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RESUMO 

 

A adolescência é a época que insurge a puberdade e frequentemente a primeira 

relação sexual. A influência dos contextos sociais nos quais os adolescentes se 

desenvolvem, associados às características pessoais como maturidade emocional, 

impulsividade e atitude desafiadora, muitas vezes presentes na fase da 

adolescência, impacta na maneira como vivenciam a sexualidade. A promoção da 

saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes é um dos desafios colocados 

para a saúde coletiva e para a clínica. O presente estudo discute como se efetiva a 

promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes a partir da 

percepção dos profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde de Belo 

Horizonte/MG. Os impasses na condução de ações de promoção da saúde sexual e 

saúde reprodutiva podem estar associados ao contexto histórico, cultural e estrutural 

de nossa sociedade. Julgamentos morais, o tabu do sexo e da sexualidade, relação 

de gênero e valores religiosos, intrínsecos à nossa cultura social, podem interferir 

nas condutas do profissional, e também na representação social da adolescência 

que muitas vezes é imprópria e desfavorável aos adolescentes. O objetivo central 

deste estudo, portanto, foi investigar conhecimentos e concepções que direcionam e 

orientam a prática profissional na promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de 

adolescentes, na Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte. Para tanto, foi 

utilizado o método qualitativo, com entrevistas semiestruturadas para coleta de 

dados. Trabalhou-se com uma amostra intencional de conveniência, foram 

convidados para as entrevistas oito profissionais da atenção primária à saúde de 

Belo Horizonte. A técnica de tratamento dos dados foi a análise qualitativa de 

conteúdo. Apesar do envolvimento dos profissionais, eles relatam dificuldades no 

atendimento integral dos adolescentes. A importância de se institucionalizar uma 

política de saúde do adolescente e saúde sexual e saúde reprodutiva são apontadas 

como indispensáveis para se ter êxito nesta abordagem.  

Palavras-chave: Adolescência. Sexualidade. Saúde Sexual. Saúde Reprodutiva. 

Promoção da Saúde. 

 



 

 
ABSTRACT 

 

Adolescence is the time of puberty and frequently the time for the first sexual 

intercourse. The influence of social contexts in which the teenagers develop, 

associated with their personal characteristics such as emotional maturity, impulsivity, 

and a defying attitude, often present in this phase of adolescence, creates an impact 

on the way they live their sexuality. The promotion of sexual health and reproductive 

health of teenagers is one of the challenges posted to the collective health and to the 

clinic. The current study discusses how the promotion of sexual and reproductive 

health of teenagers becomes effective from the perception of professionals who act 

in the Primary Attention to Health in Belo Horizonte/MG. The standoffs in guiding 

actions to promote sexual health and reproductive health may be associated to the 

historical, cultural and structural context of our society. Moral judgments, the sex and 

sexuality taboo, gender relation and religious values, which are intrinsic to our social 

culture, might all interfere in the conduct of the professional. In addition to this, there 

is the social representation of adolescence as often improper and unfavorable to 

teenagers. The main objective of this study, therefore, is to investigate the knowledge 

and conceptions which drive and guide the professional practice towards the 

promotion of sexual health and reproductive health of teenagers, in the Primary 

Attention of Health in Belo Horizonte. The qualitative method was used, with semi-

structured interviews for collecting data. We worked with an intentional convenience 

sample. Eight professionals in the primary attention of health in Belo Horizonte were 

invited to the interviews. The technique used to treat the data was the Content 

Qualitative Analysis. Despite the involvement of professionals, they stated difficulties 

for a comprehensive attention to teenagers. The importance to institutionalize a 

health policy to the adolescent, as well as to sexual health and reproductive health, is 

appointed as indispensable for the success of this approach. 

 

Keywords: Adolescence. Sexuality. Sexual health. Reproductive health. Health 

promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Cê quer saber 
Então vou te falar 

Porque as pessoas sadias adoecem 
Bem alimentadas ou não 

Porque perecem? 
Tudo está guardado na mente! 
O que você quer nem sempre 

Condiz com o que o outro sente 
Eu tô falando é de atenção 

Que dá colo ao coração 
e faz marmanjo chorar 

Se faltar 
Um simples sorriso 

Ou às vezes um olhar 
(Criolo) 

 
 

O município de Belo Horizonte, de acordo com o Censo IBGE, 2010, apresenta uma 

população de 2.375.151 habitantes, da qual 17% é constituída por adolescentes na 

faixa etária entre 10 a 19 anos.  

 

A população adolescente constitui um grupo para o qual se investe pouco na saúde. 

A preparação adequada de futuros profissionais de saúde na atenção ao 

adolescente não é ainda uma prioridade na graduação de muitos cursos. Nos 

serviços de saúde ainda é comum o adolescente ter seu acesso cerceado, quando, 

por exemplo, lhe é negado a marcação de consulta, pela ausência dos pais no 

agendamento ou na própria consulta. Garantir o acesso e a vinculação dos 

adolescentes aos serviços para acompanhamento da saúde é um importante desafio 

na Atenção Primária, que precisa ser superado.  

 

Segundo pesquisa da Unesco (CASTRO, 2004), os serviços de saúde não 
aparecem como um lugar importante e prioritário para se encontrar 
informações confiáveis sobre sexualidade. Esta é uma situação que precisa 
ser superada, pois os adolescentes perdem uma grande oportunidade de 
cuidar de sua saúde.  Encarar a sexualidade e a reprodução de forma 
positiva e como uma dimensão de saúde potencializa a autoestima e 
fortalece adolescentes e jovens como sujeitos sociais (BRASIL, 2007).  

 

A promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes é um dos 

desafios colocados para a saúde coletiva e para a clínica. Neste estudo, os termos 

saúde sexual e saúde reprodutiva, bem como direitos sexuais e direitos 
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reprodutivos, são tratados, com a repetição dos termos saúde e direito, marcando a 

independência e inter-relação entre os dois. 

 

A adolescência é a época que insurge a puberdade e frequentemente a primeira 

relação sexual. A influência do contexto social tanto na esfera macrossocial, como 

na família, universo microssocial, nos quais os adolescentes se desenvolvem 

associados às características pessoais como maturidade emocional, impulsividade e 

atitude desafiadora, muitas vezes presentes na fase da adolescência, impactam na 

maneira de experienciar e viver a sexualidade (IBGE, 2016). 

 

Considerando a sexualidade como uma construção sociocultural, as relações sociais 

estruturadas dentro de um determinado contexto influenciam sua vivência. Nogueira, 

em sua tese, aponta: 

 

[...] forte associação entre diálogo com a mãe e/ou com profissionais de 
saúde como variável correlacionada significativamente ao aumento de uso 
de preservativo na primeira relação, bem como redução das chances de 
uma gravidez precoce. Os dados revelam que, independente do nível de 
escolaridade da adolescente, no caso da pesquisa sobre uso do 
preservativo, o fato de conversar com a mãe sobre planejamento familiar 
aumenta a probabilidade de um primeiro intercurso com proteção 
(NOGUEIRA, 2008, p.16). 

 

Muitas pesquisas são realizadas para avaliar a saúde dos adolescentes. Dentre elas 

destaca-se a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), executada a partir 

do convênio celebrado entre o Ministério da Saúde e o Instituto de Geografia e 

Estatística (IBGE), com o apoio do Ministério da Educação .  

 

Os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 
revelaram que 30,5% dos adolescentes já tiveram relação sexual alguma 
vez na vida, sendo mais meninos (43,7%) do que meninas, (18,7%), com 
maiores percentuais nas escolas públicas (33,1%) do que nas privadas 
(20,7%). A frequência por idade mostra que, antes dos 13 anos, 12,5% já 
haviam tido relação sexual; aos 13 anos, 15,3%; aos 14 anos, 24,9%; aos 
15 anos, 47,3% e aos 16 anos, 63,5%.  Os adolescentes de cor branca 
relatam menor frequência (26,2%), quando comparados com os de cor 
negra (39,8%) e parda (31,6%). Quanto maior a escolaridade materna, 
menor o percentual de escolares que já tiveram relação sexual alguma vez 
na vida (IBGE, 2009). 

 

A terceira edição da PeNSE, realizada em 2015, além da amostra dos municípios 

das capitais e Distrito Federal, da pesquisa realizada em 2009, ampliou a 
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representatividade incluindo cidades do interior do país.  Alguns dados investigados 

em 2009, não constaram da edição de 2015; entres os dados analisados em 2015, 

os resultados revelaram que 27,5% dos adolescentes já tiveram relação sexual 

alguma vez na vida, sendo mais meninos (35,3%) do que meninas, (19,3%), com 

maiores percentuais nas escolas públicas (31,5%) do que nas escolas privadas 

(15,5%). Percebe-se nestes dados a influência dos contextos sociais e o início da 

atividade sexual e a vivência da sexualidade (IBGE, 2016). 

 

A postura e condutas dos profissionais no acolhimento dos serviços de saúde 

podem aproximar ou afastar adolescentes desses serviços, dos atendimentos e das 

ações de promoção à saúde. Negar atendimento a adolescentes desacompanhados 

dos pais ou responsáveis, negar a prescrição de meios e métodos seguros de 

concepção e anticoncepção, não disponibilizar preservativos, não escutar o sujeito 

que oferecemos cuidado são exemplos de práticas que podem interferir na 

qualidade da vinculação destes indivíduos aos serviços de saúde e na garantia de 

atenção integral à saúde. 

 

Os impasses na condução de ações de promoção da saúde sexual e saúde 

reprodutiva podem estar associados ao contexto histórico, cultural e estrutural de 

nossa sociedade. Julgamentos morais, o tabu do sexo e da sexualidade, relação de 

gênero e valores religiosos, intrínsecos à nossa cultura social, podem interferir nas 

condutas do profissional e no constrangimento dos usuários em abordar questões 

sexuais. Também na representação social da adolescência que muitas vezes é 

estereotipada e desfavorável aos adolescentes.  

 

Na sociedade brasileira, o aprendizado escolar sobre sexo e sexualidade está 

vinculado à biologia e à reprodução desde o ensino fundamental, o que empobrece e 

limita a percepção da sexualidade humana e suas dimensões. O ensino nas 

universidades geralmente privilegia e enfatiza a dimensão biológica, orgânica, 

técnica e tecnológica da prática clínica, em detrimento da dimensão humana. O 

campo de atuação do profissional muitas vezes está fundamentado na tecnologia e 

no biológico de um “corpo fragmentado” e separado da subjetividade, do contexto 

social e cultural. É um desafio romper com essa formação e abordar aspectos da 
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sexualidade e afetividade, compreendendo e valorizando a importância das 

dimensões subjetivas, simbólicas, sociais e ideológicas inerentes ao contexto da 

vivência da sexualidade. 

 

Vários fatores interferem quando se lida com o discurso sobre o sexual. Fator 

importante tem sido atribuído a uma limitação na formação profissional, tanto no que 

concerne ao atendimento do segmento de adolescentes, quanto na saúde sexual e 

saúde reprodutiva da população em geral.  

 

O que instigou o interesse em realizar esta pesquisa foi a suposição de que algumas 

práticas de promoção à saúde sexual e saúde reprodutiva são insuficientes e pouco 

efetivas. E supunha-se uma carência na formação dos profissionais para realizar tais 

cuidados de saúde. O presente estudo discute como se efetiva a promoção da 

saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes a partir da percepção dos 

profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte/MG.  

 

Pretendeu-se com esta pesquisa investigar as concepções e conhecimentos que 

direcionam e orientam a prática profissional na atenção primária à saúde, no que 

tange a promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes, à luz das 

políticas vigentes. A promoção de saúde é um desafio para a política de saúde e, 

dentro desse contexto, a promoção da saúde dos adolescentes, torna-se um desafio 

ainda maior.  

 

O estudo pretendeu conhecer os caminhos usados pelo profissional no atendimento 

aos adolescentes e na maneira que identificam ou não suas demandas, suas 

percepções, as diretrizes que orientam seu fazer e as expectativas do profissional na 

atenção e promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes. Diante 

das diretrizes nacionais dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, buscou-se 

analisar e construir estratégias que possam contribuir para elaboração de premissas 

e subsídios, visando contribuir na consolidação e ampliação da Política de 

Promoção de Saúde de Belo Horizonte.  
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Neste trabalho foram utilizados métodos qualitativos para a coleta de dados com o 

propósito de conhecer a experiência, concepções, práticas e impasses do 

profissional na condução do seu trabalho de cuidado à saúde dos adolescentes, com 

ênfase na promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva. A escolha de um estudo 

qualitativo foi feita de tal forma que a investigação possibilite ao profissional 

expressar suas crenças, sentimentos e ideologias, e assim contribuir na construção 

do papel do profissional na atenção aos adolescentes e no enriquecimento da teoria 

acerca do assunto. As entrevistas semiestruturadas propiciam que os dois 

integrantes da relação tenham oportunidades para dar alguma direção, acarretando 

em ganho para agrupar os dados segundo os objetivos do estudo (TURATO, 2013).  

 

Este trabalho está organizado em seis capítulos. Inicia com a introdução que 

contextualiza e justifica a realização do estudo. O segundo capítulo apresenta o 

objetivo da pesquisa. No terceiro a fundamentação teórica é apresentada, seguida 

do quarto capítulo que descreve o percurso metodológico. O quinto capítulo os 

resultados são discutidos. O sexto capítulo traz as considerações da autora.  
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2 OBJETIVO 

 

 

Investigar conhecimentos e concepções que direcionam e orientam a prática 

profissional na promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes, 

assim como os impasses relacionados a essa prática, na Atenção Primária à Saúde 

de Belo Horizonte. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

“Só eu sei 
Os desertos que atravessei” 

(Djavan) 

 

3.1 Adolescência 

 
3.1.1 A invenção da adolescência 

 
A ideia de adolescência se fortalece principalmente após a Segunda Guerra 

Mundial. Na Idade Média não existia a compreensão das particularidades da 

infância, não havia distinção entre as crianças e os adultos. A infância relacionava-

se unicamente com a concepção de dependência, quando a criança alcançava 

alguma independência, prescindia dos cuidados da mãe ou da ama, integrava 

plenamente no mundo adulto, participando de todas as atividades sociais. Quando 

se passou da experiência coletiva para a valorização do espaço privado, a família, 

além da responsabilidade econômica, passou a ser um espaço de afetividade entre 

o casal e os filhos. Com essa nova forma de socialização, surge um novo sentimento 

entre pais e filhos, a "paparicação". Esse recente relacionamento familiar é criticado 

por moralistas que denunciavam o excesso de complacência, o que, na visão 

destes, seria nefasto à criança e à sociedade (ARIÉS, 2014).  

 

No século XIX ocorre o fortalecimento dos Estados Nacionais, época que um duplo 

movimento surge nas relações entre pais e filhos. A infância passou a ser vista como 

um momento privilegiado da vida, e aos filhos dispensa-se amor e investimento no 

futuro. Nesse momento, a figura do adolescente foi demarcada com nitidez. A 

adolescência tinha seu início marcado pela primeira comunhão e seu final se 

distinguia de acordo com o sexo. Encerrava-se a adolescência para os homens 

quando ingressavam no bacharelado ou serviço militar, e para as mulheres quando 

se casavam. A adolescência passou a ser caracterizada como um período crítico da 

vida, uma fase de potenciais riscos para o indivíduo e para a sociedade, real “zona 

de turbulência e contestação” (PERROT, 1993). 
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Ao longo do século XX consolida-se a concepção de adolescência como uma fase 

da vida composta de características próprias, retentora de um estatuto legal e social 

(GROSSMAN, 2010). Os pesquisadores consideravam-na como um problema, 

alguns especialistas passaram a interpretá-la “como um tempo de caos dos valores”. 

 

Borges (2000, p. 65) delineia a adolescência de maneira poética, como “a aurora de 

um adulto no crepúsculo de uma criança”. Moralistas e políticos passam a 

interessar-se pela adolescência, desejando conhecer o que pensava a juventude, e 

começou a surgir pesquisas acerca da adolescência. “E ela apareceu como 

depositária de valores novos, capazes de reavivar uma sociedade velha e 

esclerosada. Daí em diante a adolescência se expandiria, empurrando a infância 

para trás e a maturidade para a frente” (BORGES, 2000, p.66). Passa-se assim de 

uma era sem adolescência a uma era na qual a adolescência é a fase predileta. 

Borges (2000) constata ainda que da criação da concepção de adolescência, a 

sociedade produz como resposta diversas normas administrativas e médico-

psicopedagógicas. 

 

Encontram-se diferentes referenciais teóricos sobre a adolescência que se 

modificam de acordo com o momento histórico, o contexto social, econômico e 

cultural, ou seja, dentro de uma mesma sociedade pode-se perceber diferentes 

formas de compreensão da adolescência e diversas maneiras de interagir com 

adolescentes. Para alguns, a adolescência já vem com a responsabilidade da vida 

adulta e, para outros, essa fase é protegida e entendida como uma etapa que o 

sujeito está em desenvolvimento e requer apoio e cuidados (BRASIL, 2010). 

 

A legislação brasileira considera adolescência entre 12 e 18 anos e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) concebe a segunda década de vida como adolescência, 

dos 10 aos 19 anos, a juventude é compreendida dos 15 aos 24 anos. Apresenta-se 

aí uma interseção da adolescência e juventude dos 15 aos 19 anos, esta última 

definição é seguida pelo Ministério da Saúde (MS). Compreendendo que 

adolescências e juventudes não podem ser delimitadas por faixas etárias, não se 

restringem a uma fase cronológica da vida, podem ser percebidas como um 

processo vivenciado de maneiras diversas pelos sujeitos, em busca de autonomia, 
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na construção subjetiva de seu modo de ser e de construir relações. Tanto 

adolescências quanto as juventudes são categorias sociais plurais e englobam 

diversas possibilidades como estilos de vida, raça, etnia, práticas sociais, valores, 

expectativas e significados que imprimem marcas e subjetividades em cada ser 

(BRASIL, 2010). 

 

O lugar e a fórmula, singulares. Um menino pergunta qual é a faixa etária 
que corresponde à adolescência. Diante da definição da Organização 
Mundial de Saúde, o paciente diz: Não vou seguir essa organização, vou 
ser adolescente do meu jeito (CUNHA, 2014, p.37). 

 

Thiercé (1999, apud LE BETRON, 2016) situa o século XIX como o período que a 

sociedade francesa relendo Rousseau, descobre a adolescência como tempo de 

crise, assinalado pela puberdade e as transformações fisiológicas. Os adolescentes 

recebem mais atenção, sendo esta manifestada em maior proteção e educação. A 

escola obrigatória aumenta o tempo até a formação, os jovens permanecem sob a 

responsabilidade econômica dos pais e subordinados aos mestres. Os pedagogos 

temem essa fase na qual não podem prever, como na infância, os comportamentos 

dos alunos. A fobia sexual impera e a medicina corrobora “inventando personagens 

chamados por uma longa posteridade de: mulheres histéricas, frígidas, 

homossexuais, perversos, masturbadores, etc., figuras temíveis às pulsões 

deletérias para o laço social” (LE BRETON, 2016, p.22). Com a vacilação que os 

caracteriza, pedagogos e médicos, inquietos com a descoberta da sexualidade dos 

adolescentes, descrito por eles como uma passagem perigosa e plena de tentações, 

recomendam a vigilância e controle dos corpos que estão transbordando de uma 

assustadora energia. “Acompanhar sem descanso, controlar, vigiar, disciplinar, são 

os desafios de uma pedagogia autoritária que descobre a adolescência com as 

roupagens do perigo” (LE BRETON, 2012, p.23). Wedekind (1891), em seu texto, O 

despertar da primavera, faz perceber que o despertar da adolescência é o despertar 

das fantasias e mostra os grandes conflitos desta fase. Retrata com maestria o 

controle sobre o corpo do adolescente e sua sexualidade:  

 

Wendla: A senhora fez muito comprido, mãe. 
Sra. Bergman: Wendla, você não é mais uma garotinha, você está fazendo 
catorze anos.  
Wendla: Se eu soubesse que ia usar um vestido tão comprido, preferia não 
fazer catorze anos (WEDEKIND, 1891, p.02). 
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3.1.2  A adolescência como resposta singular 

 

Uma definição da adolescência como um tempo em que o sujeito já pode assimilar 

os valores mais correntes e melhor compartilhados na sociedade, destacando o 

sucesso financeiro/social e amoroso/sexual, qualidades subjetivas fundamentais 

para integrar à comunidade “é necessário ser desejável e invejável” (CALLIGARIS, 

2000, p.15). O corpo chegou à maturação tornando possível consagrar-se 

eficazmente às tarefas que lhes foram apresentadas por esses valores, competindo 

em igualdade com todos e ao mesmo tempo em que a sociedade lhe impõe uma 

moratória. Um tempo de suspensão entre a maturação do corpo e a anuência de 

realizar tais valores. Essa permissão é adiada, “e o tempo de suspensão é a 

adolescência” (CALLIGARIS, 2000, p.16). 

 

O início da adolescência é naturalmente observável, chega com a transformação 

trazida pela puberdade as mudanças fisiológicas. Não é complicado identificar o 

início da adolescência, mas sim como se sai dela. A moratória da adolescência não 

tem uma definição, fica a espera e o enigma. Calligaris (2000) completa sua 

formulação sobre adolescência considerando o adolescente como alguém: 

 

Cujos sentimentos e comportamentos são obviamente reativos, de rebeldia 
a uma moratória injusta; Que tem o inexplicável dever de ser feliz, pois vive 
uma época da vida idealizada por todos; Que não sabe quando e como vai 
poder sair de sua adolescência (CALLIGARIS, 2000, p.21). 

 

Para a psicanálise a adolescência é concebida como uma questão psíquica, “uma 

resposta subjetiva à invasão do corpo pela puberdade” (GRILLO et al., 2012, p.13). 

A adolescência emerge na puberdade, possui um tempo lógico, com intensas 

reorganizações subjetivas, imaginárias e simbólicas, decorrentes da retomada do 

conflito edípico implicando em duas elaborações psíquicas: o encontro com o real do 

sexo e o desligamento dos pais da infância. Stevens (2004) situa a adolescência 

como um sintoma da puberdade. A puberdade como um acontecimento universal no 

corpo, que emerge à revelia do sujeito. A adolescência é a construção singular, uma 

invenção subjetiva diante do encontro com o insuportável, com a falta; falta que 
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possibilitará o desejo. Em Freud ([1905]/1996), a pulsão sexual na infância é 

prevalentemente autoerótica e na puberdade surge um novo alvo, encontra o objeto 

sexual e assim acontece o primado da zona genital. Nessa fase observa-se um 

deslocamento pulsional, quando o corpo do outro pode torna-se um objeto possível 

de desejo.  

 

A puberdade invade o corpo da criança, subvertendo tudo o que a 
sustentava até então. A imagem do corpo e o ponto de onde se é visto 
sofrem mudanças, à revelia do sujeito. A linguagem, o referencial simbólico 
da infância, não responde ao vazio de significação que se abre. As palavras 
das quais a criança dispunha até esse momento são insuficientes para 
nomear os acontecimentos de corpo. As metamorfoses do corpo, a eclosão 
da puberdade, do sexo, evidenciam uma insuficiência no saber, uma 
impossibilidade de transmissão, de respostas universais (CUNHA, 2014, 
p.34). 

 

Na infância o sujeito fez tudo para conferir aos pais uma posição idealizada, 

tentando salvar os pais, pois tem horror à castração do Outro, dos quais depende 

sua sobrevivência. Constatar que os pais são mais ou menos insuficientes e não são 

perfeitos é se deparar com o desamparo fundamental, o que seria insuportável e a 

criança evita a todo modo. Portanto, essa criança cresce e como não é factível 

negar a insuficiência dos pais, o adolescente questiona o afrouxamento dos modelos 

identificatórios, que felizmente acontece e faz vacilar tais referências permitindo-o 

encontrar seu próprio estilo. Suportar esse desamparo fundamental e elaborar essa 

ausência de uma outra garantia de sua existência, oportuniza ao adolescente 

perceber que é capaz de fazer algo, de assumir seu próprio desejo, de transformar 

as coisas na realidade moldando-as de acordo com seus próprios intentos. “É 

sempre possível modificar alguma coisa na realidade para seus próprios fins levando 

em conta os limites, o que também implica uma postura ética: não é possível fazê-lo 

de qualquer jeito, independente dos outros e dos preceitos morais [...]” (ALBERTI, 

2004, p.24). Na peça, O despertar da primavera, de 1891, Melchior lamenta a queda 

do modelo idealizado, não castrado. 

 

Melchior: Frio, muito frio. Queria abrir um buraco e me enterrar, mas não dá. 
Eu passei por tantas mortes e quase não chorei. Mas, às vezes, 
dependendo de como o sol se põe por trás da ponte ou de como as nuvens 
se debatem formando espirais de chumbo no céu, aí eu choro... Um choro 
que me sacode, que vem em soluços. Eu me entrego sem resistência, em 
espasmos de tristeza. Eu choro pelo fim da inocência, pela escuridão do 
coração humano e pela falta que me fazem o meu amigo (sempre os 
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sonhos entre nós) e o meu amor – agora eu sei que era amor (WEDEKIND, 
1891, p.01). 

 

É na confluência entre alienação e separação dos pais que o adolescente irá situar-

se em relação à sua sexualidade. “O adolescente é convidado tanto pelo meio que o 

cerca quanto pelas suas determinações inconscientes, pulsionais e identificatórias, a 

tomar uma posição na partilha dos sexos. Este convite é mesmo mais que um 

convite, é uma exigência” (ALBERTI, 2004, p.26). Enquanto na infância ele pensava 

que o encontro com o outro seria harmonioso, como idealizou os pais, ele se 

defronta com a realidade “[...] que há mais desencontros com o outro sexo do que 

encontros, e que mesmo estes são sempre faltosos, marcados pela incompletude. 

[...]” (ALBERTI, 2004, p.26). 

 

A adolescência é um tempo lógico, um período que a vida se manifesta mais ativa, 

permeada por uma busca de nova maneira de ser ligada a um novo lugar e 

companhias, “rompendo” com o círculo familiar. Quando o adolescente percebe seu 

corpo transformado pela puberdade, de maneira real e tomado por uma sensação de 

estranheza, “ele se depara com algo de intraduzível na língua do Outro e se 

confronta com um impasse, com o sentimento de um vazio matizado de vergonha” 

(LACADÉE, 2011, p.28). 

 

A tarefa da adolescência pressupõe identificar o seu lugar de sujeito, se reconstruir, 

elaborando respostas inéditas às exigências da puberdade.  “A adolescência seria a 

tarefa de fazer do reencontro com a pulsão na puberdade uma construção singular, 

uma formação de compromisso entre a lei do Outro e o desejo do sujeito” (CUNHA, 

2014, p.38). 

 

Moritz: [...] Não é uma brincadeira muito estranha essa que pregam na 
gente, Melchior? Todas essas coisas acontecendo. [...] Eu nunca senti nada 
assim antes – esse tipo de desejo, essa excitação insuportável. É 
insuportável. Por que não me deixam passar por tudo isso dormindo e 
acordar quando já tivesse acabado? Meus pais poderiam ter tido cem filhos 
melhores do que eu. Mas eu estou aqui, o pior de todos. Sabe Deus de 
onde eu vim ou como eu cheguei aqui. Agora é assumir a responsabilidade 
de ter nascido. [...] (WEDEKIND, 1891, p.11). 

 

Na adolescência o sujeito percebe que o objeto sexual não o satisfaz plenamente e 

entende que ele próprio poderá encontrar meios para contornar o mal-estar imposto 
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pela vida. Para Lacadée o despertar do corpo coloca o sujeito diante de um real 

insuportável, o encontro com o desejo sexual, o encontro do sujeito com o vazio, 

com a ausência de um saber constituído que o conduza quanto ao que fazer com a 

pulsão.  Nesse momento o adolescente se depara com a experiência do exílio, “[...] 

devido ao real da puberdade, o sujeito é exilado de seu corpo de criança e das 

palavras de sua infância, sem poder dizer o que lhe acontece [...]” (LACADÉE, 2011, 

p.75). A adolescência requer que o sujeito invente novas maneiras de estabelecer 

laços e seguir adiante. Através da linguagem, do uso das palavras, o sujeito 

adolescente pode construir um lugar para si e novas formas de laço com o outro, 

buscando assim uma saída para tratar desse impossível que se apossa do 

adolescente. A palavra constitui uma via que oportuniza recolocar um novo 

direcionamento significante, o corpo pulsante do adolescente no rumo do desejo. 

 

3.2 Sexualidade  

 

 

“O que será que me dá 
Que me queima por dentro, será que me dá 

Que me perturba o sono, será que me dá 
Que todos os tremores me vêm agitar 

Que todos os ardores me vêm atiçar 
Que todos os suores me vêm encharcar 

Que todos os meus nervos estão a rogar 
Que todos os meus órgãos estão a clamar 

E uma aflição medonha me faz implorar 
O que não tem vergonha, nem nunca terá 

O que não tem governo, nem nunca terá 
O que não tem juízo”  

(Chico Buarque) 

 

3.2.1 A vida e suas artes – a ars erótica e a scientia sexualis 

 

Quase todas as culturas impelem modelos de restrições ao comportamento sexual, 

diferentes sociedades expressam de maneiras variadas as proibições e 

permissividades. A vigilância da sexualidade é um dos pontos centrais no processo 

de socialização cultural dos seres humanos. “A complexidade e ambiguidade da 

sexualidade residem principalmente no fato da reprodução não ser seu objetivo 

primordial” (TAQUETTE, 2008, p.205). 
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A passagem de uma era do despudor à inocência realça a ausência das leis não 

escritas de nossa moral atual, a mais imperativa e acatada de todas, aquela que 

exige que na presença das crianças os adultos abdiquem de qualquer menção, 

principalmente jocosa, a temas sexuais (ARIÈS, 2014). 

 

Esse sentimento era totalmente estranho à antiga sociedade. O leitor 
moderno do diário em que Heroard, o médico de Henrique IV, anotava os 
fatos corriqueiros da vida do jovem Luís XIII fica confuso diante da liberdade 
com que se tratavam as crianças, da grosseria das brincadeiras e da 
indecência dos gestos cuja publicidade não chocava ninguém e que, ao 
contrário, pareciam perfeitamente naturais. [...] (ARIÈS, 2014, p.75). 

[...] E esses escrúpulos tardios de decência devem também ser atribuídos a 
um início de reforma dos costumes, sinal da renovação religiosa e moral do 
século XVII. [...] (ARIÈS, 2014, p.77). 

[...] Essa prática familiar de associar as crianças às brincadeiras sexuais dos 
adultos fazia parte do costume da época e não chocava o senso comum. 
[...] (ARIÈS, 2014, p.77). 

 

A sexualidade, sua vivência, a percepção e atitudes diante dela, modificam conforme 

a época, a sociedade, o meio e a cultura. Hoje os escritos de Heroard, a descrição 

dos contatos físicos por ele relatados “nos pareceriam beirar a anomalia sexual e 

ninguém ousaria praticá-los publicamente” (ARIÈS, 2014, p.78). Contudo, no início 

do século XVII, não era visto e nem vivenciado de tal maneira.  

 

O sexo até o início do século XVII fazia parte da vida em comunidade, de expressão 

livre, sem segredos, sem vergonhas que deveriam ser escondidas, silenciadas, sem 

omissões excessivas as palavras circulavam. O obsceno não era dissociado do 

decente por regras morais que ditassem modos de comportar e viver.  Com o regime 

vitoriano, a burguesia vitoriana, iniciam mudanças, o sexo passa a ser vivenciado 

como algo restrito ao casal, à família conjugal, com função reprodutiva em torno do 

qual girasse um segredo, assunto não permitido, silenciado no espaço social, restrito 

ao quarto do casal. Nos séculos XVIII e XIX vigora uma imposição ao sexo de 

interdição, inexistência e silêncio. Outras formas de vivências da sexualidade que 

não a conjugal, patriarcal, chamadas de ilegítimas, deveriam incomodar em outros 

espaços, onde ao menos pudesse gerar lucros (FOUCAULT, 1988). 

 

A afirmação de uma sexualidade que nunca fora dominada com tanto rigor 
como na época da hipócrita burguesia negocista e contabilizadora é 
acompanhada pela ênfase de um discurso destinado a dizer a verdade 
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sobre o sexo, a modificar sua economia no real, a subverter a lei que o 
rege, a mudar seu futuro. O enunciado da opressão e a forma da pregação 
referem-se mutuamente; reforçam-se reciprocamente. Dizer que o sexo não 
é reprimido, ou melhor, dizer que entre o sexo e o poder a relação não é de 
repressão, corre o risco de ser apenas um paradoxo estéril. Não seria 
somente contrariar uma tese bem aceita. Seria ir de encontro a toda a 
economia, a todos os “interesses” discursivos que a sustentam 
(FOUCAULT, 1988, p.13). 

