à própria razão de existir como ser humano/Observamos que 

os conceitos idéias sobre sexualidade são construídos a partir dos seus 

contextos sociais, deixando-as vulneráveis a violência, as DST?s, inicio da 

vida sexual precoce e gravidez não programada. Para superar essa 

problemática faz-se necessário a adoção de trabalho mui ti profissional junto 

as famílias, escolas, comunidade e serviços de saúde.-'



ABSTRACT

The adolescence during the second decade of human being?s lífe is a 

stage constitutede by deep biopsichosocial changes. This study have had as 

objectives identifying the perception of the adolescence about sexuality; 

analising the construction of the concept of sexuality starting from the reports 

given by the adolescents and identifying the expectations of the adolescents 

about the exercise of their sexuality. This descriptive-explora to ry work was 

accomplisehd at NAMI (Núcleo de Atenção Médica Integrada - Integrated 

Medicai Atention Center); from august until september 1999, with the 

participado n of 30 adolescents who live at Favela do Dendê, Fortaleza, Cea

rá, Brazil, and are clients at the Gyneco-obstetrics Ambulatory. The data 

have been colected by meanings of semi-structured interview and observation, 

and to organize the Information, weVe used the Thematic Analisis method 

proposed by Minayo (1993), which allowed us to characterize these 

adolescents, stablishingthe categories: Noticingthe sexuality; Discovering 

and constracting the concept of sexuality and Expectations about the 

practice os the sexuality* The analisis were based on the thoughts of Foucault 

and Leininger, and other author. The interview lead us to know what concept 

the adolescents had about sexuality, through the exposition of their ideas 

and understanding is Sex. The ideas they had about sexuality, in the most 

part were linked to Sex as physical and genital, although they don’t know 

their bodies and the process that envolves afetivity and emotional acts. They’ve 

made their concepts based on self-cliscoveiy, through their partners or even 

through the media, and they have received little Information in what concern 

school and family. Besicles showing a low levei of aspiration, they don’t know 

theirselves as women, citizens who have the right of living their sexuality not 

only to be a reproductor and mother, and clorrt comprehend the sexuality as 

someching that complete their meaning of existence s human beings. WeVe 

observed that the concepts and ideas about sexuality are macle up based in 

their social concepts, making them vulnerable to violence, tíie STD, beginning 

of a precocious sexual liffe and a non-plannecl pregnancy. To get o ver these 

problems it’s necessary the adoption of multiprofessional work close to the 

families, schools, community and health Services.
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1 ^MTROOUZIMOO O TEMA

A sexualidade na adolescência vem sendo estudada e debatida por 

vários estudiosos, mas, ainda há muitas lacunas no conhecimento que 

dificultam a compreensão das adolescentes. Diante desta observação e da 

nossa experiência profissional como enfermeira assistência! e docente sempre 

voltada para assistência á saúde da mulher, procuramos estudar e acrescentar 

subsídios para melhorar a qualidade de informações e do conhecimento das 

adolescentes acerca da sexualidade. A vivência de 22 anos de prática fez com 

que pudéssemos descobrir e acompanhar o drama de mulheres, ainda 

meninas, no exercício de sua sexualidade e do conjunto de implicações como: 

gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, entre outras.

Como enfermeira assistência! da Secretaria de Saúde do Município 

de Fortaleza-Ceará-Brasil, no período de 1980 a 1995, tivemos a 

oportunidade de trabalhar com mulheres grávidas através da coordenação 

do Programa do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério 

da Saúde (INAN), e posteriormente no Centro de Saúde D.r. Hélio Góes 

Ferreira, na mesma cidade, no atendimento de clientes adolescentes que 

procuravam o Serviço de Pré-natal e Planejamento Familiar PAI SM (Programa 

de Assistência Integral ã Saúde da Mulher) do Ministério da Saúde.

Desde 1977, como docente da Disciplina Enfermagem Obstétrica 

da Universidade de Fortaleza - U.NIFOR, desempenhando atividades teórico- 

práticas, temos observado a relevância de nossas ações profissionais no 

acompanhamento diário às adolescentes e nos estudos clínicos com alunos 

nos setores de pré-natal e planejamento familiar. Portanto, é notória a 

urgência de ações educativas desenvolvidas por profissionais da saúde na 

assistência a adolescentes, especificamente no que diz respeito a educação 

para a sexualidade.

No atendimento ambulatorial diário do Núcleo de Atenção Médica 

Integrada (KAMI) desta mesma Universidade, temos ouvido em 

atendimentos realizados juntamente com alunos, depoimentos como:
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Minha professora disse que não é para tomar pílula porque 

sou muita nova e emagrece (15 anos).

Puxa, o que vou fazer (...) outra vez estou grávida, meu 

companheiro não quer; vou resolver isto (...) (18 anos).

Foi somente uma vez, eu pensei que (...) (16 anos).

Doutora, fui mulher antes cie ser moça. Aos 11 anos tive meu 

primeiro filho (19 anos).

Observei ainda que a adolescente, muitas vezes, mostra-se fechada, 

superior às informações (características específicas da fase vivida) mas 

que certamente está cheia de dúvidas.

Com essas vivências, fez-se emergir uma inquietação em relação à 

observação das rotinas de atendimento ditadas pelo Ministério da Saúde, 

as quais são padronizadas indistintamente, além da ausência do 

profissional de saúde preparado para atender a clientela nessa faixa etária 

específica.

Nas atividades como docente da disciplina, tenho procurado fazer 

com que o aluno desenvolva o espírito crítico e de pesquisa na área saúde 

da mulher, envolvendo diversas dimensões. Há necessidade de buscarmos 

respostas a muitas indagações do cotidiano, objetivando ampliar o conhe

cimento têcnico-científico nessa área, para assegurar uma assistência de 

enfermagem a essa clientela específica, de maneira holística, humanizada 

e atualizada; e para que os problemas emergentes possam ser atendidos, 

considerando-se a interdisciplinaridade e a intersetorialiclade.

Percebemos, então, que a adolescente apresentava características 

bastante peculiares, diferenciadas das mulheres de outras faixas etárias 

que necessitam da assistência, nos mesmos serviços. Essas características 

particulares, específicas do período de desenvolvimento, como a timidez, 

a insatisfação, a dificuldade de relacionamento, o constrangimento e o
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mau humor, dentre outras, por vezes inviabilizam o diálogo no atendimento, 

dificultando-o e até impedindo a realização de consultas, a prevenção e a 

resolução de problemas.

Outro aspecto importante observado é a aparente superioridade, 

mascaranclo a desinformação da adolescente que, certamente, desaponta 

os profissionais de saúde, os quais, em sua maioria, estão despreparados. 

Sabemos que a dúvida, o medo, a agressividade, o conflito, a impulsividade 

são características desta fase que explicam essa aparente superioridade, 

tão referida pelos estudiosos dessa faixa etária. Mo trabalho diário, faz-se 

necessário entender e vencer essas emoções confusas, e dar a oportunidade 

de serem trabalhadas, a fim de que a assistência seja direcionada para a 

proteção da saúde das adolescentes.

■■ Não há dúvida de que essa fase incendiária e romântica é 

carregada de muita curiosidade, receios e dúvidas; uma tempestade de 

pensamento. É valendo-se desses sentimentos que profissionais em 

serviços de saúde devem aprimorar a assistência, estabelecendo 

informações e orientações específicas, procurando educar para a saúde 

essa clientela.

Abordar a adolescente com relação à sexualidade é tarefa árdua 

para os pais, educadores e profissionais de saúde, mesmo sabendo que se 

tratei de um grupo aberto, dinâmico, versátil e com enorme dimensão 

intelectual. A adolescente enfrenta sérios obstáculos por deixar de ser 

criança e não poder ser adulta, na integralidade, portanto vivendo nesse 

contexto, repleto de inseguranças, dúvidas e obstáculos, inerentes à sua 

própria condição de “ser adolescente”. A adolescência para Aberastury 

(1992:13), é um momento crucial na vida do homem e da mulher, e se constitui 

de desprendimento. A Organização Mundial de Saúde determina que a 

adolescência compreenda a faixa etária de 10 a 19 anos.

Neste período, destacamos o potencial de energia acumulada, energia 

esta que precisa de evasão, preferencialmente bem dirigida e orientada, 

Sendo a adolescência a fase de transição entre criança e adulto, Zagury 

(1997: 24) relata que as mudanças corporais que ocorrem nesta fase são
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universais e que variam de cultura para cultura, cie grupo para grupo e cité 

entre indivíduos de um mesmo grupo.

Dentre outras variáveis, Smeltzer & Bare (1994) destacam que a 

sexualidade não é apenas genitalismo e sim a totalidade das qualidades 

humanas nos fatores biológico, psicológico, sociocultural e espiritual.

Numa visão cultural, Vitiello & Conceição (1988) reconhecem que a 

sexualidade transcende na espécie humana, deixando os fatores biológicos 

de ser um instinto que visa apenas à reprodução da espécie para se tornar 

uma complexa resposta biopsicossocial, dependendo da cultura no qual o 

indivíduo está inserido../'

Os diversos comportamentos individuais das adolescentes formam 

um “conjunto” que, segundo os antropólogos, é chamado de cultura. Para 

Lévi-Strauss apuei Rifiotis (1997:18), o termo [cultura] é empregado para 

reagrupar um conjunto de diferenças significativas cuja experiência prova 

que os limites coincidem aproximadamente.

; A vivência da sexualidade pela adolescente nos leva a refletir sobre 

aspectos que influenciam esse grupo, considerando a definição de cultura 

de Taylor apud Rifiotis (1997:17), que diz: [cultura é] todo complexo que 

compreende ao mesmo tempo: ciências, crenças, artes, moral, leis, costumes 

e outras faculdades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da 

sociedade. .>

E nesse contexto cultural que as adolescentes vivem e vivenciam 

suas experiências sexuais, que, também, têm em torno de si a questão da 

educação familiar, escolar e dos meios de comunicação, influenciando na 

sua cultura e no processo de construção de seus conceitos.

Conforme o pensamento de Garcia (1985:16-17), o qual corroboramos, 

a atual geração amadurece seu corpo mais precocemente em relação 

ás gerações passadas, o binômio '"corpo maduro, mente confusa e 

imatura" leva consequentemente a uma iniciação precoce de relações 

heterossexuais, e o raciocínio lógico a que devemos pensar, como 

consequência, é a gravidez na adolescência.
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Concordamos com o autor quando, em nossa prática diária, rece

bemos adolescentes, grávidas precocemente, muitas vezes, com gravidez 

indesejada ou não planejada, sem saber até como e por que, resultado 

de uma prática sexual por vezes intuitiva, inconsequente, dada a 

ausência, ou mesmo educação inadequada, errônea, desenvolvida em 

escolas e no círculo familiar. A adolescente deve ser “educada” para uma 

sexualidade vivida com bases e valores que acima de tudo, dignifiquem 

o “outro”. A reprodução, produto ou ato resultante da vivência da 

sexualidade, deve ser consciente, desejada, planejada e, além de tudo, 

um ato responsável.

Atualmente,, a França registra 1,7 milhão de adolescentes do sexo 

feminino na escola e índices relativamente modestos de gravidez 

precoce. São apenas 10.000 casos por ano, dos quais 6,700 terminam 

em aborto. No Brasil, com uma população quase três vezes maior, 

700.000 meninas de até 19 anos engravidam a cada ano (Veja, 

1999: í 1).

Indicadores de problemas que afetam as adolescentes apontam a 

fecundidade como problema significativo.

A Pesquisa Nacional cie Demografia e Saúde de 1996, identificou 

14% de mulheres de 15 a 19 anos que já haviam iniciado a vida 

reprodutiva, seja porque já haviam se tomado mães, seja porque 

estavam grávidas do primeiro filho. O número médio de filhos tidos 

por estas mulheres foi 180 por mil, No Brasil, em 1986, 18% das 

jovens de 15 a 19 anos já haviam estado grávidas. Aproximadamente 

metade das jovens de 14 a 19 anos sem nenhum ano de escolaridade 

já haviam sido mães, enquanto que apenas 4% daquelas que tinham 

entre 9 e 11 anos de escolaridade haviam engravidado alguma vez 

(Jovens no Brasil, 1997).
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Esses daclos nos chama à atenção para a falta de escolaridade, dos 

problemas de educação para a sexualidade e para a problemática gerada 

pela gravidez precoce e indesejada. A formação de pares é uma 

consequência do subgrupo adolescentes. A troca constante de pares, 

atualmente, é preocupante. A paixão frequente entre as adolescentes 

explica-se porque estes conseguem pontos de identificação; vêem-se como 

iguais, entretanto, em seguida, descobrem-se diferentes. Feita a descoberta 

de si mesma, dão-se conta de que a responsabilidade do exercício da 

sexualidade terá que ser sua, e, por conseguinte, também o complexo 

fenômeno da reprodução e sua repercussão biopsicossocial.

Frente a essa problemática, nessa faixa etária, ocorre frequentemente 

abandono escolar. É nela que se concentra a maior parte das pessoas que 

procuram se incorporar ao mercado de trabalho pela primeira vez, e onde 

a falta de experiência torna-se o maior empecilho para a sua contratação. 

O quadro educacional da população jovem apresenta aspectos 

preocupantes, conforme os dados apresentados no Diagnóstico Nacional 

dos Jovens do Brasil (1997:25).

Noventa e dois por cento dos adolescentes de 10 a 14 anos 

frequentavam a escola em 1995, proporção que cai para 67%. 42% 

respectivamente, nos grupos etários de 15 -17 e 18-19 anos.

O trabalho Adolescente do Ceará: características sociodemográficas 

e de saúde reprodutiva, (SESA, 1998) mostra os números da gravidez 

precoce e do não uso de preservativo, além de indicar que 59% das adoles

centes de 15-17 anos têm vida sexual ativa, que 87% das adolescentes de 

Fortaleza na faixa etária de 18-19 anos praticam ativamente o sexo, além 

de chamar atenção para iniciação sexual de meninas, com idade de 9 

anos, e um percentual de 53,6% de adolescentes do sexo feminino que 

nunca utilizam o preservativo nas relações sexuais.

Entre as adolescentes de 18-19 anos, somente 28,8% já haviam 

ouvido falar de sífilis e 30,5% de gonorréia. Com relação à AIDS, o nível de 
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informação é bem melhor, em torno de 83% na faixa etária de 12-14 anos 

e 90% de 18-19 anos reconhecem que a AIDS é um risco para a vida.

Com esta problemática, indagamos: será que as adolescentes agem 

de forma omissa, mesmo sendo informadas? O que elas gostariam de 

saber de seus pais, educadores, profissionais de saúde sobre sexualidade? 

Como gostariam elas de receber informações sobre sexualidade? Como 

vivem elas a sexualidade e que importância tem em sua vida? O que 

esperam essas adolescentes no futuro como mulheres?

Diante dessas indagações e buscando a delimitação do estudo, nos 

propomos a investigar algumas questões sobre a sexualidade na 

adolescência, tais como: de que forma a adolescente percebe sua 

sexualidade? Como essa adolescente constrói o conceito de sexualidade e 

qual sua experiência com a sexualidade?

Questões como essas reforçam nossa preocupação e norteiam o 

pensamento de que é necessário se ter conhecimento das percepções dos 

adolescentes sobre sua sexualidade, a fim de que possamos nos dar conta 

da totalidade de suas necessidades, tanto psicológicas, físicas, educativas 

corno as familiares e culturais. Assim, podemos identificar que conceito 

têm sobre sexualidade, percebendo também as expectativas desse grupo 

sobre o exercício da sexualidade. Na opinião de Okawara (1993), a 

experiência possibilita o ajustamento do indivíduo a si mesmo, oferecendo 

condições para que conviva positivamente com seu corpo e sua sexualidade. 

O profissional de saúde deve estar motivado para construir uma história 

psicossocial adequada da adolescente, possibilitando a identificação de 

problemas de uma maneira mais rápida e eficaz, contribuindo assim para 

um impacto significativo nos níveis de morbimortalidade por diversas 

causas nessa faixa etária.

Pretendemos aprofundar as questões práticas relativas à sexualidade, 

para que não fiquem somente na história, mas que, diante da confidencia

lidade, possamos agir, dando às adolescentes subsídios para uma vida 

saudável, responsável, contribuindo para a iniciação de uma atividade 

sexual sadia, segura, livre de medos, culpas, pressões e sem o sentimento 
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de despreparo, ampliando o autoconhecimento. Na concepção de Foucault 

(1997a: 101), a sexualidade tem como razão de ser não o reproduzir, mas o 

proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos, de maneira cada 

vez mais detalhada e controlar as populações de modo cada vez mais global.

Viver com qualidade, por ter boa saúde física e mental, e desfrutar 

da sexualidade para uma vida sadia, um futuro como adulto equilibrado 

é um dos grandes desafios para adolescentes na modernidade.

Ao falar de sexualidade para a adolescente, devemos incorporar o 

que Foucault (1997a:27) recomenda:

(...) deve-se falar do sexo, e falar publicamente, de uma maneira 

que não seja ordenada em função da demarcação entre o licito e 

o ilícito, mesmo se o locutor preservar para si a distinção; (...) 

cumpre falar do sexo como de uma coisa que não se deve 

simplesmente condenar ou tolerar mas gear, inserir em sistemas 

de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo 

um pctdráo ótimo.

Considerando estas questões, de grande complexidade, resolvemos 

pesquisar as percepções das adolescentes sobre a sexualidade, 

compreendendo como percepção a visão, o conhecimento, o entendimento 

e a noção que elas têm acerca de si próprias e seu envolvimento com as 

questões da sexualidade feminina, atividade sexual, compromisso, 

maternidade e relacionamento afetivo-emocional, considerando aspectos 

da cultura peculiar e local dessas adolescentes.

Com base nas considerações e nas questões levantadas neste estudo, 

objetivamos:

9 identificar a percepção das adolescentes sobre sexualidade;

* analisar o processo de construção do conceito de sexualidade a 

partir dos relatos expostos pelas adolescentes;

• identificar as expectativas das adolescentes sobre o exercício da 

sexualidade.



2 REVISANDO A LITERATURA 

2.1 Caracterizando a adolescência

Para melhor compreender o caminho da sexualidade do adolescente, 

parece fundamental definir a fase da adolescência e suas características 

como processo natural da vida.

d adolescência é fase de crescimento biopsícossocial que uai da 

infância à vida adulta. O “crescer”, do latim “adolescere/ para que 

seja uma experiência equilibrada de vida, deve implicar num 

crescimento solitário, biológico, sociocultural e psicológico (Vitiello 

& Conceição., 1988:6)

A Organização Mundial de Saúde (1995:01), através do trabalho La 

Salucl de los jovenes, situa os limites da idade dos adolescentes entre 10 e 

19 anos. Refere-se, ainda, à adolescência como uma fase de limites 

imprecisos, dadas as variações individuais que se produzem nesse intervalo.

No Brasil, não há um consenso firmado quanto aos limites etários 

que definam precisamente a adolescência.

O Ministério da Saúde define como adolescentes o subgrupo 

populacional riá faixa etária cie 10 a 19 anos, já o Estatuto da criança 

e do Adolescente (Lei 8.069 de 13/07/1990), tem como referência a 

faixa de 12 a 18 anos (Artigo 2°: “Considera-se criança para os efeitos 

desta Lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, 

aquelas entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único - .Nos casos 

expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse Estatuto ás pessoas 

entre dezoito e vinte e um anos de idade”) (Jovens no Brasil, 1997).

Muito preocupado com esse grupo, setores da Divisão de Saúde 

Materna e da Criança (1978:7), reclamam que:
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adolescência dentro da medicina foi considerada “terra de 

ninguém1'. Foge da alçada do pediatra, mais atarefado com os 

problemas da primeira e segunda infância. Tampouco ajusta~se ao 

clínico geral, ás voltas com um paciente impreciso, ora um misto cie 

criança com as formas de adulto, ora já adulto, mas com físico infantil. 