[...] Trata-se em suma, de interrogar o caso de uma sociedade que desde 
há mais de um século se fustiga ruidosamente por sua hipocrisia, fala 
prolixamente de seu próprio silêncio, obstina-se em detalhar o que não diz, 
denuncia os poderes que exerce e promete liberar-se das leis que a fazem 
funcionar. [...] (FOUCAULT, 1988, p.14). 

 

Em torno do século XVIII surge um fomento político, econômico, técnico, a dizer do 

sexo. Através de pesquisas científicas aborda-se a temática a partir “de análise, de 

contabilidade, de classificação e de especificação” (FOUCAULT, 1988, p.26-27). 

Aceita-se dizer do sexo não meramente para condenar, recriminar ou consentir, mas 

regular, incluir em sistemas de utilidade, determinar regras para o bem social, para 

que tenha êxito num parâmetro ótimo de funcionamento. “O sexo não se julga 

apenas, administra-se” (FOUCAULT, 1988, p.27). Essa administração da 

sexualidade e do sexo por intermédio do incitamento à fala, com demarcação das 

palavras é, inúmeras vezes, a intervenção da educação sexual. Assim percebe-se o 

fomento a discursos em relação ao sexo suscetível a controle e administração. A 

estratégia da confissão da Igreja, citada pelo autor, são instigações ao discurso 

relativo à sexualidade que objetivam gerir os desejos e os impulsos. 

 

Estimula-se a fala em relação ao sexo e à sexualidade, mas não qualquer 

sexualidade. Instiga-se a sexualidade responsável, comprometida, saudável, 

heterossexual, reprodutiva. Produz-se uma sequência de táticas para estimular o 

discurso sobre sexualidade, demarcando-se qual sexualidade válida é digna de ser 

falada (FOUCAULT, 1988). 

 

No século XVIII o sexo se converte em tema de “polícia”, “polícia do sexo: isto é, 

necessidade de regular o sexo por meio de discursos úteis e públicos e não pelo 

rigor de uma proibição” (FOUCAULT, 1988, p.28).  Os governos depreenderam que 

deveriam ocupar-se de uma população e não de sujeitos ou do povo. Mas de uma 

população com suas manifestações características e suas variáveis singulares:  
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fecundidade, natalidade, expectativa de vida, condições de saúde, hábitos 

alimentares, moradia, incidência de doenças, e morbidade (FOUCAULT, 1988).  

 

[...] É verdade que já há muito tempo se afirmava que um país devia ser 
povoado se quisesse ser rico e poderoso. Mas é a primeira vez em que, 
pelo menos de maneira constante, uma sociedade afirma que seu futuro e 
sua fortuna estão ligados não somente ao número e à virtude dos cidadãos, 
não apenas às regras de casamento e à organização familiar, mas à 
maneira como cada qual usa seu sexo. Passa-se das lamentações rituais 
sobre a libertinagem estéril dos ricos, dos celibatários e dos libertinos, para 
um discurso onde a conduta sexual da população é tomada, ao mesmo 
tempo, como objeto de análise e alvo de intervenção; passa-se das teses 
maciçamente populacionistas da época mercantilista, às tentativas de 
regulação mais fina e bem calculadas, que oscilarão, segundo os objetivos 
e as urgências, em direção natalistia ou antinatalista. Através da economia 
política da população forma-se toda uma teia de observações sobre o 
sexo.[...] (FOUCAULT, 1988, p.28-29).   

 

Foucault (1988) desmonta o que nomeou de “hipótese repressiva”, conforme a qual 

a sexualidade significaria algo incessantemente reprimido socialmente. Segundo o 

autor, a sexualidade necessita ser inserida em uma economia dos discursos, 

compreendendo como é dita, por quem, direcionada a quem. Questiona a 

compreensão de que falar de sexo consistiria algo transgressor em uma sociedade 

na qual o tema é regularmente reprimido. Tal compreensão não quer dizer que não 

exista repressão, porém essa repressão e outros modos de discurso acerca da 

sexualidade existem simultaneamente necessitando de ser percebidas dentro de 

uma multiplicidade discursiva que gera a realidade. 

 

Observando os colégios do século XVIII, pode-se ter a sensação de que nesse lugar 

não se fala em sexo. Porém, aos olhos mais atentos não escapa a observação de 

como são construídos os colégios, a arquitetura a serviço da regulação da disciplina 

e ordenação do espaço, tratando-se incessantemente do sexo. Se por um lado os 

colégios supostamente silenciam a respeito do sexo e sexualidade, por outro lado, 

falam o tempo todo do sexo, seja na construção arquitetônica que visa ao controle e 

vigilância, ou nos projetos de educação sexual que incentivam a fala acerca da 

sexualidade alicerçada em referências e conhecimentos denominados científicos 

para controlar os jovens (FOUCAULT, 1988). 

 

Os construtores pensaram nisso, e explicitamente. Os organizadores 
levaram-no em conta de modo permanente. Todos os detentores de uma 
parcela de autoridade se colocam num estado de alerta perpétuo: 
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reafirmando sem trégua pelas disposições, pelas precauções tomadas, e 
pelo jogo das punições e responsabilidades. O espaço da sala, a forma das 
mesas, o arranjo dos pátios de recreio, a distribuição dos dormitórios (com 
ou sem separações, com ou sem cortina), os regulamentos elaborados para 
a vigilância do recolhimento e do sono, tudo fala da maneira mais prolixa da 
sexualidade das crianças.  O que se poderia chamar de discurso interno da 
instituição – o que ela profere para si mesma e circula entre os que a fazem 
funcionar – articula-se, em grande parte, sobre a constatação de que essa 
sexualidade existe: precoce, ativa, permanente. Mas ainda há mais: o sexo 
do colegial passa a ser, no decorrer do século XVIII – e mais 
particularmente o dos adolescentes em geral – um problema público. Os 
médicos se dirigem aos diretores dos estabelecimentos e aos professores, 
também dão conselhos às famílias; os pedagogos fazem projetos e os 
submetem às autoridades; os professores se voltam para os alunos, fazem-
lhes recomendações e para eles redigem livros de exortação, cheios de 
conselhos médicos e de exemplos edificantes. Toda uma literatura de 
preceitos pareceres, observações, advertências médicas, casos clínicos, 
esquemas de reforma e planos de instituições ideais, prolifera em torno do 
colegial e de seu sexo. [...] (FOUCAULT, 1988, p.30-31).  

 

Cada um a seu modo firmam um traçado divisório ente o lícito e o ilícito, centrados, 

todos eles, nas relações maritais. “Até o século XVIII, três grandes códigos explícitos 

– além das regularidades devidas aos costumes e das pressões de opinião – regiam 

as práticas sexuais: o direito canônico, a pastoral cristã, e a lei civil” (FOUCAULT, 

1988, p.38). 

 

A medicina, a psiquiatria e a justiça penal são outros campos, além dos colégios, 

produtores de discursos acerca da sexualidade e do sexo. Cada uma se reveste de 

verdade para gerar discursos sobre sexo normal ou patológico, natural ou 

antinatural, gerando verdades dissertativas articuladas com relações de poder. 

Assim, saber e poder estão associados a uma cadeia de discursos em que o sexo 

se transformou em objeto de verdade (FOUCAULT, 1988). 

 

O importante nessa história não está no fato de terem tapado os próprios 
olhos ou os ouvidos ou enganado a si mesmos; é, primeiro, que tenha sido 
construído em torno do sexo e a propósito dele, um imenso aparelho para 
produzir a verdade, mesmo que para mascará-la no último momento. O 
importante é que o sexo não tenha sido somente objeto de sensação e de 
prazer, de lei ou de interdição, mas também de verdade e falsidade, que a 
verdade do sexo tenha-se tornado coisa essencial, útil ou perigosa, preciosa 
ou temida; em suma, que o sexo tenha sido constituído em objeto de 
verdade (FOUCAULT, 1988, p.56). 

 

Historicamente encontram-se dois procedimentos na produção da verdade do sexo, 

a ars erótica, pelas sociedades e a scientia sexualis, pela nossa civilização. A 

verdade do sexo na ars erótica é tirada do próprio prazer, considerado como prática 
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e retirado como experiência. Não existe regulamento, prescrições e regras externas, 

mas, pelo contrário, a referência que regula é a experiência, a vivência, o prazer. Tal 

saber deve reincidir na própria vivência sexual, algo que vem de dentro e a partir da 

experimentação pode-se incrementar seus efeitos. Constituindo-se assim um saber 

reservado, particular, que deve ser mantido em sua intimidade, pela conveniência de 

mantê-lo ao máximo reservado, secreto, “pois segundo a tradição, perderia sua 

eficácia e sua virtude ao ser divulgado” (FOUCAULT, 1988, p.57). 

 

A civilização ocidental não possui uma ars erótica. A nossa civilização pratica a 

scientia sexualis, produz a verdade do sexo. Desenvolveu, ao longo dos séculos, 

uma verdade do sexo, um ordenamento quanto ao essencial, “em função de uma 

forma de poder-saber rigorosamente oposta à arte das iniciações e ao segredo 

magistral, que é a confissão” (FOUCAULT, 1988, p.57-58). A confissão ainda hoje 

permanece como a base que conduz a produção do discurso da verdade sobre o 

sexo. Embora, transformando-se consideravelmente. Manteve-se por longo período 

embutida na penitência, mas lentamente “a partir do protestantismo, da Contra-

Reforma (SIC), da pedagogia do século XVIII e da medicina do século XIX” 

(FOUCAULT, 1988, p.62), deixou sua condição ritual e exclusiva, disseminou-se e 

foi adotada em uma série de relações: “crianças e pais, alunos e pedagogos, 

doentes e psiquiatras, delinquentes e peritos” (FOUCAULT, 1988, p.62). Confere-se 

à scientia sexualis a incumbência de produzir discursos verdadeiros acerca do sexo, 

e com alguma dificuldade tentar ajustar a técnica da confissão aos princípios do 

discurso científico. A scientia sexualis ao fundar a confissão e criar categorizações e 

julgamentos sobre o conteúdo confessado, ao hierarquizar práticas e qualificar como 

normalidade ou aberração, normatiza a experiência sexual (FOUCAULT, 1988). 

 

[...] há quase cento e cinquenta anos, um complexo dispositivo foi 
instaurado para produzir discursos verdadeiros sobre o sexo: um dispositivo 
que abarca amplamente a história, pois vincula a velha injunção da 
confissão aos métodos da escuta clínica. E, através desse dispositivo, pôde 
aparecer algo como a “sexualidade” enquanto verdade do sexo e de seus 
prazeres. A “sexualidade” é o correlato dessa prática discursiva 
desenvolvida lentamente, que é a scientia sexualis (FOUCAULT, 1988, 
p.67, grifos do autor). 

 

É preciso observar que a ars erótica não desvaneceu completamente na civilização 

ocidental, sequer ficou ausente na produção do discurso da scientia sexualis. “É 
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necessário perguntar se, desde o século XIX – e sob o fardo de seu positivismo 

decente – a scientia sexualis não funciona, pelo menos em algumas de suas 

dimensões, como uma ars erótica” (FOUCAULT, 1988, p.69). Segundo o autor, o 

homem não foi eficiente para idealizar novos prazeres, porém, inventou um novo 

prazer: 

 

[...] o prazer da verdade do prazer, prazer de sabê-la, exibí-la (SIC), 
descobrí-la (SIC), de fascinar-se ao vê-la, dizê-la, cativar e capturar os 
outros através dela, de confiá-la secretamente, desalojá-la por meio de 
astúcia; prazer específico do discurso verdadeiro sobre o prazer [...] 
(FOUCAULT, 1988, p.69). 

 

Assim, necessita-se compreender qual o enredo discursivo que constitui as questões 

da sexualidade e como esta impele a produção de uma verdade única sobre o sexo. 

“A história da sexualidade – isto é, daquilo que funcionou no século XIX como 

domínio de verdade específica – deve ser feita antes de mais nada, do ponto de 

vista de uma história dos discursos” (FOUCAULT, 1988, p.67). 

 

3.2.2 Que não tem governo, nem nunca terá 

 

Historicamente sexualidade é uma definição em disputa, “[...] a depender do autor, 

do olhar informado, da área de conhecimento, dos atores em suas vivências e 

ideários [...]” (ABRAMOVAY; CASTRO E SILVA, 2004, p.29). Diferentes estudos 

acerca da sexualidade comportam discordâncias teóricas, porém, para além dos 

desacordos, existem concordâncias no reconhecimento da influência de fatores 

biológicos, psicossociais e culturais na sexualidade. “A sexualidade humana tem um 

sentido que transcende a simples reprodução e deve ser compreendida em função 

de todas as suas dimensões e em função de abordagens diversas” (WEREBE, 1998, 

p.05). Deste modo, são encontradas diversas maneiras de definir sexualidade. 

Abramovay e Castro e Silva conceituam sexualidade como:  

 

Uma das dimensões do ser humano que envolve, gênero, identidade 
sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e 
reprodução. É experimentada ou expressa em pensamentos, fantasias, 
desejos, crenças, atitudes, valores, atividades, práticas, papéis e 
relacionamentos. Além do consenso de que os componentes socioculturais 
são críticos para a conceituação da sexualidade humana, existe uma clara 
tendência, em abordagens teóricas, de que a sexualidade se refere não 
somente às capacidades reprodutivas do ser humano, como também ao 
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prazer. Assim, é a própria vida. Envolve, além do nosso corpo, nossa 
história, nossos costumes, nossas relações afetivas, nossa cultura 
(ABRAMOVAY; CASTRO E SILVA, 2004, p.29).  

 

Essa definição realça a amplitude da sexualidade, evidencia que a sexualidade está 

para além do ato sexual.  “É comum encontrarmos definições que restringem a 

sexualidade ao ato sexual ou à reprodução. Esses conceitos embasam práticas 

educativas pautadas exclusivamente na prevenção” (D’ANDREA, 2014, p.45). 

  

Considerando sexualidade e gênero como construções histórico-culturais, que 

operam nas vivências de homens e mulheres e estas variam nos diferentes 

contextos culturais, Nogueira (2008) aborda sexualidade e gênero com a percepção 

de uma não determinação pelo sexo biológico. “A experiência subjetiva do sexo 

(atos, sensações, modos de ser, de dar e obter prazer) é atravessada pela cultura 

[...]” (NOGUEIRA, 2008, p.40). Os sentimentos, pensamentos e falas sobre o erótico 

e sexual transparece na maneira como na cultura se expressa ou não se expressa a 

este respeito. “[...] a sexualidade encontra-se ancorada em três pilares: as 

sensações corporais, o discurso em torno da mesma, bem como nas normas que 

regulam (permitem ou interditam) o ato que provoca a sensação" (NOGUEIRA, 

2008, p.40). 

 

As religiões também desempenham ampla influência no comportamento sexual das 

pessoas.  

 

Segundo a interpretação da igreja católica sobre a criação do mundo, Adão 
e Eva foram expulsos do paraíso porque se tornaram sexuados. No 
paradigma monástico do início da era cristã, todas as pessoas sexuadas 
eram consideradas pecadoras. Só os monges, que viviam isolados no 
deserto eram puros. Porém, mais tarde, no século IV, outra interpretação foi 
dada por Santo Agostinho, que, acreditava que o castigo divino a Adão e 
Eva deveu-se ao prazer resultante do ato sexual e não ao ato em sim. A 
partir daí, a concupiscência da carne, passou a ser considerada um pecado 
(TAQUETTE, 2008, p.205). 

 

Uma visão moralista da sexualidade, que a considera orientada unicamente para a 

reprodução, está a serviço de interesses políticos no interior da maioria das 

sociedades. “O moralismo – por influência de diferentes religiões – estigmatizou o 

desejo sexual e condenou o prazer visto como móvel de crime e perversões” 

(WEREBE, 1998, p.05). 
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A função das condições em que as práticas sexuais se efetivam diferencia conforme 

as particularidades de cada pessoa, de acordo com suas ligações com o mundo, 

conforme as imposições e premissas culturais. É essencial conhecer os imperativos 

do corpo, o que é despertado por uma imposição somática e as exigências sociais, 

de um mundo físico que apresenta diversas formas de se relacionar com o outro 

(WEREBE, 1998). 

 

A sexualidade humana deve ser compreendida como uma construção histórica, 

social e cultural que se transforma conforme a época e as relações sociais. É uma 

dimensão humana presente em todas as etapas da vida das pessoas (homens e 

mulheres), envolve desejos, satisfação, afetividade, comunicação, prazer, 

sentimentos, o exercício da liberdade e a saúde. 

 

Pesquisadores que se propõem a investigar cientificamente a sexualidade humana, 

historicamente encontram obstáculos a serem enfrentados em todos os períodos e 

nas diversas sociedades, “decorrentes dos interesses políticos e sociais em jogo, 

bem como das barreiras culturais que existiram e, até certo ponto, ainda existem 

neste domínio” (WEREBE, 1998, p.07). Cientistas pioneiros, de valor incontestável, 

como Freud e Havelock Ellis, foram duramente criticados por ramos conservadores 

da sociedade e dos meios acadêmicos. Avanços científicos na esfera da 

sexualidade ainda encontram grande resistência a atuar sobre as concepções 

vigentes e, especialmente, a revogar tabus e preconceitos (WEREBE, 1998). 

 

A visão biomédica da sexualidade assinalou por um bom tempo e ainda hoje marca 

o olhar acadêmico em relação à sexualidade. A biologia é conhecida como a ciência 

privilegiada para o estudo da sexualidade, ainda que a compreensão de outros 

campos científicos conteste tal posição.  

 

O sexo, ao longo de todo o século XIX, parece inscrever-se em dois 
registros de saber bem distintos: uma biologia da reprodução desenvolvida 
continuamente segundo uma normatividade científica geral, e uma medicina 
do sexo obediente a regras de origens inteiramente diversas. Entre uma e 
outra nenhum intercâmbio real, nenhuma estruturação, a primeira 
desempenhou apenas, em relação à outra, o papel de uma garantia 
longínqua e, ainda assim, bem fictícia: de uma caução global sob cujo 
disfarce os obstáculos morais, as opções econômicas ou políticas, os 
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medos tradicionais podiam-se reescrever num vocabulário de consonância 
científica (FOUCAULT, 1998, p.54-55). 

 

O conhecimento biológico proporcionou importantes progressos na percepção da 

sexualidade humana. Contudo é necessário levar em consideração que a 

sexualidade humana a despeito de estar consolidada no biológico, é humana em 

sua estrutura. A sexualidade é fruto do social e do humano, sua dimensão vai muito 

além da evolução biológica. Conforme Kinsey (1953 apud WEREBE, 1998) apontou: 

 

Os biólogos e os psicólogos, que aceitaram a doutrina de que a única 
função natural do sexo é a reprodução, ignoraram simplesmente a 
existência da atividade sexual que não é reprodutiva. Admitiram que as 
respostas heterossexuais são uma parte do equipamento animal inato, 
instintivo e que todos os outros tipos de atividade sexual representam 
perversões de instintos normais” (KINSEY, 1953, apud WEREBE, 1998, 
p.11, 12). 

 

O estudo da sexualidade humana fora do cenário sociocultural no qual está inserida 

sofre interferência dos aspectos ideológicos. “Todo indivíduo nasce num momento 

dado da história, no seio de uma cultura distinta. Seus desejos, suas emoções e 

relações interpessoais são formados pelas suas interações com a cultura, dentro da 

sociedade em que vive” (WEREBE, 1998, p.15). Os movimentos sociais contribuíram 

incisivamente para edificação de parâmetros mais liberais no campo da sexualidade, 

a partir das discussões em que se posicionam a favor da ampliação e 

problematização de temas sexuais como diversidades sexuais, contracepção, aborto 

e outros (WEREBE, 1998). 

 

Dentre os diferentes atores que estudam ou abordam a temática, está a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que entende a sexualidade como um 

conjunto de características do ser humano que não pode ser isolado de outros 

aspectos da vida. É a energia que motiva a encontrar o amor, o contato, a 

intimidade. Influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações, a saúde física e 

mental. Gênero, raça e classe social são fatores determinantes no modo de 

vivenciar a sexualidade e deve atravessar toda a discussão de promoção da saúde 

sexual e saúde reprodutiva. Em cada época e cada sociedade funda a sexualidade 

que puder inventar (BRASIL, 2010). 
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[...] o contexto histórico e cultural determina, em grande medida, as 
expressões da sexualidade, pois as aprendizagens que realizamos nesse 
campo acontecem na medida em que vivemos nossos desejos e nossas 
relações, em determinado tempo e lugar (BRASIL, 2010, p.15). 

 

A psicanálise simboliza a contribuição mais significativa e valiosa para o estudo da 

sexualidade, “tendo oferecido o sistema explicativo mais completo sobre a vida 

sexual” (WEREBE, 1998, p.21). Foucault (1988) afirma que o discurso relativo ao 

sexo, tem-se intensificado ao invés de reduzir; trazendo interdições e proibições, 

assegurando sobretudo a consolidação e implantação de um disparate sexual. 

 

Pelo menos até Freud, o discurso sobre o sexo – o dos cientistas e dos 
teóricos -  não teria feito mais do que ocultar continuamente o que dele se 
falava. Poder-se-iam considerar todas as coisas ditas, precauções 
meticulosas e análises detalhadas, como procedimentos destinados a 
esquivar a verdade insuportável e excessivamente perigosa sobre o sexo.  
[...] era uma ciência feita de esquivas já que, na incapacidade ou recusa em 
falar de próprio sexo, referia-se, sobretudo às suas aberrações, perversões, 
extravagâncias excepcionais, anulações patológicas, exasperações 
mórbidas. [...] (FOUCAULT, 1988, p.53-54). 
 
[...] a psicanálise em si não desconhece, a saber: o sexo. Antes de Freud, 
procurava-se localizar a sexualidade da maneira mais estreita: no sexo, em 
suas funções de reprodução, em suas localizações anatômicas imediatas; 
era restringida a um mínimo biológico – órgão, instinto, finalidade [...] 
(FOUCAULT, 1988, p.142). 

 

Freud rompe com o discurso biologicista “o qual, a partir da noção de instinto, 

reduzia o sujeito a um padrão fixo de comportamento e classificava como perversa 

toda e qualquer conduta sexual que não conduzisse à preservação da espécie”. 

(MARQUES, 2013, p.59). Para Freud, a propensão para as perversões é a 

tendência primária universal da pulsão sexual humana, “e de que a partir dela, em 

consequência de modificações orgânicas e inibições psíquicas no decorrer da 

maturação, desenvolve-se o comportamento sexual normal” (FREUD, [1905]/1996, 

p.219). Na teoria psicanalítica o recém-nascido carrega consigo embriões de 

moções sexuais, uma corrente que não finaliza, são suprimidas gradativamente, não 

se conhecendo ao certo o ritmo oscilante do curso de desenvolvimento, chamado 

período de latência, que acontece após breve espaço de florescência entre dois e 

cinco anos. O período de latência sexual, não finda as moções sexuais totalmente, 

ou, “em sua maior parte, é desviada do uso sexual e voltada para outros fins” 

(FREUD, [1905]/1996, p.167). Ocorre um processo onde as forças pulsionais 

sexuais afastam das metas sexuais e direcionam-se a novas metas, o que é 
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chamado de sublimação, quando a pessoa obtém influentes componentes para os 

feitos culturais. Nesse período erguem-se “forças anímicas contrárias”, forças 

recalcadoras, que funcionam como obstáculos psíquicos, inibições psíquicas como 

vergonha, asco e moral, que afunilarão o percurso da pulsão sexual, adiando a meta 

sexual. Demonstrando aí alguma influência da cultura na sexualidade humana, que 

esta não é exclusivamente consequência da natureza. Assim, as chamadas pulsões 

sexuais, estão presentes nos seres humanos desde a infância. E a ideia de que as 

pulsões sexuais despertam somente na puberdade e está ausente na infância, é um 

equívoco, e como tal produz o principal motivo para nosso desconhecimento acerca 

das “condições básicas da vida sexual” (FREUD, [1905]/1996, p.163). 

 

Na infância a pulsão sexual é prevalentemente autoerótica, e na puberdade surgem 

as mudanças que levarão à conformação normal definitiva e ao encontro do objeto 

sexual definitivo.  

 

Até ali, ela atuava partindo de pulsões e zonas erógenas distintas que, 
independendo umas das outras, buscavam um certo tipo de prazer como 
alvo sexual exclusivo. Agora, porém, surge um novo alvo sexual para cuja 
consecução todas as pulsões parciais se conjugam, enquanto as zonas 
erógenas subordinam-se ao primado da zona genital (FREUD, [1905]/1996, 
p.196). 

 

As moções sexuais atuam precocemente nas crianças, sem precisar de estímulos 

externos, e não existe uma sexualidade humana decretada, definida, ela é sempre 

polimorfa. “É provável que, de início, a pulsão sexual seja independente de seu 

objeto, e tampouco deve ela sua origem aos encantos deste” (FREUD, [1905]/1996, 

p.139). O autor localiza a homossexualidade como uma das variantes da 

sexualidade humana.  

 

Freud dispôs-se a repensar o conceito de sexualidade, interrogando a centralidade 

da reprodução sexual e as diferenciações rigorosas entre homens e mulheres. “[...] 

os indivíduos não são pré-determinados como produtos de imperativos biológicos e 

também não são simples efeitos das relações sociais. [...]” (WEREBE, 1998, p.22). 

Existe o inconsciente, com sua peculiar dinâmica, normas e história, onde as 

vicissitudes do corpo ganham significação.  
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A despeito das lacunas nos conhecimentos acerca da vida sexual infantil, Freud 

estuda as mudanças sobrevindas com o advento da puberdade e destaca duas 

delas como cruciais: “a subordinação de todas as outras fontes de excitação sexual 

ao primado das zonas genitais e o processo do encontro do objeto” (FREUD, [1905]/ 

1996, p.221). 

 

A adolescência é uma fase primordial por concernir a um reencontro com a 

sexualidade na qual cada sujeito é chamado a se posicionar e por ser a época que 

revela com maior força a não equivalência entre a palavra e a coisa. 

 

[...] a partir do momento em que o sujeito, saído da infância, se depara com 
o real do sexo, a adolescência é o próprio encontro, malsucedido, 
traumático, com esse real. O real do sexo é por definição algo que escapa a 
uma simbolização possível, deixando o sujeito “sem palavras”. 

É na medida em que algo resiste à significação que pode surgir a questão 
sobre o desejo, que advém do vazio de significação. Onde o Outro não 
chega – o Outro da linguagem e mesmo o Outro como tesouro de 
significantes – iremos encontrar a falha, o hiato do não sentido, causa, 
resto. É desse nada que surge o desejo singular de cada um (BORGES, 
2000, p.77-78 grifos do autor). 

 

A sexualidade na adolescência está relacionada a um momento de descobertas e 

experimentações que acarreta a tomada de posições, possibilitando a busca pela 

autonomia. O adolescente experimenta um processo equivalente ao luto, motivados 

por perdas que lhe são impingidas tais como “as relativas ao seu corpo e à queda 

das idealizações da infância; estas envolvem os pais, a visão do mundo e as suas 

expectativas” (GRILLO et al., 2012, p.20). As alterações corporais, inexoráveis, que 

escapolem ao seu comando, o impelem a recriar paulatinamente sua imagem 

corporal. “De forma singular, em grau variável, pode haver dificuldade em conviver 

com esse corpo que se modifica e que adquire outro estatuto, para ele e na relação 

com o outro” (GRILLO et al., 2012, p.20). 

 

É o momento em que caem as idealizações infantis, impelindo para o afastamento 

simbólico e real dos pais. O que é experienciado por pais e filhos, com 

ambiguidades e conflitos.  
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A sexualidade, mantida em relativo silêncio por alguns anos, após o 
autoerotismo dos primeiros anos da infância, agora irá se manifestar com 
intensidade. Para o ser humano há uma dimensão traumática na 
sexualidade e o seu despertar na adolescência. Por mais que tenha sido 
precedido de informações educativas, será sempre o de uma experiência 
particular. Há uma falta central na sexualidade humana, quando comparada 
à sexualidade animal. E o encontro com o outro sexo é sempre faltoso, 
frustrando a expectativa de completude do jovem. [...] 

Habitualmente, os comportamentos sexuais exibem grande variedade de 
expressão, como inibição, fantasias, atividades auto eróticas, jogos eróticos, 
carinhos e até o desejo sexual mais intenso e a relação genital. Estados de 
angústia podem advir por insegurança e indefinição sexual, na maioria das 
vezes assentadas na fantasia e na pouca experiência com o próprio corpo e 
com o do outro (GRILLO et al., 2012, p.20). 

 

O destaque que Freud coloca acerca do real do sexo, o conflito vivenciado por 

adolescentes circunscreve-se a um traço: a modificação do objeto de amor 

(BORGES, 2000). A peça “O despertar da primavera”, revela que a sexualidade 

mais que produzir sentido, faz um furo no real.  O mal-entendido fica marcado entre 

os dois sexos que não se relacionam no mesmo tom (LACAN, 2003). Ampliando a 

discussão, Borges (2000) cita Cottet (1988): 

 

Freud considerou que a puberdade era o traumatismo sexual por 
excelência. E o sujeito falante apresenta sempre uma imaturidade sexual, 
que faz com que ele seja tomado de surpresa no seu encontro-desencontro 
com o sexual. Isto provoca as fantasias que afastam o sujeito da 
possibilidade da relação sexual. É este momento da adolescência que 
tornará mais manifesto este exílio (COTTET, 1988, apud BORGES, 2000, 
p.72). 

 

A partir da construção lacaniana, Borges (2000) aponta que “todo desejo é desejo do 

Outro”, portanto, o sexo biológico e a sexualidade são distintas, tendo pouco em 

comum, “senão que a sexualidade pode sexualizar o biológico (e não o contrário)” 

(BORGES, 2000, p.78). A sexualidade é ordenada pela linguagem, é na relação com 

o Outro e na linguagem que se constitui o tornar-se homem e mulher.  

 

Estudar a sexualidade é um bom desafio, confirma que cada estudo não constrói um 

saber completo, sempre haverá algo novo ou algo a aprender. “O que não tem 

governo, nem nunca terá” (Chico Buarque). 
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3.3 Políticas de saúde sexual e saúde reprodutiva 

 

“Ninguém vive bem sua sexualidade numa sociedade tão restritiva, tão hipócrita e falseadora de 

valores; uma sociedade que viveu a experiência trágica da interdição do corpo com repercussões 

políticas e ideológicas indiscutíveis; uma sociedade que nasceu negando o corpo. Viver plenamente 
a sexualidade sem que esses fantasmas, mesmo os mais leves, os mais meigos, interfiram na 

intimidade do casal que ama e que faz amor, é muito difícil. É preciso viver relativamente bem a 
sexualidade. Não podemos assumir com êxito pelo menos relativo, a paternidade, a maternidade, o 

professorado, a política, sem que estejamos mais ou menos em paz com a sexualidade.” 
(Paulo Freire) 

 

3.3.1 Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 

 

O desenvolvimento dos conceitos: direitos sexuais, direitos reprodutivos, saúde 

sexual e saúde reprodutiva, são conquistas da histórica luta pela cidadania, direitos 

humanos e ambientais. Dois marcos dessas conquistas são a Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), realizada em Cairo, no 

Egito, em 1994, e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, ocorrida na cidade de 

Pequim, em Beijing, 1995, que avoca os acordos convencionados e assumidos por 

centenas de países em Cairo e os amplia (CORRÊA et al., 2006). 

 

Anteriormente à Conferência do Cairo ocorreram dois séculos de discussões e 

debates acerca de questões de demografia e economia. O percurso até Cairo foi 

espinhoso, marcado por dificuldades, no decorrer desse percurso a população era 

vista “ora como objeto de políticas coercitivas e ora como sujeito de direitos e de 

políticas cooperativas” (CORRÊA et al., 2006, p.30). Ainda no ardor da Revolução 

Francesa, em 1794, o Marquês de Condorcet, faz uma colocação positiva da 

conexão entre população e desenvolvimento, prevendo uma queda gradual das 

taxas de mortalidade e de fecundidade e uma ligação equilibrada entre o 

crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico. Quatro anos mais 

tarde, 1798, Thomas Malthus, pastor da Igreja Anglicana e economista, apresenta 

numa visão pessimista, que o crescimento populacional tende sempre ser mais 

acelerado do que os meios de subsistência.  
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Em consequência, o desenvolvimento e o progresso seriam objetivos 
utópicos longe do alcance da maioria da população. Malhus não separava a 
atividade sexual da reprodução e era contra a utilização de métodos 
contraceptivos e o aborto, concordando apenas com o aumento da idade ao 
casar e a abstinência sexual fora do casamento, como os únicos meios 
aceitáveis de limitação da natalidade (CORRÊA et al., 2006, p.30). 