São populares as expressões fícriançci-grandej dnenina-moçaj toclas 

elas buscando retratar essa disparidade de desenvolvimento físico 

e, também, mental.

Os problemas dos grupos mais jovens encontram-se no âmbito 

das alterações anatomofisiológicas e do segundo grupo em torno das 

modificações de ordem mental e psicossocial, enfrentando conflitos para 

o ajustamento social e emancipação; no abdicar dos privilégios de 

criança e no assumir das responsabilidades, sentem-se confusos e 

exasperados.

Spenlé (1995:10) caracteriza a adolescência como um estágio caracte

rístico da espécie humana mas, mesmo nela, suas manifestações e duração 

são muito variadas, isso conforme a época vivida ou grupos sociais nos 

quais estão inseridos. Conceitua adolescente como uma pessoa concreta e 

única, ás voltas com situações específicas e engajada em relações múltiplas 

e recíprocas com tudo o que a cerca.

Adolescente é um ser complexo, cheio de pluralídades. que gera 

em nós complexidade e consegue nos confundir na nossa 

seriedade, começando por nossa autoridade tanto intelectual, 

filosófica e moral, quanto física. É um ser diferente, desafiante, 

ingênuo que, qucindo manuseado com cuidado, é altamente 

generoso e colaborador e, se maltratado, vira uma fera, um 

furacão, um desastre (Gauderer, 1996:17).

A adolescente pode criar estratégias para adaptar-se a essa nova 

realidade, modificando o seu comportamento, bem como o seu estilo de 



vida, muitas vezes levando-as a situações que a obrigam a reformular 

conceitos acerca de si própria e que a levam a abandonar a auto-imagem 

.infantil e a projetar-se no futuro de sua vida adulta.

Scívoletto et all.i (1996:202) comentam que um dos principais pontos 

da formação da identidade na adolescência é a indwidualização, que quando 

completa com. sucesso, é feita pelo autocontrole e pela auto-estimcu

No entanto, quando esses indivíduos apresentam dificuldades 

adaptativas nessa fase, eles podem vivenciar conflitos pessoais, melo buscar 

amparo na dependência de novos fatores socioculturais. Para suportar 

essas mudanças, muitas vezes amparam-se no relacionamento homem x 

mulher, expressão maior da sua sexualidade, e também uma manifestação 

do desejo de ser grande, adulto e atual.

A adolescência tem ocorrido com precociclacle cada vez maior. 

Acreditamos que está relacionada às melhorias sociais, nutricionais e 

culturais.

Em obra recente, Gauclerer (1996:21) refere que

(...) a Medicina Norte Americana tem se preocupado em garantir 

cuidados profissionais adequados a esse grupo e a Academia 

Americana de Pediatria define o término da adolescência aos 18 

anos, cogitando estabelecê-la aos 21. Já a Academia Americana 

de Psiquiatria Infantil e do Adolescente fixa o término aos 21 

anos, frisando que qualquer indivíduo abaixo dessa idade, que 

trabalha ou-estude, seja, solteiro ou casado, com filhos ou não, 

more sozinho ou não, deve ser tratado obrigatoriamente pelo 

psiquiatra infantil e de adolescente e não pelo psiquiatra geral.... 

Adolescente é sinônimo de conflito, agitação, turbulência, 

contestação.

Esse autor acha que, muito pouca coisa mudou em milênios e lembra 

de observações escritas há algumas centenas de anos, antes de Cristo, 

por um filósofo da Mesopotâmia.
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0 adolescente é. um ser desrespeitoso para com os mais velhos, 

não lhes dá a devida atenção, não os ouve aclequaclamente, não 

aceita suas ponderações, sente-se cheio de verdades, força e 

sabedoria. Considera tudo o que seja mais antigo do que ele 

obsoleto, arcaico ou puramente velho, ao passo que tudo o que ê 

seu acha novo, criativo, inédito; tudo o que faz sem dúvida dará 

certo, funcionará a contento, ele resolverá tudo. É uma praga que 

só pensa em sexo, lazer e contestação. Tenho sérias dúvidas acerca 

de como irá evoluir o mundo, nas mãos dessas pessoas, que se 

consideram o seu umbigo.

Então podemos perguntar: como estão na atualidade? Ereucl, apud 

Gauderer (1996:21), comenta que,

os adolescentes são extremamente egoístas, consideram-se o 

centro do universo e o único objeto de interesse. No entanto, em 

nenhuma outra época da vicia nota-se tanta capacidade de 

observação e sacrifício. Os adolescentes iniciam ou encerram 

abruptamente as mais apaixonadas relações de amor. Têm intensa 

participação social, mas são atraídos pela solidão. Oscilam entre 

a cega submissão ao líder do grupo e a obstinada rebeldia contra 

ioda autoridade. São egoístas, materialistas, mas atentam grandes 

ideais. Sua conduta pode ser brusca e desconsiderada, embora 

eles próprios sejam muito sensíveis às ofensas. Flutuam entre o 

otimismo infundado e o profundo pessimismo. Em diversas 

ocasiões, trabalham com um entusiasmo infatigável e, em outras, 

são completamente apáticos. Esse confuso quadro e também 

incerto é exatamente o que constitui o padrão normal dessa etapa 

de vida.

Contudo, observamos que a adolescente tem a necessidade de se 

sentir protegida por alguém melhor, maior e mais forte do que ela. Esta 
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permitir que esta jovem a imite. Este modelo terá que ser alguém 

suficientemente maduro e estável, que permita a essa jovern ser igual ou 

até melhor do que ele. É necessário que o adolescente tenha a certeza de 

que, como adulto, poderá implantar este seu modelo, inclusive em benefício 

dele próprio. Na opinião de Peluso (1998:85),

o adolescente precisa viver sua época, acompanharas modas, copiar 

os cantores, os variados tipos de look, porque representam o sinal 

de “seu estar com os outros de viverá altura dos tempos". Explica 

as razões do egocentrismo do adolescente quando relata que “o 

adolescente é egocêntrico por considerar “real” o que pensa pelo 

simples fato de que foi pensando por ele.

Esse fato leva o adolescente a comportamentos contraditórios entre 

aquilo que pensa e o que talvez realiza movido pela pouca idade e instintividade.

Em termos de sociabilidade do adolescente, Zagury (1997) comenta 

que há períodos alternados, um em que parece que quanto mais amigos 

à sua volta melhor, outro período em que se recolhem ao quarto, pouco 

ou nada falando com ninguém durante dias e até semanas. Há um 

crescente interesse pelas coisas que ocorrem no mundo, e é comum o 

surgimento de preocupações sociais. Começam a perceber com acuidade, 

às vezes com angústia, as diferenças sociais, as carências de 

determinados segmentos da população. Então é aí que se origina um 

grande número de movimentos revolucionários que encontra nos jovens 

seus maiores defensores e líderes, É o momento do sonho, em que se 

acreditam verdadeiros “podem tudo", capazes de corrigiras injustiças, de 

endireitar o mundo.

O adolescente possui capacidade lógico-formal de colocar-se em 

contato com o mundo exterior e assumir em relação a ele atitude crítica 

possibilitando mudança e enriquecimento de seu mundo interior. Em tudo 

o que faz, emerge a necessidade de manifestar sua autenticidade, mostran
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do sua personalidade como protagonista real do tempo em que vive. O 

adolescente possui capacidade de fazer um traçado de si mesmo e uma 

imagem mais ou menos exata do que representa para o mundo exterior e 

do seu significado para as pessoas com quem convive.

Não basta afirmar que adolescência é a “fase de vida do indivíduo 

que coincide com o surgimento dos primeiros sinais de maturação 

pubescente e psicossocial”; os contrastes sociais de hoje podem levar 

alguns ao amadurecimento precoce e outros a ter mentalidade de 

adolescente até com 30 anos (Peluso, 1998: 12).

A sociedade tem interesse em que o adolescente não se retarde sob 

a tutela dos pais, porém, em contraposição, por um excesso de zelo, força 

demasíadamente crianças a não serem infantis, impedindo a vivência plena 

dessa fase.

O amadurecimento do adolescente significa a aquisição de outras 

funções e conhecimento do mundo interior e exterior. O pensamento 

abstrato característico proporciona o aparecimento de fantasias que, por 

sua vez, o levam à insegurança. Esses clescompassos da adolescência 

formam o que Tiba (1994) chama de “confusão pubertária”.

A confusão pubertária marca o início do segundo parto na vida da 

criança. Uma nova identidade está nascendo a partir dessa, 

maturação biológica, que influi fortemente na parte psicológica. 

(Tiba, 1994: 43).

Com novas características de pensamento, o adolescente questiona 

o que já existe e sua posição no mundo sofre radical modificação. Nessa 

faixa etária o egoísmo infantil dá lugar a um aparente altruísmo. Ê aparente 

porque é remanescente do egocentrismo. Nesse momento, ele se alimenta 

da gratidão e do reconhecimento das pessoas, sente-se mais nobre, não 

se preocupando em atender às suas necessidades pessoais.



2..Z Conceituando sexualidade

Inúmeras são as formas de entendimento do que é sexualidade e 

um número sem conta de autores fala desta temática, cada um por sua 

óptica e compreensão, referindo-se a diferentes aspectos históricos, 

culturais, sociais, físicos e psico-emocionais.

Parker et alli (1996:166) referem-se à sexualidade como uma vivência 

que tem como sede primeira o corpo e se relaciona diretamente com os toques 

e sensações.

A sexualidade é uma forma de comunicação com o mundo, carac

terística humana manifestada em gestos e ações na vivência de si 

próprio.

A sexualidade não é portanto um ciclo autônomo. Ela está ligada 

interiormente ao ser cognoscente e agente inteiro, esses três setores 

do comportamento manifestam uma única estrutura típica, esteio em 

uma relação de expressão recíproca”. (...) se a história sexual de um 

homem oferece a chave de sua vida, é porque na sexualidade do 

homem projeta-se sua maneira de ser a respeito do mundo, quer 

dizer, a respeito do tempo e a respeito dos outros homens (Merleau- 

Ponty, 1994:218-219),

Conceituar sexualidade humana, tema que tem sido motivo de pes

quisas e questionamentos em diversas áreas do conhecimento, nos dá 

uma idéia da amplitude e diversidade das reflexões que o assunto poderá 

mobilizar. Profissionais de áreas distintas têm procurando resolver 

problemas de ordem biopsicossocial ligados ao comportamento sexual do 

adolescente, Quando optamos pela transmissão de uma mensagem 

educativa ao adolescente, qualquer visão parcial da sexualidade humana 

torna-se imprópria e inadequada. Portanto, podemos dizer que a 

sexualidade biológica comporta a idéia de reprodução e prazer. Num sentido 

mais amplo, a sexualidade quando deixa de ser eu e passa a valorizar a 
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dinâmica do nós, dando como retorno responsabilidade e participação 

mútua, transforma-se em comunicação humana. Nesta Unha de 

pensamento, Chaui (1986:54) refere que

...a sexualidade é um fenômeno mais abrangente que a reprodução, 

a necessidade física, o prazer e o desejo, pois envolve a existência, 

dando sentidos inesperados e ignorados a gestos, palavras, afetos, 

sonhos, humores, erros, esquecimento, tristeza, e atividades sociais; 

ainda ela encontra-se presente no trabalho, na arte, na política 

embora aparentemente essas atividades sejam destituídas de 

sexualidade.

A sexualidade tem relação com o corpo, mente, saúde, cultura e isto 

pode ser comprovado através de estudos fisiológicos, psicológicos e 

antropológicos. Catonné (1994:16), ao definir sexualidade, reforça esta 

afirmação:

...a sexualidade é um problema antropológico fundamental. Em toda 

parte da humanidade a pessoa se vê confrontando uma dupla 

dimensão: cosmo, o mundo natural, no qual está mergulhado; o ser 

corpo, principalmente o caráter sexual deste último. A partir daí ele 

se reflete como ser no mundo, elabora símbolos com os quais constrói 

sua existência social e fabrica seus 'mitos.

A sexualidade mostra traços distintos de comportamento, variando 

com o grupo etário, entretanto está situada numa ambiência cultural 

ampla, onde cada pessoa, através de suas ações, demonstra costumes, 

conceitos e valores que comandam seus modos de pensar e agir.

Roper et alli (1995) entendem o fato de que cada ser humano é um 

ser sexual e tem uma identidade sexual, pois a sexualidade é uma dimensão 

inerente à pessoa e que está presente em todos os atos de sua vida, é o 

que leva á percepção cie si próprio.
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Foucault. (1997a: 139) entende que ct sexualidade encontra-se ao lado 

da norma, do saber, da vida, do sentido, das disciplinas, e das regulamentações.

É um elemento fundamental da personalidade que determina no 

indivíduo a maneira de ser, de se expressar e viver situações amorosas, e 

que varia de acordo com a cultura e a sociedade, além das formas 

determinadas pelas diferenças biológicas.

A condição humana cie possuir sexualidade é inevitável e irremovível, 

intrínseca e atrelada ao próprio existir. Riechelmann (1993) acredita que 

em nenhum momento de sua existência uma pessoa se encontra isenta 

de sexualidade.

O exercício da sexualidade possibilita uma intimidade afetiva ou 

amor, significado fundamental e caminho para o entendimento da 

sexualidade como linguagem interpessoal. O poder da sexualidade é um 

poder de união e desejo; um desejo para a intimidade.

Segundo Foucault (1997a: 107), é a sexualidade que dá corpo e vida 

às regras da aliança saturando-as de desejo.

O sexo na adolescência muitas vezes significei uma defesa parti 

enfrentamento dos fatos, suprimento de carências pessoais ou de origem 

familiar, experiências de solidão ou até forma de auto-afirmação. A relação 

entre sexo e adolescente é quase sempre conflituosa e culposa, levando 

muitas vezes a problemas existenciais e psicológicos, Neste sentido,

... a sexualidade tem “por natureza” um domínio penetrável por 

processos patológicos, solicitando, portanto, intervenções 

terapêuticas ou de normalização, um campo de significações a 

decifrar: um lugar de processos ocultos por mecanismos 

específicos; urn foco de relações causais infinitas, uma palavra 

obscura que é preciso o mesmo tempo, desencovar e escutar 

(Foucault, 1997a:67),

Ê preciso esclarecer que esses relacionamentos condicionarão 

comportamentos de inquietude que levam as adolescentes a não se deter 
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e não se fixar, estauclo sempre à procura de coisas diferentes, numa 

aventura de viver, numa buscai constante.

Cada adolescente, a partir da própria experiência e conhecimento, 

poderá nortear sua vida, ampliando as possibilidades de ajuda para os 

seus conditos e problemas existenciais através da abertura para um diálogo 

com pais, educadores e profissionais de saúde.

2.3 Sexualidade e cultura

Cultura diz respeito à humanidade como um todo, mas, ao mesmo 

tempo, a grupos humanos específicos em suas complexas realidades e 

expressões culturais, contemplando toda a sua riqueza e multiplicidade 

nas formas de agir, pensar, criar, existir. A cultura é uma preocupação 

contemporânea que visa a entender os diversos caminhos que conduziram 

os diversos grupos da sociedade até o momento presente e os levará em 

suas perspectivas de incerto futuro.

. Cacla realidade cultural tem sua lógica interna, a qual devemos 

procurar conhecer para que façam sentido as suas práticas, 

costumes, concepções e as transformações pelas quais estas 

passam... É preciso relacionar a variedade de procedimentos 

culturais com os contextos em que são produzidos (Santos, 1994:8).

Entendendo que cada cultura resulta de uma história particular, 

incluindo, também, suas relações com outras culturas, tem os próprios 

critérios de avaliação e, portanto, sua maneira própria de pensar e agir, 

enfim seus próprios pontos de vista, consideramos a importância da 

aftrmação de Santos (1994:15), ao dizer: A diversidade das culturas 

existentes acompanha a variedade da história humana, expressa 

possibilidades de vida social organizada e registra graus e formas diferentes 

de domínio humano sobre a natureza.
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Procurando ainda entender o que é cultura, encontramos duas 

concepções básicas que são: primeira a de que cultura remete a todos os 

aspectos de uma realidade social; a segunda refere-se mais especificamente 

ao conhecimento, às idéias e crenças de um povo. Por vezes, ao se falar de 

cultura, também se entende o que diz respeito às festas e cerimônias 

tradicionais, às lendas e crenças de um povo, ou ao seu modo de se vestir, 

à sua comida, ao seu idioma.

O estudo da cultura procura entender o sentido que fazem as 

concepções das pessoas e as maneiras como estas codificam uma 

sociedade, através das palavras, idéias, doutrinas, costumeiras práticas 

rituais e mitos./

Ao estudar a cultura, procuramos entender o sentido dessas 

concepções e práticas para o grupo social específico, buscando suas razões 

no desenvolvimento de suas histórias e relacionando com as forças sociais 

que movem a sociedade.

O conceito de “cultura" requer inúmeras interpretações. Madeleine 

Leininger, enfermeira, antropóloga, identificou a necessidade do conheci

mento da diversidade de culturas, para um cuidado aplicado às culturas 

específicas. Seu conceito está intimamente relacionado à sociedade/ 

ambiente e constitui um tema fundamental em sua teoria.

Para Leininger (1978:111), cultura são os valores, crenças, normas 

e práticas de vida de um determinado grupo, aprendidos, partilhados e 

transmitidos, que orientam o pensamento, as decisões e as ações, de 

maneiras padronizadas. Acredita, ainda, que valores culturais derivam- 

se da cultura e identificam maneiras desejáveis de ação e conhecimento, 

e que esses valores são comumente mantidos pela cultura, por longos 

períodos, e servem para orientar a tomada de decisões dos membros 

da cultura.:

A Antropologia Cultural, segundo Zagury (1997), proporciona o 

entendimento dos padrões de cultura que embasam as ações do homem 

relacionados com a saúde e a doença, dando uma compensação holística 
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do comportamento humano. Ainda ressalta que um dos aspectos da cultura 

é a divisão do mundo e das pessoas que habitam em diferentes categorias 

sociais, cada, uma com denominação, papel e status próprio.

Malinowski (1975:140), dentre suas variadas definições de cultura, 

refere-se a esta como sendo,

,.. essencialmente uma aparelhagem instrumental pela qual o homem, 

é colocado numa posição melhor para lidar com os problemas 

específicos concretos com que se deparam em seu ambiente, no curso 

da satisfação de suas necessidades.

A cultura é o indicador, é o que determina se é possível realizar ou 

não determinada prática. Se pensamos que a cultura é um sistema de 

conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes e toda e qualquer 

capacidade ou hábito adquirido pelo ser humano, como membro da 

sociedade, podemos acreditar que tocla essa diversidade de elementos do 

contexto social orienta as percepções, o conhecimento e o conceito a 

respeito de ações, pensamentos, idéias, impulsos, desejos e estilo de viver 

de cada grupo social. /

As percepções das pessoas sobre “algo” têm íntima ligação com seus 

universos individuais, constituindo-se produto da postura humana, que 

é ativa e dialética, explicados em função de seus valores culturais (Silva & 

Franco, 1996:79)../

A cultura alicerça todo e qualquer conhecimento, idéia, conceito, 

percepções ou expectativas de uma vivência, como partes integrantes da 

historie idade ou grupos sociais.

Em trabalho realizado com a sexualidade das mulheres no ciclo 

grávido-puerperai, Carvalho (1997:24) estudou suas culturas, assim 

definindo-a: - São todos os valores, crenças, normas de comportamento 

que são aprendidos, compartilhados e transmitidos por um grupo 

determinado, que orientam as maneiras de pensar, decidir, agir e vivenciar 

a. sexualidade.



Outros autores falam da incidência da cultura em nosso modo de 

conceber a sexualidade, influências culturais que não derivam apenas do 

microssistema, do qual fazemos parte, mas também, das pressões que 

vem do exterior, ou seja, da macrocultura. Money apud Peluso (1998:73) 

afirma que

... nossa maneira de uivenciar sexualidade é condicionada por três 

culturas específicas: a) cultura mediterrânea, que transmitiu 

numerosos mitos sobre sexo, talvez pontilhados até por notáveis 

danos entre os dois sexos; b) cultura nórdica, transmissora de todos 

aqueles rituais ligados ao noivado e modalidade de namoro(..f 

incluindo gestos como as alianças em nossa cultural...): cjcultura 

afro-americana, derivada dos escravos, em que os filhos são 

educados pela terceira geraçáo(..J porque os pais precisam sair 

para trabalhar.

A cultura de hoje, indubitavelmente, leva-nos a fazer com que os 

jovens sejam educados não diretamente por seus pais, que lançam mão 

de recursos socioculturaís (escola, grupos comunitários, clubes, práticas 

desportivas, estudo de línguas etc.) na tentativa de complementar a 

formação cultural desse adolescente, muitas vezes suprimida pelos pais, 

preocupados com a subvenção econômica da família e repletos de compro

missos na sociedade.

Nesse sentido, as ligações do adolescente com uma família 

culturalmente desse estilo ficam prejudicadas pela ausência de modelos 

aprendidos com os próprios pais./
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3 METODOLOGIA

3.1 Típ© de estudo

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, pois permitiu ao 

pesquisador aumentar sua experiência sobre o assunto, aprofundando-o 

e contextualizando-o numa realidade específica. Permitiu-nos ainda 

identificar através dos discursos os conceitos sobre sexualidade das 

adolescentes, analisando seu processo de construção, além de tentar 

identificar as expectativas do grupo de adolescentes sobre o exercício de 

sua sexualidade no âmbito cultural, onde crenças, valores e costumes 

influenciam suas percepções.

Usamos uma abordagem qualitativa por efetivar a interação do 

pesquisador com os pesquisados, criar estreita relação com eles, cornando 

a relação dinâmica e de interdependência entre o mundo real e o sujeito, 

na busca da compreensão da totalidade e procurando contemplar toda a 

dimensão de quem está sendo participante da pesquisa.

Tendo a pesquisa qualitativa a característica de ser flexível e intera

tiva, foi-nos útil para compreender fenômenos específicos, respondendo a 

questões particulares, preocupando-se com a realidade na qual é impossível 

a quantificação. Usamos a palavra como o material essencial da 

investigação, pela qual foi expressa a experiência cotidiana, das relações 

humanas, afetivas, sociais e culturais.

Dentre os dados coletados, procuramos relacionar os significados, 

motivos, aspirações, atitudes, crenças, valores, que se expressavam pela 

linguagem de uso comum na experiência cotidiana. “São fenômenos que 

não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis” (Minayo, 

1996:21).

A pesquisa qualitativa também costuma ser descrita como holística 

e naturalista, baseando-se na premissa de que os conhecimentos sobre 

os indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência humana, 

tal como esta é definida pelos próprios indivíduos.
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Minayo (1993:262) defende a idéia de que a pesquisa qualitativa 

adequa-se a aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos 

particulares e específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão 

e capazes de serem abrangidos intensamente.

Para o desenvolvimento desta pesquisa, fez-se necessária a explo

ração e delineamento de conceitos que serão marcos conceituais deste 

estudo: sexualidade, adolescente, adolescência, cultura, percepções em 

torno de um contexto cultural fundamentado na perspectiva de Leininger, 

incluindo-se crenças, valores e costumes do grupo, bem assim as idéias 

de sexualidade de Foucault, essenciais à análise do universo estudado.

Local do estudo

A pesquisa foi desenvolvida do Núcleo de Atenção Médica Integrada 

(NAMI), unidade de saúde-moclelo, pertencente à Universidade de Fortaleza 

(UNIFOR), integrada ao Centro de Ciências da Saúde - CCS, como setor 

de extensão universitária, congregado aos demais sistemas do universo 

social.

O NAMI, criado em 1978, tem dupla finalidade como trabalho típico 

de extensão, pois oferece aos estudantes universitários um campo de 

estágio rico em oportunidades e experiências, levando à comunidade 

carente do Dendê, situada em volta da Universidade, inúmeros benefícios 

nas áreas de saúde, socioeconômica e cultural.

O NAMI integra o Sistema Único de Saúde-SUS, situando-se como 

unidade de referência não apenas no âmbito da Secretaria Executiva 

Regional - SER VI, mas também na oferta de serviços especializados. Ê 

considerado uma das unidades de saúde modelo do Estado do Ceará, 

pelo seu espaço físico com amplas instalações, seus modernos 

equipamentos, o compromisso dos profissionais e estagiários, e pelos 

serviços prestados à população usuária. Desenvolvem-se atividades como: 

consultas médicas (clínica, gineco-obstétrica), consultas de enfermagem 
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(á criança, ao adolescente, pré-natal, planejamento familiar, saúde mental), 

odontologia, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoudiologia, análises 

laboratoriais, imunização, atendimento básico e visitas domiciliares.

O KAMI tem como missão:

Desenvolver ações de saude à população adscrita, em nível de 

atenção primária, protegendo, promovendo, diagnosticando, 

tratando e reabilitando de maneira integrada e interdisciplinar, 

visando a melhoria da qualidade de vida de seus usuários (Forte 

e Diniz, 1998).

O NAMI atua como centro de pesquisa e campo de estágio para 

alunos do Centro de Ciências da Saúde-CCS, constituindo-se um núcleo 

de integração docente-assistencial.

Dentre as políticas gerais e de saúde desenvolvidas no NAMI, segundo 

Veras, Diniz e Farias (1997), estão:

atuar produtivamente nas ações de saúde coletiva;

3 desenvolver projetos de pesquisas para reorientação das práticas 

em saúde coletiva;

* desenvolver atividades de educação popular, proporcionando um 

elo entre o NAMI e a comunidade;

3 difundir o conhecimento produzido no NAMI para a comunidade 

científica;

3 manter contínuo aperfeiçoamento da equipe profissional do NAMI, 

aprimorando a qualidade técnica, científica e humana.

O NAMI, como visão integrada, tem, dentre suas estratégias:

° engajar os alunos do Centro de Ciências da Saúde nas ações 

comunitárias;

* buscar tecnologias e metodologias inovadoras em prática de saúde;

* incentivar a prática de pesquisa aplicada em nível de serviço.
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Dentre os objetivos podemos destacar:

® incrementar o plano de cobertura anual de pré-natal, imunização, 

prevenção de câncer ginecológico e de mama na comunidade do Dendê;

» publicar em periódicos científicos trabalhos produzidos pelos 

profissionais do KAMI;

° difundir e implementar a produção científica e o planejamento 

estratégico realizado no NAMI.

No NAMI, atendem-se prioritariamente os moradores da comunidade 

do Dendê, em todos os dias úteis, nos turnos manhã e tarde. O Serviço de 

Enfermagem conta com enfermeiros as si s te n ciais, docentes e alunos do 

Curso de Graduação em Enfermagem, que desenvolvem o processo de 

cuidar através de consultas de pré-natal, planejamento familiar, prevenção 

de câncer, saúde mental, consulta ã criança, adulto e idoso.

A comunidade do Dendê assistida pelo NAMI possui cerca de 9.503 

habitantes (dados recentemente publicados em seu relatório). O documento/ 

relatório Comunidade do Dendê: um diagnóstico de suas famílias, 

demonstrou o perfil socioeconômico com baixo nível de poder aquisitivo. A 

comunidade conta com três escolas de Io grau, um Centro Integrado de 

Educação e Saúde (CIES), duas creches, um centro de saúde e uma casa 

de parto. Possui organizações sociais como associações de moradores, grupo 

de jovens e conselho comunitário, e mantém cursos profissionalizantes 

através destas organizações, para sua população (Pordeus, 1998).

Em sua maioria, as ruas são estreitas e desalinhadas, algumas delas 

calçadas, possuindo o aglomerado urbano algumas pequenas praças. 

Algumas casas são de alvenaria, outras do tipo barraco, e muitas não 

dispõem de instalações hidroelétricas, nem sanitárias. A coleta de lixo é 

íeita nas ruas e principais vias públicas.

A demanda do NAMI é espontânea ou através de encaminhamentos 

leitos por ocasião das visitas domiciliares às famílias da comunidade do 

Dendê, especialmente a gestantes, puérperas, crianças, adultos e idosos 

em situações especiais de saúde.
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3a3 população e amostra

As participantes desta pesquisa foram 30 adolescentes de idades 

compreendidas entre 10 e 19 anos, usuárias do serviço de atenção à 

mulher, no ambulatório de pré-natal, planejamento familiar, prevenção 

do câncer ginecológico e de mama, do Núcleo de Atenção Médica Integrada 

(NAMI). São clientes atendidas diariamente pelas enfermeiras assistenciais 

ou docentes e alunas da disciplina Enfermagem Gineco-Obstétrica, do 

Curso de Graduação em Enfermagem.

Para os estudos qualitativos, segundo diversos autores, não é 

necessário um grande número de sujeitos na amostra, mas levamos 

considerar o que Lüdke e André (1986:27) ensinam: o pesquisador de ve 

atentar para o maior número possível de elementos presentes na situação 

estudada.

A representação da amostra foi baseada no levantamento do número 

de adolescentes atendidas nos meses de maio, junho e julho de 1999, em 

consultas de pré-natal, planejamento familiar e prevenção do câncer 

ginecológico e de mama no NAMI. Esse número chegou a 216 adolescentes, 

o que nos chamou atenção, em decorrência curto espaço de tempo em 

relação ao significativo número de clientes atendidas.

3,.4 Coleta de dados

Os dados foram coletados nos meses de agosto e setembro de 1999, 

através de entrevista semi-estruturada, (roteiro em anexo) associada ao 

método da observação livre. Foram observados comportamentos corno: 

expressão facial, receptividade, reação às perguntas, tom de voz, facilidade 

de expressão, timidez, desinibição. O trabalho de campo constituiu-se da 

une ração do pesquisador com as pesquisadas. A interação foi importante, 

uma vez que o entrevistador obteve as informações necessárias ao 

reconhecimento do objeto de estudo. A entrevista como elemento essencial 
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na comunicação verbal nos possibilitou uma relação de intersubjetividade 

e uma relação social com a entrevistada, além de confrontarmos a realidade 

concreta, possibilitando a construção do conhecimento empírico, favoreceu 

não só a descrição dos fenômenos sociais, como também a compreensão 

de sua totalidade.

Lüdke e André (1986) creditam como grande vantagem da entrevista, 

sobre as outras técnicas, o fato de que ela permite a captação imediata e 

corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados temas.

As entrevistas foram realizadas de forma amigável e informal com 

as 30 adolescentes que se propuseram participar do estudo, contribuindo 

para o alcance dos objetivos. O encerramento da coleta de dados aconteceu 

com a saturação das informações sobre o objeto em estudo.

As entrevistas foram gravadas, o que possibilitou o registro de todas 

as expressões orais, deixando o entrevistador livre para prestar toda a 

sua atenção ás entrevistadas. Procuramos deixar as adolescentes 

inteiramente à vontade e naturais ao terem sua fala gravada. Foi um instru- 

mento que constituiu um grande recurso na captação dos depoimentos.

As entrevistas foram realizadas no Ambulatório de Assistência 

Gineco-obstétrica do KAMI (Núcleo de Atenção Médica Integrada), da 

Universidade de Fortaleza. Reservamos uma sala para que as entrevistadas 

ficassem mais à vontade, mantendo-se um clima de respeito à ética durante 

a coleta dos dados empíricos. No curso das entrevistas, foi realizada a 

observação de forma espontânea e esse método permitiu a obtenção de 

variadas informações, de inestimável valor para o pesquisador (pontos 

observados em anexo); tratou-se de uma opção complementar ao utili

zarmos a técnica de relatos.

Os registros das observações foram feitos através de anotações 

durante as entrevistas, o que exigiu a atenção e o esforço do entrevistador, 

Mem do tempo necessário para anotações, mas, em compensação, os 

registros da observação colaboraram como um trabalho auxiliar na 

interpretação das informações emitidas. Verificamos que essa técnica exige 
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habilidade do entrevistador para conseguir ao mesmo tempo manter um 

clima de atenção e interesse pela fala do-entrevistado, além da captação 

de detalhes no decurso da observação.

Minayo (1996: 59-60) indica um grande proveito da técnica de 

observação, que permite captar uma variedade de situações ou fenômenos 

não obtidos por meio de perguntas, uma vez que observamos diretamente 

na própria realidade.

Ética na pesquisa

No que respeita ao comportamento ético-deontológico da pesquisa, 

procuramos não desrespeitar os direitos humanos, princípio geral à ética 

na pesquisa. Os pressupostos como a beneficência e o respeito à dignidade 

humana e à justiça foram observados no decorrer deste trabalho, pois 

que praticamos a isenção de dano para o sujeito da pesquisa, eximindo- 

nos de explorá-lo em qualquer aspecto de sua dignidade; o sujeito foi 

colocado somente diante de situações, para as quais foram expostas de 

maneira clara e explícita, as razões do estudo. As informações prestadas 

trouxeram benefícios para o Serviço e para os envolvidos, contribuindo, 

extensivamente, junto à sociedade pelo repasse verbal dos procedimentos.

Porém, como afirmam Polit e Hungler (1995), há infelizmente situações 

em que os direitos das pessoas e as exigências da ciência são colocados 

em conflito direto. Dentro do princípio de respeito à dignidade humana, 

foi respeitada a autodeterminação, podendo os sujeitos da pesquisa 

negarem-se a responder a uma ou várias perguntas da entrevista ou mesmo 

interrompê-la caso achassem necessário, ou ainda tiveram o direito de 

voluntariamente não participar mais do estudo, não se submetendo a 

coerções mesmo que sutis. O pesquisador descreveu a natureza do estudo, 

o direito do pesquisado de se recusar à participação em qualquer momento 

do estudo, dos prováveis riscos e benefícios que poderíam advir. Esse 

direito baseou-se no consentimento autorizado, assinado pelo sujeito da 

pesquisa, antes de sua participação no estudo. Os resultados da pesquisa 
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foram informados aos sujeitos, após análise. Todos os sujeitos tiveram 

direito a tratamento justo, isento de preconceitos, acesso ao auxílio 

profissional, .respeitoso e cortês. Tiveram respondidas todas as perguntas 

de esclarecimento sobre o estudo, ouviram as gravações realizadas, e viram 

as transcrições feitas, de modo que todas as dúvidas suscitadas foram 

conven.ienteme.nte aclaradas.

0 direito à privacidade foi mantido, uma vez que qualquer pesquisa 

com indivíduos constitui algum tipo de intromissão em suas vidas pessoais.

Foi garantido aos pesquisados o direito de que os dados coletados 

no estudo serão mantidos no mais absoluto sigilo. O anonimato foi 

preservado, dando segurança às declarações realizadas, assegurando aos 

sujeitos da pesquisa a manutenção da ética e dos direitos humanos.

Anáhse dos dados

.Diante dos dados coletados, utilizamos a técnica de análise temática, 

objetivando extrair das falas das adolescentes qual o conceito de 

sexualidade, como foi construído esse conceito e as expectativas das 

adolescentes sobre o exercício da sexualidade. Em seguida, através do 

aprofundamento dos conteúdos narrados, foram determinadas categorias, 

com temas representados graficamente por um quadro explicativo da 

organização dessas categorias. Para Minayo (1996:208), a noção de tema 

está ligada a uma afirmação a respeito de determinado assunto.

A análise temática objetivou descobrir os núcleos de sentido das 

narrativas obtidas através das entrevistas. Nesse tipo de técnica-, Minayo 

(1993:209-210) orienta no sentido de que se deve percorrer 3 etapas a 

seguir: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação. Na pré-análise, escolhemos as entrevistas a serem 

examinadas, de acordo com objetivos iniciais da pesquisa, e elaboramos 

indicadores que orientaram a interpretação final. Para tanto, foi necessário 

lazer-se uma leitura flutuante, de sorte que o contato exaustivo com o 

material, através de repetidas leituras, nos deixou incorporar o conteúdo 
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detalhadamente. Nesse momento, as teorias relacionadas ao tema tornaram 

a leitura, progressivamente, mais lúcida. No momento da organização do 

material, pudemos avaliar a exaustiviclade, ou seja, se as narrativas 

completaram todos os aspectos levantados pelo roteiro de entrevista. 

Represeniatrvidade se as narrativas representaram o universo pretendido; 

homogeneidade de critérios: ser adolescentes entre 10-19 anos., clientes 

do NAMI do Ambulatório de Gineco-Obstetrícia. Todas as narrativas 

analisadas foram adequadas aos objetivos do trabalho.

Na fase de exploração do material, foi realizada a codificação dos 

dados obtidos, transformando-os em núcleo de sentido ou compreensão 

do texto, servindo para determinar as categorias teóricas e empíricas: 

caracterizando as participantes do estudo, percebendo a sexualidade, 

descobrindo e construindo o conceito de sexualidade e expectativas 

de vivência da sexualidade. Após determinadas as categorias, seus temas 

foram desdobrados em subcategorias e os depoimentos dos sujeitos dessa 

pesquisa identificados através das idéias de sentido das falas, e, na evolução 

da análise do material, interpretando-o, com o auxílio de autores.

Utilizamos prioritariamente as idéias de Foucault e Leininger na 

interpretação dos temas propostos, abrindo caminho para o alcance dos 

objetivos propostos.

As idéias, o entendimento, o conhecimento, a visão e as expectativas 

que constituem as percepções sobre a sexualidade das adolescentes foram 

analisados tomando-se por base os conceitos de estudiosos e do contexto 

cultural. Como informei há pouco, teórico como Foucault e Leininger 

embasaram a análise das falas das adolescentes, as quais foram 

confrontadas com os conceitos e idéias de outros autores.

Foucault (1997a) entende a sexualidade como algo a ser interpretado 

após a decifração de um discurso de verdade, e Leininger (1978) entende 

cultura como uma sociedade e, como tal, cada sociedade tem sua visão de 

mundo que a autora diz ser a maneira pela qual as pessoas olham o 

mundo ou o universo e formam um quadro ou atitude de valor.
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4 COMSTIWIMDO E AMAUSAIMDO OS DADOS 

4a1 Caracterizando as participantes do estudo

As adolescentes participantes deste estudo residem numa comuna 

clade carente, com nível socioeconômico precário, e convivem com todas as 

dificuldades de sobrevivência, estabelecidas pela falta de dinheiro, A família 

é, geralmente, composta por pessoas de diferentes faixas etárias e raramente 

a adolescente mora apenas com seu companheiro. Demonstram dificuldades 

de formar uma família entendida como unidade epidemiológica, social e 

administrativa envolvida no mercado. Observamos que das 30 adolescentes 

entrevistadas três têm uma união estável com seu companheiro e para as 

demais o ato do casamento é como não existisse como base social para a 

formação da família. Agregam-se, na maioria das vezes, às famílias dos 

namorados e/ou companheiros, do momento atual, em ambientes físicos 

desfavoráveis proporcionados pela própria condição socioeconômica, 

portanto, atendendo de forma precária as necessidades básicas de moradia 

dessas pessoas, e assim aumentando a crise social das famílias. Das 27 

adolescentes sem vínculo cível, doze são solteiras, sem companheiros fixos, 

algumas destas ainda virgens, outras com vicia sexual ativa e outras grávidas. 

Dentre as outras 15, sete vivem em união consensual e oito não possuem um 

companheiro fixo ou não têm um companheiro até mesmo pela pouca idade.

Decorrente da condição de vida, observamos que, na orientação das 

participantes do estudo, para sua formação, estes sofrem influência do 

meio ambiente, mantendo assim atitudes conservadoras ou hábitos 

orientados pela cultura de suas famílias, comunidade, contexto ambiental, 

dara Leminger apud George (1993: 324 ), o contexto ambiental é:

A totalidade de um acontecimento, situação ou determinada 

experiência que confere significado às expressões humanas no que 

se refere às dimensões físicas, ecológicas, da interações sociais, 

emocionais e culturais.
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Relativamente, ainda, ao ambiente faz-se necessário ressaltar que 

0 espaço físico é pequeno e pouco higiemzado, facilitando as doenças no 

próprio ambiente doméstico, e transmitindo-as a outras gerações. 