 

Nos países desenvolvidos, a despeito das desavenças nos pensamentos 

apresentados e travados, as taxas de mortalidade e natalidade começam a diminuir 

no século XIX e no século XX é notadamente realidade. Tal fenômeno é nomeado 

de transição demográfica. Nos primeiros momentos as discussões acerca da 

transição demográfica, tinham uma visão de correlação e interferência recíproca 

entre população e desenvolvimento, sendo que o desenvolvimento levava a 

diminuição das taxas de mortalidade e natalidade, provocando mudanças na 

estrutura etária, diminuição no crescimento populacional, o que contribuiria para o 

progresso econômico (CORRÊA et al., 2006). 

 

Analisar a situação dos países intitulados de Terceiro Mundo, baseado na tese da 

transição demográfica, chega-se a conclusões discordantes. A diminuição das taxas 

de mortalidade nesses países ocorre principalmente devido a “importação de 

tecnologias médicas e sanitárias oriundas dos países industriais” (CORRÊA et al., 

2006, p.30). Deste modo, tal diminuição das taxas havia ocorrido sem que 

concomitantemente houvesse sucedido modificação das estruturas econômicas e 

sociais e, sem tais modificações as taxas tenderiam a elevação.  

 

O maior crescimento populacional da história da humanidade ocorreu nas décadas 

de 1950 e 1960, de acordo com dados estatísticos. Tal fenômeno foi denominado, 

pelos demógrafos mais céticos, de “explosão populacional”, e justificaram então a 

conveniência de políticas demográficas visando à diminuição da fecundidade, ainda 

que de modo coercitivo. O binômio população e desenvolvimento estiveram 

presentes desde a primeira Conferência Mundial de População, em 1954, na cidade 

de Roma. Tal conferência foi realizada pelas Nações Unidas, em coparticipação com 

a União Internacional para o Estudo Científico da População (IUSSP), a princípio de 

cunho estritamente científico, mas aconteceu exacerbado debate acerca da função 

da população no desenvolvimento. De um lado, os países chamados de Primeiro 
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Mundo, capitalistas avançados, afirmavam as ideias neo-malthusianas, para as 

quais o desenvolvimento econômico poderia ser impedido por elevado crescimento 

populacional. Os neo-malthusianas se diferem de Malthus, em um ponto importante, 

para as definições dos conceitos de direitos e saúde sexual e reprodutiva, os 

primeiros aceitam e prescrevem métodos contraceptivos visando à redução da 

fecundidade. Na Conferência de Belgrado, 1965, fez-se referência explicita “a 

métodos contraceptivos como a pílula e o DIU, e a esterilização masculina e o aborto 

legalizado, quando aceitos pela sociedade” (CORRÊA et al., 2006, p.32). Os países 

do Terceiro Mundo que não aderiram se segmentaram entre as três perspectivas 

existentes: “controlismo, natalismo, ou a população concebida como elemento neutro 

para o desenvolvimento” (CORRÊA et al., 2006, p.32). 

 

Em 1974, na Conferência de Bucareste, entre os países do Terceiro Mundo 

predominou o alinhamento em defesa da visão natalista “sob o argumento de que o 

crescimento populacional é um sinal de afirmação nacional e que o controle da 

natalidade seria uma ingerência dos países mais ricos sobre a soberania dos países 

pobres” (CORRÊA et al., 2006, p.32). A comissão da Índia defendeu que – o melhor 

contraceptivo é o desenvolvimento – e tornou-se uma síntese das deliberações da 

Conferência (CORRÊA et al., 2006). 

 

Dez anos depois, na Conferência Internacional de População, no México, em 1984, 

a apreensão com o “descontrole populacional” é debatida e a posição oficial da 

conferência foi pela intervenção na estabilização mundial da população, no menor 

tempo possível, visando melhorar a condição de vida nos países em 

desenvolvimento. No entanto, o debate ficou mais complexo com novos participantes 

nas Conferências da Organização das Nações Unidas (ONU), potencializando as 

discussões acerca das questões do meio ambiente, da mulher e dos direitos 

humanos. Além das questões do meio ambiente, as desigualdades de gênero 

passaram a interferir no debate entre população e desenvolvimento. Torna-se 

evidente que entre os dois sexos, as mulheres estão, em comparação aos homens, 

em piores situações sociais, econômicas e culturais (CORRÊA et al., 2006). 
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A Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada pela ONU, em Viena, 1993, 

em sua Declaração e no Programa de Ação afirmam os direitos das mulheres como 

direitos humanos e definem a promoção e proteção de tais direitos como prioridades 

para a comunidade internacional. Tais afirmações contribuíram de modo 

fundamental para inserção da perspectiva de gênero nas demais Conferências da 

ONU, na década de 90 (CORRÊA et al., 2006). 

 

O progresso teórico e de instrumentos internacionais, as conjunturas políticas e 

demográficas favoráveis, a diminuição da fecundidade no mundo, contribuíram de 

modo efetivo para a modificação do modelo de planejamento familiar para direitos 

sexuais e direitos reprodutivos, em 1994, na Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo. A robusta participação 

dos movimentos sociais de mulheres, defensores de direitos humanos e 

ambientalistas, representantes da sociedade civil, somada à junção das agendas 

cumulativas das variadas Conferências Internacionais da ONU, viabilizou que o 

debate, acerca do tema população e desenvolvimento, alcançasse um nível mais 

elevado. Foi possível a inversão da questão populacional de uma perspectiva 

meramente econômica e ideológica, para uma pauta, em relação à reprodução, de 

maior abrangência de direitos. Mantendo-se na pauta dimensões demográficas 

importantes como o envelhecimento da população, a migração e a desigualdade 

racial (CORRÊA et al., 2006). 

 

A CIPD teve crucial papel na mudança de paradigma de políticas e programas de 

população. Transforma-se na pauta baseada no controle da natalidade como 

premissa para melhora das condições sociais e econômicas dos países, no 

reconhecimento da proteção, garantia e exercício pleno dos direitos humanos. O 

reconhecimento dos direitos das mulheres como direitos humanos, as proposições 

de expansão dos meios de ação das mulheres, bem como o irrestrito exercício dos 

direitos são os fatores que determinam a qualidade de vida dos indivíduos (NAÇÕES 

UNIDAS, 1994). 

 

No Brasil, antecipadamente à Conferência de Cairo, nos anos 80, como resultado 

das reivindicações dos movimentos feministas, por um programa de saúde integral, 
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foi lançado, em 1983, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 

que preconizava atenção à saúde das mulheres em todo ciclo de vida, incluindo as 

questões referentes à saúde sexual e à saúde reprodutiva. Os avanços e as 

proposições internas acerca dos direitos e da saúde sexual e saúde reprodutiva, se 

favoreceram das discussões e conquistas da Conferência de Cairo. Porém, tais 

avanços não ocorreram sem encontrar oposições. De acordo com o Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA), há duas grandes dificuldades, “o aporte 

insuficiente de recursos e o movimento crescente de setores conservadores, 

contrários aos princípios acordados em 1994” (NAÇÕES UNIDAS, 1994, p.35). 

 

O destaque dado, na Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento, a conteúdos de direitos humanos, qualidade de vida, bem-estar 

social, igualdade entre os gêneros e principalmente à saúde com ênfase nos direitos 

reprodutivos, levou a grande mudança no debate acerca da população (CORRÊA et 

al., 2006). 

 

Os princípios que fundamentaram as pautas discutidas na CIPD e embasaram todas 

as produções, figuram no capítulo II do Relatório da CIPD, Plataforma de Cairo, 

1994, alguns dos quais dizem respeito direto ao objeto deste estudo. O primeiro 

princípio reconhece que todos os seres humanos são livres desde o nascimento e 

têm igualdade de dignidade e direitos. Sendo vedada qualquer diferenciação, “como 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra; origem nacional ou social; 

propriedade, nascimento ou outra condição. Todos têm direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal” (NAÇÕES UNIDAS, 1994, p.42). 

 

O segundo princípio assegura que no centro do debate sobre desenvolvimento 

sustentável estão os seres humanos detentores de direito a uma vida saudável e 

produtiva. As pessoas são consideradas como recurso mais valioso de toda nação, 

sendo responsabilidade de cada país garantir a cada sujeito possibilidades para 

beneficiar-se ao máximo de suas potencialidades. “Todo homem tem direito a um 

adequado padrão de vida para si mesmo e sua família, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, água e saneamento” (NAÇÕES UNIDAS, 1994, p.42). 
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O quarto princípio coloca como alicerce dos programas de população e 

desenvolvimento a igualdade e equidade dos sexos, a emancipação das mulheres, a 

erradicação de todas as formas de violência contra a mulher e a autonomia das 

mulheres para decidir e coordenar a própria fecundidade. “A plena e igual 

participação da mulher na vida civil, cultural, econômica, política e social, nos 

âmbitos nacional, regional e internacional, e a erradicação de todas as formas de 

discriminação com base no sexo são objetivos prioritários da comunidade 

internacional” (NAÇÕES UNIDAS, 1994, p.43).  

 

O oitavo princípio, afirma que todos os seres humanos têm direito a desfrutar do 

mais elevado nível de saúde física e mental.  

 

Os estados devem tomar todas as devidas providências para assegurar, na 
base da igualdade de homens e mulheres, o acesso universal aos serviços 
de assistência médica, inclusive os relacionados com saúde reprodutiva, 
que inclui planejamento familiar e saúde sexual. Programas de assistência à 
saúde reprodutiva devem prestar a mais ampla variedade de serviços sem 
qualquer forma de coerção. Todo casal e indivíduo têm o direito básico de 
decidir livre e responsavelmente sobre o número e o espaçamento de seus 
filhos e ter informação, educação e meios de o fazer (NAÇÕES UNIDAS, 
1994, p.43). 

 

O princípio nono, reconhece a família como unidade básica da sociedade, a 

diversidade de formas de constituição familiar, a importância da garantia do livre 

consentimento dos parceiros para o casamento e a igualdade de direitos entre estes. 

Como instituto básico da sociedade deve ter assegurado proteção e apoio totais. 

 

O Relatório da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, tem 

um capítulo destinado a proposições de proteção aos Direitos de Reprodução e 

Saúde Reprodutiva, onde é definido um conceito de saúde reprodutiva, distinguindo 

a de saúde sexual. Tais considerações expressam o avanço internacional na 

consolidação e reconhecimento dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, 

como direito humano. A saúde reprodutiva pressupõe que cada sujeito possa 

usufruir uma vida sexual satisfatória e tenha liberdade e segurança para decidir, sem 

discriminação, coerção ou violência, sobre quando e quantos filhos quer ter. Para 

tanto deve ter garantido o direito à informação, ao acesso a serviços apropriados de 

saúde e métodos eficazes de planejamento familiar, permitindo assistência de 
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qualidade para uma gestação e parto seguros, contribuindo para maior chance de 

ter um filho sadio, bem como de meios eficientes de controle da fecundidade.  

 

 

[...] a assistência à saúde reprodutiva é definida como a constelação de 
métodos, técnicas e serviços que contribuem para a saúde e o bem-estar 
reprodutivo, prevenindo e resolvendo problemas de saúde reprodutiva. Isto 
inclui também a saúde sexual cuja finalidade é a intensificação das relações 
vitais e pessoais e não simples aconselhamento e assistência relativos à 
reprodução e a doenças sexualmente transmissíveis.  
 
[...] Os adolescentes são particularmente vulneráveis por causa de sua falta 
de informação e de acesso a serviços pertinentes na maioria dos países. 
Homens e mulheres mais idosos têm diferentes problemas de saúde 
reprodutiva e sexual, muitas vezes tratados de maneira inadequada. 
(NAÇÕES UNIDAS, 1994, p.62-63).  

 

Os países devem empenhar esforços, investir recursos e oferecer serviços de saúde 

reprodutiva e sexual na atenção primária à saúde, com porta aberta e fácil 

acessibilidade, oferecendo acolhimento, informação, ações educativas, 

planejamento reprodutivo, assistência à saúde sexual e saúde reprodutiva, pré-natal, 

parto e pós-natal, prevenção e tratamento da esterilidade, prevenção do aborto, 

tratamento de suas sequelas e conforme legislação de cada país o aborto seguro. 

Os governos devem investir na implantação de programas de saúde sexual e saúde 

reprodutiva inovadores, pautados nos direitos humanos, garantindo a autonomia de 

indivíduos e coletividades, que atendam as demandas de homens e mulheres, 

incluindo adolescentes, com a participação da sociedade civil e lideranças nas 

decisões, planejamento, gerenciamento, execução, organização, monitoramento e 

avaliação dos serviços em todos os níveis de assistência à saúde. Todos os serviços 

de saúde reprodutiva devem garantir a disponibilização de preservativos masculinos 

e femininos de alta qualidade, como parte integrante das ações educativas e de 

assistência à saúde (NAÇÕES UNIDAS, 1994). 

 

O Programa de Ação da Conferência de Cairo, 1994, reconhece que as 

necessidades dos adolescentes em relação à saúde por via de regra são ignoradas 

até hoje pelos serviços de saúde. Assim os adolescentes foram incluídos como 

público prioritário, que demanda especial atenção dos governos, elaboração de 

plano nacional e local de ação em saúde reprodutiva e saúde sexual, promoção da 

saúde de adolescentes, serviços qualificados e acessíveis. Os países com suporte 
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da comunidade internacional devem promover e garantir os direitos dos 

adolescentes à educação e assistência à saúde reprodutiva e saúde sexual, 

contribuindo para decisões esclarecidas, promoção da equidade e igualdade de 

gêneros e redução de gravidez não desejada (NAÇÕES UNIDAS, 1994). 

Em muitas sociedades, os adolescentes enfrentam pressões para se 
engajarem na atividade sexual. Mulheres jovens, particularmente 
adolescentes de baixa renda, são especialmente vulneráveis. Adolescentes 
sexualmente ativos de ambos os sexos cada vez mais correm o risco de 
contrair e de transmitir doenças sexualmente transmissíveis, inclusive o 
HIV/aids, e são tipicamente mal informados sobre os meios de se 
protegerem. Programas para adolescentes têm-se revelado os mais 
eficientes quando asseguram o pleno envolvimento do adolescente na 
identificação de suas necessidades reprodutivas e sexuais e no 
planejamento de programas que atendam a essas necessidades (NAÇÕES 
UNIDAS, 1994, p.70). 

 

Os países devem garantir programas e serviços que propiciem livre acesso para 

adolescentes, com atuação de profissionais qualificados para acolher as demandas 

e assegurarem os direitos dos adolescentes à privacidade, ao sigilo, à confiabilidade, 

ao respeito e ao consentimento esclarecido respeitando valores culturais e 

religiosos. Os adolescentes devem participar ativamente do processo de 

planejamento desses serviços e atividades, na execução, monitoramento e 

avaliação, com respeito aos direitos, deveres e responsabilidades dos pais ou 

responsável legal (NAÇÕES UNIDAS, 1994). 

 

A IV Conferência Mundial sobre Mulheres, realizada em Pequim, 1995, fortaleceu as 

concepções da CIPD do Cairo e assumiu novo pensamento e diretrizes em que se 

compatibilizam respeito à promoção da igualdade de gênero, considerando 

diferentes áreas economia, mercado de trabalho, educação, direitos humanos, 

violências, mídia e comunicação, meio ambiente. Em relação à agenda de Cairo, 

foram ratificadas e ampliadas as recomendações do capítulo da saúde, e com 

notável atenção para o entendimento dos direitos humanos das mulheres no campo 

da sexualidade e direitos sexuais (CORRÊA et al., 2006). 

 

A concepção de direitos reprodutivos surge como resposta às políticas mundiais de 

controle demográfico e para atender às demandas de saúde. A reprodução 

enquanto direito marca a oposição do controle das pessoas pelos governos para 

alcançarem metas populacionais, natalidade e controle de fecundidade e avança na 



49 

 

 

construção do conceito de saúde integral da mulher. Os direitos reprodutivos 

estavam na pauta dos movimentos feministas que contribuíram de forma efetiva para 

os avanços na saúde sexual e saúde reprodutiva, pautadas nos direitos humanos 

(CORRÊA et al., 2006). 

A conferência de Cairo, 1994, apresenta uma definição de saúde reprodutiva que é 

ratificada pela IV Conferência Mundial sobre Mulheres, 1995. A saúde reprodutiva é 

determinada como completo bem-estar físico, mental e social, nos aspectos 

referentes ao sistema reprodutivo. Pressupõe que a pessoa tem capacidade de 

usufruir a vida sexual sem risco e satisfatoriamente, apta a procriação, podendo 

decidir livremente sobre reprodução. O que exige o direito para mulheres e homens 

a informações sobre concepção e anticoncepção, garantia de acesso a serviços e 

métodos eficazes e legais de planejamento reprodutivo, podendo cada indivíduo 

escolher o que melhor lhe responde. As mulheres devem ter assegurado serviços 

adequados para realização do pré-natal, o parto e pós-parto, contribuindo para que 

seus filhos nasçam saudáveis. Incluído também o conceito de saúde sexual que visa 

relações pessoais, o desenvolvimento da vida, a busca de contato e troca afetiva e, 

deve ser considerado para além da saúde reprodutiva e das infecções sexualmente 

transmissíveis (NAÇÕES UNIDAS, 1995). 

 

Desde os anos 80, com a rápida disseminação da epidemia do HIV/aids o emprego 

da expressão “saúde sexual”, foi intensificado e ampliado. Em Cairo o termo chegou 

a ser discutido, mas não chegaram a uma definição. “Os conteúdos da saúde sexual 

foram incorporados na própria definição de saúde reprodutiva” (CORRÊA et al., 

2006, p.44). Conservando uma ambivalência na definição do termo “saúde sexual”, 

vista como subordinada à reprodução ou autônoma e notável por si mesma, sem 

vínculo com a concepção ou anticoncepção. Logo após Cairo, umas das definições 

de saúde sexual expressa a pluralidade de interpretações que cabe ao termo saúde 

sexual. 

 
A saúde sexual é a habilidade de mulheres e homens para desfrutar e 
expressar sua sexualidade sem risco de doenças sexualmente 
transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, violência e 
discriminação. A saúde sexual possibilita experimentar uma vida sexual 
informada, agradável e segura baseada na autoestima, que implica numa 
abordagem positiva da sexualidade humana e no respeito mútuo nas 
relações sexuais. A saúde sexual valoriza a vida, as relações pessoais e a 
expressão da identidade própria da pessoa. Ela é enriquecedora, inclui o 
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prazer, e estimula a determinação pessoal, a comunicação e as relações 
(CORRÊA et al., 2006, p.45). 

 

Toda essa discussão esteve presente nas conferências de Cairo e Pequim, e 

embasaram a elaboração das propostas, ações e programas. As políticas e 

programas estatais e dos movimentos sociais devem promover o exercício dos 

direitos reprodutivos de todos os indivíduos, sempre atentos à promoção de relações 

mais igualitárias entre homens e mulheres e especialmente às demandas e 

necessidades dos adolescentes, contribuindo para que possam usufruir a vivência 

da sexualidade de modo positivo. A saúde reprodutiva não está ao alcance da 

maioria das pessoas no mundo, contribui para tal situação aspectos como 

insuficiência do conhecimento acerca da sexualidade humana e de serviços 

qualificados, bem como comportamentos sexuais que expõe as pessoas a riscos, 

preconceitos sociais, atitudes negativas em relação às mulheres e a consequente 

fragilidade que muitas delas têm na decisão e escolhas sobre sua vida sexual e 

planejamento reprodutivo. Em especial, destaca-se, a vulnerabilidade de 

adolescentes na maioria dos países, devido à falta de informações corretas e 

pertinentes e de acesso a serviços adequados (NAÇÕES UNIDAS, 1995). 

 

A compreensão de direitos sexuais tem uma história diversa, mais recente. É no 

campo dos movimentos gay e lésbico norte-americanos e europeus que tal definição 

é elaborada, ocasionando uma sinergia com os movimentos feministas que vê a 

sexualidade como ponto fundamental para entender e transformar as desigualdades 

de gêneros. Existem questões sexuais que estão em sincronia com as reprodutivas, 

mas nem sempre e não em todo ciclo da vida. Quando se fala de direitos sexuais e 

direitos reprodutivos, marca-se que existem possibilidades, não reprodutivas, que 

devem ser consideradas e atendidas de maneira desagregada. “O tema dos direitos 

sexuais, traz à cena as questões da sexualidade e abre a possibilidade de separar 

sexo de reprodução. Além disso, traz à tona, além da sexualidade individual, as 

possibilidades da sexualidade não-heterossexual” (SIC) (CORRÊA et al., 2006, 

p.11). A proposta e a reivindicação dos direitos sexuais foram colocadas na 

Conferência do Cairo, 1994, mas foi na IV Conferência Mundial sobre Mulher, 

Pequim, 1995, que se transformou em um conceito (CORRÊA et al., 2006). 
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Na reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, 1999, um comitê especial 

examinou a evolução geral de execução do Programa de Ação da Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento. O documento produzido ficou 

conhecido como Cairo +5, onde é ratificado o Programa de Ação de Cairo e 

definidas medidas chave para seguir sua execução. No que tange aos adolescentes, 

as proposições reafirmam o compromisso dos governos, com ampla participação de 

adolescentes e jovens. Os países devem priorizar a aplicação do Programa de Ação 

nas ações relativas à saúde sexual e saúde reprodutiva para o público adolescente, 

garantindo a estes, usufruir os mais altos níveis de saúde, acesso a serviços 

adequados, que atendam com eficácia suas necessidades, com proteção integral ao 

direito de serem atendidos em ambientes que assegurem a privacidade e o sigilo. Os 

países devem asseverar que não seja restringido o acesso dos adolescentes aos 

serviços e ações de promoção da saúde, incluindo saúde sexual e saúde 

reprodutiva, por atitudes de profissionais ou por serviços e programas não 

adequados (NAÇÕES UNIDAS, 1999). 

 

Os programas de ação das Conferências de Cairo e Pequim reconhecem a 

universalidade dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, e consideram tal 

condição como essencial para elaboração qualificada de políticas públicas que 

atendam as singularidades dos diferentes segmentos populacionais. As políticas 

públicas, ações e estratégias dos Estados devem estar comprometidas com a 

imprescindibilidade de promover a equidade entre os gêneros, condição 

indispensável para a melhoria da qualidade de vida e conquista de melhores 

condições de saúde. Entendendo o conceito de gênero como uma construção social 

determinado pelo contexto político, social, econômico, que constroem um sistema de 

papéis, atitudes e crenças que orientam as definições do que é ser homem ou ser 

mulher numa certa sociedade. Os governos na proposição de políticas públicas 

devem estar atentos às relações desiguais de gênero, e considerar os diversos 

grupos da população “que têm seus direitos humanos violados em função da 

sexualidade, tais como lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, bem como 

pessoas que exercem a prostituição e pessoas que vivem com HIV/aids” (BRASIL, 

2010b, p.16).  
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Pautados na orientação sexual e identidade de gênero, de grupos que sofrem 

graves violações de direitos, uma Comissão Internacional de Juristas e o Serviço 

Internacional de Direitos Humanos, elaboraram um projeto “com o objetivo de 

desenvolver um conjunto de princípios jurídicos sobre a aplicação da legislação 

internacional às violações de Direitos Humanos [...]” (Princípios de Yogyakarta, 

2007, p. 07) buscando esclarecer e dar nexo aos deveres de Direitos Humanos dos 

estados. Em novembro de 2006, em Yogyakarta, Indonésia, tal documento foi 

debatido por eminentes especialistas de 25 países que o adotaram por unanimidade. 

O documento elaborado foi publicado com o título “Princípios de Yogyakarta sobre a 

Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em Relação à 

Orientação Sexual e Identidade de Gênero” (BRASIL, 2010b, p.14; PRINCÍPIOS DE 

YOGYAKARTA, 2007, p.07). 

 

A orientação sexual e identidade de gênero não devem ser motivo para 

discriminação, violência ou abuso. Contudo, as violações de direitos humanos, que 

muitas pessoas sofrem por sua orientação sexual ou identidade de gênero, real ou 

observada, formam um modelo consolidado e globalizado de violações, o que gera 

preocupações. A orientação sexual refere-se à direção do desejo, para onde aponta 

o desejo erótico, a atração emocional, afetiva ou sexual por pessoas, quando se 

deseja uma pessoa do outro gênero, heterossexualidade, uma pessoa do mesmo 

gênero, homossexualidade, ou quando se deseja pessoas de ambos os gêneros, 

bissexualidade (BRASIL, 2011). A identidade de gênero diz respeito à experiência 

individual, intensamente vivenciada e construída por cada pessoa “em relação ao 

gênero, que pode ou não, corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-

se aí o sentimento pessoal do corpo [...] e outras expressões de gênero, inclusive o 

modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos” (PRINCÍPIOS DE 

YOGYAKARTA, 2007, p.07).  

 

Dentre os princípios de Yogyakarta, dois destacam as políticas e atendimentos de 

saúde. O princípio dezessete, direito ao padrão mais alto alcançável de saúde, sem 

discriminação por razão de orientação sexual ou identidade de gênero, com ressalva 

para saúde sexual e saúde reprodutiva como fundamental. O princípio dezoito, 

proteção contra abusos médicos, salienta que a orientação sexual e identidade de 
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gênero não são doenças e não devem ser tratadas, curadas ou extintas. Confere às 

pessoas o direito à saúde sem intervenções forçadas e não podem ser confinadas 

em instituições com base na orientação sexual e identidade de gênero (PRINCÍPIOS 

DE YOGYAKARTA, 2007). 

 

3.3.2 Adolescência e cidadania - a certeza na frente, a história na mão 

  

No que tange à adolescência, desde a Conferência Internacional do Cairo (OMS-

1994) os governos estão orientados a propiciarem informações e serviços 

adequados relativos à saúde sexual e saúde reprodutiva. A política de saúde sexual 

e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST/aids do Ministério da 

Saúde segue estas recomendações e orienta que a abordagem da saúde sexual e 

saúde reprodutiva devem ser realizadas por meio de comunicação aberta, 

informativa, democrática e, sustentada nos direitos humanos – direitos sexuais e 

direitos reprodutivos.  

 

Os serviços devem salvaguardar o direito dos/as adolescentes à 
privacidade, confidencialidade, respeito e consentimento expresso, ao 
mesmo tempo que se respeitem os valores culturais e as crenças religiosas, 
bem como direitos, deveres e responsabilidades dos pais (NAÇÕES 
UNIDAS, 1994, p.70). 

 

Adolescência é conceituada pela sociedade em geral, da família ao Estado, como 

uma fase de transição, da infância para a vida adulta. “Esta conceituação da 

adolescência [...] é expressão do modo ‘adultocêntrico’ de ver adolescentes e jovens 

definindo-os pelo ‘não ser’ e especificamente pelo ‘não ser adulto’” (BRASIL, 2007b, 

p.31, grifo do autor). Tal compreensão, por um lado salvaguarda as especificidades 

das pessoas nessa fase, por outro o faz de maneira protecionista e controladora, 

“que desconsidera a autonomia e as possibilidades de escolha e construção de 

projetos de vida destes sujeitos sociais” (BRASIL, 2007b, p.31), ratificando a visão 

de sujeitos não preparados.  

 

Conferências e acordos internacionais e legislações nacionais tiveram considerável 

avanço nas últimas décadas, acerca de aspectos da reprodução e da sexualidade 

como direitos humanos, de cidadãos e cidadãs. Os adolescentes, de ambos os 

sexos, foram reconhecidos como sujeitos de direitos, a saúde um direito 
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fundamental e assim eles são sujeitos dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. “A 

implantação destes direitos, enquanto princípios norteadores das políticas públicas, 

é o desafio dos governos dos países que se pautam nestes novos marcos teóricos, 

políticos e jurídicos nacionais e internacionais” (BRASIL, 2007b, p.32). 

 

O principal marco legal internacional com relação à saúde de adolescentes 
(e crianças) é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 
promulgada em Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 1989. A 
convenção demarca duas mudanças fundamentais na concepção 
internacional sobre crianças e adolescentes:  

a) Supera a visão da criança e do adolescente como objeto passivo de 
intervenção da família, Estado e sociedade. Trata crianças e adolescentes 
como pessoas em desenvolvimento; 

b) Reconhece crianças e adolescentes como sujeitos sociais portadores 
de direitos inclusive de direitos específicos, assinala uma ruptura de 
paradigmas e introduz novas responsabilidades para o Estado com este 
segmento.  

 

A aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), em 1990, marca um 

importante avanço legal para orientar a atenção à saúde de adolescentes. No Brasil, 

temos duas principais referências legais de demarcação da adolescência, o ECA, no 

seu artigo 2º, que considera adolescente a pessoa entre doze e dezoito anos de 

idade. E o Ministério da Saúde que adota o parâmetro delimitado pela OMS, que 

considera “a adolescência como a segunda década de vida, período compreendido 

entre os 10 e os 19 anos, 11 meses e 29 dias (BRASIL, 2010b, p. 63). O ECA em 

seu artigo 3º garante a criança e adolescente o gozo de todos os direitos 

fundamentais intrínsecos à pessoa humana. Portanto adolescentes gozam de todos 

os direitos, e na elaboração, planejamento, implantação, monitoramento e avaliação 

de políticas públicas a legislação em vigor deve ser considerada. Ressalta-se três 

artigos da Constituição Federal de 1988:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte 
(BRASIL, 2007b, p.28). 
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Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para 
sua promoção (BRASIL, 2007b, p.10). 

Arr. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão [...] (BRASIL, 2007b, p.29). 

 

3.3.3 Aprendendo e ensinando uma nova lição 

 

Em Belo Horizonte (BH) uma das importantes ações desenvolvidas é o programa de 

promoção à saúde sexual e saúde reprodutiva e prevenção às IST, aids e hepatites 

virais (HV), o "BH de Mãos Dadas Contra Aids". O programa surge da necessidade 

de organizar uma política de prevenção de forma planejada e sistematizada. 

Lançado em dezembro de 2000, orientado pelo princípio de que a aids é um 

problema social, e para enfrentá-lo, é preciso ampla mobilização. Com proposta de 

unir setores da sociedade belo-horizontina visando mudanças de paradigmas no que 

diz respeito à prevenção e à redução do estigma em relação às pessoas vivendo 

com HIV/aids (PVHA). Pautado pela lógica dos Direitos Humanos - Direitos Sexuais 

e Direitos Reprodutivos - firma-se na educação permanente e na prevenção entre 

pares, visa contribuir para garantia de tais direitos e para o entendimento da saúde 

como direito fundamental (BELO HORIZONTE, 2006). Ao longo destes anos, 

embasado em um de seus princípios, a gestão democrática, procura trabalhar de 

maneira dinâmica e transformadora. O foco inicial na prevenção às infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) e aids, foi ampliado para a promoção da Saúde 

Sexual e Saúde Reprodutiva (SSSR), prevenção e atenção às IST, aids, 

acrescentando as hepatites virais (HV). Em 2011 foi sugerido alteração no nome da 

coordenação responsável pelo programa, na SMSA, de Coordenação de IST/Aids, 

para Coordenação de Saúde Sexual e Atenção às IST, Aids e HV, o que foi acatado 

pela Secretária Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA/BH).  

 

O programa considera que as ações devem estar inseridas dentro de um contexto 

histórico, político e sociocultural. Duas ações desenvolvidas pelo “BH de Mãos 

Dadas Contra Aids”, são de maior relevância. A primeira é a articulação e oferta de 
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cursos de “Educação em Sexualidade”, em duas perspectivas. Uma, para pessoas 

da sociedade, em parceria com instituições governamentais, da sociedade civil 

organizada ou privada. A outra é a formação de profissionais da Rede do Sistema 

Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH), e profissionais de outras políticas 

sociais a exemplo da educação e assistência social. A segunda ação são os 

trabalhos realizados entre pares com as populações mais vulneráveis. Conta-se com 

militantes das Organizações Não Governamentais (ONG), que realizam trabalhos 

em campo com ações de prevenção às IST/Aids/HV, entre seus pares. Pessoas do 

movimento LGBT atuam e interagem com a população LGBT nos lugares de maior 

frequentação, como bares, saunas, boates e outros. Na região central do município é 

realizada a mesma abordagem com as prostitutas (ou profissionais do sexo), 

mulheres, e assim também acontece com usuários de álcool e outras drogas (BELO 

HORIZONTE, 2006). 

 

O “BH de mãos dadas contra Aids” visa superar a “educação sexual” que atua com 

uma lógica biologicista, repressora, de controle dos corpos. A proposta é trabalhar a 

“educação em sexualidade” como uma possibilidade de contribuição para autonomia 

dos sujeitos, de maneira a propiciar escolhas livres e esclarecidas. O programa de 

BH está em consonância com as diretrizes internacionais e com o importante 

programa do MS, o Saúde e Prevenção nas Escolas (BELO HORIZONTE, 2006). O 

governo brasileiro, embasado por todo avanço social e legal, em 2003, implanta o 

Programa Saúde e Prevenção nas Escolas, proposta dos Ministérios da Saúde e da 

Educação. Visa reduzir vulnerabilidades dos adolescentes em relação às IST’s, 

HIV/aids e gravidez não desejada, através de estratégias e ações educativas de 

prevenção e garantia de acesso ao preservativo masculino. Em 2005, o governo 

brasileiro publica um documento assumindo como prioridade uma política ancorada 

nos direitos sexuais e direitos reprodutivos, pautando-se pelo respeito e garantia aos 

direitos humanos. Define a saúde sexual e a saúde reprodutiva como uma das 

prioridades de ação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes e de Jovens, com foco de análise, de intervenção e cuidados. Garante 

os princípios da confidencialidade e de privacidade, e o acesso ao acolhimento, 

ações educativas, métodos de contracepção e meios de prevenção às IST/HIV/aids 

(BRASIL, 2005).  
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Foi realizada em Brasília, 2004, uma Oficina Nacional de Elaboração do Marco 

Teórico-Referencial da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e 

Jovens. A proposta foi propiciar um momento de reflexão acerca do papel dos 

profissionais de saúde envolvidos nos atendimentos desta população, visando 

reorganizar os serviços e adequá-los sob o prisma de acolhimento das demandas 

específicas apresentadas por adolescentes e jovens, minimizando ao máximo as 

limitações até então presentes. Tal oficina aconteceu com participação efetiva de 

adolescentes e jovens de todo o país, “representados em sua diversidade de classe, 

gênero, raça/cor e orientação sexual, de gestores locais, estaduais e nacionais da 

área da Educação e da Saúde, de organizações da sociedade civil [...] e de 

organismos internacionais” (BRASIL, 2006, p.10). O documento reconhece a 

diversidade de adolescências e juventudes no Brasil, que as demandas são 

singulares, porém, afetadas por distintas situações de vida dos adolescentes e 

jovens de todo país. Faz-se necessário, para implantação e desenvolvimento de 

ações e serviços qualificados e efetivos reconhecer e considerar “as desigualdades 

de gênero, baseadas na raça/cor, na orientação sexual e na classe social” (BRASIL, 

2006, p. 09), e colaborar para a superação. O contexto cultural, as desigualdades 

socioeconômicas entre diferentes territórios e sua influência na situação de saúde 

devem estar na base da elaboração, planejamento, implantação e avaliação das 

ações e serviços. A oferta de serviços de cuidado e assistência em saúde sexual e 

saúde reprodutiva deve ter como principal norteador a singularidade de cada 

adolescente ou jovem, e contribuição na construção de projetos de vida e autonomia 

de cada sujeito. O essencial é garantir os direitos necessários e contribuir para 

formação de cidadãos autônomos e na consolidação de uma sociedade 

democrática, mais justa e participativa (BRASIL, 2006). 

 

Os adolescentes brasileiros não têm como referência de espaço seguro os serviços 

de saúde na busca de informações acerca da sexualidade. Pode-se explicar parcela 

desta realidade por uma abordagem tecnicista, de controle sobre os corpos, a 

sexualidade e reprodução dos adolescentes, prevalecendo a concepção de risco, 

em detrimento a uma visão mais ampla de promoção da saúde. Faz-se necessário 

estabelecer relações mais horizontais, menos hierárquicas, as práticas prescritivas 
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acerca do comportamento e atitudes dos adolescentes devem ser transformadas 

para uma postura mais aberta e dialógica. Usar uma linguagem que possibilite maior 

identificação e confiabilidade na relação entre profissionais e adolescentes, contribue 

para qualidade do cuidado (BRASIL, 2006; RUZANY, 2008). 

 

Adolescentes do sexo feminino e masculino apresentam demandas diferentes nos 

serviços de saúde, “refletindo, em geral, as construções sociais e culturais e as 

desigualdades nas relações de gênero” (BRASIL, 2007, p. 25). As mulheres, a partir 

dos 14 anos, buscam os serviços de saúde numa relação direta com a saúde 

reprodutiva e os homens principalmente em razão de quadro agudo relacionado a 

doenças ou acidentes e lesões (BRASIL, 2007). 

 

Historicamente nos serviços de saúde, especialmente na atenção primária, as ações 

de saúde sexual e saúde reprodutiva consideram as mulheres sujeitos exclusivos 

destes atendimentos. A atenção em saúde sexual e saúde reprodutiva é muito 

voltada à anticoncepção, pré-natal, puerpério, ou seja, ainda vinculando a 

sexualidade, quase que unicamente, à reprodução (BRASIL, 2007). 

 

Tal realidade é retratada na Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas na 

População Brasileira. Estudo que tem o objetivo de analisar o modo como as 

políticas e práticas de prevenção e controle do HIV, hepatites virais e outras IST 

influem o conhecimento e atitudes da população brasileira. Esse estudo nos mostra 

como questões da saúde sexual ainda hoje estão atreladas à reprodução, gravidez, 

pré-natal e como essa realidade impacta no diagnóstico e assistência a doenças 

como a aids e as hepatites (BRASIL, 2016). 

 

A testagem para o HIV e para as hepatites virais no país ainda apresenta 
proporções muito baixas. Dentre todos os entrevistados 63,9% nunca 
haviam se testado para o HIV na vida, e 72% nunca haviam se testado para 
hepatites. A testagem está sobretudo atrelada à realização de pré-natal, 
conferindo às mulheres maior cobertura de testagem, ainda que 
consideravelmente baixa: 52,7% para o HIV, e 38,9% para as hepatites 
(BRASIL, 2016, p.131). 

 

O temor da discriminação social e de profissionais da saúde com atitudes 

preconceituosas ainda prevalecem como significativa razão para que as pessoas 
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não façam os exames anti-HIV. O preconceito e o estigma ainda hoje presente em 

expressiva parcela da sociedade brasileira, impõe uma barreira para prevenção e 

tratamento no tocante ao HIV. Tal realidade da mesma forma contribui para reduzir a 

probabilidade de pessoas e coletivos se protegerem do HIV, dificulta que pessoas 

vivendo com HIV/aids busquem tratamento para se conservarem saudáveis e causa 

abalo psicológico extremamente negativo nestas pessoas. O estudo exemplifica 

essa situação: “38,2% da população deixariam de comprar legumes e verduras de 

uma pessoa se descobrissem que esta vive com HIV” (BRASIL, 2016, p.132). E 36% 

das pessoas se opõem ao direito de um casal homossexual adotar filhos (BRASIL, 

2016). 

 

A discriminação em relação à diversidade sexual é outro ponto de obstáculo, a 

adolescentes e jovens homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais, que 

dificilmente buscam serviços de saúde para falar de suas dúvidas, demandas, 

problemas e preocupações em relação à sexualidade. As violências, violações de 

direitos, preconceitos, impedimentos acometem de maneira intensa a população de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) e outras identidades 

sexuais vistas socialmente como transgressoras. “As diversas orientações sexuais 

exigem mudanças substanciais nas políticas, nos serviços e nas práticas 

profissionais” (BRASIL, 2007, p.26). 

 

Muitos são os desafios no que tange o cuidado em saúde sexual e saúde 

reprodutiva na adolescência. A diversidade humana contempla variadas formas de 

ser, viver e estar no mundo. Considerar múltiplas circunstâncias e condições como 

adolescentes com deficiências, adolescentes privados de liberdade, adolescentes 

em situação de exploração sexual comercial, adolescentes vítimas de violência 

sexual, adolescentes com trajetória de vida nas ruas, adolescentes em uso abusivo 

de álcool e/ou outras drogas, requerem serviços e profissionais sensíveis e 

qualificados para o cuidado. Condutas profissionais e serviços de saúde muitas 

vezes estão mais fundamentados em preconceitos e estigmas, do que na realidade 

e em estudos. O desafio se apresenta na qualificação e formação dos profissionais e 

na estrutura dos serviços, necessário maior investimento na educação permanente, 
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na implantação e implementação de serviços qualificados e mais adequados para 

acolher a diversidade das adolescências e suas demandas (BRASIL, 2007). 

 

No Brasil, o Ministério da Saúde propõe políticas de saúde orientadas por “diretrizes 

de promoção da igualdade racial, étnica, de gênero e de orientação sexual” 

(BRASIL, 2010b, p.63), de forma a contribuir para redução de todas as formas de 

discriminação. Assim, são propostas estratégias e ações com objetivo de concretizar 

o princípio da equidade no SUS. Este conceito requer que indivíduos e comunidades 

em situações incomuns ou “que sejam considerados ‘diferentes’ sejam tratados de 

forma que suas particularidades sejam respeitadas, observando-se os critérios de 

justiça e igualdade” (BRASIL, 2010b, p.63). 

 

A literatura e as políticas de saúde sexual e prevenção às IST, aids e HV do 

Ministério da Saúde, apontam uma perspectiva da comunicação aberta, a atenção à 

saúde de um sujeito de direitos e autônomo, relações democráticas, com 

sustentação nos direitos humanos – direitos sexuais e direitos reprodutivos.  

 

A crença na objetividade, na neutralidade e na universalidade do saber 
científico que marcou a história no século XX está na base de nossas 
práticas educativas em saúde, usualmente voltadas para a prescrição de 
comportamentos tecnicamente justificados como únicas escolhas possíveis 
para o alcance do bem-estar de todos os indivíduos, independentemente de 
sua cultura e história de vida (BRASIL, 2010a, p.07). 

 

Tal crença produziu modelos educativos pautados numa visão científica, prescritiva, 

de transmissão de conhecimentos técnico-científicos, que buscam orientar o 

indivíduo a mudar comportamentos, a partir dos riscos. Desconsidera, relega, as 

histórias de vida de cada sujeito, a sabedoria das pessoas e das comunidades, suas 

vivências anteriores e seu contexto social. 

 

Estamos nos dando conta de que a informação científica, embora seja um 
direito, não é uma verdade que orienta escolhas racionais nem é suficiente 
para aumentar a liberdade de decisão das pessoas. Com certeza as formas 
de conduzir a vida podem ser beneficiadas pelo saber científico, mas é 
necessário que ele seja capaz de dialogar com o saber prático das pessoas 
e grupos, oferecendo elementos que possam fazer sentido no universo 
cultural e nos projetos de vida das pessoas envolvidas. Um exemplo, para 
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refletirmos é o índice de natalidade entre jovens de 14 a 19 anos cresceu 
nos últimos vinte anos, e esse é apenas um dos indicadores do “buraco” 
que existe entre o acesso à informação e a utilização delas.  

É necessário, portanto, reavaliar as potencialidades e os limites da 
educação preventiva, a busca de referenciais mais eficazes e éticos para 
realizar a prevenção e a educação em saúde (BRASIL, 2010a, p.07). 

 

Políticas públicas que visam a promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva 

devem considerar a importância de ações e estratégias de educação em 

sexualidade. Para além de oferecer serviços de saúde que acolham adolescentes e 

suas demandas, faz-se necessário ampliar a perspectiva incluindo propostas de 

educação em saúde em interação com as comunidades e outras políticas sociais a 

exemplo da educação, considerada ambiente privilegiado para tal. A educação em 

sexualidade propicia compreender os valores pessoais, as atitudes e assim 

aprimorar habilidades de comunicabilidade, de fazer escolhas e reduzir riscos em 

relação a alguns aspectos da sexualidade (UNESCO, 2010). 

 

Um pequeno número de adolescentes tem oportunidade de partilhar dúvidas, 

aprendizados e experiências acerca da vida sexual de maneira apropriada. Isso 

aumenta a vulnerabilidade dos adolescentes em relação à gravidez não planejada, 

aborto inseguro, coação, abuso e exploração sexual e às IST e aids. Muitos países 

têm recomendado, cada dia mais, a implantação de programas de educação em 

sexualidade, tendo em vista contribuir para ampliar os conhecimentos dos 

adolescentes. Deve-se problematizar a relação entre matérias vistas na internet, 

mídias em geral, entre colegas e informações pertinentes à idade, cultura e 

cientificamente corretas, considerando vivência de cada um e a coletividade. Ainda 

que não seja realista acreditar que uma proposta educacional, em particular, possa 

excluir os riscos, programas devidamente elaborados e implementados contribuem 

na redução dos riscos e de vulnerabilidades. Pesquisas sustentam que programas 

bem elaborados e efetivos podem diminuir informações erradas, ampliar 

conhecimentos corretos, debater valores pessoais e culturais, aumentar a 

possibilidade de escolhas livres e informadas, problematizar as percepções acerca 

dos grupos de pares e as convenções sociais, contribuem para melhorar o diálogo 

com os pais, e para redução de estigmas e preconceitos (UNESCO, 2010).  
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Planejar um programa de educação em sexualidade requer isenção, ausência de 

pré-julgamentos, reconhecimento da dignidade humana e dos direitos humanos e 

assim propiciar o fortalecimento de valores como igualdade, empatia, respeito, 

solidariedade, responsabilidade, que são premissas para convivência social e 

relacionamentos sexuais satisfatórios e favoráveis. É fundamental considerar os pais 

e a família como fonte primária de formação, cabendo ao Estado apoiar e aprimorar 

a formação cidadã dos adolescentes. Ainda que seja claro a importância da 

educação em sexualidade, evidências sugerem a dificuldade de muitos indivíduos, 

inclusive profissionais de saúde, que não estão convictos desta necessidade, e não 

se sentem confiantes e hábeis para tal empreitada. Outras vezes também, por 

vivenciar conflito com as temáticas propostas que lhes pedem para trabalhar ou por 

não estarem qualificados e preparados para o que e o como ensinar (MEIRELLES; 

RUZANY, 2008; UNESCO, 2010; WHO, 1995).  

 

Uma importante reflexão para o profissional da saúde é localizar o que pensa acerca 

da sexualidade e afetividade, como se sente, quais suas dúvidas, se é capaz de 

mudar a maneira de perceber e pensar, quando necessário. Qual a visão que hoje 

tem da sexualidade, como foi seu percurso de aprendizado e vivências? Qual 

importância dá à sexualidade na vida das pessoas, em especial dos adolescentes? 

É imprescindível refletir sobre a maneira que vem construindo e reconstruindo suas 

ideias, sentimentos, valores e normas morais e sexuais. E saber que sua maneira de 

acolher, interagir, suas atitudes estão transmitindo algo sobre a sexualidade, ainda 

que indiretamente. E assim contribuir na construção de valores, posicionamentos e 

sentimentos em relação à sexualidade (FIGUERÓ, 1999). 

 

Atitudes de abertura, de fala a respeito das questões da sexualidade contribuem 

para o crescimento biopsicossocial das pessoas, aprimora as relações humanas, 

colabora na construção de uma sociedade mais solidária, capaz de colaborar na 

superação de preconceitos e tabus, transformando valores e normas repressoras. As 

informações a respeito da fisiologia, da gravidez, dos métodos contraceptivos, são 

somente parte do processo de construção de conhecimento e contribuem para 

desconstruir estigmas e tabus, bem como na construção da autonomia de cada 

sujeito. Porém, esse processo é mais complexo e demanda a criação de vínculo 
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com o outro, de uma relação de confiança mútua, respeito e afeto. Permite que 

temas da vida surjam nos atendimentos, que a sexualidade seja um deles e que 

possa ser tratada com naturalidade, serenidade, maturidade e sem julgamentos e 

repreensão. Uma visão mais humana e profícua da sexualidade, menos permeada 

de tabus, preconceitos e opressões. O respeito à diversidade, a garantia de ser 

quem se é e “ser amada pelo que é e não pelo que esperam que ela seja” 

(FIGUERÓ, 2009, p.201). O encontro torna possível a transmissão quando se 

renuncia ao aconselhamento, a prescrição, a ditar o certo e o errado, e possa 

contribuir para que o sujeito possa falar e a partir daí pensar, refletir, perceber de 

maneira crítica as normas culturais alusivas à sexualidade e argumentar, construir 

seus valores, seus saberes. Essencial desenvolver a capacidade de ouvir e de ver 

com singeleza, sensibilidade, para que se possa transmitir algo da afetividade, da 

sexualidade (FIGUERÓ, 2009).  

 

A UNESCO, em 2008 – 2009, encomendou uma revisão do maior número possível 

de estudos na área de educação em sexualidade existentes no mundo. O grupo 

responsável pela revisão buscou em inúmeros bancos de dados informatizado. A 

revisão obteve 87 estudos no mundo que respondiam aos critérios; 29 de países em 

desenvolvimento, 47 dos Estados Unidos e 11 de outros países desenvolvidos. A 

totalidade destes projetos foram planejados objetivando a redução de gravidez 

indesejada e prevenção às IST/aids, e não intentavam tratar demandas variadas de 

adolescentes ou seu direito à formação acerca da saúde sexual, da sexualidade. 

Setenta por cento dos programas foram instituídos em escolas, os demais em 

ambulatórios de saúde e nas comunidades, com duração média inferior a 30 horas. 

Os estudos, e por consequência a revisão, tiveram algumas limitações. Poucos 

foram realizados em países em desenvolvimento, alguns tinham uma pobre 

descrição do programa, nenhum pesquisou programas para população LGBT 

adolescente, muitos não tinham relevância estatística suficiente, poucos 

mensuraram o impacto sobre as taxas de gravidez e IST. Mesmo com tais 

limitações, muito foi possível aprender com esses estudos, por diversas razões: 

 

1) 87 estudos, todos experimentais ou semiexperimentais, é um número 
grande de estudos; 2) alguns dos estudos usaram desenhos fortes de 
pesquisa, e seus resultados foram similares àqueles com planos de 
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avaliação mais fracos; 3) quando os mesmos programas foram estudados 
múltiplas vezes, frequentemente obtiveram-se resultados iguais ou 
similares; e 4) programas que eram efetivos em mudar o comportamento 
sexual frequentemente compartilhavam características comuns (UNESCO, 
2010, p.15).  

 

Dentre 63 estudos que avaliaram o impacto, de programas de educação em 

sexualidade em relação ao início da atividade sexual, 37% adiou a primeira relação 

sexual entre toda a amostra ou num subgrupo relevante, e não houve impacto em 

63%. E nenhum dos programas acelerava o começo das relações sexuais. Em 31% 

dos programas observou-se uma diminuição na regularidade de relações sexuais, 

em alguns casos o retorno à abstinência, para 66% não houve impacto e 3% elevou 

a frequência de relações sexuais. Em 44% notou-se a redução do número de 

parcerias sexuais, para 56% não houve diferença sobre isso, em nenhum programa 

verificou-se aumento no número de parceiros. “As baixas percentagens de 

resultados na direção indesejada são iguais ou menores do que as que seriam 

esperadas pela ação do acaso, dado o grande número de testes de significância 

examinados” (UNESCO, 2010, p.15) Na mesma lógica, um número pequeno de 

resultados positivos ocorreram ao acaso (UNESCO, 2010).   

 

Além dos efeitos acima descritos de programas de educação em 
sexualidade, revisaram-se 11 programas de abstinência, todos realizados 
nos Estados Unidos. Esses 11 estudos não satisfaziam os critérios de 
seleção da revisão e, portando, foram analisados separadamente. Dois dos 
11 informaram que os programas avaliados retardavam o início da atividade 
sexual, enquanto nove não revelaram nenhum impacto. Dois de oito 
estudos verificaram que o programa reduziu a frequência do sexo, enquanto 
seis não tiveram nenhum impacto. Finalmente, num grupo de sete estudos, 
um reduziu o número de parceiros sexuais, e seis não afetaram esse 
resultado. Além disso, nenhum dos sete estudos que mediram o impacto 
sobre o uso de preservativos verificou qualquer impacto negativo ou 
positivo, e não se verificaram impactos de nenhum dos seis estudos que 
mediram impacto no uso de contraceptivos (UNESCO, 2010, p.15, 16). 

 

Em relação ao uso de preservativos e métodos contraceptivos, os estudos 

mostraram que em mais de 33% dos programas ocorreu aumento do uso de 

preservativos ou anticoncepcionais, e mais de 50% reduziu atitudes de riscos, quer 

em toda a amostra ou em subgrupos relevantes. “Portanto, as evidências em favor 

de impactos positivos sobre o comportamento é bastante forte” (UNESCO, 2010, 

p.6). 
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Nota-se, contudo, nos últimos anos, que acontece um desinvestimento do MS nas 

ações de promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva pautadas nos direitos 

humanos, na educação em sexualidade e em articulação com a sociedade civil 

organizada. As construções em parceria com diversos seguimentos dos movimentos 

sociais estão enfraquecidas e reflete aumento das vulnerabilidades de seguimentos 

da sociedade mais expostos às adversidades em relação à saúde sexual e saúde 

reprodutiva. O MS tem optado por aplicar maiores investimentos em exames e 

medicamentos, com a proposta testar e tratar, que são importantes e devem estar na 

pauta. Contudo uma ação não deve ser realizada em detrimento das outras, e sim 

coexistirem. No mesmo momento, percebe-se que a epidemia de aids, outras IST 

estão em ascensão no Brasil. Tal realidade repercute no município.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 O campo de estudo – atenção primária à saúde de Belo Horizonte 

 

A atenção primária à saúde, no Brasil, é definida como: 

[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral 
que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 
determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida 
por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 
territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 
populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que 
devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de 
maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de 
risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, 
necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos (BRASIL, 2012, 
p.19). 

 

No município de Belo Horizonte a atenção primária à saúde é composta por uma 

rede de 152 centros de saúde e 588 equipes de saúde da família (ESF) amplamente 

distribuídos na cidade. A porcentagem de cobertura do PSF em BH é 77% e da 

atenção primária é 99,4%. Cada centro de saúde é o responsável sanitário por uma 

região, denominada área de abrangência e delineada “a partir da composição de um 

conjunto de setores censitários do IBGE, considerando-se os fluxos históricos da 

assistência, a questão das barreiras geográficas e a malha viária” (TURCI, 2007, 

p.24). Os centros de saúde são a porta de entrada preferencial da população à rede 

de saúde e executam várias ações para garantir a atenção integral de pessoas e 

coletividades (TURCI, 2007). 

 

Ressalta-se que a rede de atenção primária de Belo Horizonte é formada 

primordialmente pela estratégia de saúde da família, porém possui uma série de 

outros programas e recursos que colaboram para na sua qualidade e resolutividade 

(TURCI, 2007).   

 

A Estratégia Saúde da Família é uma proposta do Ministério da Saúde e busca a 

reorganização da atenção primária, em consonância com os preceitos do Sistema 
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Único de Saúde (SUS). Vista como uma estratégia de ampliação, qualificação e 

fortalecimento da atenção primária por contribuir para reorganização do processo de 

trabalho com maior capacidade sustentar os princípios, diretrizes e fundamentos da 

atenção primária. Também é capaz “de ampliar a resolutividade e impacto na 

situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante 

relação custo-efetividade” (BRASIL, 2012, p.54). Em Belo Horizonte, as equipes de 

saúde da família (ESF) trabalham nos centros de saúde, em parceria com outros 

profissionais que integram a atenção primária, compondo as equipes de apoio 

(clínicos, pediatras, ginecologistas, assistentes sociais, equipes de saúde mental, 

etc.) (TURCI, 2007). As ESF são constituídas pelos seguintes profissionais: 

enfermeiro, médico de família (ou generalista), auxiliar de enfermagem, agente 

comunitário de saúde, odontólogo, auxiliar de consultório dentário e técnico de 

higiene dental. Cada equipe atende um delimitado número de famílias em uma área 

geográfica definida, denominada área de abrangência (BELO HORIZONTE, 2010). 

 

Dentre as diretrizes da atenção primária ressaltam-se duas: a abrangência, que 

consiste na capacidade de ofertar ações acertadas para atender às necessidades de 

saúde da população, abarcando os problemas mais comuns, “a partir da integração 

de ações programadas e atendimento à demanda espontânea, bem como da 

articulação de ações clínicas individuais e ações coletivas de caráter preventivo e 

promocional” (TURCI, 2007, p.41). E o acolhimento, que propõe uma escuta 

qualificada, que permite respostas mais apropriadas possível ao problema de saúde 

apresentado pelo usuário, e proporciona uma “relação cidadã e humanizada” 

(TURCI, 2007, p.41). 

 

Dentre as estratégias utilizadas para alcançar a população adolescente foi lançado o 

Programa Saúde na Escola (PSE), uma política intersetorial dos Ministérios da 

Saúde e Educação, instituída pelo decreto presidencial nº 6.286, de 2007. Visa 

aumentar ações específicas de saúde para alunos da rede pública de educação. O 

PSE propõe-se à integração e articulação das políticas de saúde e educação de 

forma permanente, com a finalidade de possibilitar melhor qualidade de vida da 

população brasileira. O PSE tem como propósito colaborar para a formação integral 

dos escolares “por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com 
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vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino” (BRASIL, 2009, 

p.12).  

 

O Ministério da Saúde (MS), visando potencializar as ações e respostas do PSF, 

criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs), por meio da Portaria nº 154, 

de 2008, com o objetivo de ampliar e melhorar a resposta a muitos problemas de 

saúde da população atendida pela atenção primária. Os NASFs são equipes 

multiprofissionais, constituídas por profissionais de variadas formações e 

especialidades, “que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais 

das equipes de saúde da família e das equipes de atenção primária para populações 

específicas [...]” (BRASIL, 2014, p.13). Tem a função de partilhar práticas e 

conhecimentos em saúde com as equipes de referência, auxiliar no manejo clínico 

ou solução de impasses clínicos e sanitários. Somam na práxis da atenção primária 

e torna seu escopo de ofertas maior (BRASIL, 2014).  

 

Funcionam como retaguardas especializadas que atuam em parceria com as 

equipes de atenção primária e de saúde da família, “atuando no lócus da própria 

atenção primária. O NASF, atualmente com 57 equipes em BH, desenvolve trabalho 

compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: clínico-assistencial e 

técnico-pedagógica” (BRASIL, 2014, p.13). 

 

4.2 Seleção dos sujeitos 

 

Foram convidados para o estudo profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, agentes comunitários de saúde e 

outros), com diferentes experiências na atenção à saúde de adolescentes, que 

poderiam trazer contribuições importantes para o estudo. A opção é da amostragem 

intencional, como forma de garantir a colaboração efetiva dos participantes 

potenciais no estudo, desde a sua disponibilidade até ao fornecimento de entrevistas 

concretas. Nessa amostragem ocorre uma particular escolha de respondentes ou 

sujeitos para propiciar o desenvolvimento das teorias em estudo (TURATO, 2013).  
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Na pesquisa qualitativa a construção da amostra não é determinada pelo modo certo 

ou errado de composição, a decisão pela amostragem deve ser pensada a partir do 

objeto de estudo. Escolher os sujeitos da pesquisa, propositadamente, possibilita 

requisitar dos entrevistados que falem sobre suas decisões, por que comportam de 

dada maneira, explorar mais acerca das suas vivências, atitudes ou interpelar 

acerca de fatores implícitos (TURATO, 2013). 

 

Os pesquisadores qualitativistas não aspiram generalizar resultados, mas poder 

“generalizar novos conceitos e pressupostos que levantamos na conclusão do 

estudo” (TURATO, 2013, p.360). Critérios para inclusão ou não dos sujeitos podem 

ser direcionados para os que têm as propriedades que o pesquisador intenciona 

conhecer. O importante no estudo qualitativo é o aprofundamento e amplitude da 

compreensão (MINAYO, 2014). 

 

Os profissionais que participaram do estudo atuam em serviços de atenção primária 

à saúde da rede do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH). Portanto, 

profissionais dos Centros de Saúde e de programas vinculados à atenção primária 

como o Programa Saúde na Escola (PSE) e dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF).  

 

Os profissionais entrevistados atuam nos centros de saúde / equipes de saúde da 

família e de apoio, no PSE e no NASF. O número de profissionais entrevistados foi 

definido segundo o critério de saturação: foi interrompido o ciclo de entrevistas 

quando a inclusão de novos sujeitos não acrescentava nada de novo ao conteúdo 

das entrevistas. Assim, o pesquisador decidiu encerrar a amostra quando entendeu 

que novas falas eram repetitivas ou pouco acrescentava de significativo nos 

objetivos inicialmente propostos para a pesquisa.  

 

O método de amostragem por saturação, frequentemente o mais utilizado, permite 

ao pesquisador finalizar as entrevistas, “após as informações coletadas com um 

certo número de sujeitos, novas entrevistas passam a apresentar uma quantidade 

de repetições em seu conteúdo” (TURATO, 2013, p.363). Portanto, o grupo de 

entrevistados deve conter, em seu interior, uma “ ‘homogeneidade ampla’, situação 



70 

 

 

correspondente a uma soma de características / variáveis em comum a todos os 

sujeitos que compõem a amostra” (TURATO, 2013, p.363). Minayo (2014) assinala 

que na pesquisa qualitativa uma amostra ideal exprime a completude de múltiplas 

variáveis do objeto de estudo. “A validade da amostra está na sua potencialidade de 

objetivar o objeto empiricamente, em todas as suas dimensões” (MINAYO, 2014, 

p.198). 

 

Os critérios para inclusão dos sujeitos na pesquisa foram: ser profissional que atua 

na atenção primária de Belo Horizonte, atender adolescentes, ter desenvolvido 

ações de saúde sexual e saúde reprodutiva com adolescentes do território da área 

de abrangência do centro de saúde que atua, indivíduos de ambos os sexos, 

concordância em participar da pesquisa, disponibilidade para ser entrevistado.  

 

A Gerência de Assistência à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte, disponibilizou para a pesquisadora, que trabalha no setor, uma lista de 

profissionais que realizaram atividades com adolescentes abordando o tema da 

saúde sexual e saúde reprodutiva, nos últimos dois anos. Foram realizadas ligações 

telefônicas para os possíveis sujeitos da pesquisa. A pesquisadora notou que em 

torno de 10 profissionais se esquivaram de participar, mas, sem negar a 

participação. Os argumentos eram que não podiam falar naquele momento, pediam 

para ligar em outro horário pré-agendado e não havia sucesso no retorno, 

dificuldade de horário na agenda, negação de realização das atividades. Foram 

contatados seis profissionais de nível fundamental ou médio, agentes comunitários 

de saúde e técnicos de enfermagem, que configuravam como trabalhadores que 

atuavam com adolescentes e desenvolveram ações em sexualidade, mas esses 

profissionais não aceitaram o convite para participar deste estudo.  

 

Anteriormente às entrevistas houve contato com cada profissional convidado, 

apresentação do projeto de pesquisa, solicitação da participação, leitura do termo de 

consentimento (APÊNDICE A) e a aceitação em fazer parte do grupo de 

entrevistados. Os profissionais entrevistados receberam a explicação de que as 

entrevistas seriam gravadas com objetivo de dispensar anotações e facilitar a 

atenção e escuta qualificada, além de servir para transcrição e análise posterior. Foi 
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informada a possibilidade de um eventual segundo contato entrevistador-

entrevistado para checar interpretações de conceitos e complementar alguma fala da 

entrevista (FLICK, 2009, TURATO, 2013). A descrição dos profissionais 

entrevistados é detalhada no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 

Características dos profissionais entrevistados 

Nome Sexo Idade 

Tempo 

de 

Formado 

(anos) 

Especialidade 

(Profissão) 
Serviço 

Local da 

Entrevista 

Simone F 63 37 Enfermeira PSE 
Sala Escola 

Municipal 

Nísia  F 26 04 Enfermeira PSE Sala na GERASA 

Olga F 40 18 
Assistente 

Social 
NASF Sala na GERASA 

Marília F 52 30 Enfermeira PSE Sala na GERASA 

Elizabeth F 33 08 Enfermeira PSE 

Consultório 

Ambulatório São 

Vicente (HC) 

Gabriela F 58 32 Pediatra 

Centro de 

Saúde Pediatra 

de apoio 

Consultório Centro 

de Saúde 

Arthur M 41 16 

Médico de 

Família / 

Geriatra 

Centro de 

Saúde Médico 

ESF 

Consultório Centro 

de Saúde 

Pedro M 35 13 Enfermeiro 

Centro de 

Saúde  

Enfermeiro 

ESF 

Consultório Centro 

de Saúde 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 Metodologia qualitativa 

 

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, com o propósito de elucidar 

concepções que orientam as práticas do profissional na atenção à saúde dos 

adolescentes, com foco na saúde sexual e saúde reprodutiva. De acordo com 

Minayo (2014), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares e 

preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado: "a pesquisa 

qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis". 
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Ela é capaz de englobar o significado e a intencionalidade como intrínseco aos atos, 

às relações, e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas no seu 

estabelecimento e na sua transformação, como produções humanas significativas. 

Propõe a subjetividade como instituidora de sentido, constitutiva do social 

e intrínseco ao entendimento objetivo.  

 

[...] explicar os meandros das relações sociais consideradas essência e 
resultado da atividade humana criadora, afetiva e racional. O universo das 
investigações qualitativas é o cotidiano e as experiências do senso comum, 
interpretadas e re-interpretadas pelos sujeitos que as vivenciam (MINAYO, 
2014, p.24). 