Observou-se em algumas adolescentes colocações sobre as patologias 

associadas á pobreza como enfermidades infecciosas, as anemias e 

condições higiênicas precárias, tanto pessoais como do ambiente. Neste 

locus convivem também com o consumo de bebidas alcoólicas e ingestão 

de drogas, sendo famílias desestruturadas pelas dificuldades de vida, e 

grupos com diversos estilos de vida e de origem. Foucault (1997a: 103) 

lembra que a família é o permutador da sexualidade com a aliança: 

transporta a lei e a dimensão do jurídico para o dispositivo de sexualidade; 

e a economia do prazer e a intensidade das sensações para, o regime da 

aliança.

Das adolescentes entrevistadas, 77% (23) eram de Fortaleza-CE, 

entretanto notava-se diferença de postura, diante das respostas, em relação 

às regras da vida (moral, responsabilidade, ética e sexualidade), em relação 

às seis (30%) que têm origem ou moravam até pouco tempo com suas 

famílias na área rural. Somente uma era de outro Estado, não apresentando 

nenhum destaque nas respostas da entrevista.

Apesar de a maioria das adolescentes procederem da Capital, 

Fortaleza, onde os recursos para os programas educacionais mais 

íavoráveis, além da influência do desenvolvimento da cidade, não nos 

mostraram urna ação efetiva de contribuição para o “conhecimento de si” 

e para a vivência da sexualidade. Apesar de carentes, referiram ter em 

seus domicílios o acesso às informações pelo rádio, televisão, serviços 

comunitários e de educação para saúde, considerados precários por elas 

próprias. As que residiam na área rural mostraram-se mais preocupadas 

e cuidadosas, diante de sua sexualidade. O respeito e as regras de vida, 

por vezes conservadoras, fazem-nas ainda um pouco mais responsáveis 

cora suas vidas, embora demonstrem desconhecimento de si, assim como 

a falta de controle, como as demais, no “cuidado de si”. Foucault (1997b) 

entende que o autocontrole é uma prova de poder e uma garantia da 



46

liberdade cio indivíduo, assegurando de forma permanente a não ligação 

deste com. o que não depende do seu domínio.

Re Ia ti vamen te à i n d u.me n tárí a , a s ado le sc e n tes a p resentaram -sede 

acordo com seu nível socioeconômico. O vestuário era usado em sintonia 

com sua cultura e poder aquisitivo, porém, era de baixa qualidade, por 

vezes com pouco conforto, mas inegavelmente, algumas peças seguiam a 

“moda vigente”. Quase a totalidade das pesquisadas vivenclaram a 

experiência de engravidar por uma, duas ou três vezes. Já experimentaram 

o aborto realizado por vontade própria como opção de adiamento do fato 

de “ser mãe”, reforçando a idéia da gravidez inclesejada ou não programada 

e do uso de métodos contraceptivos. A interrupção ilegal ou clandestina 

da gravidez é vista de modo passivo, demonstrando que eása prática é 

perfeitarnente aceita no seu meio social. Mostraram o desconhecimento 

sobre legislação do aborto e poucas dificuldades para a realização desse 

ato defeso na legislação brasileira, até porque a interrupção da gravidez 

foi feita por parteiras práticas da própria comunidade, de forma não 

culposa, utilizando-se dos meios que suas crenças e cultura permitem, 

respeitando somente a vontade da adolescente.

As adolescentes de nível socioeconômico menos favoráveis, 

considerando a falta de informação e apoio da família diante de um 

diagnóstico de gravidez, são levadas a utilizar opções populares na busca 

da solução de seus problemas. Os agentes populares, como as parteiras, 

realizam o aborto de modo curioso e inconsequente, colaborando com a 

elevação do índice de mortalidade de mulheres. A influência do meio 

cultural e a relação de valor diante do fato são incompatíveis com os valores 

humanos e a legislação em vigor. São práticas cotidianas isoladas, 

escondidas, dissociadas de responsabilidade e respeito humano, porém 

constituem um costume vivenciado pelas mulheres que entregam seus 

corpos, procurando solução de problemas vivenciados no dia-a-dia. O 

corpo, para Merleau Ponty (1994: 122), é veículo do ser no mundo, e ter um. 

corpo, é para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com 

certos projetos e empenhar-se continuamente neles.
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Imaginamos que esse corpo, preso a uma sociedade, está preso a 

costumes característicos da própria cultura e enfrenta muitas vezes a 

influencia religiosa. Não observamos dentre as 30 participantes do estudo 

uma relação dos princípios religiosos com as ações dessas adolescentes. 

Somente uma entrevistada referiu ser “evangélica”, relatando ter essa 

religião princípios rígidos que norteiam sua sexualidade e sua moral sexual.

Paradoxalmente, as entrevistadas apresentaram um conserva

dorismo em suas idéias quando tratavam de avaliar a virgindade e sua 

perda, com o início da atividade sexual precoce. Ao aprofundarmos questões 

íntimas vinculadas à sexualidade, demonstraram descontentamento e 

autodesvalorização por terem perdido a virgindade. Existe também o fato 

da gravidez desejada, referida por algumas. Percebemos que a idéia 

romântica da maternidade e a curiosidade do episódio do parto levam- 

nas a conceber, sem a menor ponderação, sem a idéia precisa do que 

possa representar um filho no contexto familiar ou social e suas 

significativas implicações de ordem psicológica, de saúde, ou até de 

sobrevivência humana. As adolescentes relataram tornarem-se mais 

maduras após o parto e rejeitavam a idéia de outro filho, mostrando 

claramente o arrependimento do inconsequente, impensado e despreparado 

mícío da atividade sexual e da gravidez “fora de hora”.

Frente à gravidez e à necessidade de sobrevivência, muitas deixaram 

suas atividades escolares serem substituídas por afazeres do lar ou até 

mesmo um trabalho como empregada doméstica, procurando meio de 

sobrevivência e subsistência, principalmente, quando do abandono do lar 

pela questão familiar que se formou em torno do problema, nascendo aí 

consequências das mais sombrias para o bem-estar e futuro dessas mães, 

ainda meninas. Isto fica claro nos números encontrados.

Das entrevistadas, 21 (70%) têm o 1° grau incompleto, 5 (17%) 

possuem ol° grau completo, e somente 4 (13%) participantes do estudo 

chegaram ao 2o grau, entretanto não o concluíram, abandonando os cursos 

diante da realidade de uma gravidez precoce. Com esse grau de escolari

dade, fica difícil o au toco nhe cimento físico e de suas reações psico- 
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emocionais, condições indispensáveis para a existência, com acesso a si 

próprias e aos mecanismos de compreensão para o cuidado de si.

A escola é vista pelas classes populares como elemento de ascensão 

social. Tem, acima de tudo, a vantagem de manter a adolescente ocupada, 

não a deixando, ã mercê de influências perniciosas. Torna-se um veículo 

de orientações e condutas, é local onde a jovem pode colocar suas dúvidas, 

falar o que quer saber, seus interesses, entre outros, embora saibamos da 

realidade e despreparo de docentes em lidar com pessoas nessa faixa etária.

Outro dado importante para o abandono escolar é o posicionamento 

de rejeição e abandono da adolescente pela família., frente à gravidez. Os 

pais, muitas vezes, tendo passado pelas mesmas experiências, não 

discutem com calma o problema que se instalou, e já decidem pelo 

abandono, impedindo a formação profissional, não permitindo., que essas 

adolescentes encontrem possibilidades financeiras de sobrevivência. 

Observamos nesse estudo que 11(37%) das 30 entrevistadas tinham pais 

casados, vivendo em situação regular, 7(23%) dos casais estavam vivendo 

regularmente, sem vínculo matrimonial, e 12 (40%) eram separados, 

vivendo as filhas numa família matriarcal. Algumas dessas mães tiveram 

gravidez precoce aos 13 ou 14 anos e, nessa época, acharam o fato natural, 

aceitando com facilidade, embora se tenham sentido inseguras e com um 

grande problema. Hoje, essas mesmas mulheres desejam algo diferente 

para suas filhas. A decepção e a frustração levam-nas à revolta, expulsando 

as adolescentes de casa, ao se depararem com a mesma situação.

Embora seja característica do adolescente, a rebeldia, a oposição, a 

lorma ríspida de ser, é nesse momento também que precisa de amparo, 

apoio e de ser entendido através de explicações. Para Zagury (1997: 120), 

o adolescente se opõe sistematicamente por uma necessidade da fase do 

desenvolvimento, porque precisa romper com os ídolos (pai e máej, para 

crescer e se inclependentizar e não porque seja contra a família.

O apoio familiar ainda é falho e, muitas vezes, a família entende a 

gravidez como uma afronta. Por esse motivo, muitas adolescentes preferem 

náo contar aos pais de sua gravidez, e, com medo de serem expulsas de
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casa7 tentam abortar. Essa gravidez pode ter origem, erroneamente, na 

busca da identidade feminina, quando acreditam que ser mãe é ser mulher, 

talvez um desejo inconsciente de confirmar sua feminilidade. Essas 

adolescentes grávidas esbarram na família com o problema da 

comunicação. Sabe-se que a comunicação é a base para uma melhor 

compreensão entre os seres humanos.

A produção de uma comunicação efetiva certamente poderá produzir 

apoios, reações e imagens positivas. Comunicar é pôr as coisas ou assuntos 

em um plano comum, sempre em busca do entendimento. É aqui onde 

reside a grande dificuldade, pois a baixa escolaridade dos pais, associada 

à natureza do assunto, contribui para maiores dificuldades na comuni

cação, comprometendo a orientação da adolescente. A comunicação é feita 

muito bem entre as amigas através das conversas na rua. A televisão e os 

demais media, exercendo uma pressão, chegam até a essas meninas, 

influenciando, por meio de mensagens dúbias, contraditórias, emanci

padas, conservadoras ou preceituosas, que entrarão em confronto com 

suas crenças e cultura, criando um espaço para um defrontamento familiar, 

atuando negativamente e de modo marcante em seus comportamentos e 

toldando sua visão de sexualidade.

Williams (1998), estudando a sexualidade de adolescentes, constatou 

que os meios de comunicação, incontestavelmente, favorecem e estimulam 

procedimentos que visam ao prazer apenas por prazer, o erotismo e o 

sexo como venda sem simultaneamente, oferecer parâmetros para que 

essas adolescentes possam, com segurança, usufruir de sua sexualidade.

Alguns esclarecimentos chegavam até as adolescentes também 

através dos programas e atividades escolares.

As informações corretas, ainda que insuficientes, vinham através 

dos professores ou profissionais de saúde, mais raramente através da 

famfl ia. Desconheciam o próprio corpo, embora se sentissem ã vontade 

para usá-lo. Não se lembravam de que o ser humano é dotado de emoção 

e ate ti v idacle, e que todas as suas ações envolviam esses sentimentos e 

l°go partiam para o pragmatismo, pondo em exercício sua sexualidade.
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Muitas desconheciam., por falta de informação, os problemas de 

saúde que têm origem através da relação sexual: as doenças sexualmente 

transmissíveis (DST’s) e a síndrome da AIDS. Os jovens contraem e 

convivem, com esses problemas precocemente, sem saber as consequências 

c/raves que lhes podem atingir e, naturalmente, transmitir essas moléstias 

a outrem. O despreparo de alguns educadores e a falta de sensibilidade 

de outros demonstram a ineficiência no trabalho da educação para a saúde, 

na orientação dessas jovens para a prevenção de doenças, necessária e 

atual, até pelo enorme poder letal de algumas, como a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA).

Esse tem sido o comportamento atual, criando um padrão social 

nessa faixa etária, embora saibamos que esse comportamento esteja 

revestido de uma carente procura de afeto e proteção, da idéia ilusória e 

romântica do “outro”, no qual deposita confiança e espera encontrar o 

apoio que lhe falta no seio familiar. São mulheres - meninas que não 

estão investindo em si na qualidade de pessoas. Possuem baixa escola

ridade, abandonaram seus estudos e não se capacitam profissionalmente, 

não se importando com a realização pessoal. Restringem essa realização 

ã maternidade. A essas adolescentes de nível socioeconômico desfavorável, 

a falta de orientação e um início de atividade sexual precoce têm 

repercussão drástica para o resto de suas vidas. Essa atividade pode 

precipitar situações que poderão ter conseqüências psicológicas e físicas, 

que comprometerão definitivamente suas vidas, contribuindo para agravar 

a crise social que se instala no momento atual.

O que mais prejudica a adolescente é não ter metas. Essas meninas 

com pouca educação escolar tiveram exemplos negativos dentro de seus 

próprios lares. Portanto, pensam e agem de forma semelhante aos seus 

pais ou de conformidade com a educação e cultura do meio onde vivem, 

ate por tratar-se também de uma característica do “ser adolescente”.

Reconhecemos a educação como uma atividade básica, importante 

para o indivíduo e que deve ser buscada de forma consciente e intencional 

visando ao aperfeiçoamento de si. Se nossas jovens não estão tendo acesso
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a essa atividade, ou não estão sendo conduzidas adequadamente, estão 

expostas a toda sorte de influências sociais nocivas, participando em sua 

comunidade como elemento condicionado, e não contribuindo para seu 

desenvolvimento pessoal e de seu ambiente. Assim, colaborarão para o 

aumento dos números estatísticos, no que concerne aos agravos de saude, 

e para o diagnóstico situacional na atualidade, com números que assustam 

e mobilizam as estruturas de saúde do País.

O Ministério da Saúde, hoje, mostra-se alarmado, com os números 

de gravidez precoce e suas repercussões na sociedade, nos leitos hospi

talares e nas escolas, e preocupa-se com esses que representam o futuro 

de urna nação.

A seguir, demonstraremos uma síntese -'as características e do estilo 

de vida das adolescentes.
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4.2 Percebendo a sexualidade

4 2.5 Entendimento sobre sexualidade

A sexualidade é entendida por Foucault (1997a:100-101), através 

de diversos vieses. Erri sua obra A vontade de saber mostra-nos alguns 

de seus conceitos e as relações da sexualidade com o mundo. Entende a 

sexualidade como forma de poder que, para ser exercido, necessita de 

presenças constantes, implica proximidades, requer um intercâmbio de 

discursos e de confidências. Para o cientista francês, a

sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: 

não a realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas 

à grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a 

intensificação dos prazeres, a incitação do discurso, a formação dos 

conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam- 

se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e 

de poder.

O autor complementa com a idéia de que o dispositivo da sexualidade 

engendra, em troca, numa extenscio permanente dos domínios e cias formas 

de controle. As adolescentes de baixo nível socioeconômico e ineficiente 

escolaridade veem-se diante dessas realidades, deparando-se com as 

sensações novas e prazerosas vindas de seu corpo físico; ocultam-nas, 

ntas deixam-se entregar ao seu funcionamento, procurando o deleite das 

sensações. Foucault (1997a:65) explica esse fato, dizendo que (...) o 

fiíncionamento cio sexo é obscuro; porque escapar faz parte de sua natureza 

e sua energia, assim como seus mecanismos, se esquivam; porque seu poder 

casual é, em parte, clandestino.

As adolescentes dentro de um contexto social vivenciam estímulos 

diversos, assumem situações para as quais não existem preparo, 

competência e responsabilidade, embora compreendamos que muitas das



atitudes das adolescentes são explicadas pela necessidade que têm de se 

'sentirem amadas e aceitas. Ao fazermos essa afirmação, procuramos 

reforçá-la com o depoimento de McDowell, para quem

Uma das principais razões para o sexo pré-conjugal é a insegurança. 

As pessoas em toda parte do mundo sofrem de baixa auto-estima; 

elas querem ser aceitas e apreciadas por aqueles com quem 

interagem. O sexo dá a alguns uma sensação de segurança e 

sentimento de aceitação, dando-lhes a certeza de serem apreciados 

e desejados (1995:22).

Todos esses sentimentos e ações relativas à sexualidade e ao sexo 

passam por um processo de desinformação, dúvidas e ansiedades. Estamos 

sempre tentando desvelar o pensamento da adolescente no que concerne 

a sexualidade, sexo, sua intimidade, na tentativa de penetrar mais profun

damente e conhecer suas percepções, verificando seu entendimento acerca 

dessas raízes vitais, que dão à pessoa humana um grau de vitalidade e 

fecundida.de. Preocupa-nos a expressão precoce e semi estrutura dessa 

sexualidade, entretanto o que podemos fazer é procurar um entendimento, 

considerando o pensamento de Merleau-Ponty (1994:234), no entendimento 

de que: Existe osmose entre a sexualidade e a existência, quer dizer, se a 

existência se difunde na sexualidade, reciprocamente, a realidade se difunde 

na existência (...)

A difusão da sexualidade na existência é um fato, entretanto nossas 

entrevistadas adolescentes vivem num estado em que não concebem a si e 

o que é de si, como evidenciam em suas falas, que soam como um pedido 

de ajuda.

Não sei não, nunca ouvi falar. É a mesma coisa que sexo? 

fouciana, 15 anos),

O sexo eu não sei bem não... o que quer dizer não? (Edilene, 

12 anos).
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Não entendo nada(...) . Não quero falar (Kátia, 10 anos). 

É (...) a pessoa praticar sexo? (Ana., 13 anos).

Nunca ouvi falar (...) Não sei o que é (...) (Joana, 16 anos). 

Minha mãe disse que eu vou namorar só com 1 9 anos 

Ela não deixa eu sair (...) (Andréa, .11 anos),

(...) hum (...) eu não sei. O que significa(...)Eu não sei responder 

não? (Zélia, 14 anos).

As adolescentes entrevistadas demonstraram pelos depoimentos a 

falta de entendimento do que representam sexualidade e sexo. 

Teoricamente, usam indístíntamente as duas palavras quando falam de 

suas experiências e curiosidades. Ficaram evidenciadas também a 

curiosidade, típica da faixa etária, e a timidez. Porém, uma das caracterís

ticas de adolescente é pensar que tem o conhecimento total e inabalável 

das coisas. Então, ficava visivelmente curiosa, e aproveitava o momento 

da entrevista para fazer outras perguntas, ou mesmo devolver a pergunta 

para o entrevistador.

.Nota-se, no depoimento de Andréa, uma adolescente de 11 anos, a 

influenciei das idéias maternas atuando como lei de conduta, não racional 

e que, com certeza, em alguma etapa ainda da adolescência, poderá ser 

violada, traída pela própria fisiologia do corpo e/ou despreparo da 

adolescente. Ao se deparar com determinadas situações de vida, a ado

lescente agirá instintivamente, demonstrando um autodesconhecimento 

que contrariará todas as orientações maternas, feitas para a formação, 

proteção e segurança diante dos riscos.

Em seu estudo, Santos (1996) concluiu que, na visão das adoles

centes, deve haver uma quebra de estereótipos relativos ã sexualidade, e 

Que essa deve ser vivenciada por opção e livre escolha. Preocupam-nos os 

depoimentos esposados há pouco, porquanto parecem traduzir total 

desconhecimento sobre si, sabendo-se que, na prática, algumas já experi

mentaram a maternidade, e que necessitarão, mais tarde, reproduzir as 

orientações que, como mães, deverão administrar aos seus filhos. Outros 



depoimentos nos mostraram uma tentativa de conceituar a sexualidade e 

o sexo com .melhor compreensão.

Não é só fazer amor (...)

Sei não(..f já ouvi falar mas(...) (Mariana, 15 anos)

É uma coisa normal, é bonito para duas pessoas que se amam. Não 

é fazer com qualquer um, tem que conhecer, saber se tem amor. Tem 

que sexo ser uma coisa importante, saber a outra pessoa com quem 

se está lidando. Tem que existir o sexo no relacionamento, mas com 

quem se ama (Jeane, 18).