 

A escolha da metodologia qualitativa visa conhecer, através do discurso dos 

profissionais, acerca de suas ações de promoção da saúde sexual e saúde 

reprodutiva na atenção aos adolescentes, as concepções, as práticas e as 

estratégias do profissional no cotidiano do trabalho. Identificar e descrever como 

estão estruturadas tais atividades a partir de uma leitura qualitativa permite conhecer 

as percepções - objetivas e subjetivas - que permeiam o fenômeno estudado. 

 

Para Minayo (2014), o conhecimento teórico e prático, na relação saúde e doença, 

está inserido em um contexto dinâmico, histórico e de inter-relações mediadas por 

instituições, oficializações, lógicas de trabalho e participação social. Assim, o campo 

da saúde não pode apartar-se da problemática social, uma vez que o indivíduo está 

atravessado por determinantes sociais, por acontecimentos e modos de vida. 

 

A metodologia qualitativa pretende conhecer o querer-dizer dos fenômenos 

humanos, estudar o objeto de pesquisa em profundidade. 

 

[...] se objetivos pretendidos pelo pesquisador pedem um trabalho 
investigativo do tipo qualitativo, só resta a ele colocar-se desarmado, o 
máximo possível, em atitude de permitir-se escutar o suficiente sobre a fala 
do entrevistado acerca dos sentimentos, ideias e comportamentos humanos 
e então procurar compreender quais sentidos e significações aqueles 
fenômenos referidos ganham em especial para os sujeitos eleitos para o 
estudo. [...] (TURATO, 2013, p.145). 

 

A pesquisa qualitativa torna viável o estudo de crenças e atitudes acerca de temas 

melindrosos como a sexualidade e uma relação próxima e de confiança, entre 



73 

 

 

entrevistado e entrevistador, pode consentir o acesso do pesquisador a dados que 

não seriam possíveis pela metodologia quantitativa (TURATO, 2013). 

 

Nesse estudo partiu-se da pressuposição que a visibilidade do transcurso vivido e 

das escolhas realizadas é a melhor forma metodológica (SPINK; LIMA, 1999). 

Entende-se que realizar pesquisa e ciência requer escolhas e posicionamentos, e 

todas as justificativas e definições são contextuais e estão sob influência de 

variáveis como a subjetividade do pesquisador, a exequibilidade da pesquisa, as 

relações intersubjetivas vividas no percurso, entre outros fatores. Diante do exposto, 

para se conhecer os impasses envolvidos na atuação dos profissionais de saúde 

nas práticas de promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva a opção pela 

pesquisa qualitativa está implicitamente determinada. 

 

4.4 Técnica da entrevista e roteiro de campo 

 

A metodologia de coleta de dados empregada junto aos profissionais convidados 

para viabilizar o estudo foi a entrevista qualitativa do tipo semidirigida ou 

semiestruturada com questões abertas, que possibilita aos sujeitos entrevistados 

expressar seus pontos de vista de forma muito mais ampla do que em uma 

entrevista padronizada e fechada (FLICK, 2009; TURATO, 2013).  

 

O entrevistado expõe suas próprias reflexões acerca da realidade que vivencia, 

conteúdo subjetivo, que só se tornam conhecidos com a colaboração da pessoa. 

Evidenciam uma representação da realidade: “ideias, crenças, maneira de pensar; 

opiniões, sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar, condutas; projeções 

para o futuro; razões conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e 

comportamentos" (MINAYO, 2014, p.262). 

 

As entrevistas foram realizadas individualmente, assim foi possível proporcionar o 

não direcionamento e demonstração do contexto pessoal dos entrevistados. Como 

limitações aponta-se a importância de ser adaptada as perguntas do estudo aos 

prováveis entrevistados (APÊNDICE B), e problemas como incorporar diversas 

teorias subjetivas em agrupamentos (FLICK, 2009).  

http://www.sinonimos.com.br/pressuposicao/
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A pesquisadora agendava com antecedência o melhor horário e local escolhidos 

pelos entrevistados, com a ressalva da importância de ser em local que garantisse a 

privacidade. Cada entrevista foi gravada e posteriormente transcrita.  

 

No momento da entrevista foi feito um convite ao profissional para que dissesse 

livremente de sua experiência. A entrevistadora (autora deste estudo) elaborou 

algumas perguntas que serviram de guia da conversa para enriquecer as temáticas 

abordadas na pesquisa, “com o propósito de tornar mais explícito o conhecimento 

implícito do entrevistado” (FLICK, 2009, p.149). As questões foram preparadas como 

algo a oferecer ao entrevistado, ficando este livre para responder ou recusar, de 

acordo com suas construções subjetivas. Um dos objetivos do uso de entrevistas “é 

revelar o conhecimento existente de tal modo que se possa expressá-lo na forma de 

respostas, tornando-se, assim, acessível à interpretação” (FLICK, 2009, p.153). 

 

Pretendeu-se por meio de tal metodologia perceber e captar o modo de atenção à 

saúde de adolescentes e conhecer as representações sociais da promoção da 

saúde, da adolescência, as concepções quanto à saúde como direito e como na 

prática abordam a saúde sexual e saúde reprodutiva.  

 

4.5 Tratamento dos dados 

 

Os dados colhidos foram tratados através da chamada análise qualitativa de 

conteúdo, destacando-se a etapa denominada processo de categorização, após 

leitura e releituras flutuantes do corpus (conjunto de todas as entrevistas transcritas 

na íntegra). Este processo preconiza uma classificação dos elementos constituídos 

de um conjunto de dados levantados primeiramente por diferenciação, devido à sua 

relevância e/ou repetição e, em seguida, por um reagrupamento conforme o gênero, 

a partir da temática que orienta a entrevista. As categorias utilizadas no estudo 

foram construídas antes do trabalho de campo. Foram reagrupados trechos de falas, 

quando esses trechos apresentaram falas em comum. Com a apreciação do 

conjunto do material levantado – o corpus – se consolidou a categorização e dados 
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surgidos puderam ser considerados de consistência para serem contemplados com 

uma discussão relevante para os objetivos propostos na pesquisa (TURATO, 2003).  

A análise de conteúdo tem como objeto a fala, ou seja, o prisma particular e atual da 

linguagem, “trabalha a prática da língua realizada por emissores identificáveis [...] 

leva em consideração as significações (conteúdo), eventualmente a sua forma e a 

distribuição desses conteúdos e formas” (BARDIN, 2011, p.49). 

 

4.6 Referenciais para discussão dos resultados 

 

A discussão dos resultados das entrevistas foi realizada à luz dos referenciais 

teóricos sobre adolescência, sexualidade, saúde sexual e saúde reprodutiva. A 

apresentação dos resultados da pesquisa qualitativa foi descrita conjuntamente com 

sua discussão na versão redigida do trabalho, devidamente interpretados. A 

apresentação dos resultados nos escritos finais da pesquisa inclui, portanto, citações 

literais dos entrevistados, a título de ilustração (TURATO, 2013). 

 

Para a etapa da discussão/interpretação do material obtido, a concepção da 

pesquisa qualitativa acompanha as exigências naturais da interdisciplinaridade 

(TURATO, 2013). Através da análise de conteúdo do discurso do profissional sobre 

a sua abordagem na promoção da saúde sexual de adolescentes, pode-se conhecer 

a realidade da atuação dos profissionais de saúde e elaborar interpretações sobre 

os dados pesquisados. O conhecimento de como se estrutura as ações e projetos 

de promoção da saúde sexual de adolescentes, a partir de uma leitura qualitativa 

permitiu perceber as visões - objetivas e subjetivas - que permeiam o fenômeno 

estudado e pensar em novos conceitos e teorias acerca da abordagem da saúde 

sexual de adolescentes.  

 

4.7 Aspectos éticos 

 

Nesta pesquisa, os pesquisadores se comprometem a resguardar os dados 

confidenciais sob o mais absoluto sigilo e a garantir o anonimato dos participantes 

da pesquisa nas futuras publicações e/ou apresentações, assegurando a 
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privacidade dos sujeitos. Os nomes dos participantes citados nas transcrições das 

falas são nomes fictícios. Cada entrevistado foi informado sobre os propósitos deste 

trabalho, bem como de sua justificativa, objetivos e métodos, através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, assinado por cada um dos sujeitos da pesquisa, 

conforme estabelece a resolução 466/2012 da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (APÊNDICE A). Este estudo foi aprovado 

pela Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFMG e da 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Saúde da PBH (ANEXO A 

e B). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Suas leis já caíram, sociedade podre 

Suas leis já não vingam, sociedade podre 

(Criolo) 

 

Foram entrevistados oito profissionais da atenção primária à saúde de Belo 

Horizonte, enfermeiros, médicos e assistente social, que desenvolvem trabalhos de 

promoção em saúde sexual e saúde reprodutiva com adolescentes. Os relatos da 

prática e as abordagens realizadas refletem um discurso que reproduz o controle e 

vigilância dos corpos. Uma abordagem orgânica, prescritiva que une sexo e 

reprodução, o que reforça desigualdades, estigmas, tabus e preconceitos. As 

discussões teóricas e legais avançaram muito, contudo ainda temos muito a investir 

para reduzir a distância entre a prática e tais avanços.  

 

5.1 Adolescência 

 

5.1.1 O adolescente  

 

Uma enfermeira entrevistada fala dos adolescentes como pessoas em uma fase de 

abertura para o aprendizado, contudo quando o assunto é sexualidade não são tão 

participativos, o profissional tem que instigar. Esse diálogo é possível quando se 

estabelece uma relação de confiança e respeito entre o adolescente e o profissional.  

 

 [...] Aí na hora que eles ganham confiança, porque eles têm que ganhar 
confiança do profissional, aí eles começam a se abrir mais (SIMONE, 
enfermeira PSE). 

 

Alguns dos profissionais entrevistados percebem os adolescentes imaturos, que 

agem por impulso, irresponsáveis, uma visão estigmatizada da adolescência. Tais 

considerações reforçam o que Calligaris (2000) chamou de moratória imposta aos 

adolescentes. Adolescência como um tempo de suspensão entre a maturação do 

corpo e a anuência de realizar os valores compartilhados pela sociedade de sucesso 

financeiro, social e amoroso/sexual; qualidades indispensáveis para se integrar à 

comunidade (CALLIGARIS, 2000). 
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É. Eu acho que eles não pensam muito pra tomarem essas decisões. 
Adolescente, ele age por impulso e pela vontade que, ah, eu tô com 
vontade de fazer isso e eu faço. Então, não tem uma coisa muito pensada, 
não tem uma programação, não tem um planejamento, eles fazem o que 
eles estão com vontade, eu acho (NÍSIA, enfermeira PSE) .  

 
Ah é, é totalmente irresponsável. A vivência da sexualidade pra eles é... as 
meninas lá de 12, 13 anos tá tudo aí com sexual ativa. Você também, tem 
na puberdade, um pouquinho também. Só que eles negam, mas cê sabe 
que tá. Pelo próprio, num é, assim, na escola e tudo e aparece grávida logo 
depois, né? Tudo menina, não é jovem, é menina grávida, menina, quando 
você conversa, você fala assim: - Minha nossa! Entendeu? Que se tivesse 
12, 13 anos e uma certa maturidade, um certo controle, um certo, direção, 
mas eles num tem, então sexo pra eles é, é prazer. Num é, 
consequência...eles não pensam muito nisso não. Então assim, o 
importante é o prazer da sexualidade mesmo. As meninas novinhas, já tão, 
cê vê que menina de 7 anos hoje vão pra escola de batom, de rímel, sabe? 
De shortinho curto, blusinha apertadinha, quer dizer, eles já tão 
desenvolvendo a, essa sexualidade ligada ao sexo muito, muito cedo 
(MARÍLIA, enfermeira PSE). 

 
[...] é... você pega uma menina de doze anos, né?! Uma grande maioria que 
já iniciou a atividade sexual, ela, a gente sabe que não tem uma 
maturidade, né?! (SIMONE, enfermeira PSE). 

 

Os adolescentes são tidos como imaturos, irresponsáveis e impulsivos pela maior 

parte dos profissionais. A relação com os profissionais tem o foco de alertar para os 

perigos da vida sexual, com uma abordagem biologicista e prescritiva. Algumas 

vezes uma divisão por faixa etária contribui para problematizar o grau de 

“maturidade” dos adolescentes. A fala dos entrevistados acerca do medo dessa fase 

na qual não se tem previsibilidade das atitudes e do despertar da sexualidade que 

requer muitas recomendações e controle dos corpos (FOUCAULT, 1988; LE 

BRETON, 2012; WEDEKIND, 1891; WEREBE, 1998). 

 

Uma das entrevistadas menciona o grupo como preponderante para muitas 

situações vividas pelos adolescentes, muitas vezes eles fazem algo para atender ao 

grupo. Aponta para uma insegurança deles.  

 

Olha, é aquela questão da adolescência, é relacionada à questão dos 
grupos, que eu vejo muito. Então as vezes assim, para ser aceito em 
algumas situações, eu vejo que eles acabam cedendo, mesmo que as 
vezes não chegue ao ato, mais, é, elas cedem. [...] Ah, eu acho que não, eu 
acho que, acho que é aquela questão, o adolescente ao mesmo tempo que 
ele se sente muito seguro, ele muitas vezes nas atitudes dele, ele, não 
consegue. Assim, eu não acho que eles são seguros, na questão da 
autonomia deles. [...] Tem, eu não estou falando que não exista. Mais pelo 
que eu converso com eles, é muito raro. Eu vejo muitos adolescentes 
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também que, as vezes acabam cedendo a uma relação sexual, que as 
vezes ela talvez, nem é que, que não tenha gostado daquilo, mas talvez que 
naquele momento ela, talvez não escolheria (ELIZABETH, enfermeira PSE). 

 

Uma percepção da adolescência como uma fase de transição, da infância para a 

vida adulta, é um modo adultocêntrico de ver os adolescentes, definindo-os como 

“não ser”, especialmente como “não ser adulto”. Tal visão protecionista e 

controladora desconsidera a autonomia e possibilidades de escolhas destes sujeitos. 

Despreza também que os adolescentes são sujeitos de direitos e público prioritário, 

que demanda especial atenção e requer serviços de saúde qualificados e 

acessíveis. Os programas que têm a participação dos adolescentes, pleno 

envolvimento deles desde a sua concepção, o planejamento, a execução e 

avaliação, tem-se revelado os mais eficientes (BRASIL, 2007; NAÇÕES UNIDAS, 

1994). 

 

Gabriela fala da constatação, a partir da experiência prática na execução de um 

projeto de saúde do adolescente, realizado com dois centros de saúde, localizados 

em diferentes regionais do município e que atendem populações com perfis 

diferentes. A unidade de saúde que ela trabalha atende em sua maioria uma 

população de baixo risco e o outro centro de saúde que participou do estudo está 

localizado em uma região de muito elevado risco. O que retrata bem a literatura que 

diz de adolescências, diferenças em relação à faixa etária, de gênero, inserção no 

ambiente familiar, a frequência ou não na escola, a condição física e mental, a 

moradia e os que pertencem a minorias raciais, religiosas ou culturais, impactam na 

vida e na saúde de pessoas e coletividades e se traduz em diferentes formas de ser 

adolescente (RUZANY, 2008). 

 

Conforme o contexto que o adolescente vive, Gabriela percebeu que as questões 

individuais e coletivas, as demandas, posições e situações de saúde diferem. No 

contexto social de menor vulnerabilidade e riscos sociais os adolescentes estão 

mais protegidos.  

 

Eu acho que na nossa sociedade o adolescente não é assim, dono de si, 
né? Ele é muito aninhado lá na família, eu acho que a família protege muito, 
ele tem uma proteção muito grande. Agora a gente notou, você me 
perguntou isso e a gente viu que lá no (outro centro de saúde que participou 
do projeto), eu lembro que os alunos ficaram até espantados porque eles 
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sabiam de muito mais coisas do que a gente imaginava que eles sabiam, 
então, uma realidade social diferente e quando você tem realidades 
diferentes o saber dos adolescentes é diferente também. Por exemplo, 
questão de sexualidade, já tinham meninos que já têm uma certa 
promiscuidade, que tem uma certa... No (outro centro de saúde que 
participou do projeto), ainda mais que tinha a questão do tráfico de drogas, 
então, tinha uma questão sim ligada a isso de que assim... essa realidade, 
até fiquei conhecendo nessa época, que você tem os adolescentes do 
tráfico e as meninas querem ficar com os adolescentes, as meninas querem 
ser a mulher do menino que manda no tráfico, por exemplo. Tem um status 
em ficar com esse adolescente que comanda, então, tem uma realidade 
social diferente, então, esse adolescente ele escapole da família, vamos 
dizer assim, ele não está mais sobre o cuidado da família. E a gente 
percebe, por exemplo, quando está sobre o cuidado da família, ele é mais 
protegido né? E... Eu não sei se eu respondi a sua pergunta (GABRIELA, 
pediatra de apoio). 

 
Eu acho que dependendo do contexto social que ele tá, ele tem mais essa 
autonomia. Se é de uma família que é mais tradicional, que a gente 
encontra aqui muito mais famílias tradicionais... Aqui é uma região que, não 
tem muito alto risco não. É baixo risco e, mais é baixo risco, não, como é? 
É, não, aqui tem um pouco de elevado e médio, acho que é isso. É diferente 
completamente do (outro centro de saúde que participou do projeto), lá é 
mais alto risco. Porque você tem lá a questão do tráfico de drogas, é muito 
intenso, né? (GABRIELA, pediatra de apoio). 

 
Na vivência da sexualidade... Eu acho que eles ficam muito autônomos, né? 
E fazem as coisas independentemente do que...Tinham meninas lá (no 
outro centro de saúde) que começavam a engravidar aos 12 anos e já 
tinham 3, 4 filhos (GABRIELA, pediatra de apoio). 

 

A fala da Gabriela constata o que na literatura se encontra acerca da adolescência, 

que se modifica de acordo com o momento histórico, o contexto social, econômico e 

cultural. Portanto, confirma a tese que dentro de uma mesma sociedade, no mesmo 

município e momento histórico, pode-se perceber diferentes formas de compreensão 

e vivência da adolescência. Para alguns a adolescência tem a responsabilidade da 

vida adulta e, para outros, essa fase é protegida, um ser que está em 

desenvolvimento e necessita de cuidados (BRASIL, 2007; 2010). 

 

O enfermeiro, que trabalha no centro de saúde onde mais profissionais realizaram 

um projeto de saúde do adolescente, percebe um avanço na autonomia dos 

adolescentes de hoje, em comparação com adolescentes de alguns anos atrás.  

 

Assim, por exemplo, é, eles buscam mais os métodos contraceptivos, usam 
mais o preservativo, porque nas consultas que a gente dá, a gente percebe 
que a maioria já tá usando preservativo e quer que a gente orienta, as 
doenças sexualmente transmissíveis, tudo. Que antigamente eles tinha 
medo de usar, tudo; entendeu? É, tinha medo até de pegar no centro de 
saúde; né? Todo mundo olhando, tudo. Hoje não, hoje é normal vim no 



81 

 

 

centro de saúde e pegar preservativo, gel. Entendeu? Eu que é, é um pouco 
disso (PEDRO, enfermeiro PSF). 

 

Para o médico de família entrevistado, a dinâmica social impacta na saúde e na vida 

social dos adolescentes, hoje atende adolescentes grávidas que planejaram uma 

gravidez. Menciona a relação de gênero, quando fala das diferentes posições e 

demandas das meninas e dos meninos.   

 

Muitas meninas que eu percebo isso é uma coisa de poucos anos pra cá, 
no início do pré-natal nós estamos sempre perguntando se foi planejado ou 
não. Muitas dizem que foi sim, planejado, e que elas queriam ter filho e aí 
eu questiono alguma coisa, se vai mudar o status social dela, alguma coisa 
assim, umas falam que sim, que vai mudar o status social, outras falam que 
elas desejavam ser mães e tiveram um filho. O que eu percebo depois é 
que elas vão ter que interromper precocemente os estudos e outras vão ter 
que voltar para o mercado de trabalho e aí os avós que tão criando esses 
meninos. As meninas, às vezes, elas têm esses filhos nessa gestação e 
depois tem vários filhos de pais diferentes, então, são questões variadas. 
Os rapazes geralmente não são muito abertos pra falar disso, porque 
quando a gente vai trabalhar com isso é no pré-natal e quando vem o casal, 
geralmente, eles estão juntinhos, a gravidez não foi planejada, e as que têm 
gravidez planejada vêm só a menina e a mãe dela, é uma coisa que eu 
estou percebendo, mas isso eu acho que é só daqui ou que são poucas 
pessoas [...] (ARTHUR, médico de família – ESF). 

 
Ah, eu creio que muita coisa do próprio adolescente, o que eu percebo é 
que uns amadurecem mais cedo, outros não, e sempre acham que nunca 
vai dar nada, que não vai dar nada pra mim, isso não vai acontecer comigo. 
Então, eu acho que a gente pode trabalhar mais precocemente um 
pouquinho, antes da coitarca, talvez né? Trabalhando com as 
consequências e colocando sobre responsabilidade, sobre os próprios atos, 
uma questão que pode trabalhar mais global, até no conceito de cidadania 
mesmo, que ele é responsável pelo que ele faz e o que ele faz com o outro 
também, e que toda ação tem uma repercussão, toda ação tem uma 
reação, não é? Se ele tiver uma relação desprotegida com uma pessoa 
desconhecida ele está sujeito a acontecer isso (ARTHUR, médico de família 
– ESF). 

 

 

5.1.2  As famílias 

 

Quando a reflexão é acerca das famílias e a existência de conflitos ou não, no 

momento em que se desenvolve trabalho de sexualidade com adolescentes, a 

maioria dos profissionais entrevistados não teve problemas. No entanto, é relatado 

caso que o adolescente que recebeu a caderneta de saúde do adolescente quando 

chegou em casa, o pai rasgou o documento. Nesse momento também as religiões 

são citadas como impeditivos na abordagem de temas referentes à sexualidade, e 

pais e professores são porta vozes das imposições religiosas. Essa condição 
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contribui para o aumento de vulnerabilidades dos adolescentes, com relatos de 

casos de adolescentes que vivem neste contexto familiar e engravidam, sem ter tido 

a oportunidade de conversar sobre anticoncepção com um profissional de saúde. 

São realidades que reforçam a literatura sobre controle dos corpos e prescrição de 

uma sexualidade aceitável (FOUCAULT, 1988; WEREBE, 1998). 

 

Elizabeth, enfermeira entrevistada fala que muitas adolescentes escondem das 

mães, da família que têm relações sexuais, não existe diálogo, pensa que talvez por 

desconhecimento ou vergonha as mães não conversam com suas filhas. Já com os 

rapazes ela percebe uma diferença, eles relatam que as mães deixam preservativos 

para eles. Muitas vezes ela escuta dos pais que acham bom o tema ser tratado na 

escola.  

Olha, eu já atendi adolescentes, muitos deles, que eu vejo assim, que tem, 
que tem vida sexual, pelo que eles me trazem, as vezes eles fazem 
escondidos da família. Muitos deles as famílias não sabem. Inclusive as 
vezes a adolescente, está com suspeita, pensa que talvez possa estar 
grávida e a mãe nem sabe que iniciou. [...] Assim, muitos falam que a 
família sabe. Muitos falam, muitos já me falaram que a mãe pega o 
preservativo, teve um que falou: não, mas minha mãe sempre deixa esse 
preservativo lá em cima da minha cama. A minha mãe sempre pega pra 
mim no posto. [...] as meninas não. Eu acho que, é, é, essa questão das 
meninas até hoje, né? As meninas... O que eu percebo? Olha tem muitas 
mães, eu acho que, eu não sei se também pelo fato de, da falta de 
oportunidade de as vezes ter conhecimento a respeito do tema, a respeito 
das doenças, enfim. Eu acho que, que elas as vezes tem receio de 
conversar sobre isso com as filhas sentem vergonha. E tem, tem filhas que 
tem vida sexual mas a mãe, realmente não sabe de nada. Não sabe de 
nada. Eu já atendi muitas adolescentes que tem vida sexual ativa com 
pessoas mais velhas, não tão mais velhas, mas tipo, eu atendi uma menina 
essa semana, ela está com 13 anos, ela mora em casa e tal, o namorado 
tem acho que dezenove (ELIZABETH, enfermeira PSE). 

 
[...] Tem muito pai e mãe que falam assim: nossa, que bom que vocês 
falarem isso com meu filho na escola, ainda bem que vocês estão 
trabalhando isso na escola, porque lá em casa a gente num consegue falar 
sobre essas coisas (ELIZABETH, enfermeira PSE). 

 
 

Uma das entrevistadas menciona a complexidade dessa relação com as famílias 

quando são abordados temas relativos à sexualidade. Relata caso em que o pai 

rasgou a caderneta de saúde do adolescente por não querer que o filho visse o 

conteúdo. Aponta para a necessidade de um trabalho conjunto com os pais, para 

uma reflexão e avaliação de como estes aprenderam sobre o tema, a fim de reduzir 

os possíveis conflitos. Fala das questões religiosas que limitam os assuntos também 

e destaca que a família e professores manifestam tal limite. 
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[...] mas aí é engraçado como que tem questão cultural também das famílias 
né, tem família, é, a gente já teve escola que a gente foi que aí, a.., o aluno 
depois falou, "Ah não, eu cheguei em casa e meu pai rasgou a carte, a 
caderneta, porque não queria que eu visse". Então pra você vê, como é que 
é difícil, se a gente num trabalhar junto com a escola e com a família, né, 
assim, com os professores, com a família, fica uma ação até sem efeito, 
porque cê chega lá e a criança, o adolescente vai falar que que é aquilo que 
eu não posso saber que meu pai vai e rasga a caderneta. Então procê vê 
como que as, que a família tem um papel importante né, da informação, do 
processo educativo, que se a gente num tem a família como parceiro, aí fica 
aquela coisa solta, né. O menino vai lá e recebe uma informação depois o 
pai vai lá e rasga a cartilha, porque ele num concorda que seja falado 
aquilo. É..., a gente também tem que ter muito respeito também, a forma de, 
de posicionar mesmo sendo uma informação técnica, uma informação as 
vezes até biológica, porque a questão da religião perpassa muito né? Nas 
escolas, entre os alunos né, e entre os professores as vezes também, então 
a gente tem que ter muito cuidado, assim, da fala né, como que vai ser a 
nossa fala, como que vai ser o nosso direcionamento do tema em função da 
questão religiosa (OLGA, assistente social NASF). 

 
[...] dessa questão de, de familiar que as vezes não concorda, porque tem 
algumas, algumas religiões, algumas lin, linhas religiosas que não querem 
falar sobre aquele assunto, que num, pode o uso da camisinha, né? Que, 
que num pode a questão do aborto, então quando surge um assunto desse, 
a gente tem que ter muito, criatividade até pra alinhavar aquele tema em 
respeito né, ao aluno, à família. [...] Por exemplo, a caderneta do 
adolescente, que tem fotos, né, que tem figuras de órgãos sexuais, então... 
Dentro do desenvolvimento né, biológico mesmo do corpo. E aí a escola, a 
família às vezes assusta um pouco e aí você tem que orientar a escola, a 
família né?! (OLGA, assistente social NASF). 

 
[..] os pais desses adolescentes de hoje pela faixa etária deles, são, são 
homens e mulheres que também não tiveram educação sexual, né. Então 
às vezes reproduz com os filhos aquilo que eles também num tiveram, 
então daí a produzir as práticas ruins, experiências ruins, relatos ruins, né, 
é..., e aí reproduz (OLGA, assistente social NASF). 

 

A diversidade familiar é apontada como uma questão que traz consequências 

negativas e mesmo o abando afetivo dos adolescentes. Observa-se um discurso 

moralista, que considera organizações familiares diferentes do núcleo familiar pai, 

mãe e filhos, como risco aos adolescentes. Apresenta tal pluralidade familiar 

associada ao nível social menos favorecido. Na conferência de Cairo, a família é 

reconhecida como unidade básica da sociedade e salienta-se a diversidade de 

formas de constituição familiar, a garantia do livre consentimento dos parceiros para 

o casamento e a igualdade de direitos entre estes como garantias fundamentais. 

Estes são princípios pautados nos direitos humanos e devem orientar reflexões, ser 

respeitados, garantidos. Muito já se avançou nos acordos internacionais e 

legislação, contudo na prática da saúde a muito ainda a progredir (NAÇÕES 

UNIDAS, 1994). 
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[...] a gente trabalha com, com nível social mais... Aí é a mãe com pai, é a 
mãe com mãe, é mãe (risos) é uma confusão danada, a estrutura familiar. 
Eu acho que isso dificulta um pouco, né? (MARÍLIA, enfermeira PSE). 

 
[...] E aí através das questões familiares tem toda uma consequência, né? 
Não só da sexualidade, mas toda a vida do aluno. A questão do abandono. 
Não o abandono, é, é, é literal, né? De, de espaço, mas o abandono afetivo. 
O abandono afetivo é muito, eles se sentem muito abandonados 
afetivamente. [...] E a troca de pais, é, meu pai é um, mora, minha é mãe 
casada de novo com outro, já meu irmão mais velho é outro, pai da minha 
irmã é outro, é uma, eles não têm estrutura familiar. A maioria desses 
alunos... (MARÍLIA, enfermeira PSE). 

 

A pediatra utiliza a caderneta da saúde como recurso estratégico para abordar o 

tema da sexualidade com a família. Menciona uma diferença na relação das mães 

com as filhas e com os filhos. Relata o caso de uma adolescente com suspeita de 

gravidez que a mãe não sabia que a filha já tinha iniciado a vida sexual. 

 

É, a cadernetinha mesmo e isso torna mais fácil você iniciar esse assunto 
com a família, com o adolescente. Agora, essa questão que eu percebo que 
as mães das meninas tomam mais cuidado do que as mães com os 
meninos, os meninos já são mais soltos. Os meninos já não conversam 
tanto, a gente percebe isso, é uma coisa bem subjetiva, mas eu percebo 
(GABRIELA, pediatra de apoio). 

 
Ó, eu sinto que às vezes a família ajuda nisso, traz o adolescente pra... 
Mais as mães das meninas, eles trazem mais aqui em busca de um 
anticoncepcional (GABRIELA, pediatra de apoio). 

 
[...] tem menino que vem, tem menina que vem com suspeita de gravidez e 
fica até com medo de falar perto da mãe, então, nesse momento é que a 
gente tem que usar um pouquinho da experiência pra poder pedir, olha, 
vamos pedir pra sua mãe pra ficar lá e depois nós conversamos todos, a 
gente promove sempre essa questão do diálogo familiar que é importante. 
Mas eu acho que tem, eu acho que comparando a 20 anos atrás com hoje, 
há uma abertura muito maior das famílias em relação a essa questão de 
discutir isso dentro da sua... com seus filhos, eu acho que comparando, hoje 
tá mais aberto esse diálogo dos filhos com os pais  (GABRIELA, pediatra de 
apoio). 

 

Um dos profissionais entrevistados aponta o conflito de gerações e a realidade dos 

adolescentes de hoje que têm acesso a muitas informações, muitas vezes 

deturpadas. Os assuntos tratados com os pais ou profissionais da saúde serão 

pesquisados por eles, o que aumenta o desafio para as famílias e para os 

profissionais.  
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Sim, sim. Eu acho que a geração Y1 é uma geração diferente da dos pais 
deles, da geração antes da internet, eles têm mais acesso às informações e 
as informações são mais deturpadas, então as interpretações são distintas, 
tem um pouco mais de liberdade de expressão e uma gama maior de 
escolha. Então, tanto que pros pais deles conversarem com eles na mesma 
linguagem quanto pra nossa abordagem, eles têm a informação, então a 
minha intenção é saber como usá-la da melhor maneira possível, entendeu? 
Tudo que eu falo aqui eles já vão pesquisar e vão procurar saber, então, é 
como utilizar a informação que eles têm então os pais têm essa dificuldade, 
por causa da educação que eles receberam foi um... passar agora nessa 
mudança de ambiente que nós estamos tendo no Brasil inteiro, no mundo, 
nos últimos 20 anos [...] (ARTHUR, médico de família – ESF). 

 

Percebe-se muitos desafios na relação de adolescentes com suas famílias, 

principalmente para as mulheres, no que tange à sexualidade. Os relatos refletem 

um discurso que sustenta a desigualdade entre gêneros, observada pelos 

profissionais da saúde. Contudo, a problematização do assunto, uma reflexão e 

comunicação aberta acerca desta percepção não acontece.  

 

5.1.3 O adolescente, a prevenção às IST e planejamento reprodutivo 

 

A maioria dos profissionais relata que os adolescentes não os interpelam para 

solicitar insumos de prevenção e mesmo métodos contraceptivos. Usar o mesmo 

anticoncepcional da irmã, da colega, pesquisas na internet são os recursos mais 

utilizados pelas adolescentes. Para os rapazes esta abordagem é menos evidente 

ainda. Observa-se que o profissional de saúde tem alguma dificuldade de colocar 

em prática o discurso da prevenção, pois trabalham diretamente com adolescentes e 

quando identificam alguma necessidade, encaminham para o centro de saúde. Com 

exceção de um profissional os demais entrevistados não disponibilizam insumos. E 

quando perguntados acerca da procura dos adolescentes por tais insumos a regra 

geral é que eles não buscam espontaneamente. 

 

Os métodos contraceptivos são explicados, mostrados para os adolescentes que 

recebem orientações acerca do uso e a indicação de uso ao iniciar a atividade 

sexual. As adolescentes que têm vida sexual ativa e não utilizam métodos 

contraceptivos são encaminhadas para o ginecologista, enfermeiro do centro de 

                                                           
1 Geração Y, grupo definido a partir de uma delimitação etária (nascidos a partir de 1978) e por um conjunto de 

comportamentos relacionados ao ritmo de mudança, elevada interatividade, rapidez no acesso à informação e 
entendimento do mundo (OLIVEIRA, 2012). 
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saúde. A abordagem prescritiva ainda é regra nas ações em saúde sexual. Percebe-

se que tais formas de abordagem são sempre as mesmas, reforçam desigualdades 

de gênero, exerce controle dos corpos femininos. 

 

Não, demanda assim de me pedir, chegar pedindo, você fala? Não, eu não 
disponibilizo assim porque eu não tenho, eu não ando com muito, mas eu 
sempre falo pra eles que eles podem procurar o centro de saúde mais 
próximo da casa deles, que lá vai disponibilizar, que tem a caixinha na 
frente, que eles podem entrar e pegar, falo que ninguém vai olhar, que 
ninguém fica contando quantas você tá pegando. Mas eu sempre levo 
camisinha feminina, camisinha masculina, a pílula eu sempre levo pra 
mostrar e os outros, DIU, é mais difícil. Eu mostro imagem mesmo (NÍSIA, 
enfermeira PSE). 
 
É, eu já tive casos assim, lá, por exemplo, lá do (centro de saúde), da,  de 
uma turminha de meninas procuraram depois, mas é raríssimo. Adolescente 
não procura centro de saúde. Ele pode sentir até que tem uma porta aberta, 
né? Assim, porque a gente foi lá, se disponibilizou, ele te conhece, as vezes 
cê vê circulando na própria... [...]mais eles num procuram não. Eles, num, 
num procuram não. E aí, é..., deixa eu ver mais como. Eles sabem que tem 
lá (no centro de saúde), a gente informa que tem (OLGA, assistente social 
NASF). 
 
Sim. [...] encaminho pro centro de saúde. Pra ginecologista, geralmente 
encaminho pra ginecologista, ou pra, pro pediatra ou clínico quando é 
menino. Normalmente a demanda maior é das meninas. Então a gente 
encaminha pra ginecologia (MARÍLIA, enfermeira PSE). 
 
Bom, fica livre ali, o problema de você deixar essas caixas de camisinha 
num centro de saúde de um bairro pequeno, eu vejo assim, todo mundo te 
vê e daí você é um adulto e tal e as pessoas sabem que todos os adultos 
têm vida sexual ativa, a maioria, né? E mesmo assim a pessoa se sente 
constrangida, é um resquício cultural que a gente deve ter, aí um 
antropólogo vai explicar. Mas aí o pessoal tem constrangimento, às vezes 
as mulheres são mulheres casadas que usam como método contraceptivo, 
vai ter dificuldade, ou então, é ilimitado a quantidade que pode pegar, mas 
aí pega 3, aí você fala, 3 não dá por mês não. [...] Tinha que ter outra 
maneira de distribuir que fosse mais discreta, a gente não tem essa cultura 
de banheiro público ou um centro social, até mesmo... É muito contraditório, 
né? Porque o brasileiro é no jeito de dançar, de se vestir, é muito sensual, 
mas pegar uma camisinha é um sacrifício. E os adolescentes sabem que 
tem que usar, conseguem facilmente, mas muitos não usam, ou por pensar 
que não vai dar nada, ou então porque não tá na mão, não tá ali à mão 
(ARTHUR, médico de família – ESF). 

 
Não, a maioria não, a maioria, o que eu escuto muito é o seguinte: já te 
atendi menina que usa o anticoncepcional, o mesmo que a irmã dela usa. 
[...] Eles podem até ter a demanda. Procura com o colega, pesquisa na 
internet, a maioria deles, não, porque eu li lá na internet (ELIZABETH, 
enfermeira PSE). 

 

Observa-se que intuitivamente alguns profissionais percebem a importância de 

contribuir na construção da autonomia dos adolescentes. Questiona o cerceamento 

de acesso dos adolescentes aos insumos. Uma das enfermeiras entrevistadas 
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menciona um fato que presenciou em um centro de saúde que restringe o acesso 

aos preservativos para menores de dezesseis anos. O que a deixou espantada e 

preocupada como tal situação pode repercutir na possibilidade de prevenção dos 

adolescentes.  

 

Isso ninguém me contou não, eu vi no centro de saúde uma caixa daquelas 
de preservativo escrito assim, proibida para menores, não sei se era de 16, 
uma idade assim. Eu pensei assim, uai gente. [...] Eu fiquei chocada quando 
eu vi isso assim. Gente do céu, como assim? O preservativo é gratuito, para 
quem quiser pegar. [...] Eu não posso privar, por exemplo, um adolescente, 
uai, e os menores dessa idade aqui que tem vida sexual ativa? Eles não 
podem pegar preservativo? Fiquei pensando assim, será que os 
adolescentes, os adolescentes já se sentem constrangidos dependendo do 
lugar que está a caixa do preservativo de ir lá buscar, ainda se depara lá 
com o negócio, pensa assim: nossa, será que eu pego escondido? Será? 
Entendeu? Eu acho muito esquisito, na verdade, isso está errado, né? Mas 
enfim, eu vi isso lá no centro de saúde. Mais, eles, alguns pegam, alguns 
falam, eu pego lá no centro de saúde, uns falam que é a mãe, dá, mas... 
(ELIZABETH, enfermeira PSE). 

 

Somente um profissional relata disponibilizar insumos de prevenção para os 

adolescentes quando realiza ações de promoção à saúde sexual e saúde 

reprodutiva.  

Isso. É, sempre, é tudo, é preservativo, gel, panfletos; né?! E... as 
cadernetas de adolescentes; né? A gente forneceu (PEDRO, enfermeiro 
PSF). 

 

 

A lacuna entre as ações realizadas pelos profissionais de saúde e a vivência dos 

adolescentes tende a ser maior com ações pautadas em questões orgânicas, com 

tom prescritivo. Um profissional, médico, percebe o aumento de IST entre 

adolescentes nos atendimentos, ele faz reflexão quando perguntado acerca do 

acesso aos métodos contraceptivos e insumos de prevenção da disponibilização no 

centro de saúde e aponta para a contradição entre uma erotização cultural e a 

vergonha de ir ao centro de saúde para buscar insumos de prevenção.  

 

[...] E a incidência de ISTs, né,  principalmente a sífilis, nos últimos anos eu 
tenho dado mais importância, em pessoas mais jovens, algumas ligadas a 
uma co-infecção com HIV, outras não. Mas a gente tem feito o tratamento 
aqui, bastante (ARTHUR, médico de família – ESF). 

 

A gravidez é citada por duas enfermeiras entrevistadas. Percebem um número 

significativo de meninas que engravidam e numa faixa etária cada dia menor.  
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Muitas. Muitas adolescentes grávidas. Por exemplo, é uma média de pelo 
menos umas 2 por ano em cada escola que a gente atende, assim... A faixa 
etária varia de 12, 10, já teve menina de 10, de 11, até 14, 15, 16. Varia 
assim, não é muito padronizado não (NÍSIA, enfermeira PSE). 
 
Ano passado tinha uma menina de 12 anos grávida na minha escola. [...]. 
Conversei com a avó, com a mãe, por causa de pré-natal. E aí depois de 
atender a menina (MARÍLIA, enfermeira PSE). 

 

A abordagem da sexualidade perpassa pela via da anatomia, reprodução e 

infecções sexualmente transmissíveis, um dos entrevistados cita a utilização, como 

método didático, a exibição de vídeos com imagens que aterrorizam. Negar 

atendimento a adolescentes desacompanhados, em desacordo com as diretrizes 

políticas, nacional e municipal, que recomendam que os adolescentes a partir de 10 

anos podem ser atendidos sozinhos. Restringir o acesso aos insumos de prevenção, 

como relatado por uma das profissionais entrevistadas, o cartaz pregado junto ao 

dispensador de preservativos em um centro de saúde, são fatos que evidenciam 

uma prática pautada na vigilância e controle dos corpos. A diversidade sexual não é 

ponto que se aborde livre e tranquilamente, para a maior parte dos profissionais 

entrevistados. Tal discussão pode ser omitida, tratada a partir da violência e bullying, 

com intervenções a partir de alguma brincadeira dos adolescentes. Percebe-se que 

tal abordagem é orientada pela escola, mas está implícita nas conversas a pouca 

aptidão dos profissionais de saúde para tratar o assunto. Tal realidade expressa a 

força da regulação cultural na vivência da sexualidade, conforme demonstra a 

literatura (BRASIL, 2010; D’ANDREA, 2014; FOUCAULT, 1988; KINSEY, 1953; 

WEREBE, 1998). 

 

5.1.4 Adolescência, relações de gênero e diversidade sexual 

 

Duas das profissionais entrevistadas realizaram trabalho de promoção da saúde nas 

escolas e mencionam uma orientação da educação para não abordar diretamente 

temas relacionados à diversidade sexual.  

 

 [...] dentro das oficinas tinha um tema que, que era para discutir essa 
questão. Entendeu? É... da diversidade de gênero. A gente tinha um tema 
que a gente ia discutir dentro da oficina, aí a nossa, a coordenadora da 
educação pediu para não fazer esse tema sozinho. Para ir abordando no dia 
a dia. [...] a gente não fez esse tema sozinho. No dia a dia quando o aluno 
coloca: Ah! Tal! É... ah! Aquele bichinha, aquele gay, como é que é? Aí a 



89 

 

 

gente coloca, né?! A questão da, dessa, da sexualidade de cada um 
(SIMONE, enfermeira PSE). 

 
[...] há um impasse muito grande em se discutir essa questão de gênero, 
isso aí é um bloqueio nisso, né? Apesar de que os alunos pediam, os 
meninos, os adolescentes pediam isso durante essas palestras que a gente 
fazia, sempre tocávamos nesse assunto, mas sempre tem que a escola não 
gosta que aborde muito, fica uma coisa meio que [...] (GABRIELA, pediatra 
de apoio). 

 
 

Identificar alunos com orientação sexual diferente da heterossexual foi mencionado 

por uma das entrevistadas, mas a abordagem não considerou esse aspecto da vida 

do adolescente. Os métodos contraceptivos e as IST são o principal foco da 

abordagem.  

 

[...] Já identifiquei um aluno homossexual. Mas a, abordagem é como o 
hétero. Você entendeu? E ele também não, não buscou nenhuma demanda 
comigo diferenciada, né?! A orientação foi natural (SIMONE, enfermeira 
PSE).  

 
[...] Você pergunta: Já iniciou a vida sexual? Usa algum método 
contraceptivo? Usa camisinha? Né?! É, você se previne? Você conhece um 
pouquinho sobre as doenças sexualmente transmissíveis? Você quer 
alguma orientação nesse momento? [...] independente do gênero e tal? É 
feita essa orientação, dessa forma. [...] foi colocado assim, olha, no dia a 
dia, se tiver falando de sexualidade surgir, se tiver demanda vocês vão 
colocando (SIMONE, enfermeira PSE). 

 

Uma das entrevistadas percebe a diversidade sexual e coloca que não é um tema 

abordado por ela, que não se sente preparada para tal discussão. Nota que tem 

alunos de diferentes orientações sexuais, mas não fazem perguntas acerca desse 

assunto. Em nenhum atendimento individual surgiu questões ou demandas sobre a 

diversidade sexual. Não é um tema que é abordado nas ações de promoção ou nos 

atendimentos e que ela pessoalmente não se sente preparada para tal abordagem. 

  

É um tema que eu não abordo, não tenho muito, como que eu posso te falar? 
É... é um tema que é difícil pra abordar, é um tema assim que eu não abordo, 
pra falar a verdade com você, na escola eu não me sinto à vontade pra falar, 
é um tema difícil. [...] porque é um tema assim, porque são crianças ainda, eu 
acho que é um tema muito pesado, é uma formação de opinião muito pesada 
pra você falar com meninos de 10, 11, 12 anos, por mais que já... eu não me 
sinto preparada pra falar sobre isso... não me sinto assim (NÍSIA, enfermeira 
PSE). 

 

Outras entrevistadas mencionam que as questões relativas à diversidade sexual são 

expressas por atos de violências e são tratadas no espaço escolar como bullying. 
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Observam que principalmente os meninos, quando um é mais efeminado, os 

colegas chamam de bichinha, criticam o modo de sentar, de falar. E a resposta da 

escola é solicitar às enfermeiras do PSE, que façam uma atividade sobre o bullying.  

 
Ó, na, na, nas, nas escolas que a gente, [...], a gente já foi trabalhar a 
questão do bullying, e o, e o bullying,  apareceu assim, não só, é..., pra 
questão de críticas ou de, ou de, da, da violência física mesmo, né? Já 
apareceu muito essa questão da violência verbal mesmo com relação às 
escolhas dos meninos. Então, as vezes aparece um ou outro ficar fazendo, 
é..., chacota né, com a escolha do outro. Mais... (OLGA, assistente social 
NASF). 

 
É... tipo assim... de um, de um, de um menino que, que é mais afeminado, 
que é, que tem uma característica mais feminina, de uma menina que é 
mais, que tem uma característica mais masculina... [...] Que a escolha é de 
cada um, né, e que também que, é um momento em que as vezes nem 
significa que aquela escolha é definitiva, que é pra próprio conhecimento de 
si mesmo do seu corpo e do relacionamento, que as vezes aquela escolha 
vai mudar depois. E que a gente, a gente trabalha muito essa questão do 
respeito, né? Do, do respeito à diversidade mesmo. Mais... (OLGA, 
assistente social NASF). 

 

O modo de tratar, ou não tratar, a diversidade sexual expressa o moralismo que 

estigmatizou o desejo sexual e condenou o prazer visto como perversão. E confirma 

que ainda hoje os avanços científicos na esfera da sexualidade encontram forte 

resistência e impossibilita revogar tabus e preconceitos (WEREBE, 1998). 

Parâmetros mais liberais no campo da sexualidade foram erguidos com a 

participação efetiva dos movimentos sociais, que sustentam discussões em que se 

colocam a favor da ampliação e problematização de temais sexuais como 

diversidades sexuais, contracepção, aborto e outros. Contudo, essas discussões 

não chegaram às práticas da saúde e da educação (WEREBE, 1998). 

 

Uma das enfermeiras do PSE entrevistada, aponta para uma boa acolhida da 

diversidade sexual entre os adolescentes, relata um caso e localiza os maiores 

problemas relacionados aos adultos. 

 

Olha, entre os colegas, eles são muito bem aceitos. Eu atendi no primeiro 
ano do PSE, na primeira escola que eu atendi, eu atendi uma menina. Eu 
ainda pensei assim: ainda bem que eu perguntei com quem que você 
namora. Não perguntei tipo assim: seu namorado? [...] Eu descobri que ela 
namorava uma menina, ela tinha 12 a menina tinha 13, e perguntei, como é 
que é essa questão dos colegas? Não, nossos colegas assim, super bem, a 
família dela já sabe. E eu estava conversando com ela essa questão, que 
ela estava meio com receio de contar para mãe dela, nessa que ela, tinha 
confiança que a mãe dela talvez não ia achar ruim. Porque ela sempre 
conta tudo pra mãe dela. Incentivei mesmo essa questão da, da, já que a 
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mãe dela era tão companheira, de conversar, de discutir essas questões 
com a família. Eu vejo que entre os colegas, o problema deles não é entre o 
grupo, não é entre eles, o problema são os adultos, né? Então assim, na 
escola sempre vejo, pessoal as vezes comenta: nossa, você viu fulano. As 
vezes o menino nem é. Nossa, fulano é muito afeminado. Nossa, você viu, 
aquele menino é gay. Eu já ouvi muito isso (ELIZABETH, enfermeira PSE). 

 

A diversidade sexual é percebida como uma possibilidade da sexualidade para um 

dos entrevistados, contudo, ele fala das contradições, que os tempos trazem 

mudanças e a diversidade está presente em todos os lugares, mas ainda existem 

tabus e preconceitos para falar sobre o assunto.  

 

Ah, eu percebo que ainda tem muitos preconceitos, muitos tabus em 
relação a isso. Eu trabalho em uma escola que eu faço palestra, é uma 
escola ligada à igreja católica, então, ainda tem muito. [...] a gente percebe 
que tem certa rigidez com o comportamento, [...] mas os tempos estão 
mudando, eu acho que ultimamente essa diversidade da expressão da 
sexualidade está sendo mais respeitadas, mas ainda tem, o Brasil ainda 
tem muitas contradições, né? Eu acho que o Brasil vai custar tempo ainda e 
muita conversa pra que isso não seja classificado como doença, como uma 
questão psiquiátrica, seja encarado como uma forma de manifestação da 
sexualidade mesmo e a gente saber diferenciar, né? Alguns casos são 
transtornos psiquiátricos, alguns casos não, aí você precisa de um 
background, de um apoio da saúde mental, mas aí o profissional tem que 
estar interessado em trabalhar com isso. Por sorte, a nossa colega de 
referência é interessada no assunto [...] Eu acho que ainda vai gastar 
tempo, pra nós entendermos mesmo e fazer de forma mais acessível 
(ARTHUR, médico de família – ESF). 

 

Mesmo com o reconhecimento dos direitos sexuais pelo Brasil, as contradições e 

violações de direitos estão muito presentes na vida de pessoas em função da 

sexualidade. A discussão acerca dos direitos sexuais trouxe à cena questões da 

sexualidade que separam sexo de reprodução. A discriminação em relação à 

diversidade sexual é outro ponto de obstáculo para os adolescentes homossexuais, 

bissexuais, travestis e transexuais. A diversidade sexual exige mudanças 

substanciais nos serviços e práticas dos profissionais da saúde e da educação 

(BRASIL, 2010b; CORRÊA et al., 2006; PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA, 2007). 

 

A uniformização escolar é uma maneira de silenciar, de deixar invisível a diversidade 

humana e sexual. O espaço escolar, como adverte Foucault (1988) fala 

incessantemente de sexo, toda sua arquitetura a serviço da regulação, da disciplina 

e ordenação. Se por um lado silenciam acerca do sexo e sexualidade, por outro 

falam o tempo todo de sexo, seja na construção arquitetônica que objetiva o controle 
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e vigilância, ou nos projetos de educação sexual que estimulam falas pautadas em 

conhecimentos ditos científicos para controlar os adolescentes (FOUCAULT, 1988).  

 

[...] a escola tem o uniforme, tem todo o padrão que tem que ir, então, 
dentro daquele ambiente ali eles não se comportam assim, sabe? É mais 
difícil ver, às vezes, você vê. Você vê, por exemplo, uma menina com o 
cabelo mais cortado, mais másculo, né? Mais é mais difícil, não é uma coisa 
muito comum não. Eu acho que não (NÍSIA, enfermeira PSE). 

 

A assistente social do NASF entrevistada acompanha o caso de uma adolescente 

com aparência masculinizada e sofreu discriminação no espaço escolar o que 

acarretou seu desligamento da instituição. O caso é conduzido por ela e a 

adolescente já está frequentando outra escola.  

 

[...] teve uma, tem uma menina que eu tava acompanhando. Mas que a 
demanda dela pra ela ter ido até a mim não foi, não foi via escola não. Ela 
foi no atendimento normal da enfermagem por questões dela lá de, de 
saúde clínica mesmo, e aí, a, a enfermeira identificou que seria importante 
ela ter uma abordagem nossa. Uma menina que estudava num, numa 
escola [...], e que ela fala que ela sempre foi muito masculinizada. Assim, 
ela gosta, né, ela, ela, ela gosta de se vestir como homem, tudo, como 
menino mesmo assim, gosta das atividades de menino, gosta de tudo de 
menino, né?  Tem, tem, a menina tem um namorado, uma namorada, então 
ela gosta de se vestir como menino. E aí ela falou que ela sofreu muito 
preconceito na própria escola. E aí ela me fala, né, que com dezenove anos 
ela não terminou o segundo grau porque ela não ficava a vontade de ir pra 
escola. Tudo que acontecia na escola, a própria, os professores, a equipe 
da escola mesmo, tudo achava que era problema dela, então ela já se 
sentiu discriminada (OLGA, assistente social NASF). 

 

Um dos entrevistados relata o acolhimento e atendimento a uma adolescente 

transexual, que ele conduz e maneja o caso com muito cuidado e delicadeza. A 

primeira atitude foi acolher a adolescente e convidar outros profissionais da ESF e 

da equipe de saúde mental para cuidar dela. Mesmo não citando a política nacional 

de saúde integral da população LGBT, ele atua de acordo com as diretrizes.  

 

A adolescente o procurou para tratamento de hormonização e continua em 

acompanhamento com a ESF e com a equipe de saúde mental. E fala que os 

rapazes têm buscado muito para tratamento de IST. 

 

E agora, o que a gente tá percebendo aqui na unidade, nós temos algumas 
meninas trans, alguns meninos trans, tem uma menina de 19 anos também 
que já está em processo de fazer, de entrar com a hormonização. [...] ela 
nos procurou, essa moça, relatando essa dificuldade dela. [...] já com a 
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proposta de que ela era uma menina trans, e daí eu compartilhei o caso no 
matriciamento com a nossa psiquiatra e com a psicóloga aqui da unidade e 
a assistente social e a enfermagem. Nós fizemos uma reunião, 
conversamos, e primeiro eu pensei em conversar com a psicóloga e com a 
psiquiatra no sentido de identificar se realmente era uma menina trans ou 
se tinha algum outro problema escondido ali, antes de referenciar a 
endocrinologia. [...] Bom, então, passado um ano com a psiquiatria e com a 
psicologia e com a gente, ela chegou à conclusão de que ela não é trans. 
Então, aí ela está em atendimento ainda (ARTHUR, médico de família – 
ESF). 

 
[...] Primeiro eu estava com aquela angústia assim, ela é trans ou não é 
trans? Depois eu pensei assim não, mas pra mim não vai contar, ela tá 
sofrendo ou não tá sofrendo? Tá sofrendo. Então o que eu posso fazer pra 
minimizar, dar um pouco de conforto? Aí no final das contas tá sendo ouvi-
la. Então, é claro que, nesse caso, tem medicação, então a gente tá 
fazendo o controle, mas isso aí é um desafio. No início, foi o primeiro caso 
que veio de adolescente, que o que a gente tem aqui são só de adultos, 
mas esse aí foi um caso mais marcante (ARTHUR, médico de família – 
ESF). 
 

O profissional fala de sua angústia e da importância de terem momentos de 

formação para que os atendimentos sejam mais pautados em construções e estudos 

e menos na intuição. Percebeu-se ainda uma certa confusão dos profissionais 

entrevistados acerca dos conceitos de relações de gênero e desigualdade, 

orientação sexual e identidade de gênero, o que ratifica a ausência de formação e 

necessidade desta. Tanto a formação acadêmica profissional quanto a formação em 

serviço deixam uma lacuna nos temas da sexualidade.  

 

5.2 Políticas de saúde 

 

5.2.1 O acompanhamento do adolescente  

 

No PSE as enfermeiras seguem um roteiro de saúde e apontam como uma primeira 

possibilidade de abordagem em saúde sexual e saúde reprodutiva. O foco principal 

é uma avaliação de saúde de cada escolar que deve ser realizada anualmente e se 

traduz em meta do programa. Os profissionais que atuam no PSE percebem como 

rotina o trabalho com adolescentes. No cotidiano realizam avaliações de saúde: 

verificação dos dados antropométricos, avaliação do crescimento e 

desenvolvimento, o peso, o cartão vacinal, aferição dos dados vitais e um dos 

campos da ficha de avalição é acerca da saúde sexual, uma pergunta acerca da 

relação sexual. 
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[...] minha rotina diária assim, é a avaliação dos alunos, que a gente tem 
uma meta, [...] tem uma meta que é atender 40 alunos por dia, e aí a gente 
faz uma avaliação da antropometria, cartão de vacina, dados vitais, falamos 
um pouco, nessa avaliação tem a parte da abordagem da relação sexual, se 
já começou a vida sexual, mas é só pra meninos acima de 10 anos que a 
gente pode fazer esse questionamento (NÍSIA, enfermeira PSE). 
 
[...] questão da privacidade, e que acaba as vezes atrapalhando a gente 
abordar essas questões. Né? Mas quando isso é permitido, no documento 
fala que a gente pode perguntar isso a partir dos dez anos [...] Mas também 
não é, não é um campo obrigatório (ELIZABETH, enfermeira PSE). 

 
 

A partir da prática dos atendimentos o médico da ESF percebe a importância de 

abrir espaço na agenda para atender adolescentes. Uma vez por semana reserva 

dois horários para adolescentes e semestralmente realiza palestras nas escolas 

para alunos entre o quinto e o nono ano do ensino fundamental.  

 

Bom, primeiro, no atendimento da medicina de família e comunidade, nós 
temos esse tempo reservado para os adolescentes e nós começamos a 
notar também que entre o ano de 2002 e 2003 o perfil de gestantes que eu 
acompanhava no pré-natal eram mulheres entre 25 e 39 anos e na última 
década esse perfil foi mudando, começamos a acompanhar cada vez mais 
gestantes entre 15 e 25 anos de idade, então, essa mudança no perfil foi o 
motivo pelo qual eu tentei abordar mais precocemente a questão da 
sexualidade e o alto índice de doenças sexualmente transmissíveis que a 
gente atende do pessoal (ARTHUR, médico de família – ESF). 

 

Essa percepção do Arthur acerca da gravidez na adolescência está de acordo com  

o indicador que mostra crescimento nas duas últimas décadas (BRASIL, 2010a). 

 

Os profissionais que atuam nas escolas e realizam avaliação de saúde relatam a 

ausência de um espaço reservado, que garanta sigilo e privacidade do atendimento 

o que compromete o exame e a relação do adolescente com o profissional. Para o 

cuidado em saúde do adolescente é necessário assegurar “privacidade e 

confidencialidade na relação com os profissionais de saúde como expressão de seu 

processo de individualização” (BRASIL, 2005; 2007; RUZANY, 2008)  

 

Acaba que dependendo da escola é muito complicado da gente abordar 
isso. Porque? Infelizmente, como as escolas, no momento da construção, 
física mesmo da escola... muitas vezes a gente não vê uma escola que tem 
um ambiente específico para o atendimento do PSE. [...] Então acaba que a 
gente as vezes atende numa sala muito pequena. As vezes quando eu 
estou conversando com o adolescente, vamos supor, a minha colega de 
trabalho, que é a minha técnica de enfermagem, ela está aferindo os dados 
de uma, existem vários adolescentes perto. Como que você vai abordar, 
não só sobre isso, as vezes é uma questão familiar que o adolescente 
apresenta. Uso de drogas. Como é que você vai conversar isso com o 
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adolescente, se tem outros colegas ali? [...] Porque é complicado essa 
questão da privacidade. É um problema que eu acho que a gente enfrenta 
muito no PSE (ELIZABETH, enfermeira PSE). 
 
É eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem é o espaço físico. 
[...] Então assim não tem privacidade, a gente não tem privacidade para 
conversar com o adolescente. Então isso também dificulta, né? Olha a sala 
que a gente atende. É essa aqui. Tá? (nessa hora a sala estava com uma 
profissional da escola; [disciplinária?] A sala estava com algumas crianças, 
uma chorando, porque a professora e essa profissional chamaram atenção. 
Muito barulho, pessoas entrando e saindo e a disciplinária conversando com 
algumas crianças. Até o final da entrevista foi assim) É... espaço físico. 
Então assim não tem privacidade, a gente não tem privacidade para 
conversar com o adolescente. Então isso também dificulta, né? Ele, ele é... 
se abrir com a gente, colocar as dificuldades dele. Que tem outras pessoas 
juntas, durante o atendimento. Né?! (SIMONE, enfermeira PSE). 

 

Os profissionais entrevistados se comprometem com os atendimentos de 

adolescentes e buscam realizar o cuidado mais qualificado possível. Apesar do 

envolvimento os profissionais relatam dificuldades no atendimento integral dos 

adolescentes. Os profissionais que atuam nos centros de saúde apontam uma 

sobrecarga cotidiana de atendimento de casos agudos na unidade. Os que atuam no 

PSE e NASF e realizam ações de promoção em SSSR com adolescentes nas 

escolas não os acompanham longitudinalmente, encaminhando casos identificados 

como críticos ou prioritários para as ESF. Segundo WHO (1995), tem-se um longo 

caminho a percorrer para que os programas nacionais ofereçam cobertura adequada 

a todo seguimento de adolescentes e jovens e para se declarar que estes 

programas estão integrados ao sistema de saúde, de maneira que proporcione 

acesso universal. 

 

Os profissionais que atendem nos centros de saúde demonstram uma pequena 

autonomia em relação à escolha de ações voltadas à saúde do adolescente e a 

construção de estratégias de trabalho. Algumas características dos profissionais e 

percepções acerca do contexto no serviço de saúde serviram para impulsionar a 

elaboração das propostas de trabalho com adolescentes. Ser professora 

universitária na área da saúde, trabalhar com educação em serviço, a percepção 

dos perfis das gestantes e de adolescentes que buscam o serviço para tratar IST 

são exemplos de tais características e percepções.  

 

Foi uma escolha minha mesmo, minha e da equipe. Nós começamos a 
fazer trabalhos de palestras em escolas em temas variados e nós notamos 
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que por própria demanda da escola também, que o tema da sexualidade e a 
adolescência, além de outros temas de cultura e tudo, a escola sempre 
demandava que nós fizéssemos sempre, porque tinha um bom respaldo dos 
alunos e tal e esse foi um dos motivos, mas também a percepção que as 
ISTs e gestação não planejada na adolescência também estava se tornando 
mais frequente, mudando um pouquinho o perfil epidemiológico de 
gestantes, que antes eram mulheres já com um relacionamento estável e 
com mais de 25 anos e que agora são mulheres solteiras, às vezes sem 
relacionamento estável e com menos de 20 anos, foi a percepção 
(ARTHUR, médico de família – ESF). 
 
[...] eu sou professora da faculdade [...] e lá a gente desenvolveu no ano de 
2010 ou 2012, por aí, [...] o trabalho PET2, né? Que é o Programa de 
Educação e Trabalho, que é do Ministério da Saúde e do Ministério da 
Educação juntos, uma parceria. Então, a gente desenvolveu um trabalho 
sobre a saúde do adolescente, uma visão multiprofissional. [...] um trabalho 
que é feito pela instituição de ensino com os alunos, um tutor que seria eu e 
com preceptores da rede, que são os funcionários da Secretaria Municipal 
de Saúde. Então, nós fizemos em dois centros de saúde, neste centro de 
saúde tinham 3 preceptores, profissionais daqui. Aqui a gente teve um 
preceptor que era assistente social, outro enfermeiro e psicólogo. E em 
outro centro de saúde, a gente teve uma pessoa do NASF e dois 
enfermeiros. [...] Então, poderia ser qualquer profissional da unidade. Junto 
com os alunos e esses profissionais a gente desenvolveu um trabalho de 
fazer uma abordagem pra saber o perfil do adolescente. [...] a gente fez um 
traçado sócio econômico deles, um perfil do adoecimento, da frequência à 
escola ou não, então, a gente fez tipo um retrato. E paralelamente a esse 
levantamento que a gente fez, a gente desenvolveu atividades junto com a 
escola onde a gente conseguiu localizar a maior parte desses adolescentes, 
porque os adolescentes vêm ao centro de saúde sim, mas vêm muito em 
situação aguda, então, a gente localizou eles dentro da escola. Foi o 
trabalho que a gente fez lá e dentro da escola, a gente fez uma avaliação 
clínica sumária, muito similar ao que é feito no PSE [...]. Então, a gente faz 
uma avaliação antropométrica, faz uma avaliação da visão, de cartão 
vacinal, então, fizemos toda essa leitura disso e trabalhávamos também 
com palestras na escola, de acordo com a demanda da escola que a gente 
ia oferecendo as palestras, então, a gente realizou várias e o tema, central, 
muitas vezes era essa questão da sexualidade, a questão de álcool e 
drogas (GABRIELA, pediatra de apoio). 

 

Atividades pré-estabelecidas do PSE e demandas das escolas sobrepõem ao desejo 

e autonomia dos profissionais entrevistados que atuam no NASF e no PSE. O 

trabalho destes fica circunscrito a atender solicitações da educação ou priorizar as 

metas de avaliação da saúde do escolar. No ano de 2015 as enfermeiras do PSE 

relataram a obrigatoriedade de desenvolver ações em saúde sexual, não sabem 

contextualizar tal solicitação. A priorização das avalições individuais dos alunos 

permanece, assim uma enfermeira do PSE articulou, com profissionais dos centros 

de saúde da área de abrangência das escolas, para que estes desenvolvem ações 

em saúde sexual.   