Mariana e Jeane. em seus depoimentos, já estabeleceram o caráter 

afetivo e psico-emocional do sexo, principalmente para a mulher, 

desvinculando o sexo somente do aspecto físico-genital.

Recobriram ae romantismo a sexualidade e o sexo, considerando 

este importante. Foi o que reconheceu Jeane, ao afirmar que tem que 

saber com quem se está lidando, a importância de conhecer o outro e 

dos riscos, inclusive das DSTs, de que porventura o outro poderá ser 

portador. Embora não deixe claro em suas palavras, o amor como 

elemento essencial para o sexo está nas entrelinhas dos depoimentos. 

O que essas adolescentes pensam sobre a sexualidade e o sexo leva em 

consideração o conjunto de informações, valores e exemplos obtidos 

no decorrer de suas vidas. Muitos desses modelos e valores são obtidos 

dentro da própria família, tomando por base os padrões e valores dos 

pais, como exemplificam as falas a seguir, a respeito de sexo e 

sexualidade:

Sexualidade (...) eu não sei realmente o que é porque ninguém chegou 

para mim explicar, nem eu pra perguntar.

Nunca cheguei para perguntar por questão cie confiança, vergonha 

e eu fiz (a pergunta) pra um amigo da Igreja, ele sabe das coisas e 

eu perguntei de leve (Cecília, 14 anos).
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0 sexo é urna relação entre duas pessoas que se gostam. Antigamente 

era diferente porque a mulher se dava mais valor, agora não. Elas 

estão se deixando levar pela vulgaridade (Léa, 16 anos).

Acho que é importante, na relação de duas pessoas (Karla, .15 anos).

Seiaialíclade significa o amor entre duas pessoas? (Gabriela, 14 anos).

Sexo pra mim é umci atração forte! Também assim entre o sexo tem 

que haver carinho, porque assim sem amor você não vai fazer 

nada/.)(Gisele, 15 anos).

É uma responsabilidade (...) (Solange, 18 anos).

A formação da adolescente para o desenvolvimento cie sua sexua

lidade e de sua vida sexual deve ser estruturada com base nas reações, 

hábitos e comportamentos típicos da faixa etária, que diferem signifi- 

cativamente da visão adulta, portanto, apresentando sempre poucas restri

ções às condutas autênticas que no seu cotidiano visam à satisfação, ao 

prazer e ao bem-estar.

Este fato é confirmado por Cavalcanti (1992:43), ao pesquisar a 

gravidez na adolescência, quando relata: O fato mais surpreendente 

observado nesta pesquisa foi o alto índice, não só de aceitação, mas de 

satisfação por estarem grávidas.

Sentimos, pelos depoimentos, as necessidades dessas adolescentes, 

relativas a esclarecimentos para seu autoconhecimento e acerca do outro. A 

curiosidade sobre a sexualidade ainda é expressa em voz baixa e com certo 

constrangimento, paradoxalmente à maneira de agir. Ao se depararem com 

situações de prática, tornam-se abertas, receptivas, seguras e audaciosas.

Os depoimentos que se seguem mostram como algumas adolescentes 

percebem a sexualidade e o sexo. Assim se expressaram Celina, Mariana, 

Angela, Sofia e Léa:
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Sexualidade é quando a pessoa não pensa só em si, pensa 

no parceiro, faz sexo com responsabilidade (Celina, 19 anos).

Tem o sexo, o que é feito por prazer, por dinheiro, é a 

prostituição e tem o sexo feito por amo?- (Mariana, 15 anos).

Sexo ê transa, mas vai muito além disso. Não é preciso ter só 

o namorado, épreciso pensar nas consequências do que vem 

depois. Hoje em dia ninguém pensa mais (Angela, 14 anos).

Necessidade que todo ser humano tem. Quando se gosta, o 

sexo é muito importante no relacionamento (Sofia, 17 anos).

Acho que é o prazer que a gente sente, vem de dentro cia 

gente (Léa, 16 anos).

É verdade que cada pessoa tem uma maneira particular de pensar, 

entender e até vivenciar as experiências da vida, entretanto os depoimentos 

refletem uma certa tendência de pensamento. Essas adolescentes percebem 

mais consistentemente a sexualidade e o sexo, relacionando-os com outros 

aspectos essenciais da existência humana, tais como: pensar no outro; 

responsabilidade; importante no relacionamento; prazer; vai além da transa.

Para Foucault (1997a:61) é na confissão que se ligam a verdade e o 

sexo, pela expressão obrigatória e exaustiva de um segredo individual. Ê 

na revelação desse segredo de forma discursiva que as adolescentes 

expressam, em suas falas, seus conceitos sobre sexualidade e sexo. Liga

vam o tema ao afeto sempre de um parceiro, mesmo que momentâneo e 

transitório. Independentemente da escolaridade e da cultura de onde vivem, 

percebemos o ar aparente, do encantamento pelo outro e, essencialmente, 

pela construção ilusória de uma vida segura, onde todos os problemas do 

cotidiano se dissolviam de forma mágica através do “amor” que move esse 

encontro, essa atração, esse relacionamento. A realidade, por vezes, 
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encontra-se muito distante, inatingível, até que algum fato ocorra e quebre 

esse encantamento.

Léa demonstrou, através de seu depoimento, entender o sexo como 

algo intrínseco ao ser humano, intimamente conectado ao corpo e a sua 

existência biológica. Entretanto, destaca a relevância do gostar como mola 

impulsionadora na vivência de experiências sexuais, deixando transparecer 

a necessidade de uma completude no outro.

Ê comum em alguns depoimentos, como nos de Celina e de Sofia, a 

referência à atividade sexual e à relação com o outro. Para essas adoles

centes, a sexualidade pressupõe um intercâmbio de informações 

emocionalmente significativas e sem reservas. Para Peluso (1998:27)

... a relação de intimidade é fundamental no relacionamento amoroso, 

porque torna mais rica a comunicação, enriquecendo a própria, 

capacidade de exprimir e manifestar com criatividade a própria 

sexualidade.

A relação de intimidade parece ter o poder de tirar as pessoas da 

solidão em que vivem, e, como enfatiza Peluso, a adolescente, ao apaixonar- 

se, tem a ilusão de haver superado a solidão, mas na realidade é somente 

uma fase passageira que antecede a outra, mais amadurecida, de partilha, 

de afetos e sensações, de maneira que não há essa passagem, e o interesse 

experimentado de inicio cessa muito rapidamente, deixando a sensação 

de vazio, vazio este que, certamente, a adolescente procurará preencher 

sempre, e essa repetição ocasionará a freqüente troca de parceiros,, que 

atualmente se torna um risco significativo para a saúde.

Não restam dúvidas de que as adolescentes possuem outros sistemas 

de referência além da família, como a turma de amigos, os media, a escola, 

como mostram as respostas. Entretanto, é de fundamental importância a 

programação de estratégias de intervenções informativas no processo de 

educação, desde que envolvam, na medida do possível, a família. Na edu

cação, é necessário salientar e estar atento para as características que 
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devem ser respeitadas e que muitas vezes passam despercebidas, já que 

os grupos de adolescentes se caracterizam por estereótipos ligados ao 

lugar, meio social, deixando visível a influência de seu meio cultural, 

realidade familiar, papéis, comunicação e modelos de referência,

A família é o centro da comunicação, relações afetivas e acomodação 

de valores, mas é na escola que encontra alguém que fala, escuta e 

funciona como consulente. Uma fonte de aprendizagem e orientação 

didática é o professor. Através da escola, a adolescente pode encontrar 

canais diferentes em novos contextos de escuta mútua, que podem 

produzir um aumento das potencialidades por meio da estima de si, 

impelindo a adolescente a novas curiosidades que a farão descobrir o 

significado das coisas para si, e para o mundo, e a formação de si, de 

valores reais, orientando as jovens de maneira que estas seguramente 

aprendam a conduzir suas vidas.

Outro segmento importante que participa e influencia no 

entendimento e na formação dos conceitos é o grupo. É necessário que 

nessa comunicação com os outros e consigo haja mensagens de exata 

codificação, visto que muitas delas são informadas erroneamente através 

dos meios de comunicação de massa, proporcionando a criação de falsos 

valores, levando ao risco inconsequente. A formação de si, representa 

um crescimento paralelo do biológico e do psicológico, implica o 

conhecimento de onde termina o físico e começa o mundo com suas 

relações. Ê importante lembrar que a educação para a sexualidade reside 

em criar harmonia entre os sexos, respeitar-se, amar-se sem estereótipos, 

sem ser banal no papel sexual (Peluso, 1998:186).

4.2.2 Participação familiar e sociocuitural

Notamos, através das falas, que é nas famílias onde as adolescentes 

menos discutem os assuntos sobre sexualidade, sexo, atividade sexual e 

todos os demais assuntos envolvidos nesse tema. Entretanto, é na família 
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que surgem os primeiros conceitos, seguindo um modelo de educação 

que mistura as tendências moderna e tradicional, variando de acordo com 

seu ambiente sociocultural, os exemplos e a educação que recebem.

Em seu trabalho, Zagury (1997:122) refere-se á educação familiar e 

relata dados sobre os conceitos familiares ou desaprovação pelos jovens. 

Afirma que os jovens de classe menos favorecidas referem mais queixas, 

criticando a família no tocante à educação que têm. Constatamos paradoxos 

na educação e conceitos dos pais e componentes familiares dos 

adolescentes, como demonstram os seguintes depoimentos:

(...) Esse tipo cie assunto a mãe náo senta para conversar, era mais 

os de fora que falavam.

Lá em casa não se fala nisso (...) (Angela, 14 anos).

A mãe dizia para não fazer coisa errada por aí (Joana, 16 anos).

A minha mãe dizia que a pessoa se perder a virgindade muito 

cedo, não crescia mais. Ela não queria porque ela se perdeu nova 

também, com treze anos. Ela dizia que a pessoa se perclenclo cedo 

e ter namorado cedo a responsabilidade é mais complicada (Silvia, 

13 anos).

Menstruei sem saber como é! Depois que menstruei que minha mãe 

falou (...).

Minha mãe nunca explicou isso pra gente, lá em casa (Andréa, 

11 anos).

Entendemos que as adolescentes têm dificuldades e que gostariam 

de encontrar apoio e solução dentro da própria família. Os problemas 

referidos são inúmeros, cada qual com sua individualidade e dificuldade, 

Isso constatamos quando uma adolescente expressou, segura e claramente, 

o seu pensamento:
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É importante falar em família, lá em casa falam(...)..

Eu sou muito nova, meu pai e minha mãe não querem falar no 

assunto, acham que eu ainda sou muito nova para isso (Gisele, 

15 anos).

Percebe-se que o assunto, quando tratado com a devida importância, 

naturalidade, seriedade, e segurança, é assimilado pelas adolescentes, 

que, sem grandes dificuldades, sabe riam manter diante do sexo uma 

postura realista, entendendo suas razões e seus sentimentos.

Em algumas famílias, quando os filhos já têm uma vida sexual ativa, 

muitos pais acabam por deixá-los solitários para resolver todas as questões 

relativas ao sexo.

Pretendo me cuidar e não ter outro filho tão cedo (...) amadurecer, 

pra eu poder conversar com minha filha pra ela não fazer o que eu 

fiz, pra eu falarpra ela o que eu queria saber e não tive ninguém pra 

falar pra mim sobre sexualidade (Gabriela, 14 anos).

Entendemos ser na família que grande parte do conhecimento sobre 

sexualidade e comportamento sexual deve ser instruído e não apenas os 

fatos biológicos. A falta de um contexto institucional faz com que a 

adolescente tenha que tomar decisões importantes, sem o conhecimento 

adequado para tomá-las, com inteligência, segurança e base moral. As 

escolhas que as meninas enfrentam hoje são amedrontadoras,- e a falta de 

orientação torna a adolescente exposta a um maior número de riscos e a 

uma escolha menos racional.

Não é só responsabilidade da família, entretanto, a atitude dos pais 

frente à sexualidade da filha e a iniciação da atividade sexual contribuem 

para tornar esse momento mais simples ou mais complicado. Adultos 

muito repressores podem prolongar a imaturidade sexual dos filhos, assim 

como a liberdade da família pode se tornar permissividade, banalizando o 

sexo. Sabemos das dificuldades encontradas pela família para esse tipo 
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de orientação. Conhecemos o constrangimento que envolve a família 

quando o assunto é sexo. Terapeutas sexuais explicam que esse descora 

for to gerado na família pode ser fruto de problemas dos pais com a própria 

sexualidade. Muitas vezes, os adultos espelham sua adolescência na 

adolescência dos filhos.

Para muitos pais, o sexo não é mais tabu, mas a convivência com 

um casal adolescente é um estorvo para a intimidade da família. Através 

do depoimento de Ives, percebemos como nós, profissionais de saücle, 

podemos contribuir para a qualidade da vida sexual e saúde reprodutiva 

das adolescentes, quando esta afirma:

Hoje é totalmente diferente, de primeiro eu não fazia o que eu 

faço agora. Não posso ter os paqueras. È diferente porque não 

fica só nos beijinhos e abraços, é diferente porque de primeiro 

não existia o sexo, agora eu tô sabendo mais, aprendendo mas 

preciso das pessoas que fale pra gente, para poder se prevenir 

mais (Ives, 15 anos).

As adolescentes mostraram que estão abertas à participação de 

outros segmentos em sua educação, conforme observamos quando 

relataram com simplicidade, reconhecendo a importância e valorizando 

as informações como algo de muita valia para a condução de seus caminhos 

e para a prevenção da gravidez e de doenças.

Ficou visível a alegria das entrevistadas com a oportunidade de 

externarem suas dúvidas, queixas, inseguranças e medos, a julgar pelo 

seu interesse e disponibilidade para o diálogo sobre as questões que 

envolvem a sexualidade e o desenvolvimento do corpo físico e social.

A seguir demonstraremos uma síntese sobre a percepção que as 

adolescentes têm sobre a sexualidade:
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Figura 3 - Identificando a percepção das adolescentes participantes do

estudo sobre a sexualidade
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4,3 Descobrindo e construindo o conceito de sexualidade

4.33 O prazer da auto d es coberta

Atualmente, fazem-se necessários o entendimento e a compreensão 

do que pensa e sente a adolescente em relação a sexualidade, Procuramos 

entender como construíram seus conceitos de sexualidade, embora já 

tenham mostrado que existe um desconhecimento sobre estas questões. 
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Procuramos não restringir a sexualidade à instância do sexo, entretanto 

sabemos que na dependência do exercício da própria sexualidade, conforme 

assinala Eoucault (1997a: 139), esta encontra-se do lado da norma, do saber, 

da vida, das disciplinas e das regulamentações. Acha ainda o autor que, 

hoje em d.ia, a compreensão plenamente consciente do instinto sexual 

importa mais do que o ato sexual.

Constatamos pelo depoimento de Cecília o aspecto intrínseco, muito 

pessoal e involuntário, da descoberta de sua sexualidade, quando relata:

(...) eu vi as pessoas fazendo. No começo eu ficava com nojo, depois 

eu mudei de pensar, eu tinha vontade de sair, sair com os meninos, 

de ficar com os meninos, eu via minhas irmãs. Eu saía com minhas 

amigas e os meninos olhavam pra mim e eu tinha vontade de ficar 

com eles. Ai eu fui ficanclo com vontade de fazer, elas diziam que não 

tinha nada a ver e eu fui me pintanto, usando roupinha colada, me 

vestia pcira chamar atenção dos meninos. Já não tinha mais vergonha 

de ficar com eles abraçando com beijinhos (Cecília, 14 anos).

As atitudes pessoais, instituídas pelo próprio corpo biológico, dificul

tam a condução da adolescente, que prova do ímpeto de sua sexualidade 

e lança-se ao sexo, sem preparo. É nesse aspecto que defendemos um 

projeto de educação para a saúde, para a promoção de atitudes, e que 

levem as adolescentes a serem agentes mais conscientes no exercício da 

própria sexualidade, deixando-as fortalecidas e conhecedores da realidade 

biológica da explosão hormonal, bem como de sua impulsividade nessa 

fase do desenvolvimento.

Não é fácil realizar esse trabalho educativo, quando enfrentamos, 

nesse período da adolescência, comportamentos que caracterizam uma 

vontade individual.

A teoria da adolescência, de Otto Rank, põe essas dificuldades quando 

explica que o adolescente se opõe à dominação de elementos ambientais 

externos (pais, professores, leis e proibições) para manter a sua
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independência, numa verdadeira luta contra os impulsos fisiológicos. Não 

quer formar laços emocionais fixos, numa relação amorosa pessoal, para 

não se tornar dependente (Rank apud Tiba, 1986).

Comprovamos ei teoria de Otto Rank com as palavras de Gabriela 

quando diz:

Fiz. sexo porque quis provar. Falavam pra mim e eu quis conferir 

(Gabriela, 14 anos).

A autodescoberta está ligãcla ao .instinto individual e inato da pessoa. 

Os depoimentos de Isabel e Letícia exprimem essa naturalidade com muita 

simplicidade e autenticidade:

Logo que comecei a namorar, foi que percebi pelas carícias, beijos! 

Senti vontade de conhecer mais profundo, sentia clesejo, aquela 

vontade. Queria saber como é que.(...) (Isabel, 16 anos).

Com 14 anos eu já tinha vontade assim, de saber como era o sexo. 

Através de filme, você sente alguma coisa diferente e no namoro 

através dos amassos (Letícia, 17 anos).

Ao falarmos sobre o sexo, de seus efeitos e práticas, ainda temos 

algumas dificuldades, constrangimentos. Fazemos sempre com paciência 

e sutileza. Em contrapartida, a repressão ê sempre facilmente imposta e 

ditada corno algo simples e legítimo.

A esse respeito, Foucault (1997a: 12-13) sustenta a idéia de que

(...) empregar um discurso onde confluem o ardor do saber, a vontade 

de mudar a lei e o esperado jardim das delícias - eis o que, sem 

dúvida, sustenta entre nós a obstinação em falem do sexo, em termos 

de repressão: eis. também, o que explica, talvez,, o valor mercantil que 

se atribui não somente a tudo o que dele se ctiz. Como, também, ao 

simples fato de dar atenção àqueles que querem suprimir seus efeitos.
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As dificuldades em falar de sexualidade e sexo e suas razões ficam 

bastante claras na resposta de Anete, uma adolescente de 11 anos, que 

evidencia também um certo temor da mãe ao tratar do assunto.

Não otiui não. Minha mãe não cleixa eu ouvir isso não. Se ela vê ela 

me bale... Eu nem presto muita atenção, eu nem gosto de falar nisso... 

Minha mãe não quer eu falando nisso não (Anete, 11 anos}.

A idéia do sexo reprimido não é objeto somente da teoria. Estamos 

constatando a repressão no lugar da educação, paradoxalmente à 

liberalidade encontrada em alguns casos.

A repressão do sexo seria realmente histórica? Indagamo-nos nos 

dias atuais, pois observamos a dificuldade que encontram essas jovens 

no que concerne a teoria ~ prática - discussão sobre o assunto.

O fato de falar-se do sexo livremente, e aceitá-lo em sua realidade é 

tão estranho á linguagem direta de toda uma história, hoje milenar 

e, além disso, é tão hostil aos mecanismos intrínsecos do poder, que 

isto não pode senão marcar passo por muito tempo antes de realizar 

a contento a sua tarefa (Foucault, 1997a: 15).

As adolescentes constroem conceitos sobre sexualidade muitas vezes 

por si sós através de suas experiências, positivas ou negativas, expondo- 

se ao desconhecido e aos riscos físicos ou psicológicos, adquirindo traumas 

ou doenças, sentimentos negativos ou positivos, aceitando ou adquirindo 

repulsa.

Os depoimentos a seguir, revelam os diversos posicionamentos, e 

como as adolescentes arranjam subsídios para a construção de seus 

conceitos sobre sexualidade e sexo.

Entendo muito pouco, não tive liberdade da minha mãe. falar comigo. 

Primeira vez que estou falando disso assim... Nâo sei, primeira vez 
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a gente não sabe. Fui para saber se é ruim, se é bom. tem gente que 

fala que é bom, ruim. Entendo poucofi.) (Letícia, 17 anos).

Quando eu tinha 12, 13 anos, o pessoal dizia que doía, depois de 6 

dias ficava mais frouxo e não doía mais. Os pessoal falou assim prã 

mim, as minhas amigas mais velhas do que eu que já tinham passado 

por isso, a gente sentava e ficava conversando (Luciana, 16 anos).

Sinto vontade de namorar, mas não de ficar', eu sou mais calma, é 

melhor não começar, pra parar é difícil porque tive uma hora que 

parei de beijar e um namorado perguntou por que? (Sâmia, 16 anos),

Com 13 anos, eu ficava na calçada, passeava com minhas irmãs. 

Pciquerava, achava os meninos bonitos. Comecei a namorar com esse 

de agora, foi o primeiro e até hoje. Então com cinco meses transamos. 

Foi bom e quis continuar, ele é carinhoso, legal, trata a gente bem, 

não é ignorante, não briga, Com ele eu descobri ser mulher. Não sei 

o que é orgasmop.) (Célia, 15 anos).

Hoje eu faria do mesmo jeito, porque eu queria mesmo engravidar, 

porque as meninas estão engravidando, as adolescentes da minha 

idade. Eu queria passar por essa experiência. Até porque 

desamparada eu não ia ficar. A minha família e a dele iam ajudar e 

ele também queria ser pai (Isabel. 16 anos).

A exposição às próprias experiências e a vivência dessa sexualidade 

é que servem de base para a construção de seus conceitos, consoante 

identificamos nos depoimentos.

A autodescoberta torna-se imprescindível pela ausência da conversa 

informativa em família, acesso a profissionais preparados nos serviços de 

saúde, escolas e nos demais segmentos sociais capazes de influenciar na 

formação de valores da adolescente e na educação específica para o 

autoconhecimento biológico e funcional.
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4.3.2 O despertar nas leituras e na escola

Abordar saúde, sexualidade e sexo exige um exercício de interdisci- 

plin ar idade. Por vezes, esses temas são tocados de modo reducionista e 

limitado ao terreno biológico, sem que isso provoque o efeito esperado, 

tanto da parte do orientador como do orientando, A educação e a 

sexualidade estabelecem, a partir do nascimento, ligações que ficarão mais 

intensas no decorrer da vida. Inicialmente, as ações educativas sexuais 

ocorrem de modo formal e informal,-consciente e inconsciente, e não 

intencional, a ponto de imprimir na pessoa comportamentos sociais 

próprios, dando uma dimensão psicossocial à sexualidade. O conjunto de 

influências sociais que o indivíduo recebe e com elas interage, ao longo de 

toda sua vida, é o que chamamos de educação sexual.

As jovens, muitas vezes submetidas somente ao processo de auto- 

educação, tomam a iniciativa e procuram submeter-se a influências 

capazes de favorecer-lhes o desenvolvimento.

Às vezes escutava conversinhas, aulas na escola, cia minha mãe e 

dos mais velhos, amigas e amigos. Eu é que chegava para ela e 

dizia: mãe, minha menstruação faltou, tal. tal, tal. porque você não 

me avisou isso... eu falava com a senhora e a senhora dizia que eu 

não tinha idade para isso não (Letícia, 17 anos).

Ouvi no meu colégio. Vivendo hoje, a sexualidade na minha maneira 

de pensar, através de-relação sexual e descobri nos livros estudando. 

A escola explica, as garotas se reúnem e a gente conversa de homem 

e a gente fala assim as coisas que sente (Sofia, 17 anos).

Sentimos nos depoimentos de Letícia e Sofia que é ainda na escola 

onde essas adolescentes podem receber informações, com as quais 

interagem ao longo de suas vidas. A escola tem um papel fundamental e é 

ótimo loca.1 para introduzir idéias sobre a sexualidade, que é a dimensão 
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mais prazerosa do indivíduo e que causa inúmeras preocupações, sobre

tudo nos setores da sociedade onde estão os adolescentes.

Essa educação feita pela escola deveria ocupar-se de uma abordagem 

positiva, pautada no respeito, frente às diversidades do ver e do pensar. A 

ação do educador seria a de fazer desabrochar a sexualidade na 

adolescência, ajudando esse ser sexual, a vivenciar seu cotidiano de forma 

livre, espontânea, segura, valorizando sua integridade, embora o filósofo 

Rosseau tenha proclamado que o homem é livre dentro dos limites impostos 

pela natureza. Entendemos que a escola deve educar dando primazia ao 

desenvolvimento da consciência e não somente ao conhecimento. Mais do 

que a dimensão biológica, a escola deveria ensejar aos jovens a escolha de 

seus valores e, através de debate, fortificar e fundamentar as idéias e 

suas posições diante da vida e do cotidiano. A escola, ao incentivar essa 

discussão, poderá propiciar uma análise da sexualidade e do sexo, dentro 

de um contexto econômico, social e cultural, que contribuirá para a 

formação dos adolescentes e seus comportamentos no contexto social.

Sobre sexualidade, sempre aparecem dúvidas. Independentemente 

das formas de vivência que ela possa assumir para uma geração ou outra, 

as informações são sempre muito importantes para que as opções possam 

ser assumidas de modo consciente, para que o indivíduo tenha uma 

autonomia construída através do acesso a essas informações, além da 

possibilidade de discuti-las.

Eu só ouvi falar na escolaf...) o professor só disse como era o homem, 

a mulher, a transa, como se fazia, o filho. Sobre o espermatozóide... 

Ele falou também que a gente muito nova acha que náo pode ter 

filho e não era assim, que até um menino de 12 anos podia ter um 

filho (Sâmia. 16 anos).

A educação escolar, relativa a sexualidade e sexo, não se deve basear 

somente na descrição do funcionamento de órgãos e aparelhos, mas através 

de uma contextualização do tema, como parte integrante da vida, um
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entendimento do homem como ser social, influenciável, capaz de trans

formar e de ser transformado pela realidade cultural na qual está vivendo. 

Na escola, a educação deveria acompanhar as expectativas, necessidades 

e realidades dos educanclos e não somente as informações tradicionais ou 

enfoques ideológicos, morais e filosóficos do educador.

Barroso & Bruschini (1998:12) sugerem um perfil de educador para 

trabalhar com esses temas e ressalta:

... este educador (a), simplesmente, deve estará vontade com. sua 

própria sexualidade (...) ele(a) pode ou não ter uma vida sexual 

ativa, pode ou náo ter uma vida sexual satisfatória e não precisa 

de sexo(...j o fundamental é que o orientador tenha uma atitude 

positiva e sadia em relação à própria sexualidade, pois só assim 

ele será capaz de tratar com naturalidade as questões que serão 

levantadas.

Leiamos o que dizem as meninas da pesquisa:

Eu dizia o que acontecia pra ela. Minha mãe nunca explicou 

nada dissopra gente. A minha mãe quando eu tinha 13 anos 

ela era agente de saúde. Aí eu lia as coisas e não entendia 

correto (Isabel, 16 anos).

Meus irmãos tinham [revista cie sexo] e comecei a ver e saber o 

que era com a 10 anos’'', depois fui vendo [revista cie casal], 

não tinha namorado ainda, comecei a namorar com 13 anos. 

No namoro só rolava abraço e beijo (Solange, 18 anos).

No começo não sabici de nada, quando uai crescendo bota na 

cabeça e vai fcizenclo as coisas que vê por aí e ler por aí nas 

revistas. Aí melhora o que a gente sabe(...) e agente uai(...) 

(Jeane, 18 anos).
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É .frequente, dentro das entrevistas, as adolescentes manifestarem 

opiniões de como essa educação se processa ou deveria se processar no 

ambiente escolar, e como essas ações educativas já são desenvolvidas, 

que efeitos exercem sobre si, e como são sentidos. É o que demonstram as 

falas.

Tive orientação no colégio, 2 estudantes da Unifor iam conversar 

sobre aborto, gravidez, passavam fita de video; falavam sobre o 

sexo, a menstruação, anticoncepcional, eu sempre faltava essas aulas 

porque eu nunca pensei (...) (Regina, 12 anos).

Sei, agente estuda muito isso no colégio, nas aulas de religião as 

professoras no mès passado foram as drogas, elas sempre arranjam 

temas assim. (Isabel, 16 anos).

(...) há uma diferença entre sexo e sexualidade... sexualidade é 

quando a pessoa não pensa só em si, pensa no parceiro, faz sexo 

com responsabilidade, li isso num livro para um trabalho do colégio 

(Fabiane, 16 anos).

Algumas escolas são omissas em relação a esse tipo de conteúdo 

por faltei de condições ou despreparo, inclusive de seus docentes. Acham 

difícil abordar o tema, não dispõem de material instrucional e não 

conhecem uma metodologia adequada. Algumas das entrevistadas 

afirmaram:

(...) a escola nunca fez nada de atividade para a educação sexual 

eu nunca ouvi falar sobre o assunto na escola em que estudava 

(Ana, 13 anos).

(...) na escola nunca tive esse tipo de informação (Silvia, 13 anos).



Procuravam as adolescentes, já que sua educação é falha, uma saída 

na auto-educação, processo pelo qual a própria adolescente toma a 

iniciativa de procurar e submeter-se a influências de idéias que Lhe podem 

favorecer um desenvolvimento.

No entendimento de Zagurv (1997:169), em relação à educação para 

a sexualidade,

dar bons livros e artigos sobre o tema é uma forma interessante de 

contornar a timidez, desde que isso seja feito na hora em que a 

criança ou o jovem demonstrar interesse no assunto, e não como 

uma obrigação ou uma aula de didática ou de biologia.

No processo de auto-educação, muitas vezes, os meios e as informa

ções são constituídas de idéias distorcidas e meios ineficazes existentes 

pelas ruas, pela vizinhança, nos muros, nas conversas entre amigos, 

de tendo informações para a sexualidade voltada para execução, 

manutenção e reprodução puramente biológica, isenta de seu conteúdo 

mais humano: o amor-prazer.

Riechelmann (1993:286) ensina que receber educação é 

consequência de viver em sociedade. A qualidade da influência educativa 

recebida diz respeito ao lugar de inserção social do sujeito, sua classe de 

origem, sua posição no sistema de produção. Acha, ainda, que a ausência 

de educação sexual é um grande equívoco; acredita que não há pessoa 

que não tenha recebido educação sexual, e que todos, sem exceção, fomos 

e estamos sendo educados sexualmente de alguma forma, mesmo que 

por uma educação difusa, implícita, assistemática, mas sempre 

suficientemente eficaz para reprimir o desejo sexual e bloquear o 

desenvolvimento da sexualidade. Acredita existir algum tipo de educação 

sexual amplamente instalada pela nossa sociedade, que funciona, 

historicamente, com grande eficácia. Aceita a idéia de que educação é 

uma ação exercida por um ser humano sobre o outro e um meio para a 

obtenção subsequente de habilidades, e que possui uma destinação,
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que é a cio próprio ser humano: aproxima o indivíduo a um dado modelo 

ideal de ser humano. Aí perguntamos: qual seria o modelo ícleal de pessoa 

embutido na estrutura educacional sexual hoje? Na nossa percepção., 

esse assunto ainda é tratado de forma obscura, preconceituosa e 

reprimida, especialmente nas escolas.

Felizari (1990), ao estudar a concepção de sexualidade das 

adolescentes, concluiu que deve ser feita uma adoção obrigatória da 

educação sexual nas escolas de 1°. grau, conduzida por urn enfoque 

multidisciplinar, com a participação ativa da enfermeira escolar no 

desenvolvimento de atividades de um programa que abrange as áreas 

biopsicossocial, e seja baseado nos resultados do diagnóstico das 

necessidades dos adolescentes/educandos. As conclusões de Felizari 

reforçam-se, mais recentemente, com o trabalho de Dias (1997), que oferece 

uma reflexão ampla sobre os processos educativos e preventivos, e as 

ações que poderão ser oferecidas no âmbito individual e coletivo, com o 

propósito de dar ao adolescente possibilidades para a aquisição de maiores 

recursos internos e externos cie construir sua vicia de maneira mais saudável, 

responsável e feliz.

4.3.3 Descobrindo a sexualidade na relação com o parceiro

Os depoimentos que se seguem evidenciam claramente que muitas 

adolescentes descobrem o sexo através dos seus parceiros, acreditando 

no preparo do outro, em algo que para si é desconhecido, e um “campo de 

maior experiência masculina”, obedecendo uma linha histórica, regida 

pela ordem social do patriarcado, marcada pela opressão que nitidamente 

ainda resiste aos tempos atuais. Nas manifestações verbalizadas, 

transmitem de forma nítida o poder que seus parceiros exercem, e a eles 

quase sempre entregam seus corpos, suas vidas, sua integral confiança, 

na busca de experimentar a sexualidade, nas emoções e sensações vividas 

através de sexo.
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Jearie e Ives comentam que:

Hum, Hum, nunca ouvi falar em sexualidade. Fui orientada pelo 

meu primeiro marido (Jeane, 18 anos).

Eu namorava com ele sério, aí chegou ao ponto que... eu descobri 

ele fazendo carinho, beijando, alisando, fazendo a pessoa sentir 

vontade de fazer sexo (Ives, 15 anos).

Observamos nos comentários que. além da total entrega de si e da 

confiança depositada, muitas mostram a desilusão e o descontentamento, 

considerando-se traídas. Chama-nos atenção a gravidade dos fatos 

observados, a partir da análise destes depoimentos, uma vez que se trata 

de menores de idade; muitas vezes o relacionamento não passa do desejo 

de usufruir a oportunidade, oferecida com muito risco, pela pouca ou 

nenhuma orientação.

Quando eu me perdí com ele (perder a virgindade), ele tinha 23 anos 

e eu 14, era bem dizer uma criança e foi ele que me ensinou tudo. Eu 

fiz mais por causa da reação dele, ele foi insistente (Isabel, 16 anos).

O depoimento de Isabel mostra-nos a severidade dos problemas a 

que estão expostas estas meninas que se rendem ao poder masculino no 

exercício de sua sexualidade. Ê certo que não sabem bem definir ou 

construir um conceito sobre sexualidade, pois, simplesmente, “sentem 

vontade”, e, ao serem estimuladas, partem para ò exercício da vida sexual, 

sem possuir conhecimentos fundamentais do que seja a sexualidade 

humana. Impulsionadas pelos apelos modernos e pela explosão hormonal, 

lançam-se às orientações de seus parceiros, numa prática unilateral, que 

concorre para a perpetuação da dependência e submissão feminina frente 

ao poder exercido pela sexualidade do outro. Nesse sentido, acompanhamos 

o pensamento de Foucault, para quem,
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nas relações de poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, 

mas um dos dotados de maiorinstrumentalida.de: utilização no maior 

número de manobras, e podendo servir de ponto de apoio, de 

articulação ás mais variadas estratégias (1997a: 98).

Hoje, ainda adolescente, Solange, 18 anos, comenta sobre uma 

experiência vivida aos 16 anos:

Eu só tenho 18 anos, vai ficar nisso cã. Eu sei que não foi forçado. 

Ele já conseguiu o que queria e não está nem aí. Eu quero voltar a 

ter relação com um namorado, mas preciso saber o que estou fazendo, 

tenho a cabeça ainda muito ruim, preciso amadurecer, encontrar um 

trabalho, ter responsabilidade (Solange, 18 anos).

A experiência vivida por Solange motivou seu amadurecimento, 

arrependimento, descoberta de si e do seu desconhecimento. O episódio 

sexual não a deixou grávida, entretanto afirma, e demonstra por suas 

palavras, que sua reiniciação sexual acontecerá somente com muito 

preparo ps ico-emocional. Faz-se visível, pelos depoimentos, o medo, muito 

presente nesta época, no exato entendimento de Spenlé (1995): o medo, 

em particular o de perder sua identidade ou o da castração que poderá 

provocar manifestações como as inibições sexuais, a perda de identidade 

revelando-se nas relações amorosas instáveis, pouco duradouras, sem 

implicações afetivas. Engajando-se em relações profundas, essa 

adolescente tem medo de “se perder”, de ser dominada pelo outro e de 

abandonar algo de si mesmo.

A gravidez precoce é atualmente o ponto que mais se discute, por se 

tratar do seu alto índice entre os adolescentes.

Assim, também para a iniciação sexual, depositam em seus parceiros, 

irrestrita confiança, nunca imaginando que poderão engravidar e, ao 

acontecer, a surpresa é explicada da seguinte forma:
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Meu namorado dizia: não. eu vou ter cuidado... na hora... Quando 

acontece com a gente, a gente fica surpresa (Ives. 15 anos).

No momento atual, ao se discutir temas sobre o adolescente, acerca 

de gravidez, sempre são apresentados números assustadores e comentários 

sobre o peso dessa realidade e sua problemática para a vida dos adolescentes.

Não nos resta dúvida da repercussão “negativa" desse fato em suas 

vidas, mas ele não ocorre por acaso, ou por falta de proteção, pelo não uso de 

métodos contraceptivos. Acontece, como podemos observar, com satisfação 

e segurança, por opção própria, como expressam Ana, Letícia e Ângela.

Fiz sexo porque quis provar. Falavam pra mim e eu quis provar /Ana, 

13 anos).

Já conhecia os comprimidos, lia a bula e tomava. Engravidei porque 

quis, vou ter para agradar a ele. Sabia que corria o risco de 

engravidar, deixar de estudar, trabalhar (...) [Lçãciâ, 17 anos).

Eu tenho vergonha de falar essas coisas (...) queria essa gravidez, 

tõ achando muito legal uma criança (Ângela, 14 anos).

Usando o corpo como algo puramente material, externo de si mesma, 

ou anexo de si, o fazem sem compreender .racionalmente esse uso, sem 

prever conseqüencias e repercussões. Experimentam as reações orgânicas 

com estranheza, não entendem as transformações que estão acontecendo 

e desconhecem totalmente o ciclo ovariano, a menstruação e o processo 

reprodutivo. Acreditam ser tudo imprevisível e involuntário. Assim, como 

na experiência de Gomes (1996), em pesquisa com adolescentes de rua, 

menstruar, adoecer e engravidar são fatos que ocorrem involuntariamente, 

por acaso. Ainda nesse estuclo, ao abordar a maternidade, faz referências 

explicitas em relação ao desejo de ser mãe: O clesejo real cie ser mãe como 

sinônimo de cuidar de alguém e proporcionar a esse alguém algo que não 
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um papel social definido., através cio qual possa estabelecer um vínculo 

saudável com a vida e que, “ao desejar ser mãe,‘! as meninas estão 

respondendo de forma positiva às expectativas sociais, que esperam cia 

mulher, em geral, o exercício da reprodução e cia maternidade.

Levando-se em conta essa análise, concluímos, como afirma Gomes 

(1996: 170)... querer ter filho faz parte do processo normal - assim definido 

a partir de critérios socioculturais ~ cia construção de ser mulher.

Entendemos que, a partir da experiência de ser mãe, é que a adoles

cente, ameia na gravidez, passa a ter consciência de seu corpo e de alguns 

prazeres, descobrindo um certo poder, conferido pela capacidade de gerar 

algo (Pereira apud Gomes, 1996).

Pelas falas obtidas, percebemos que as adolescentes têm regras 

internas, uma ética própria, buscam o encontro através cio agir, fazer 

através de atitudes. Assim sendo, a análise é simples, pela clareza como 

tratam seus sentimentos, ações e reações frente aos fatos e realidade que 

vivem ou vívenciaram, mesmo sentindo-se seu constrangimento. Não são 

raros os depoimentos como os cie Ana, Cecília e Karla:

(...jdepois que eu tiver esse menino eu vou me cuiclar para não pegar 

outro, vou evitar, mas camisinha eu não uso mais não (Ana, 13 anos).