                                                           
2 PET Saúde, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. Instituído pela portaria Interministerial nº 421, 

de 03 de março de 2010 
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Eu gosto também, é uma coisa que eu gosto, porque é um tema que eu vejo 
que as crianças e adolescentes se interessam muito. Mas, às vezes, mais é 
por demanda, porque eles pedem, mas eu faço porque eu gosto também, 
igual eu faço com outras coisas e a gente da área da saúde tem com esse 
compromisso, o programa também tem esse compromisso de fazer a ação, 
de desenvolver promoção de saúde (NISIA, enfermeira PSE). 
 
[...] o principal do programa são as avaliações e aí pra segundo plano, vem 
as promoções, então, geralmente as promoções acontecem no segundo 
semestre (NÍSIA, enfermeira PSE). 
 
[...] já havia algum trabalho com, com, com essas, com essas, crianças e 
com esses adolescentes. Mais quando eu cheguei, todo mundo sabe um 
pouco do meu histórico de trabalhar com grupo que eu adoro. Eu adoro. Da 
promoção de saúde pra mim é, é, eu adoro, mesmo, é muito bom. Então, é, 
aí como já tinha essa demanda, [...] Aí, a, a equipe né, demandou que, que, 
eu, também tivesse alguma intervenção. E aí a gente começou a ver né, é, 
sentar com eles, as escolas, pra ver quais são os temas que eram 
prioridades para serem trabalhados e aí a gente desenvolve... (OLGA, 
assistente social NASF). 
 
Como o NASF é o responsável pela, por fazer as ações de promoção de 
saúde né, aí a equipe do programa de saúde na escola levanta alguns 
temas pra gente e aí sempre aparece a questão da sexualidade, sempre 
(OLGA, assistente social NASF). 

 
A primeira vez que eu fiz, porque hoje em dia é obrigatório. Toda escola que 
a gente atende que tenha adolescentes, a gente tem que terminar os 
atendimentos e fazer uma ação relacionada à sexualidade. [...] Tipo assim, 
obrigatória, é uma ação. Acaba sendo uma ação mesmo. Às vezes com 
uma turma. [...] É, as vezes acaba sendo assim, um horário com uma turma. 
É, então no ano passado mesmo acabou que a gente não teve condições 
de fazer essas ações. Porque? Que a é meta, é números, que acabaram no 
fim suspendendo todas as ações (ELIZABETH, enfermeira PSE). 
 
[...] Essa da sexualidade ela era obrigatória. Eu não sei qual programa que 
é a Secretaria de Saúde tem, se não me engano, com o Ministério da 
Saúde, que tem que fazer (ELIZABETH, enfermeira PSE). 
 
Não... Eu, eu, é... o PSE, a gente tem que desenvolver promoções da 
saúde. Existem indicadores no Ministério da Saúde, além de outras 
promoções que a gente fazia, tem umas que são de indicadores do 
ministério da saúde. E a promoção é, é nessa área ela é, ela é exigida pelo 
ministério, as vezes a própria prefeitura, as vezes a própria demanda da 
escola, né? [...] E a gente tem outras atividades que é o atendimento em 
promoção em saúde. Então nem sempre a gente desenvolve promoção em 
saúde, a gente procura parceiros pra poder fazer esse desenvolvimento, 
né? (MARÍLIA, enfermeira PSE). 

 

5.2.2 Atendimento dos adolescentes nos centros de saúde 

 

Nenhum dos entrevistados identificou um serviço de saúde que tenha uma proposta 

concreta de atendimento aos adolescentes. Nos centros de saúde as demandas dos 

casos agudos e crônicos são maioria. As epidemias, principalmente de dengue e 

H1N1, também atravessam o cotidiano do serviço e sobrecarrega os profissionais 
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nos atendimentos. A agenda para ações de promoção de saúde com adolescentes e 

até mesmo agenda programada fica suspensa, uma vez que não existe uma política 

de saúde do adolescente institucionalizada. 

 

Não. Pelo menos assim, os que... [...]. Mais, especificamente assim, não 
tem (SIMONE, enfermeira PSE). 
 
Eu não sei te falar isso, bem específico eu não sei te falar. [...]  Agora, eu 
não sei se tem um programa específico assim... (NÍSIA, enfermeira PSE). 
 
Nos três que eu tô né... Não, nada específico... (OLGA, assistente social 
NASF). 
 
Ah, tem alguns que tem grupos, né? Tem alguns que tem grupos. Grupos 
de adolescentes... Nem todos têm. [...] A maioria tem. Eles colocam muito 
da questão da frequência. Que, onde é, eles são inadimplentes, eles... não, 
não são frequentes. Não só na questão da sexualidade, até, a abordagem 
até de saúde física mesmo, e eles não, eles não conseguem uma adesão 
(MARÍLIA, enfermeira PSE). 
 
Alguns, alguns adolescentes, já falam, eu faço acompanhamento. As vezes 
tem adolescente que toma no caso anticoncepcional, e faz 
acompanhamento com a enfermeira da equipe, pega anticoncepcional, faz 
tudo direitinho. Mas a maioria não, não chega no centro de saúde. Não, não 
chegam a ir no centro de saúde. [...] (ELIZABETH, enfermeira PSE). 

 

Uma das entrevistadas analisa que além da inexistência de uma política de saúde 

para adolescentes, ela percebe a dificuldade dos profissionais da atenção primária 

de acolher e desenvolver um trabalho com adolescentes, o que dificulta o acesso 

destes às ações de saúde.  

 

Não, nenhum. Não, nenhum centro de saúde tem, eu te confesso que eu 
nem sei se tem, talvez assim, vontade de ter, vontade mesmo de ter, de 
falar assim, nó, vamos fazer? Vão. Não, acho que a maioria nem vai querer. 
Vai mandar aqui ó, algum profissional nessa área aí, vai sair todo mundo 
correndo (risos). Eles não querem. Né? Um dia a gente estava 
questionando, até a gerente do meu centro de saúde, ela tem essa visão, 
gente temos que com prevenção, a gente tem que trabalhar é antes deles 
chegarem aqui. Porque senão a gente vai ficar a vida inteira só atendendo o 
que? O agudo e o crônico, aqui ó. Então é só, só doença, só doença, a 
gente tem que mudar nossa mente. Mas eu acho que ainda é muito difícil, 
mesmo que seja no papel, o que muitos ainda queiram fazer, mas o centro 
de saúde, é difícil. Até os encaminhamentos que a gente faz, às vezes, tem 
adolescente que fala assim: já tive adolescente de 16 anos que falou 
comigo assim: centro de saúde falou assim, que não vai me atender sem 
minha mãe. Como assim não vai te atender sem sua mãe? Você pode voltar 
lá (risos). Nossa, eu fiquei brava, falei assim, você pode voltar lá.  Você 
pode voltar lá e fala dos seus direitos. Olha no estatuto da criança e 
adolescente fala que a partir dos 14 anos eu tenho direito de consultar 
sozinho, você não precisa de ter sua mãe. Você pode voltar lá. E se eles 
não te atenderem você volta aqui e fala comigo. Ela não voltou não, não sei 
se ela voltou no centro de saúde ou se, é, foi e conseguiu ser atendida, não 
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tive esse retorno dela.  Mais eles não atendem, tem muito centro de saúde 
que não atende. No meu centro de saúde, eles atendem, já vi adolescente 
lá no soro, sendo medicalizado. Né? (ELIZABETH, enfermeira PSE). 

 

Um dos profissionais entrevistados relata que a manutenção da ESF, que ele integra 

há muitos anos, contribui para oferta organizada de atendimento e ações de 

promoção para os adolescentes, o que não é realidade para todas as equipes do 

mesmo serviço. Os atendimentos individuais ficam circunscritos aos usuários 

georreferenciados para esta ESF. Relata que ainda atende situações de mães 

levando as filhas para ver se está tudo bem e algumas querendo saber se a filha 

ainda é virgem. Ele tem uma abordagem que credita à adolescente autonomia, 

escolha, garantindo assim uma abordagem que reconhece o adolescente como 

sujeito e sujeito de direitos.  

 

[...] Essa questão dessas palestras surgiu porque eu comecei a fazer há 
alguns anos atrás e continuei, mas eu creio que como eu estou na equipe 
há muitos anos esse tipo de trabalho tem uma latência maior, esse tipo de 
grupo, porque não tem muito cargo de profissional. A enfermeira que 
trabalha comigo na equipe, nós estamos juntos esse tempo todo, então, 
quando começou a estratégia de saúde da família a nossa equipe não 
mudou, até hoje são os mesmos profissionais, então alguns projetinhos a 
gente consegue ter uma latência, mas as outras equipes, com mudanças de 
profissional, aí é muito pontual a abordagem (ARTHUR, médico de família – 
ESF). 
 
[...] agora tem muita mãe que traz a menina no médico pra ver se tá tudo 
bem, pra... algumas mães ainda trazem na consulta médica pedindo pra 
checar se a menina é virgem ainda, aí eu tenho que trabalhar isso, pedir pra 
mãe sair, fechar a porta, conversar e, geralmente, em muitos casos, eu 
acabo não fazendo o exame físico e também não revelando isso, o que a 
gente faz às vezes é pactuar com o adolescente, sai com uma receita, mas 
às vezes sem falar com a mãe, aí às vezes é a individualidade da 
adolescente, e tem outros casos, claro, a gente vai olhar (ARTHUR, médico 
de família – ESF). 
 

 

A pediatra entrevistada aponta o planejamento familiar com uma possibilidade de ser 

esse atendimento sistematizado, porém, ela mesma conclui que não é um serviço 

muito divulgado para essa população. É um serviço que atende mais demandas de 

métodos cirúrgicos de anticoncepção.  

 

A gente faz aqui o planejamento familiar e a gente abre esse planejamento 
familiar pra qualquer busca dos adolescentes também. De vez em quando a 
gente, não é uma coisa muito frequente, mas de vez em quando a gente 
tem uns adolescentes que vêm se informar nesse grupo de planejamento 
familiar e aí são abordados vários métodos anticoncepcionais e fala que tem 
à disposição os preservativos, mas ele não é muito divulgado pra o 
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adolescente de modo geral não, ele é muito divulgado pra quem quer fazer, 
pra quem precisa fazer a... amarra essa participação no grupo a tomada de 
decisão de anticoncepcional, a anticoncepção cirúrgica, né? Que é a 
vasectomia e a ligadura, então, é muito amarrado nisso, então, o grupo de 
planejamento que poderia ser aberto [...] (GABRIELA, pediatra de apoio). 

 

Contudo, ela identifica mudança dos profissionais no serviço, após o projeto com os 

adolescentes na escola que resultou em maior acesso e atendimento integral dos 

adolescentes.  

 

[...] os profissionais relataram que houve uma mudança, uma procura, a 
própria visão do profissional mudou, hoje quando eu abordo um 
adolescente que vem aqui por um motivo agudo, faço uma abordagem 
mais integral. [...] Agora, aqui no centro de saúde, por exemplo, os 
anticoncepcionais e o preservativo, ele é colocado, mas isso é orientação 
em todos (GABRIELA, pediatra de apoio). 

 

Outro entrevistado coloca a pouca frequência dos adolescentes no centro de saúde 

e a busca por métodos contraceptivos se dá, na maioria dos casos, depois de uma 

primeira ou segunda gestação. E muitas vezes os adolescentes vão ao centro de 

saúde encaminhados pela enfermeira do PSE, exemplifica com um caso.  

 

É tipo o que eu te falei, é só quando eles tem necessidade; né? De colocar 
o método contraceptivo DIU, quando tem dúvida; né? Quando já tiveram 
filhos e, e já querem ligar. Entendeu? Aí que eles vêm no grupo. Entendeu? 
[...] Tem uma enfermeira (do PSE) que faz avaliação lá, mensal lá, dos 
adolesce, dos adolescentes e das crianças. Então qualquer dificuldade que 
ela tem, ela passa pro centro de saúde. Aí a gente aborda. Tem uma 
adolescente que ela falou que, doze anos, que já tinha iniciado a vida 
sexual e que não tinha ainda falado com a mãe e tudo. Aí a gente chamou a 
adolescente aqui, a gente falou que tinha... que tá muito presente; né? Né? 
Que, como que ela tinha doze anos; né? Então, aí a gente abordou assim 
duma forma que, a gente marcou uma consulta, lá com a pediatra; né? E a 
pediatra foi e abordou e conversou com a mãe; entendeu? Aí já  marcou 
com a ginecologista. Aí a ginecologista foi e iniciou com anticoncepcional; 
entendeu? Então, mas é uma conversa assim de ajuda mesmo, né? De 
apoio; entendeu? (PEDRO, enfermeiro PSF). 
 
Mas a gente perguntou antes pra adolescente; né? Se podia tá chamando a 
mãe e tudo. Aí ela concordou. Aí a pediatra foi, aí abordou (PEDRO, 
enfermeiro PSF). 

 

A ausência de uma política de saúde do adolescente aumenta a vulnerabilidade 

destes, uma vez que um número pequeno deles tem oportunidade de partilhar 

dúvidas, aprendizados, experiências acerca da sexualidade de maneira satisfatória. 

Mesmo existindo recomendações para os países implantarem programas de 

educação em sexualidade e na rede SUS-BH ter um programa reconhecido 
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internacionalmente, o "BH de mãos dadas contra aids", percebe-se que na prática 

cotidiana dos profissionais da saúde isso não se efetiva. O que falta para de fato se 

implementar programas e ações de acordo com diretrizes estabelecidas 

internacional, nacional e municipalmente? Este estudo indica que uma decisão 

política se faz necessário.   

 

5.2.3 Potencialidades e desafios no trabalho com adolescentes 

 

A priorização, a institucionalização de uma política de saúde do adolescente, com 

proposta de educação permanente dos profissionais perpassam pelas principais 

contribuições mencionadas por alguns profissionais. Nota-se na fala dos 

entrevistados o desejo de desenvolver ações mais qualificadas e a importância 

destas. Porém, a forma de organização da atenção primária, as prioridades impostas 

aparecem como obstáculos à sustentação de ações permanentes. Outro ponto que 

foi relatado por todos é a lacuna na formação que vem da formação acadêmica e 

perpassa pela educação em serviço, a importância e necessidade de momentos de 

formação e qualificação tanto para o atendimento dos adolescentes, quanto para as 

questões da saúde sexual e saúde reprodutiva.   

 

[...] É.. eu acho que assim, a gente precisa, se for trabalhar esse tema 
mesmo , é... de tá dando mais prioridade. Né?! Mas não a gente, aí tem que 
ser o sistema. Porque eu trabalho de acordo com, né?! Com, com o 
sistema. [...] (SIMONE, enfermeira PSE). 

 
[...] eu acho que precisa mais de uma, de uma... ai, como eu posso falar? 
De mais cursos mesmo sobre o tema, precisa mais é aperfeiçoamento 
sobre o tema, assim, sobre sexualidade. Porque é muita coisa que eu 
aprendi com a minha faculdade e que eu vou colocando em prática, que não 
tem nenhum curso a não ser esse de IST e aids, que ajudou muito, que foi 
um curso que eu fiz que ajudou muito, que partiu daí pra eu começar a fazer 
as ações, não tem mais, assim [...] (NÍSIA, enfermeira PSE). 

 
Olha, é, eu acho que precisaria primeiro, antes de chegar nos meninos, 
antes de simplesmente fazer as ações, capacitação profissional. Sabe? 
Porque você pegar um profissional, colocar um profissional pra falar com 
adolescentes, no caso, sendo que as vezes nem ele sabe como que coloca 
um preservativo, né? Assim, não só essa questão, estou pegando um ponto 
aí, né? É meio complicado. Eu estava lendo um documento, que foi firmado 
pela Secretaria de Saúde, questão de ministério, tudo, lá preconiza isso, 
que tem que ter capacitação permanente dos profissionais que trabalham 
no PSE (ELIZABETH, enfermeira PSE). 
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A sobrecarga de serviço e o atendimento de casos agudos no centro de saúde são 

apontados como dificuldades enfrentadas para realizar ações de promoção de 

saúde. Uma importante contribuição para o trabalho seria a inclusão no prontuário 

eletrônico da SMSA do protocolo do adolescente, uma divulgação ampla e inclusiva 

do planejamento reprodutivo para adolescentes, a importância de um trabalho mais 

amplo, para além dos adolescentes, com a comunidade em geral acerca de temas 

da sexualidade na adolescência. Fala da questão da religiosidade interferir 

negativamente nesta abordagem, que muitas vezes limita a discussão e oferta de 

atendimento e depois atende adolescentes que foram privadas de tal acolhimento, 

grávidas.  

 

Eu acho que, primeiro é a carga do pediatra, tô falando em relação ao 
pediatra. Eu acho que o trabalho do pediatra tá muito afogado nessa 
demanda aguda, ele realmente não desempenha a função dele que deveria 
ser de pegar, de trabalhar com esses grupos de risco, o adolescente, o 
menor de dois anos ou o escolar, lá na escola tentando levar essas 
palestras, essas discussões junto nas escolas, trabalhando nesse Programa 
de Saúde na Escola, eu acho que isso que o pediatra tinha que exercer, né? 
E não só ficar atendendo a essa demanda aguda, atendendo gripe, dengue. 
[...] Acho isso, acho que do sistema, esse sistema que a gente usa do 
prontuário eletrônico devia estar incluído o adolescente dentro desse 
prontuário eletrônico. Acho que deveria ter mais divulgação desse 
planejamento familiar que poderia estar divulgado pra todos adolescentes, 
nas escolas, colocar uma divulgação maior, também acho. Essas questões 
da cultura, da sexualidade, isso aí tem que ser sempre discutido, mas isso é 
uma questão muito cultural também, às vezes a sociedade tem que estar 
aceitando algumas coisas pra poder passar isso pros adolescentes, por 
exemplo, o anticoncepcional, vamos trabalhar isso na sua casa com seu 
filho, acho que precisa de mais divulgação, mudança da cultura mesmo, 
dependendo da religiosidade você não consegue nem abordar o tema, né? 
[...] às vezes que a família é muito religiosa e você não consegue... Ah, não. 
Isso lá em casa não tem. Não acontece. Já ouvi isso. É uma coisa mais 
difícil, essa abordagem é bem mais difícil, às vezes não consegue não. Às 
vezes depois aparece grávida, né? Porque não teve discussão, não teve um 
relacionamento transparente. Eu creio que tem que ter (GABRIELA, 
pediatra de apoio). 

 

Observa-se, a partir dos relatos dos profissionais entrevistados, ausência de 

autonomia destes para desenvolverem suas atribuições. Também a inexistência de 

um programa ou política de saúde do adolescente, saúde sexual e saúde 

reprodutiva efetivamente implantado. A abordagem orgânica, a manutenção de um 

discurso que reforça desigualdades entre gêneros, tabus, preconceitos e 

discriminação, a ausência de reflexão acerca das adolescências, da sexualidade 

separada da reprodução, dos direitos sexuais, direitos reprodutivos e direitos 
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humanos, refletem toda a discussão teórica realizada na fundamentação teórica. 

(ARIÉS, 2014; BRASIL, 2005, 2007, 2007b, 2009, 2010; CALLIGARIS, 2000; 

CORRÊA et al., 2006; CUNHA, 2014; FOUCAULT, 1988; LACADÉE, 2011; LE 

BRETON, 2016; NAÇÕES UNIDAS, 1994, 1995; UNESCO, 2010; WEREBE,1998). 

 

Estudos mostram que programas elaborados e efetivos podem diminuir informações 

erradas, ampliar conhecimentos corretos, debater valores pessoais e culturais, 

aumentar a possibilidade de escolhas livres e esclarecidas, problematizar 

percepções sobre grupo de pares, as convenções sociais e contribuem no diálogo 

entre pais e filhos e para redução de estigmas e preconceitos (UNESCO, 2010). 

 

5.2.4 As ações de promoção em saúde sexual e saúde reprodutiva  

 

Nas atividades desenvolvidas por todos os entrevistados, em parceira com as 

escolas, os temas de modo geral são solicitados pelos profissionais da educação, a 

sexualidade emerge como uma das principais demandas. E as respostas dos 

profissionais da saúde evidenciam uma biologização, inter-relação direta com a 

reprodução e com as infecções sexualmente transmissíveis.  

 

O médico entrevistado nos atendimentos de adolescentes utiliza como recurso de 

aproximação e abordagem a caderneta de saúde do adolescente. “Então, no 

atendimento aqui exclusivo do adolescente, nós temos a cartilha do adolescente e 

eu converso com eles basicamente questões do cotidiano, o cuidado com a saúde, 

da prevenção, promoção da saúde, basicamente isso” (ARTHUR, médico de família 

– ESF). 

 

Ele está há muitos anos no mesmo centro de saúde, apesar de focar na biologia tem 

uma sensibilidade e intuitivamente amplia um pouco as discussões para questões 

dos costumes dos adolescentes.  

 

A princípio eu só trabalhava, eu falava sobre adolescência em geral, aí eu vi 
que a escola pedia pra eu falar mais sobre sexualidade e algumas coisas 
como drogas, uso de piercing e as tatuagens, que é uma coisa mais dos 
costumes dessa geração e sobre a internet, né? Foi mais uma demanda 
própria vinda da orientação educacional da escola porque eles notavam que 
já tinha o programa deles trabalharem na escola, já vem no programa da 
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aula de biologia, então, o que eles percebem, eles trazem mais pra cá 
(ARTHUR, médico de família – ESF). 

 
E nas palestras, nós abordamos mais temas como a sexualidade, anatomia, 
gravidez, eu falo também sobre alguns tópicos que eles pedem como uso 
de piercing, tatuagens, costumes, drogas, a gente aborda mais isso 
(ARTHUR, médico de família – ESF).  

 

A percepção e fala do Arthur confirma os achados na literatura acerca de diferentes 

demandas dos adolescentes do sexo feminino e masculino. As construções sociais e 

culturais e as desigualdades nas relações de gênero estão expressas nessas 

solicitações (BRASIL, 2007). 

 
[...]  as meninas do nono ano têm mais questões relativas à contracepção e 
a própria sexualidade feminina e os meninos do quinto, sexto, tem mais 
curiosidades sobre anatomia, fisiologia, o que é e o que não (ARTHUR, 
médico de família – ESF). 

 

A metodologia utilizada por ele também é modificada de acordo com o contexto e as 

percepções do profissional entrevistado. Ele avançou no método, de palestras 

expositivas para rodas de conversa onde é dada voz aos adolescentes. Tal evolução 

se deu a partir da prática do médico, ele identificou a maneira que os adolescentes 

participavam e respondiam às atividades. Percebe-se que a evolução na dinâmica 

metodológica é construída intuitivamente. Dar a voz aos adolescentes é a chave 

para uma proposta mais eficaz, pois através da linguagem, da fala o sujeito 

adolescente pode construir um lugar para si e outras formas de laço com o outro. O 

uso das palavras possibilita a construção de respostas singulares do sujeito 

(CUNHA, 2014, LACADÉE, 2011; WEDEDIND, 1891).  

 

A percepção é que as palestras expositivas, que é uma fala muito longa 
com slides, com projeção de textos, fazia com que os meninos perdessem a 
atenção, eles começaram a ficar agitados, a distrair, a não concentrar. 
Então, a gente já percebia que eles começavam a não levar a sério, então, 
eu fazia uma pequena exposição sem texto, mais com fotos, e quando eu 
mostrava fotos de pubarca, telarca, ciclos menstruais, genital feminino e 
masculino, os termos corretos pra tentar mostrar um pouco de anatomia 
eles se desconcentravam, eles começavam a rir, depois eu deixava aberto 
pra perguntas e essas perguntas poderiam ser escritas, daí a gente 
percebia que muitas perguntas eram mais pra chocar, pra ver nossa reação, 
se eu tenho uma relação moralista, etc. Aí eu pensei e falei assim, isso aí 
não tá certo, vamos ver se eles conseguem falar. Daí a gente começou a 
fazer mais por um esquema de conversar um pouco sobre um tema e 
depois jogar pros meninos em uma roda de conversa, cada um relatando 
sua própria experiência, aí sempre um fala, os outros ficam mais tímidos, só 
observam, mas eu achei isso um pouco mais válido (ARTHUR, médico de 
família – ESF).   
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As ações desenvolvidas pelos entrevistados consideram a demanda da educação e 

a idade dos adolescentes. O formato de aula é o recurso mais empregado, alguns 

profissionais utilizam vídeos, imagens para iniciar uma conversa. As perguntas dos 

adolescentes são colocadas em caixinhas, sem o nome do aluno visando garantir o 

anonimato. Tal estratégia não contribui para que o adolescente se coloque, construa 

sua singularidade. O anonimato não dá voz a um sujeito, ao contrário mantém e 

reforça estigmas acerca dos adolescentes como não capazes de sustentar suas 

elaborações e o tabu acerca do sexual. A demanda vem dos profissionais da 

educação e não dos adolescentes e a resposta é dada a quem solicitou. Tal método 

contribui para sustentar uma pedagogia autoritária, expressa a inquietação de 

pedagogos e médicos com a descoberta da sexualidade dos adolescentes, sustenta 

a recomendação de vigilância e controle dos corpos, de uma sexualidade a ser 

prescrita como “normal” (CALLIGARIS, 2000; FOUCAULT, 1988; GRILLO et al., 

2012; LE BRETON, 2016; WEREBE, 1998). 

 

Junto com a escola. Eu sento e vejo qual a faixa etária que eu vou trabalhar, 
né? Faço um estudo e vejo qual a faixa etária que eu vou trabalhar, qual 
que é o interesse da escola, qual que é a demanda que a escola tem, né,? 
Assim, que, que eles percebem, porque eles estão com os alunos tempo 
inteiro, num é o meu caso, né? Eu tô cada dia com um então, e é muito 
rápido, num pra eu perceber alguma coisa. Qual que é a demanda que a 
escola apresenta? (MARÍLIA, enfermeira PSE). 
 
[...] varia muito de escola pra escola. Mas é, esse último que eu fiz agora, 
eu fiz uma, uma abordagem de é, trabalhar com eles com palestras, é, mais 
com eles perguntando, e, palestra, é, é, conversa, né? Conversado com 
eles, não eu chegando lá na frente, mais com slide, demonstrando, na, as 
pessoas nessas mudanças. A parte da, a, sexual, mesmo, eu trouxe, 
condom, trouxe pílula, trouxe DIU, trouxe a, a, a pelve do centro de saúde, 
trouxe o material que eu consegui, o centro de saúde trouxe um álbum 
seriado, eu trabalhei com eles nisso, dando pra eles manusear, pra eles. [...] 
E a terceira parte eu fiz com eles um quesito, um questionário, pra eles, pra 
eu saber o que que eles tavam, até onde eles sabiam de doença 
sexualmente transmissível. E fui, mais, fiz uma caixinha, eles colocaram, 
desde o início, antes de iniciarmos as palestras nós fizemos uma caixinha. 
[...] uma caixinha colocamos na sala pra eles colocarem as perguntas que 
eles queriam. Pra eu saber mais como que eu iria abordar aquilo que eles 
estavam, de conhecimento, aquilo que eles não estavam. Entendeu? Aí 
nessa caixinha, aí quando foi no final, eu fui respondendo todas as 
perguntas que estavam nessa, como se fosse uma urna, pequenininha, eles 
ficam muito tímidos, eu fui respondendo todos os questionamentos que 
estavam lá  (MARÍLIA, enfermeira PSE). 
 
Sempre de acordo com o interesse da escola. A escola seleciona os temas 
(GABRIELA, pediatra de apoio). 
 
Geralmente é assim, primeiro tem que ter a faixa etária porque sexualidade 
você tem que saber primeiro a faixa etária pra depois ver o que você vai 
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abordar e aí, geralmente eu começo falando, meninos de 10, 11, 9 anos 
assim, que tá saindo da fase de criança e passando pra fase de 
adolescência eu começo a abordar mais sobre o corpo humano, começo a 
falar do corpo, das alterações, da diferença do corpo da menina pro corpo 
do menino, começo a falar da puberdade. Aí eu geralmente levo Datashow 
com trabalho de PowerPoint com aulinha [...] coloco pra eles uma caixinha, 
porque eles não gostam de levantar o dedo e perguntar, porque fica com 
vergonha e tal. [...] o centro de saúde tem aquele planejamento familiar, 
aquele cartaz, não sei se você já chegou a ver, é um cartaz que tem do 
corpo, um cartaz que tem as figuras do corpo, da vagina, do pênis e aí eu 
levo isso também nas apresentações [...] (NÍSIA, enfermeira PSE). 
 
[...] mas o que eu achei mais interessante é depois a escola pedir um 
retorno deles, um feedback escrito. O que eles acharam, como se fosse 
uma resenha dizendo o que eles aprenderam, o que eles gostariam que 
fosse falado, muitos ainda usam o esquema do papelzinho, eu ainda deixo 
aberto isso, sem precisar se identificar e aí eu comecei a responder tudo, 
mesmo se fosse uma pergunta [...] Eu respondia (ARTHUR, médico de 
família – ESF). 

 

Uma das entrevistadas, como estratégia metodológica, utiliza vídeo e aponta uma 

pequena ampliação da abordagem biológica, com conteúdo que traz uma discussão 

acerca de gênero, como modos de ser homem e mulher. Contudo, no momento da 

discussão as IST, os métodos contraceptivos voltam ao foco.  

 

[...] eu tenho uns videozinhos também que eu gosto de trabalhar, que eles 
gostam muito porque essa parte lúdica essa idade gosta muito. [...] É um 
vídeo que fala da puberdade, da transformação do corpo e aí tem outro que 
fala da diferença de gênero, homem, mulher, como mulher pensa, como 
mulher age, como que o homem age, a diferença né? Que não só o corpo, 
mas o jeito de agir, o jeito de se comportar na sociedade é diferente, é bem 
legal [...] Mas aí na hora que você abre a pergunta vem pergunta assim, 
você fala, nossa! Eu podia ter trabalhado aqui doenças sexualmente 
transmissíveis, eu podia ter trabalhado aqui métodos anticoncepcionais. 
Geralmente vai pela faixa etária, meninos mais novos, 10 anos, começo 
com essa metodologia, aí já 14, 15 anos eu já começo mais com outra 
metodologia, falando mais, porque já não interessa muito pra eles falar da 
transformação do corpo, falar da puberdade, eles já querem saber de sexo, 
de métodos anticoncepcionais, de doenças sexualmente transmissíveis, aí 
eu já entro mais direto assim, sem saber muito como tá a informação deles, 
porque eu já sei que 14, 15 anos já tá praticando, hoje em dia já tá numa 
fase mais avançada nisso, mas geralmente é assim (NÍSIA, enfermeira 
PSE). 

 

A enfermeira do PSE, a partir de uma autorização da educação elabora um projeto 

para trabalhar as questões relativas à sexualidade, saúde sexual. Os temas não 

extrapolam os mencionados anteriormente, a abordagem é do orgânico. Porém, ela 

busca uma metodologia participativa, que visa a construção do saber pelo próprio 

sujeito adolescente, contudo as temáticas já são pré-estabelecidas. Retrata a 
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concordância, aceitação em falar do sexo não para condenar, recriminar ou 

consentir, mas para regular (FOUCAULT, 1988; WEREBE, 1998). 

 

[...] quando foi no ano passado a nossa coordenação da educação, falou: 
“olha, bom, pode trabalhar esse tema”. Aí nós passamos o mês de janeiro 
no ano passado, que eram nossas férias, elaborando um projeto. Esse 
projeto tem, ele é constituído de sete oficinas, com duração de cinquenta 
minutos cada uma e aí a gente começa falando da sexualidade, né?! Como 
que ela desenvolve, né?! Começa a falar, tá?! E são oficinas assim, que tem 
uma metodologia bem participativa, a gente procura assim que eles 
mesmos construam o conceito deles. E daí a gente fala da sexualidade, das 
mudanças corporais que ocorrem, né?! Na, na adolescência. Aí a gente 
passa a falar da, da gravidez na adolescência, das, dos métodos 
contraceptivos. É...(pausa) é.... os temas são mais ou menos dentro, dentro 
dessa problemática toda. [...] Foi mais uma visão nossa mesma, entendeu? 
No dia a dia, dessa necessidade dos adolescentes [...] (SIMONE, 
enfermeira PSE). 
 