,Va primeira vez eu usei camisinha, depois não usei mais porque eu 

não gostei, por causa do mau cheiro que eu fiquei e dói (...) dói (...) 

(Cecília, 14 anos).

Essas meninas de hoje engravidam e tem a criança, elas não fazem 

questão de... Aqui, a maioria cie minhas amigas não são mais nem 

virgem, têm filhos (Karla, 15 anos).

Observamos, embutido no depoimento de Karla, um certo ar de 

reprovação. A adolescente expressa um certo desconforto ao reconhecer
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que as amigas engravidam ainda meninas, e que mesmo as que não têm 

filhos não são mais virgens, iniciam precocemente a atividade sexual.

As adolescentes estão sendo permanentemente erotizadas, as 

mudanças hormonais processam um desejo endógeno que as incluz à 

procura do prazer, que deve ser obtido pelo sexo. A erotização precoce 

pode ocorrer pelos media perniciosos, formando a adolescente para o 

consumo e padronização, até mesmo de comportamentos e ações. Pouco 

podemos ver por nós mesmos, porque dependemos dos produtos da 

comunicação de massa para a grande maioria das informações que 

recebemos em nossa vida (Rives e Schramm, apud Erbolato, 1991: 51). 

Em algumas entrevistas tivemos relatos que demonstram, claramente, 

como acontece essa erotização precoce, de meninas de 10-11 anos, como

relatam:

Quando aparece cena de sexo na televisão eu sinto “mal” e boto no 

desenho. Tenho vontade de ficar olhando mas tenho medo da minha 

mãe (Laura, 10 anos).

Descobri com .13 anos a sexualidade vendo filmes, novelas, eu 

sentia um negócio esquisito (...) no começo tive medo, depois 

passou (Karla, 15 anos).

Senti uma vontade... de fazer sexo não só sexo, vontade de beijar, 

abraçar (...) Antes, só brincava de boneca, nada mais e no meio da 

rua não tinha nacla de sexo (Gabriela, 14 anos).

Acho que é o prazer que a gente sente, vem de dentro da gente 

(Zélia, 14 anos).

O conteúdo extraído desses depoimentos faz-nos entender a evolução 

da sexualidade como algo não muito diferente do que Spenlé (1995:78) 

entende:
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A evolução da sexualidade lhe parece corno uma maturação 

progressiva, que se faz por etapas sucessivas e chega a seu fim 

depois de ter passado por um período de experiências, de tentativas 

e erros, mas também o desenvolvimento social, profissional e mesmo 

espiritual da adolescência.

Laura e Karla colocaram o chamado "mal-estar” em seus depoimentos 

por desconhecerem, o processo de evolução pelo qual estão passando. As 

tomadas de sexo, por vezes diretas, usando atores e cenas que ressaltam 

o corpo e a beleza envoltos por ambientes sensibilizam fortemente, forne

cendo significações, criando nos adolescentes mitos, símbolos e repre

sentações, preenchendo seu universo simbólico, que passarão a representar 

o real, e serão transmitidos e acumulados. Portanto, sua percepção de 

sexualidade e de sexo poderá ser algo distorcido dos significados e va

lores reais.

Somam-se a isso as reações orgânicas, como a excitação, provocada 

pelos estímulos visuais, e aí aparecem os conflitos e interrogações, 

deduções e preconceitos.

Belloni (1991:35) ressalta a onipresença da televisão no cotidiano 

das pessoas e a imposta objetividade da primeira imagem confere às 

mensagens vistas uma grande credibilidade, o que a legitima no processo 

de socialização e afirma:

Se somarmos a precariedade da escola as dificuldades de 

sobrevivência da maior parte de nossa população, somos levados a 

concluir que, pelo menos no que diz respeito às camadas mais pobres, 

a televisão vem substituindo a família e a escola nas tarefas de 

socialização das jovens gerações.

Considerando as idéias de Belloni, percebemos que a televisão 

podería contribuir muito para a educação e vivência de uma adolescência 

sadia e segura, desde que funcione como instrumento pedagógico,
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j fornecendo suporte através de seus códigos televisivos para novos modos

J de pensar e sentir e, por conseqüência, de aprender.

A seguir, apresentamos uma síntese, onde podemos visualizar a 

descoberta e a construção do conceito de sexualidade para as adolescentes.

Figura 4 - Descobrindo e construindo o conceito de sexualidade
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4.4 Expectativas sabre a vãvêncâa da sexualidade

4.4.] Segurança e estab11idade

Nesta categoria, notamos, através das experiências expressas, que 

o cotidiano das adolescentes, por mais diversificado que seja, mostra sinais 

evidentes da necessidade de segurança e estabilidade. Esperam deste 

cotidiano uma relação constante, feliz e infindável, tenham ou não vida 

sexual ativa e filhos.

Espero quando eu crescer eu tenha um neném e ficar com o pai dele 

(...) (Anete, 11 anos).

Espero muita felicidade,(...) (Jeane, 18 anos).

Felicidade pra num é viver feliz. com ele para sempre e com meus 

filhos (Letícia, 17 anos).

Nas falas permeadas de idéias “de família”, observam-se o conserva

dorismo, a fidelidade e o estabelecimento do vínculo duradouro com o 

parceiro, O enfrentamento desses obstáculos ainda é um problema para as 

mulheres nessa faixa etária, embora a realidade nos leve a pensar na idéia 

da extinção breve desses conceitos, principalmente existentes entre nós, 

povos, ligados às tradições judaico-cristãs que atualmente representamos 

a “civilização cristã ocidental”, cujas raízes estão impregnadas de uma visão 

distorcida da realidade, e nessa realidade, a mulher apresenta-se 

empobrecida, valorizando a todo custo a “superioridade” masculina.

Chauí (1991: 101), ressalta que: ... o papel dado ao amor, forma de 

valorizar enormemente a família, tem significado político: é a resposta da 

Igreja contra os movimentos socialistas, sobretudo os do final do século 

XIX e início do século .XX, que pretendiam desfazer todas as instituições
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repressivas da sociedade burguesa, aí compreendida a família na forma 

do casamento monogâmico indissolúvel.

Depois que eu meperclipor ele, eu fiqueí insegura e falei pra ele que 

náo queria ficar na mão de um e de outro (Sâmia, 16 anos).

Minha mãe e meu pai querem que eu case e case virgem. A minha 

irmã decepcionou ele. meu pai, ela era muito nova, eu náo quero 

decepcionar eles (Zélia, 14 anos).

Fiqueí com um rapaz de 19 anos e comecei a gostar dele, ai ia 

rolando, mas não rolou sexo ainda. Pensei... a primeira pessoa, eu 

logo me entregar, vou dar uma de fácil. Aí eu falei com ele, não sei, 

vou ficar por aqui mesmo. Não sei se é a hora certa nem a pessoa 

certa (Mariana, 15 anos).

Vamos ficar num namorinho assim, só de beijinhos e abraços, que 

nem do tempo do meu vô e da minha vó (Celina. 19 anos).

Observamos que as adolescentes privilegiaram as emoções e as 

fantasias, dando-nos a impressão de que conseguirão viver esses 

sentimentos na realidade. Pensam encontrar segurança e estabilidade em 

seus parceiros. Ainda buscam um homem protetor - patrocinador como 

em antecedentes épocas, companheiro com quem partilhar suas vidas, 

suas alegrias e tristezas, seus sucessos e fracassos.

É visível, através das falas de adolescentes com idade entre 10 e 19 

anos, depoimentos que expressam a essência do ser feminino manifestando 

o desejo da maturidade, como no depoimento de Jeane.

Queria engravidar, eu ficava dizendo que queria ter um filho dele e 

eu realmente quis engravidar, a minha mãe pedia muito pra eu não 

ter relações com ele, ela tinha medo que ele me usasse e me jogasse 

fora (Jeane, 18 anos).
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Deve-se isto ao instinto materno, à curiosidade e ao desejo de 

conhecimento, que é .reforçado no momento da adolescência e que Freud 

chamou “impulso de saber’’. Isso é mais perceptível nessas adolescentes 

de nível socioeconômico baixo, sem muitas opções de vida, sem grandes 

aspirações de um desenvolvimento pessoal, ou compreensão do que é ser 

feminina e ser mulher. Como a sexualidade é integrada á pessoa total, 

como um alimento para a autoconservação, é necessário que esta 

necessidade seja satisfeita. Por ser mãe, ela acha que ganha um status 

melhor e através deste adquire concessões e privilégios, que, por sua vez, 

dão “segurança e estabilidade". Aquela felicidade eterna, procurada 

incessantemente, somente com a maturidade encontrará o equilíbrio, para 

reconhecer o prazer imediatista e a satisfação plena. Isso resulta em 

mudanças de valores e conceitos, pelos quais se concretizam decisões e 

atitudes diferentes das que percebemos através do depoimento de Jeane.

A segurança que transmite o depoimento de Jeane, ao afirmar queria 

engravidar, eu ficava dizendo que queria ter um filho dele... a minha mãe 

pedia... ela tinha medo de que ele me usasse e me jogasse fora, demonstrou 

ser facilmente abalada com a idéia de ser utilizada como objeto sexual. Os 

pais de Zélia e a própria adolescente veem o envolvimento sexual e a vivência 

da sexualidade ainda como algo sujo, ilegal, arrancando do outro um pedaço 

do corpo, no qual se deposita toda esperança, interpretado como componente 

fundamental para uma vida “feliz" e de eterna durabilidade.

Moretti et alli (1995), em seu trabalho realizado em escolas de Io. e 2°. 

graus, em São Paulo, sobre a imagem corporal das adolescentes, encontraram 

que a adolescente tem significativamente mais sentimentos negativos que os 

positivos sobre sua imagem corporal, o que nos leva a crer que ainda devem 

ser de grande significância a iniciação sexual e a perda da virgindade.

Na nossa realidade com adolescentes de nível socioeconômico baixo, 

morando numa comunidade carente, também ficou evidenciada essa 

preocupação com a imagem corporal, coincidindo com a do estudo de 

Sanchez & Elizabeth (1997), também desenvolvido na cidade de São Paulo 

em grandes escolas particulares com adolescentes do sexo feminino e 
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masculino, que descreve a percepção desses adolescentes quanto à 

importância da virgindade feminina. Neste depoimento:

Eu pretendo me casar, ter um filho no futuro. arranjar um trabalho 

(Luciana, 16 anos).

Podemos registrar o posicionamento do núcleo familiar, as relações 

interindividuais, que servem de elementos para expressar sua concepção 

acerca da segurança. Luciana acredita encontrar a segurança numa relação 

matrimonial, alicerçada numa vida independente economicamente e tendo 

a maternidade também como fato de realização e segurança pessoal.

Luciana faz parte de um grupo de adolescentes carentes, que vive 

noutro meio cultural, mas que externa idéias que corroboram as 

adolescentes dos estudos realizados por Sanchez e EHzabeth.

No contexto ambiental dessas adolescentes, chocam-se idéias e 

valores pelos quais, por suas condutas e expressões orais, podemos traduzir 

as vivências de seu cotidiano (.../ situação ou determinada experiência que 

confere significado às dimensões físicas, ecológicas, das interações sociais, 

emocionais e culturais (George, 1993:324).

Essas expressões nos levam a uma reflexão com o objetivo do enten

dimento das questões como se constituíam e como percebiam as 

adolescentes a sexualidade e suas implicações. De maneira diversificada 

e por vezes paradoxal expressavam suas idéias e conceitos acerca de sua 

vivência, seu existir, sua individualidade.

Nesta análise, além da tentativa do entendimento da adolescente, 

procuramos levantar questões que possam nos dar um perfil atualizado 

da adolescente nesta situação em particular, embora para esse 

entendimento vários estudos, trabalhos e idéias de autores tenham sido 

comtemplados como auxílio na compreensão e embasamento teórico.

É notória a sensação de insegurança em alguns depoimentos das 

adolescentes no que concerne à doação de si. A sexualidade possui várias 

dimensões e a insegurança pauta-se, no exercício da sexualidade, numa 
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dimensão puramente biológica, na comunhão dos corpos., isenta de 

consciência, liberdade e responsabilidade,

No cotidiano, muitas jovens, Lidando com questões sérias, experi

mentam sensações de insegurança também porque não encontram em seus 

relacionamentos o esperado, Esses relacionamentos, resultantes de mero 

encontro de corpos, onde a genitalidacle é insustentável, reforçam no homem 

a idéia de poder, independência e superioridade, Em detrimento de atitudes 

seguras e interinclividuais, a jovem encontra atitudes individualistas, 

deixando-a muitas vezes sozinha, abandonada por si e pela família.

Esses momentos propiciam a aquisição de um potencial de expe

riências, pautado em decepções, frustrações, tristezas e sensação de 

abandono, anexados ao desgaste de suas vidas, que as levarão a um 

envelhecimento precoce e a uma vida infeliz; contribuem de forma negativa 

para o seu desenvolvimento biopsicossocial, além de desenvolver nessas 

jovens atitudes conformistas e de dependência, quando até sua saúde é 

relegada a um plano inferior.

Schor (1995:214) refere que as adolescentes não fazem controle de 

saúde, fato que se remete à ausência de planejamento reprodutivo 

direcionadas à população adolescente.

4.4,2 Realização pessoal

Espero ser feliz, me realizar, que o sexo seja satisfatório, me 

satisfazendo, náo só ao parceiro... sentir prazer (Ives, 15 anos),

(...(viver só com ele, e ter só esse filho, porque a vida é melhor com 

ele. Depois vou evitar para não termais (Leticia, 17 anos).

(...) se ele viesse prá cá eu morava com ele. Só pra namorar. Queria 

ficar junto, só nós dois, se beijando, comendo pipoca, assistir filme. 

Sinto ele muito lindo, gostoso. Eu quena ter um filho dele. Futura
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mente, todo mundo espera ter um a relação sexual, daqui prá lá eu 

vou estar mais responsável, saber mais o que fazer (Anete, 11 anos), 

Não mudar nada, viver sempre desse jeito, viver a vida toda com 

meu novo marido que é totalmente diferente do outro, sentir mais 

prazer com esse. Só quero ele pra mim, prá sempre, menos traição. 

Espero que ele continue carinhoso, quero sentir prazer, afeto, amor. 

Não quero mais filho. Tá bom, só um nosso (Rejane, 17 anos).

Eu quero ficar com ele, não quero amimar outro e também tenho 

muito medo de ter outro filho. Fiz só pra ter a experiência, filho dá 

muito trabalho, eu deixei de estudar. Eu gosto muito de sair, deixo 

ele com minha mãe, ele hoje até já se parece com meu mando atual, 

ele diz que é filho dele (Cecília, 14 anos).

Através cios depoimentos ora relatados, podemos constatar a falta 

de um plano de vida no qual a adolescente podería ter metas a alcançar, 

tais como: estudar, trabalhar, melhorar a qualidade de vida etc. Entre as 

falas, notamos a falta de diretrizes que deveríam nortear suas vidas e que 

permitissem obter o que desejam.

As meninas eternizam seu pouco saber, suas dúvidas, sem traçar 

um caminho através do qual poderíam encontrar a felicidade almejada. A 

falta de perspectivas permeava a maior parte dos depoimentos, e 

percebemos um baixo nível de aspiração e de auto-estima. Essa constatação 

é negativa, pois trata-se de mulheres que amanhã, em seu amadurecimento 

de adultas, poderão apresentar-se com auto-estima ainda mais baixa, 

donas de frustrações irreversíveis e terem adquirido a depressão que poderá 

acompanhá-las até o final de suas vidas.

A expectativa de sua realização pessoal no que tange a sexualidade 

está bem expressa nos depoimentos, pela experiência da maturidade já 

vivenciacla ou ansiosamente desejada. Observamos que depositavam a 

responsabilidade de suas vidas e da tão almejada felicidade no outro. A 



87

relaçao evidentemente machista toma conta das expressões, como as de 

Sofia e Lúcia:

Até hoje nunca senti com esse, gozei com meu ex~mcmido. Com o outro, 

em 3 anos, foi mais umas quatro vezes, ele era muito animal e eu não 

sabia o que era isso. Com esse, ele me acalma. Ele disse que ia teritar, 

nem que passasse mil anos, ele ia tentar (Sofia, 17 anos).

Eu penso em ter mais prazer daqui pra frente, não sei se vou voltar 

com ele querendo mais! É né! Exigir mais, filho não, mais prazer, Eu 

não cobrava muito não, ele sentia mais prazer, mas eu não cobrava 

e sentia menos (Lúcia, 19 anos).

Notamos a supremacia do poder sexual masculino, mas em 

contrapartida, percebemos também que se instala nessas mulheres, muitas 

delas de pouca idade, um avanço na mentalidade do que é vida a dois, e o 

surgimento de posturas femininas no que concerne à posição e aos direitos 

da mulher na sociedade e nas relações interpessoais.

J Assistimos nesse final de século uma transição lenta, mais firme 

e coerente, da posição das mulheres, no que diz respeito aos direitos 

fundamentais, entre os quais, sem dúvida está o da busca da 

felicidade afetiva e sexual (Vitiello, 1997:24).

Encontramos, ainda, contradições, paradoxos, comportamentos 

avançados e liberais, confrontando-se com pensamentos conservadores, 

demonstrando os conflitos que se instalavam nessas adolescentes. 

Demonstravam atitudes destemidas e arrojadas que as levam a lançar-se 

numa prática moderna de vida, sem embasamento no crescimento pessoal 

e isenta de uma orientação educacional e de saúde.

Essas meninas demonstraram ter umas perspectivas diferentes das 

do nível socioeconômico médio~alto. Pesquisa realizada com 2337 

adolescentes e jovens entre 12 e 24 anos, de diferentes classes sociais, no 

Estado de São Paulo, coordenada pela ginecologista Albertina Duarte 

Takiuti, em relatório publicado pela revista Isto É, em setembro de 1996, 
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apresentou o seguinte piano de vida para a adolescente obter uma reali

zação pessoal. Estudar foi referido por 43,4%. estabilidade econômica por 

15,4 %, bom e m p re go po r 13,0%, c as ar po r 9,8%, ter um fi 1 h o por 2,7 %, 

além de 15,7 outras intenções.

Entre as nossas entrevistadas, observamos muito pouco ou quase 

nenhuma referência a essas perspectivas de vida, o que, na análise, 

nos levou a nos interrogar, a nos fazermos a pergunta: Afinal, que 

esperam essas pessoas, reprodutoras de outros pessoas, da vida? Como 

estão contribuindo com o mundo e para a humanidade? Que relação 

têm com o cuidado de si e com os outros, numa ligação de convívio 

comunitário e social?

Estamos buscando compreender através desses depoimentos 

femininos a diversidade do agir e do pensar dessas adolescentes no que 

diz respeito a sua sexualidade, entender a forma de viver essa sexualidade, 

seus fundamentos e percepções, e numa tentativa da compreensão dessa 

realidade, nortear seus atos, tornando-as responsáveis no cuidado de si e 

com os outros, vislumbrando a manutenção da educação e da saúde.

Observamos que a maioria das adolescentes não pensa em 

trabalhar formalmente, não cogita em estudar, não se permite uma 

formação educacional mais prolongada, não pensa em si, abrindo mão 

do lazer e dos esportes, e não levando em consideração preceitos 

religiosos ou regras morais. Não pensa em sua integridade física, 

desconhecendo as doenças, seus mecanismos de transmissão e suas 

complicações. Ficaram nítidas as diversas manifestações, no entanto, 

uma minoria demonstrou preocupação com o trabalho, a família, entre 

outros. Essa preocupação podería ser ainda menor diante a situação 

vivenciacla naquele momento.

É como diz Zagury (1999:66) sobre as adolescentes:

É bastante comum ocorrer nesta fase uma diminuição cio interesse 

pela escola. O jovem está descobrindo tantas outras coisas mais 

atraentes... o sexo, por exemplo! As meninas só pensam nos “gatos” 
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e vice-versa. Encantadas com as novas possibilidades que sentem 

estar conquistando, namorar, 'ficar”, seduzir e ser seduzido, que 

coisas mais emocionantes! ... nem comparar com assistir a aulas 

“caretas” ou estudar...

A adolescente de que trata este estudo é carente, com obstáculos 

para acesso à escola, com dificuldades socioeconõmicas para sua 

sobrevivência, advinda de famílias de nível educacional e cultural muito 

baixo e com padrões comportamentais condizentes com a realidade vivida,

Vitiello (1997) lembra que é importante esclarecer não somente o 

período histórico ao qual estamos nos referindo mas também o grupo 

social que estamos estudando, pesquisando ou trabalhando, e sinaliza: é 

claro que jovens favelados, cujo principal problema é saber o que comer 

amanhã, vivenciarn a sexualidade de maneira muito diferente daquele 

jovem de classe economicamente elevada, cujo maior problema é conseguir 

um aumento de mesada dos pais.

Outros depoimentos nos mostram as expectativas de duas 

adolescentes:

Negócio de sexo não ê muito pra mim não. Começou num carnaval, 

em casa de praia, umas duas vezes. Achei muito ruim. Eu quero 

casar, ter minha 'casa, eu não vou ter mais relação sexual tão cedo 

(Karla, 15 anos).

Espero que com o tempo eu crie coragem, quando encontrar a pessoa 

certa, que eu goste dele e que ele goste de num, ter filhos e criar eles 

bem. Tenho vontade de casar mas não tão cedo. Os casamento hoje, 

não dão certof.) (Sâmia, 16 anos).

Adolescentes como Karla e Sâmia mostram-nos atitudes mais respon

sáveis e reflexivas. Karla, tendo vivenciaclo uma iniciação sexual não muito 

propicia pelo ambiente e despreparo, hoje manifesta sua opinião de forma 
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mais segura, até pensando em um plano de vida que .inclui um casamento 

estruturado e a vivência de sua sexualidade respaldada em seus valores 

morais, equilibradarnente do ponto de vista bio-psico-sócio-emocional.

Karla demonstrou reconhecer seu despreparo e tê-lo corno impe

dimento para novas relações sexuais, necessitando de tempo para a 

realização de outras metas e a consecução dos objetivos de seu plano 

de vida.

As diferentes expectativas dão a essa adolescente a segurança de 

uma vida melhor, uma vez que possui nível de aspiração e auto-estima 

maiores, mostrando o que Foucault (1997b:49) caracteriza como

“cultura de si” - arte da existência - sob suas diferentes formas - 

nela se encontra denominada pelo princípio segundo o qual é preciso 

“ter cuidado consigo’'; é esse o princípio do cuidado de si que 

fundamenta a sua necessidade, comanda o seu desenvolvimento e 

organiza a sua prática.

Cuidar de si, enfatiza Foucault (1997b: 53), é um princípio válido para 

todos, todo o tempo e durante toda a vida.

Sãmia serviu-se do cuidado de si, ocupando-se em seu plano de 

vida, Livre e racional, determinando metas, vislumbrando a possibilidade 

de uma união estável, através do casamento, de ter filhos e a expectativa 

de proporcionar-lhes uma criação que lhes permita uma vida saudável, 

com possibilidades de viver bem, material e emocionalmente. Suas reflexões 

seguem o princípio, citado por Foucault (1998:53), de que saber aperfeiçoar 

a própria alma com ajuda da razão é urna regra igualmente necessária a 

todos os homens. Manifesta, ainda em seu depoimento, o medo do futuro 

e do novo, respaldando-se na sua realidade social. Não cessa de mostrar 

os cuidados que tem consigo, revela-os importantes e ocupa-se deles na 

tentativa de realização pessoal.

Demonstraremos a seguir uma figura constando a síntese das 

expectativas das adolescentes.
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Figura d - Expectativas das adolescentes sobre a sexualidade
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5 CONSIDERAÇÕES HNAIS

5.1 Relembrando a convivência com as adolescentes

Durante a coleta de dados realizada no NAMI, diversas foram as 

manifestações positivas por parte das adolescentes clientes do NAMI, 

familiares dessas adolescentes e comunidade. Os momentos individuais 

privados de cada entrevista transformaram-se em instantes de intimidade, 

quando emergiram questões íntimas, dúvidas e situações com as quais 

essas adolescentes conviviam e não encontraram um serviço, um 

profissional ou alguém que as acolhesse.

Esse momento positivo, e até mágico para muitas, chegou como 

algo diferente e inusitado, tratando-se de ser um serviço de saúde. Enfim, 

alguém para escutá-las, alguém para acolhê-las em suas queixas e até, 

quem sabe intervir em algumas questões surgidas das práticas vividas no 

cotidiano em face da periodicidade das situações vivenciadas e dos pro

blemas encontrados pela falta da educação para a saúde e, especificamente, 

para o exercício da sexualidade.

Percebemos a receptividade também das famílias, porquanto algumas 

mães saíram de suas casas à procura da Instituição, trazendo suas filhas 

adolescentes com o objetivo de conversar com essa “pessoa” que naquele 

momento “ouvia” as adolescentes.

Criou-se durante os meses da coleta de dados um ambiente de 

movimento, animação e envolvimento por parte de colegas profissionais, 

mães, familiares e adolescentes; uma ocasião de descoberta, um decurso 

de um novo trabalho, um ensejo de acolhimento. Todos envolvidos criaram 

um clima favorável à pesquisadora, que não só colheu dados para 

consolidação de seus objetivos, mas integrada à comunidade, recebeu 

inclistintamente não só as adolescentes participantes dessa pesquisa, como 

as demais que procuravam alguém para ouvi-las na tentativa da resolução 

de seus problemas. Não só isto, como também esse estado de vinculação 

contribuiu para o repensar de conceitos e idéias sobre sexualidade, 
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formulados equivocariam ente a partir de contextos sociais e que muitas 

vezes têm exposto essas meninas à vida e ao mundo, deixando-as 

vulneráveis ã violência, a falta de respeito aos seus direitos como cidadãs, 

ao aparecimento de patologias como DST’s. particularmente AIDS, além 

do início da atividade sexual precoce e gravidez indesejada.

Nesse complexo cotidiano tratado de maneira corriqueira, comum a 

maioria, aparece uma inversão de valores em que, na situação, a 

adolescente parece ser a culpada e portanto deve assumir os seus atos, 

respondendo por uma responsabilidade para qual não está preparada; 

entretanto, a vida e a sociedade lhe cobram.

A família, comunidade e governo, deveríam se encarregar da 

efetivação dos direitos relativos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

à maternidade segura e ao acesso universal e igualitário dos serviços 

públicos de saúde, segundo preconiza o artigo 4, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente referente à le; 8.069 (Jovens no Brasil, 1997).;

Assim, todos os problemas se exarcebam e as expõem mais ainda à 

falta de escolaridade, violência, doenças, pobreza e miserabilidade. São 

futuras mulheres maltratadas, frustradas, reprodutoras de modelos sociais 

ultrapassados, entretanto, vigentes.

É idéia corrente e igual a de que falar de sexualidade é difícil, 

trabalhar com adolescente é custoso. Nossa experiência foi no dia-a-clia, 

trabalhando com adolescentes e, por ocasião da coleta de dados, 

constatamos a necessidade de profissionais que se identifiquem e tenham, 

empatia com essa faixa etária; que estejam preparados para o trabalho e, 

por conhecerem as características biológicas, físicas e psicológicas das 

adolescentes, mostrem-se capacitados para o uso de metodologia especial 

no assistir e, acima de tudo, no tocante à educação para a saúde, e que 

envolvam as questões da sexualidade não como algo puramente biológico, 

mas intrínseco ao ser humano e à própria razão de existir.

O momento de coleta de dados para nós foi uma oportunidade de 

realização não só profissional como pessoal, no acolher e intervir, 

colaborando com aqueles que são o futuro da humanidade.
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Constatamos em nossas entrevistas que, de fato, os aspectos 

biológicos estão imbricaclos sobremaneira com aqueles de fundo 

psicossocial, num grau acentuado de interdependência, criando uma 

completa interação desses fatores. Por esse motivo, é impossível 

compreender bem os aspectos ligados ao exercício da sexualidade e sobre 

eles influir, sem uma compreensão global da adolescência. Essa com

preensão, buscada através da literatura, sedimentou-se na convivência 

com os adolescentes durante os momentos dedicados às entrevistas, 

observação destas, os quais, através de metodologia apropriada de 

abordagem, pudemos falar claramente sobre sexualidade e vida sexual, 

contemplando nosso objeto de estudo.

5.2 Relembrando a sexualidade e as adolescentes

Os jovens adolescentes representam um grande recurso para o 

desenvolvimento do mundo e crescimento de humanidade, em razão da 

sua energia, de seu idealismo e pontos de vista; e, ao mesmo tempo, 

vulneráveis, propiciando condutas que podem ter consequências danosas 

tanto a curto como a longo prazo, do ponto de vista de saúde física ou 

mental. Essas jovens não vivem isoladas, e muito do que pensam, 

entendem e fazem, está determinado pelo contexto social no qual se 

encontram e pela importância que destacam ãs suas famílias, escolas e 

grupos de amigos, e suas relações interpessoais e informativas. É raro 

encontrarem programas diretivos de assistência à saúde e educação nessa 

faixa etária, portanto, atribuindo-se pouca consideração às necessidades 

dessas jovens.

Atualmente, o Ministério da Saúde em parceria com organizações 

não governamentais e instituições de profissionais de saúde e educação, 

tem se movimentado diante da realidade estatística do número de 

gravidezes precoce e doenças sexualmente transmissíveis em jovens nessa 



9 b

faixa etária. Entretanto, cuidar da sexualidade do adolescente não é só 

prevenir gravidez, DSTs e, particularmente, a AIDS.

Consideramos a educação para a saúde a alternativa de superar a. 

deficiência de auto conhecí mento gerado pela família, escola ou sociedade 

sobre as questões relativas a sexualidade. Para tanto, acreditamos que, 

removidos alguns obstáculos, essas jovens poderíam desenvolver um 

melhor cuidado de si, melhorando as estatísticas no que concerne aos 

agravos a saúde das adolescentes. Para aludir esses obstáculos, 

consideramos de capital relevância a adoção das providências que se 

seguem.

* Proporcionar um conhecimento adequado acerca de sí próprios, 

especialmente informações sobre sexualidade, respeito humano e 

cidadania elucidando a prevenção das doenças, manutenção da 

higiene e saúde;

* dispensar informações de educação para a sexualidade em serviços 

referentes a saúde reprodutiva, removendo mitos e captando 

conceitos.

9 capacitar profissionais de saúde em temas relacionados com a 

sexualidade dos adolescentes e como comunicar-se de maneira 

e 1 ícaz,

° incluir no planejamento dos serviços assistência específica desti

nada a adolescentes e avaliação desses serviços;

• estabelecer políticas de atenção ao adolescente que realmente 

expressem as necessidades desses jovens;

• estabelecer parceria com famílias dos adolescentes para o 

aprofundamento das questões e mudança de mentalidade. Em geral 

os jovens têm os mesmos valores dos seus pais, as diferenças ficam 

somente em questões superficiais;

’ insistir em que a educação para a sexualidade dessas jovens não 

poderá ser pautada somente em informações da biologia humana, 

pois isso não é suficiente para a condução dos rumos de uma 

sexualidade sadia;
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• os adolescentes sabem, bem mais do que os adultos, no que 

precisam ser orientadas, portanto, técnicas grupais, ou nar

rativas deveríam ser trabalhadas na captação de seus conceitos 

e idéias;

• reconhecer a sexualidade da adolescente para que esta não seja 

tratada ainda como um assunto proibido e vergonhoso. Essa 

situação, além de reforçar a diferença de poder entre homens e 

mulheres, reforça a ausência do direito das mulheres à informação, 

para a vivência de uma sexualidade como sujeito integral.

Então, continuemos nossa relação de providências:

• remover preconceitos e julgamentos que permeiam os atendi

mentos, inibindo a adolescente que, por sua vez, já é tímida e 

calada;

• tratar preconceitos no profissional que trabalha com o adolescente;

• viabilizar a participação do enfermeiro no fortalecimento de 

orientações para sexualidade em escolas e comunidades, 

objetivando promover o bem-estar sexual dos adolescentes com 

base nos direitos humanos e relacionamento de igualdade e respeito 

mútuo;

• fazer com que as adolescentes criem subsídios, gerando autonomia 

sobre si mesmos, apropriando-se de seu corpo, vivam bem, 

responsabilizando-se nos seus envolvimentos.

Subsidiada por Waszak (1994), pensamos que programas educativos 

em geral podem melhorar o conhecimento dos jovens sobre a sexualidade, 

desde que se utilizem formas inovadoras para abordar a temática. Esse 

aprendizado poderá repercutir em mudanças de comportamento voltadas 

ao retardamento do início da atividade sexual e do uso de métodos 

contraceptivos, além de oferecer uma visão humanística centrada no 

respeito ao “corpo individual” e à cidadania no que tange a sexualidade,
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oferecendo às adolescentes formas de pensar sobre as dimensões de valores 

e, sobre sexualidade.

A partir de situações vivenciadas no dia-a-dia como profissionad 

cie saúde, consideramos que saúde é urn dos direitos fundamentais do 

homem, tornando-se, pois, um dever diante dos fatos o de criar opções 

de educação, formas de atendimento, estratégias de abordagem, enfim, 

condições para a realização de um trabalho multiprofissional que possa 

contribuir, harmonizando a saúde física, mental e social da adolescente; 

são opções que certamente reduzirão os problemas pessoais advindos 

desse desenvolvimento acelerado, e que elas, ao deixarem de ser crianças, 

ingressem na vida adulta com menos dúvida, mais segurança, sofram 

menos as conseqüências, para tornarem-se adultas, pois a adultidade é 

um dos desafios aos adolescentes de hoje.

A exploração do tema sexualidade da adolescente proporcionou maior 

conhecimento sobre o assunto, o qual, além de gratificação profissional, 

mostrou expressões vive nci ais com valores próprios das adolescentes, 

especificamente de um nível socioeconômico precário como da comunidade 

do Dendê - a clientela do Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAxMI). A 

discussão e o trato direto com esta importante e nem sempre cuidada 

temática contribuiu, sobremaneira, para a compreensão das adolescentes, 

seus comportamentos, ações, pensamentos, sentimentos, valores, 

conceitos e expectativas, que se constituem indicadores de regras de 

conduta no diálogo e no atendimento de saúde no ambulatório.

Somente através- do estudo das adolescentes foi que pudemos 

conhecer como percebiam sua sexualidade e que conceito formulavam a 

respeito da sexualidade e do sexo. Aprofundando as questões, procuramos 

saber de que modo foi edificado esse conceito, que influências intrínsecas 

e extrínsecas contribuíram para sua elaboração e a respectiva influência 

no dia-a-clia das adolescentes pesquisadas, na vivência da sexualidade 

delas e na experimentação do sexo. Bem assim, a presente investigação 

fez com que revelassem as experiências de si próprias ao longo de suai 

faixa, ameia curta, de decurso adolescente.
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Com efeito, a adoção das medidas por nós recomendadas vai, 

seguramente, marcar nova fase da atenção de saúde específica praticada 

pelo NAMI, nomeadamente em relação a minimizar as enormes 

complicações que sexo, sexualidade e gravidez representam nesta fase 

bastante complexa da existência feminina, sob os vários prismas - 

fisiológico, psico-emocional, moral, religioso e socioeconômico.

Com a realização do presente ensaio, que relata minudentemente 

as ligações que mantivemos, ordenadas pela metodologia e procedimentos 

de busca recomendadas pelo método científico, a expectativa é de que 

outros pesquisadores, nesta ou noutras situações de busca, possam 

revolver o assunto, aprofundando teorias e descobrindo facetas do problema 

até então intocadas, com vistas a sistematizar um conjunto de atos de 

conduta do pessoal de saúde, visando a arrostar, com vigor e eficácia, 

este considerável componente de saúcle-doença, configurado no sexo, 

sexualidade e gravidez no período da juventude, mal egressa da segunda 

infância.
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AMBXO ™ i

ENTREVISTA

1 Dados de Identificação

Escolaridade:___ _____ Ocupação: . __ Idade:_____________________

Religião:___ .___ ______ Situação conjugal dos pais: ____  . __ _ ____ ___

Posição na Família: , __  N° de Irmãos:_______________________

Estado civil:__________________________ __ _____ ____________ __

Re spon sáve 1: . ______

Procedência: . .... .......

2 Perguntas

1) O que significa para você sexualidade?

2) O que você entende sobre sexo?

3) Como você descobriu suei sexualidade?

4) Como você vivência sua sexualidade?

5) O que você espera na sua vida em relação à vivência da sexualidade?
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AMBXO - H

Pontos observados dyrante a entrevista

• Expressões faciais das entrevistadas.

* Aparência pessoal (modo de vestir e apresentar-se para a entrevista).

9 Gestos e mímicas ao falar.

3 Postura (forrna de portar-se, sentada ou em pé).

9 Entonação da voz (fraca ou forte).

9 Forma de verbalização (gagueira, rapidez, lentidão, logorréia).

9 Reações frente às perguntas (tranquilidade, apatia, irritabilidade, 

agressividade, desinibição. timidez, interesse, medo, choro, risos).

9 Humor.

9 Estado de saúde física (gripe, tosse, febre, mal-estar geral, etc.).

a Estado de saúde mental (equilibrada, ansiosa, depressiva, excitada, 

orientada).

° Outras observações.
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AMEXO - m

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM

SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Prezada Coordenadora do Núcleo de Atenção Médica Integrada.

Solicito a V. Sa. autorização para o levantamento de dados do Projeto 

de Dissertação de Mestrado intitulado “Sexualidade - percepções de 

mulheres adolescentes”, que deverá ser efetuado com adolescentes 

usuárias dos serviços de ambulatório dessa Instituição. O estudo tem 

como objetivo identificar os conceitos de sexualidade para adolescentes, 

analisando o processo de construção deste conceito e identificar as 

expectativas das adolescentes sobre o exercício da sexualidade. A coleta 

dos dados será realizada através de uma entrevista semi-estruturada.

A seleção desta Instituição foi determinada por ser campo de minha 

prática profissional. Dessa .forma, solicito o consentimento para a realização 

do estudo.

Saliento que serão garantidos a ética e o sigilo das informações e a 

total liberdade dos participantes.

Ao término do estudo, os resultados serão repassados a esta 

Instituição, como contribuição, e material bibliográfico para os cursos do 

Centro de Ciências da Saúde da UNIFOR. Desde já agradecemos.

Atenciosamente

Maria Fátima Barbosa Gondim 

Mestranda em Enfermagem
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ANEXO - IV

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ExM ENFERMAGEM

SOLICITAÇÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO

Cara adolescente:

Sou enfermeira e no momento aluna do curso de mestrado da 

Universidade Federal do Ceará. Estou desenvolvendo um estudo sobre a 

Sexualidade da Adolescente. Nesse sentido, solicito sua permissão para 

entrevistada sobre esse tema. Estarão garantidos o sigilo de todas as 

informações prestadas por você, bem como o direito de não querer 

participar mais a qualquer momento. Solicito sua autorização também 

para a gravação da entrevista, com o objetivo de dispensar uma maior 

atenção à você.

Os dados do trabalho serão apresentados no Curso de Mestrado em 

Enfermagem e divulgados junto à Comunidade acadêmica, respeitando a 

confidencialidade e sua identidade. Sua participação é importante e signi

ficativa, essencial no meu estudo e para o atendimento das necessidades 

assistenciais da adolescente. Muito grata.

Maria Fátima Barbosa Gondim

Mestranda em .Enfermagem

Ass. Entrevistada
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