A puberdade, na puberdade, justamente, na puberdade. O que, como é que 
essas mudanças ocorrem, por que que ocorrem, pra que que ocorrem, 
entendeu? A questão dá, dá menstruação, da menarca, né? É... a questão... 
dos pelos... sabe? (SIMONE, enfermeira PSE) 

 

A escola como espaço de regular, restringir as manifestações da sexualidade. A 

relação da imagem na internet, as brincadeiras nos banheiros são abordadas 

visando restringir os jogos sexuais e a exibição do corpo, o modo de vestir-se. Uma 

representação clara da desigualdade de gênero, o menino no banheiro, a menina 

exposta nas redes sociais. As situações não são debatidas no contexto social, 

cultural, na percepção de meninas e meninos acerca da sexualidade, das relações 

de gênero. Os temas são abordados de modo a regulamentar condutas, 

ordenamento social do sexo, leis não escritas da moral atual, mas a mais imperativa 

e acatada de todas (ARIÈS, 2014; D’ANDRÉA, 2014; FOUCAULT, 1988; WEREBE, 

1998). 

 

[...] a escola começa a falar: ah, o menino as vezes né, tá tendo, fazendo 
algum ato dentro do banheiro, então tem que trabalhar um pouquinho mais 
isso, ou então ah, fica então assediando um pouco a meninas, então... Aí a 
gente vai... É... A questão do banheiro a gente trabalha muito quando a 
gente vai trabalhar a questão do corpo, e a gente diz o que? O corpo é seu, 
você cuida dele, essa, a parte do autoconhecimento do corpo é 
superimportante mais que não, que você não faça na escola, né. Então a 
gente conversa, que é importante ele se conhecer, né, se tocar e tudo, é 
importante, mas a gente fala, né? Que o espaço escolar é outro espaço, 
então se ele tiver na casa dele, né, porque os meninos as meninas e 
meninos, né, adolescentes tem isso mesmo, e é importante a descoberta do 
corpo (OLGA, assistente social NASF). 
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[...] eu trabalho muito isso num tema que a gente faz, da questão da 
exposição do corpo nas redes sociais, então a gente trabalha isso né. É... 
evitar também de colocar muita, né, foto que, que, que, que que instigue. 
Não que, não que a mulher tenha que se podar do que, do que se vestir, 
num é isso, mas a vezes é porque num tá nem vestida, né. As vezes a 
exposição é tão grande, e que a gente sabe que se é uma pessoa, um, um, 
um adulto, a forma de lhe, lidar é outra coisa, mas a gente tá falando de 
criança e adolescente, que as vezes estão se expondo muito né (OLGA, 
assistente social NASF). 

 

O orgânico, as doenças são temas amplamente abordados, o que também retrata a 

biologização do sexual, a regulação, o sexo tratado nas entrelinhas como perigosa 

ameaça à vida. A repressão da sexualidade é o recado dado a todo o momento nas 

intervenções propostas. Abordar temas acerca da sexualidade via prevenção de 

doenças, assim como a campanha do MS de vacinação contra o HPV - Papiloma 

vírus humano, desencadeou ações de prevenção com as adolescentes nas escolas. Uma 

das entrevistadas relata a ação para as meninas, o que retrata uma abordagem de 

gênero que reforça desigualdades, que responsabiliza as mulheres pelo planejamento 

reprodutivo, cuidado com o corpo e prevenção de doenças. Ações que não interrogam a 

condição social da mulher, não contribuem para promover a equidade entre gêneros, 

condição indispensável para melhoria da qualidade de vida e saúde (ARIÈS, 2014; 

BRASIL, 2010; D’ANDRÉA, 2014; FOUCAULT, 1988; NAÇÕES UNIDAS, 1995; 

WEREBE, 1998).  

 
[...] ano passado, a gente trabalhou muito HPV, ano passado e ano 
retrasado que começou a vacina aí o público alvo foi só as meninas que iam 
vacinar. E aí a gente pegou só essa turminha de meninas de 9 a 14 anos e 
esse a gente fez, [...] fiz em todas as escolas e aí falava sobre a vacina, 
falava sobre a doença, a importância e aí surgiam outros temas, outras 
perguntas e a gente ia responder (NÍSIA, enfermeira PSE). 
 
No ano passado o que nós trabalhamos muito ano passado e ano atrasado, 
na questão da vacina do HPV, né? Você trabalha a sexualidade nessa 
questão do, nós aqui na (regional), eu e a (minha colega), fizemos em cada 
escola, pegamos todos os alunos da faixa etária, pegamos só os alunos da 
faixa etária, para o HPV. Pra. Pra, vacinar. Pegamos dois anos seguidos. 
Pegamos esses alunos e trabalhamos com ela, né, nem, em função da 
vacina do HPV, nós trabalhamos a sexualidade e chegamos à prevenção 
que é a vacina do HPV. Então, a gente acaba desenvolvendo de uma forma 
ou de outra. Né? (MARÍLIA, enfermeira PSE). 
 
Teve sobre HPV, a gente teve encontro que falou sobre HPV, me lembro 
que foi na época que foi lançada a campanha e aí tinham aquelas dúvidas e 
a gente ia nas salas esclarecendo (GABRIELA, pediatra de apoio). 

 
Percebe-se que não há uma estratégia de trabalho sistematizada, nem pelos 

profissionais ou equipes. As atividades acontecem dentro das demandas e 
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possibilidades de cada escola e dos profissionais da saúde. As abordagens são 

muito mais intuitivas, não são planejadas, estruturadas e não estão em consonância 

com as diretrizes internacionais, nacionais e municipais. A média é de três encontros 

com cada turma, podendo chegar um ou dois encontros com um grupo de 

adolescentes.  

 

 [...] uma média assim, geralmente são três encontros que eu consigo fazer 
com cada grupo. Geralmente são três. Tem alguns que só da pra fazer um e 
aí a escola tem muito disso, horário, dia de prova, então, pede, mas às 
vezes, não dá pra fazer, entendeu? Essas são as dificuldades, eu acho, 
assim (NÍSIA, enfermeira PSE). 
 
Então normalmente, a gente tira assim, é, esse ano a gente vai desenvolver 
três encontros nessa turma, por exemplo. É, aí a gente faz em torno de dois 
ou três encontros por cada turma. [...] porque, que que acontece, a gente 
tem uma carga horária que não nos permite assim, ter, é, uma frequência 
assim, ai, toda sema, todo mês na escola, a gente num consegue fazer isso 
(OLGA, assistente social NASF). 
 
Aí, no primeiro momento foi isso, tabagismo com pouco de enfoque em 
drogas e gravidez na adolescência. É os dois temas que a gente abordou. 
Não deu pra abordar mais temas [...] (PEDRO, enfermeiro PSF). 
 
Geralmente dois encontros com a mesma turma e como se repete todo ano, 
a gente vê essa turma crescer, então um menino vai à palestra e tá na 
quinta série, no outro ano tá na sexta, na sétima, então, eu vejo que os 
meninos do nono ano, como eu já estou conversando com eles há cinco 
anos, as perguntas já são mais... (ARTHUR, médico de família – ESF). 
 

Dois dos entrevistados trabalham na mesma ESF e elaboraram um projeto com 

alunos de cursos de graduação na área da saúde, de uma instituição de ensino 

superior, na qual a pediatra é professora universitária. Os temas foram pensados 

pela equipe que conduzia o PET. Cada região do Brasil tinha uma lista de temas e 

os municípios levantavam suas demandas e encaminhava ao MS em acordo firmado 

entre este e as secretarias municipais de saúde. A equipe da instituição de ensino 

superior participou de uma seleção aberta para o PET e o projeto de saúde do 

adolescente apresentado foi aprovado. A partir desta aprovação a professora 

universitária e médica da rede SUS-BH articulou com os centros de saúde, 

profissionais e com as escolas que participaram do projeto. O objetivo era trabalhar 

saúde dos adolescentes e o projeto foi desenvolvido em escolas públicas. A 

proposta consistia de uma avaliação clínica, nos moldes da avaliação do PSE e 

ações de promoção, estas últimas eram definidas com a escola, a partir de temas 

escolhidos pelos profissionais da educação.  

 



110 

 

 

Bom, por exemplo, a escola define mais ou menos os temas e não só no 
PET, mas, por exemplo, durante o ano passado que a gente já tinha 
terminado o PET, a gente continuou com esse trabalho nessas escolas, 
principalmente nessa que eu tô próxima porque eu, sendo a professora dos 
alunos das (instituição de ensino superior), eu desenvolvo esse trabalho lá 
na escola (GABRIELA, pediatra de apoio). 
 
Bom, foi o desenvolvimento corporal, gestação, a gente abordou sobre a 
sexualidade [...] A gravidez na adolescente, que é um dos temas mais 
importantes que leva ao aborto, que leva à ruptura da vida do adolescente, 
o rompimento daquela adolescência normal desde que a menina engravida, 
a vida dela muda, então, a gente discutia muito essa questão muito em 
rodas de conversa e não adianta a gente levar o tema todo prontinho não 
porque a conversa tomava outro rumo, então, era muito isso (GABRIELA, 
pediatra de apoio). 
 

Percebe-se que mesmo num trabalho planejado pelos profissionais da saúde, as 

ações de promoção são definidas e propostas pela educação. Concebe-se à ciência 

a incumbência de produzir discursos verdadeiros acerca do sexo. Um ordenamento 

quanto ao essencial do sexo, o poder-saber, um discurso rigorosamente oposto a 

vivência da sexualidade, as experimentações. O pano de fundo das demandas 

apresentadas pela educação e acatadas pela saúde é acompanhar sem descanso, 

vigiar, disciplinar, controlar, administrar os corpos. A adolescência é percebida, por 

uma pedagogia autoritária, como uma fase de perigo (FOUCAULT, 1988; LE 

BRETON, 2016). 

 

Uma entrevistada aponta uma intervenção da escola nas atividades que serão 

realizadas pelos profissionais da saúde e os alunos da faculdade que participam do 

projeto. A coordenação da escola, antes do encontro com os alunos, avalia o 

material que será utilizado, faz cortes no material e orienta a abordagem que deve 

ser dada a cada assunto. Parece que ainda hoje subentende-se que falar sobre 

sexualidades, adolescências, a vida, irá estimular a precocidade da vivência da 

sexualidade e ou atitudes tidas como irresponsáveis (UNESCO, 2010). 

 

[...] Então, a escola seleciona os temas, a gente mostra o que a gente fez 
com os alunos para uma equipe lá que é a coordenação da escola, o 
monitor do PSE, então a gente mais ou menos, como que vai ser essa 
apresentação. E tem uma certa, é... censura pra discutir determinados 
temas. Ah, tá, nós podemos discutir a sexualidade, mas não mostra a figura 
do pênis e nem da vagina não, nem da vulva porque isso pode trazer 
complicação. Então, tem uma certa restrição a isso. Ah, vamos debater a 
questão dos gêneros, menino com menino, menina com menina... Não, ó, 
vamos comentar que talvez exista... Os alunos, eles fazem toda essa 
apresentação em PowerPoint, eles não tem censura, eles colocam tudo e aí 
eles não gostam muito de sofrer essa censura, então eles colocam de uma 
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outra maneira, mais suave, mas sem entrar em muitos detalhes, eles 
gostam de dar um toquezinho, vamos dizer assim. A escola pede, ah, não 
vamos entrar muito no assunto não, mas eles acabam que dão uma 
sugerida durante as discussões, vamos dizer assim (GABRIELA, pediatra 
de apoio). 

 

Um dos profissionais utiliza como estratégia imagens com a expectativa de causar 

um certo terror. Qual mensagem se propõe transmitir ao adotar esta abordagem? As 

ações e “discussões” têm sempre um caráter repressor, seja pela interdição dita ou 

por recados nas entrelinhas.  

 

Que a gente queria assim, é um tema assim, de fácil entendimento, né? 
Que os adolescentes é, não ficavam tão dispersos na hora, né? É, um vídeo 
assim, com imagens bem marcantes, né? Assim... do pulmão todo é escuro, 
né? Por que.. do fumo, né? É... as estatísticas fala que quanto, né? Que se 
a população fuma tem mais chance de ter infarto, AVC. Entendeu? Mais 
assim, mais imagens assim fortes. Entendeu?  (PEDRO, enfermeiro PSF).  

 

Abordar de maneira superficial os assuntos propostos para as atividades de 

promoção à saúde é percebida como fator de proteção para o profissional ao 

trabalhar com temas relacionados à sexualidade. 

 

Então a gente tenta abordar assim da maneira superficial; né? Porque se a 
gente for aprofundar muito, pode ser que alguém interprete como que a 
gente tá incentivando a atividade sexual; entendeu? Então, lá na pesquisa a 
gente discutiu que a gente ia abordar mais superficialmente (PEDRO, 
enfermeiro PSF). 

 

Nota-se, como apontado na literatura, dificuldade de muitas pessoas, inclusive dos 

profissionais da saúde, em realizar propostas de educação em sexualidade com 

isenção, ausência de pré-julgamentos, contribuindo para a formação cidadã dos 

adolescentes. Pode ser por não estarem convictos desta necessidade, por não se 

sentirem confiantes e hábeis para tal, por não estarem qualificados e preparados 

para o que e o como transmitir ou ainda por vivenciarem conflito com as temáticas 

propostas. Contudo, uma educação em sexualidade emancipatória, libertadora ainda 

não é o que se percebe na prática (D’ANDRÉA, 2014; UNESCO, 2010). 

 

Buscar espaços coletivos para desenvolver trabalho de promoção da saúde, 

trabalhando numa perspectiva de saúde coletiva contribui para que os adolescentes 

se situem individualmente dentro do contexto em que vivem. A promoção da saúde 
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deve realizar intervenções que proporcionem aos adolescentes adquirir 

competências e autonomia na sua vida (MEIRELLES; RUZANY, 2008). No entanto, 

os entrevistados mostram um cenário de cerceamentos, imposições de limites e 

ausência de estrutura para se desenvolver um trabalho que de fato tenha 

efetividade. As escolas, pelos relatos dos entrevistados, é uma porta não tão aberta 

a uma troca e parceria. A educação apresenta demandas à saúde e dita a forma que 

os profissionais devem trabalhar. O que chama atenção da pesquisadora, como um 

profissional sem autonomia poderá contribuir para formação autônoma de 

adolescentes? 

 

Os entrevistados acreditam na importância do trabalho de promoção da SSSR. Uma 

das entrevistadas aponta a idade que prefere trabalhar e a dificuldade de 

desenvolver atividades educativas com os adolescentes mais velhos. Tal preferência 

retrata o que Le Breton (2016) diz acerca da idade que os pedagogos temem, por 

ser uma fase na qual não podem prever, como na infância, os comportamentos dos 

alunos.  

 

Demais, demais, demais, né? Porque a sexualidade é a base da vida da 
gente, de qualquer ser humano. Né?! (SIMONE, enfermeira PSE). 
 
Nossa, é muito importante. Muito, muito assim, eu acho muito importante 
porque eles adoram e é um assunto que interessa, às vezes você vai falar 
de outro tema e você não nota tanto interesse quanto quando você vai falar 
de sexualidade. [...] eu acho que a faixa etária melhor pra se trabalhar 
sexualidade, pra introduzir, é essa faixa etária, 9, 10, 11, 12 anos, que é a 
fase que eles estão aprendendo, que eles não conhecem, eles têm dúvidas 
e eles se interessam pelo assunto. Porque quando você já chega nessa 
faixa etária de 14, 15, 16, 17, eles já acham que tudo que você está falando 
é bobeira, eles não veem com tanta importância que aquela faixa etária de 
meninos menores dão, assim (NÍSIA, enfermeira PSE). 

 

A assistente social entrevistada fala do reconhecimento da necessidade de ações 

em SSSR, aponta o despertar da sexualidade nesta fase da vida, a importância de 

ter acesso informado aos meios e métodos para evitar uma gravidez, e como utilizar 

um preservativo. Percebe a importância de o tema ser tratado por profissionais da 

saúde e correlaciona a dificuldade dos pais e adolescentes conversarem acerca da 

sexualidade. E indica que o trabalho realizado precisa ser qualificado. 

 

É..., eu acho que é importante porque é igual eu te falei, é o início né? É o 
pré-adolescente e o adolescente é a descoberta do corpo, a questão da 
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informação as vezes a gente acha que ele tem muita informação, mas as 
vezes ele tem a informação, não sabe o que que vai fazer com ela. Então 
assim, as vezes sabe que tem um método contraceptivo, sabe que tem a 
camisinha, mas as vezes não sabe como usar. É..., tem informação em 
casa, pelo familiares, as vezes tem as vez não, né? E nem sempre aquela 
informação é a mais correta porque sempre tem o tabu da família de 
conversar sobre isso. Então é um espaço aberto que eles têm né. Porque 
na verdade se a gente, pensar a gente, nós, como que a gente teve 
informação sobre a sexualidade. Foi com, com colegas né, com amigos 
assim, que cê vai trocando informação, e com a vivência. É muito raro 
alguém que falar assim, que, sentei com meu pai, com minha mãe que 
conversou comigo sobre isso, então assim, que espaço que eles teriam a 
mais? Além da vivencia, além dos colegas. Um profissional. Um profissional 
pra te orientar, pra te, as vezes uma, um, uma coisa simples que tá 
acontecendo no corpo dele pode ser uma coisa que mereça realmente uma 
atenção, e se ele num souber de nada, num sabe nem onde recorrer. Eu 
acho que é importante sim, mas a gente tem que melhorar muito (OLGA, 
assistente social NASF). 

 

Para uma das entrevistadas seria importante se fosse realizado de maneira 

sistemática e permanente, e alerta para a importância de vínculo transferencial entre 

profissional e adolescente, para que se possa chegar a resultados mais efetivos. 

Mas acredita que o que é possível realizar contribui ao menos como informações 

seguras para essa população.  

 

Se fosse abordado de outra forma eu acho que sim. Eu acho que tinha que 
ser um trabalho contínuo.  Num dá pra você ir lá, conversar com o menino 
duas, três vezes, acabou. Não. Isso tinha, pra você criar um vínculo, você 
tinha que criar um vínculo. Esse menino tinha que confiar em você. 
Entendeu? Eu acho que a partir daí, ou seja, a gente teria um resultado. [...] 
Não adianta nada chegar lá e blablablablabla [...] Então acho que é o 
vínculo que é muito importante (MARÍLIA, enfermeira PSE). 
 
[...] tinha que ter, acho que cê tinha que ter um trabalho mais... É, é, como 
que se diz, institucionalizado (MARÍLIA, enfermeira PSE). 
 
[...] dentro do que é possível e até um pouco mais além do que é possível a 
gente continua tentando. Mas eu não tenho expectativa assim, de ver 
assim, essa situação né? Falo assim, olha que resultado! Ver o resultado 
positivo, um resultado abrangente. Um resultado individual, sim, mas 
abrangente, não (MARÍLIA, enfermeira PSE). 

 

Marília aponta para um importante aspecto do trabalho em saúde, a importância do 

vínculo. As informações sobre fisiologia, gravidez, dos métodos contraceptivos são 

parte do processo de construção do conhecimento, contribuem na construção da 

autonomia de cada sujeito. Contudo, esse processo é muito complexo e demanda a 

criação de vínculo com o outro, de uma relação de confiança mútua, respeito e 

afetividade, possibilitando que temas da vida emerjam nos atendimentos. A 

sexualidade é um desses temas que pode ser tratado com naturalidade, serenidade, 
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maturidade, sem julgamentos e repressão. Faz-se necessária uma visão mais 

humana e profícua da sexualidade, menos atravessada de tabus, preconceitos e 

opressões. Quando se renuncia ao aconselhamento, à prescrição, a ditar o certo e o 

errado, o encontro torna possível a transmissão. É necessário levar em conta que a 

sexualidade humana, a despeito de estar consolidada no biológico, é humana em 

sua estrutura (BRASIL, 2007, 2010; CORRÊA et al., 2006, FIGUERÓ, 2009; 

NAÇÕES UNIDAS, 1995; UNESCO, 2010; WEREBE, 1998). 

 

Apesar da dificuldade, do pouco que é realizado, dos obstáculos a serem superados 

para desenvolver esse trabalho, acredita-se que é válido. E também indica-se a 

necessidade de institucionalização de uma política de saúde do adolescente que 

desenvolva ações de promoção à saúde, incluindo SSSR. 

 

Olha, eu acho que ele é..., como vou dizer, dizer que ele não é válido, eu 
não digo, acho que é válido, acho que é valido sim. Acho que toda 
sementinha que é plantada, ela é válida. Mas ao mesmo tempo eu vejo que 
é pouco. Eu vejo que é pouco. [...] Então, assim, o ideal seria que as vezes 
um profissional, que iniciasse o trabalho, que ele desse aquela 
continuidade. Né? Mas a gente, a gente não consegue, é muito difícil, a 
gente questiona que é difícil, mas as vezes tem escola que é difícil de 
constituir parceria. É difícil (ELIZABETH, enfermeira PSE). 
 
Sim, importantíssimo. Muita gente acha que as vezes o objetivo dessas 
ações, é tipo assim, fazer com que os meninos não tenham, vida sexual, 
mas o objetivo não é esse. Né? É conscientização. [...] Apesar de que, acho 
que, é muito pouco, o que tem sido feito, né? Acho que se tivesse um 
programa melhor, ou uma política pública talvez melhor, voltada para isso, 
acho que poderia prevenir muitas coisas futuramente. E acho que a gente 
tem que trabalhar com prevenção mesmo (ELIZABETH, enfermeira PSE). 

 

A pediatra entrevistada entende como fundamental trabalhar com adolescentes em 

parceria com as escolas. A partir da experiência do projeto que desenvolveu com 

outros colegas percebeu o impacto positivo e a necessidade de ampliar a discussão.  

 

Fundamental. Eu acho que é fundamental na escola, você trabalhar junto 
com a escola [...] Eu acho que a experiência do PET demonstrou isso, que 
você aborda esse tema, você discute, você deixa as coisas mais 
transparentes pro adolescente, você desmistifica muita coisa. Você vê que 
na própria escola os professores têm muito receio de tocar em 
determinados assuntos, no uso de anticoncepcionais, nessa questão da 
orientação sexual, então, eu acho que são temas que tem que ser 
discutidos. Não é obrigatório, não deve ser obrigatório, mas deve ser 
comentado. Igual a gente tinha uma técnica que é a questão da roda de 
conversa, desses temas serem levantados pelos próprios adolescentes e 
ver a demanda deles, eu acho que não pode ficar esquecido não 
(GABRIELA, pediatra de apoio). 
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Um dos profissionais também reconhece a importância de trabalhar o tema, e 

percebe a necessidade de iniciar com os pré-adolescentes visando uma intervenção 

que contribua para evitar agravos, sofrimentos e que possa reduzir danos causados 

por violências. A promoção de saúde para além da saúde sexual, para a qualidade 

de vida. 

 

Ah, nossa! Eu penso que é... se você começar a trabalhar já com o pré-
adolescente essas questões de promoção de saúde, você vai evitar alguns 
agravos que poderiam afetar tanto o corpo, quanto a mente da pessoa. 
Agindo dessa maneira a pessoa começa a ter mais consciência corporal e 
construção da sua própria personalidade, porque a sexualidade é uma parte 
dela e, com isso, tentar prevenir alguns agravos não desejáveis, né? [...] 
mais são as doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada 
que a gente vai trabalhar (ARTHUR, médico de família – ESF). 
 
Sim. Sem dúvidas eu acho muito importante, tanto que faço né? Eu creio 
que é importante tratar essas questões. Não são questões somente de 
programas de televisão, são questões que têm impacto na saúde física e 
mental, no bem-estar, no conforto das pessoas, na vida inteira. Você vê que 
mulheres que a gente vai conversar na parte da atenção à mulher, que tem 
quadros de vaginismo, por exemplo, se ela já tivesse uma avaliação antes 
da coitarca, pra ver como ela trabalhou essa sexualidade, talvez não 
desenvolveria um vaginismo, que é uma educação mais coercitiva que fez 
com que ela desenvolvesse aquilo ali, com menos tabus e os traumas, às 
vezes pós-parto, mas é uma coisa que é comum, que a gente vai tentar 
colher um preventivo nos pacientes, não é raro acontecer de pacientes 
terem vaginismo e você ter uma grande dificuldade na coleta de Papa 
Nicolau, e você vai conversar e vai ver que na adolescência, na infância 
teve uma educação muito severa ou sofreu abuso, ou foi uma depressão 
pós-parto. E os rapazes que eu mais me preocupo são as ISTs que 
realmente, aqui no ambulatório, quase toda semana eu tenho um rapaz ou 
uma moça com IST, desde clamídias, vaginoses, até sífilis, HIV, hepatite C, 
apesar de estar mais fáceis os métodos de barreira, os métodos 
preventivos, camisinha (ARTHUR, médico de família – ESF). 

 

A pediatra analisa a própria atitude, o modo de acolher e atender adolescentes antes 

e depois que ela fez um trabalho sistematizado com adolescentes e um dos temas 

abordados foi a sexualidade. 

 

Eu acho que me fez, cada vez que eu vejo um adolescente, eu tenho a 
abordagem dele diferente, não é a abordagem que eu tinha anterior. Aí eu 
vou, pego o livrinho, eu chamo de livrinho, mas é a caderneta do 
adolescente... [...] Não, não dava muita... Não investigava e hoje você vê 
que isso você até ganha mais adesão do seu paciente, né? Ele gosta de vir 
e vem, ele se cuida. Eu acho que é isso (GABRIELA, pediatra de apoio). 

 

Gabriela indica que o vínculo possibilita a transmissão e o cuidado passa a 

acontecer com mais autonomia. Estudar e desenvolver um projeto de saúde dos 

adolescentes no PET, propiciou uma nova postura da profissional. Com uma atitude 
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mais ativa, ela aborda os adolescentes na perspectiva da saúde integral (BRASIL, 

2010). Uma importante reflexão para o profissional da saúde é como constrói e 

reconstrói suas ideias, sentimentos, valores e normas morais e sexuais. E 

compreender que seu modo de acolher, interagir, suas atitudes transmitem algo 

acerca da sexualidade, ainda que indiretamente. Atitudes de abertura, de fala sobre 

a sexualidade contribuem para o crescimento biopsicossocial das pessoas, melhora 

as relações humanas e colaboram para superação de preconceitos e tabus, 

transformando valores e normas repressoras (FIGUERÓ, 1999; 2009; UNESCO, 

2010). 

 

5.2.5 Impasses e desafios na promoção da SSSR com adolescentes 

 

O tempo para desenvolver esse trabalho foi o desafio mais mencionado entre os 

entrevistados. A ausência de uma proposta institucionalizada, a sobrecarga de 

atendimento de agudos, a priorização de metas de avaliação em saúde, espaço 

físico adequado, garantia de privacidade também são apontados pelos 

entrevistados. 

 

É, é, a dificuldade é a questão, é, do tempo mesmo, do tempo. O que é... 
enquanto enfermeira do saúde na escola, a gente tem um roteiro de 
avalição que é bem longo. né?! [...] É... espaço físico. Então assim não tem 
privacidade, a gente não tem privacidade para conversar com o 
adolescente. Então isso também dificulta, né? (SIMONE, enfermeira PSE). 
 
[...] a gente tem que ter um planejamento melhor dessas ações, porque 
assim, a gente, igual eu te falei, né? Eu faço muito porque também tem 
muito do meu perfil, eu gosto de trabalhar grupo. Então num pode ser uma 
coisa por conta de perfil profissional, assim. Lógico que tem que ter 
identidade, tem, mais assim, tinha que ser mesmo diretriz mesmo, então 
que fizesse meio uma equipe só pra trabalhar com criança/adolescente, que 
gostasse, que trabalha..., porque assim, é, tem que gostar, procê fazer, mas 
ao mesmo tempo e se tiver um profissional que não gosta, de 
criança/adolescente, aí num vai ter o programa? Entendeu, então é difícil. 
Então por isso que tinha que ser um programa, estruturadinho, [...] com a 
secretaria de saúde pra ser mais efetivo, é..., que é, a gente pudesse até ter 
dados disso, porque a, a..., a avaliação que a gente tem, é uma avaliação 
assim..., verbal, é muito empírica mesmo, a gente num tem dados (OLGA, 
assistente social NASF). 
 
O que eu percebo é que para se trabalhar a sexualidade teria que ser uma 
coisa bem, bem mais tempo de contato com os alunos. Aí vem a questão da 
escola, de, de a escola mesmo não permitiu, porque tem outros conteúdos a 
serem dados. Um monte de, de entraves disso aí além de né? Então, 
muitos já têm alguma intimidade comigo, porque já tem 4 anos que eu vou 
na mesma escola. Então já estão me conhecendo, já tão começando a criar 



117 

 

 

um certo vinculozinho de chegar, conversar comigo, perguntar alguma 
coisa. Isso vem acontecendo, mais pouco tempo mesmo que eu estou na 
escola, né? E nosso tempo de PSE, a nossa meta, é, avaliação, mas a 
promoção não necessariamente a gente tem que fazer, a gente tem que..., 
ajudar a, a desenvolver. Né? Ou, ou, buscar atores pra essas promoções, 
mais a nossa meta maior é o atendimento (MARÍLIA, enfermeira PSE). 
 
É, eu acho que muito dessa questão, a gente fica falando “Ah, é desculpa”, 
mas tem essa demanda aguda. O pediatra não fica no apoio matricial, ele 
fica no atendimento da demanda aguda, então, eu, por exemplo, tenho todo 
o meu horário de 04 horas dedicado ao atendimento dessa demanda. Eu 
não sei se teria como reverter isso pra outro tipo de trabalho pro pediatra. 
[...] Eu acho que é isso, eu acho que tem que reformular a agenda do 
pediatra e não ficar só muito na atenção, né? (GABRIELA, pediatra de 
apoio). 
 

Os relatos retratam a importância de avançar nas propostas de promoção em SSSR 

com adolescentes. A necessidade de implantação e implementação das políticas de 

SSSR e de saúde dos adolescentes é evidenciada nas falas. Para que possam ter 

resultados positivos deve-se garantir os princípios da confidencialidade e de 

privacidade, o acesso ao acolhimento, ações educativas, métodos de contracepção 

e meios de prevenção às IST/aids e hepatites virais. Os profissionais devem estar 

qualificados e receptivos para estabelecerem um espaço de transmissão entre 

profissional e adolescente (BRASIL, 2005; 2007). 

 

Alguns profissionais apontam a necessidade de estruturar uma política e investir na 

educação permanente dos profissionais, na troca de experiências para que possa de 

fato ser efetiva.  

 

São muitos os desafios, mas assim, falando específico de promoção de 
saúde, os desafios que eu acho é que a gente, às vezes, não tem muita 
coisa assim preparada. A gente, às vezes, não tá muito preparado pra lidar 
com aquilo, então não tem muito assim, como que eu posso falar? Não tem 
muito uma receita de bolo, né? Então, você vai adquirindo conhecimento, 
você tem que estudar, você vai assim, por você mesmo. [...], por exemplo, 
você vai falar de alimentação saudável, você tem aqui, você tem o que falar, 
você tem os alimentos que são saudáveis, agora, sexualidade não, é uma 
coisa muito ampla, são vários temas, [...] a demanda deles é assim, ah, eu 
quero que você fale de corpo, eu quero que você fale de tudo, então, às 
vezes, acaba que assim, os temas assim, a gente fica meio perdido, ah, o 
que eu vou falar? O que eu posso falar também, porque tem muito disso 
também (NÍSIA, enfermeira PSE). 
 
É, foi um desafio pra mim, uma coisa nova, né? Apesar do meu tempo de 
serviço, era uma coisa que eu não conhecia. Então a gente vai assim..., 
ninguém te ensina como fazer nada, cê vai... tenta de uma forma, não dá 
certo, tenta, acho que por esse caminho aqui vai, você vai tentando 
trabalhar dessa forma. Eu sei que não tem muita receita de bolo não. [...] E 
aí o tempo é curto, né. Num, num, acho que traz muito resultado não, eu 
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acho que traz um pouco de conhecimento, no sentido de que eles têm 
acesso, né?  (MARÍLIA, enfermeira PSE). 
 
Com adolescentes? Acho que primeiro seria a questão da formação 
permanente, né? Não só tipo assim, ah, um ano a cada, um ano, uma ação, 
uma formação a cada dois anos, falo uma coisa permanente, pros 
profissionais. Principalmente da saúde né? Porque tem essa preocupação 
com as doenças. Uma outra coisa seria a questão, o impasse que eu vejo 
maior é em questão de tempo. É questão de tempo. Que seja liberação de 
tempo pra isso, não sei quem é responsável por isso, mais, de tempo. [...] 
Porque eu fazer uma ação pontual, igual eu falei, eu não acho que é 
inválido, mas é uma coisa que fica muito solta. Eu fui na escola hoje e fiz 
uma ação. Aí no outro ano eu nem sei se vou voltar nessa escola. E aí? 
Será que isso teve, igual eu falei com um menino, que o meu objetivo não é 
falar hoje para um adolescente como que usa um método, e achar que 
amanhã ele já está usando a camisinha em todas a relações sexuais dele 
não. Eu num tenho essa ilusão. Né? Eu não vou achar isso (ELIZABETH, 
enfermeira PSE). 

 

Um dos entrevistados menciona que uma maior frequência dos adolescentes no 

centro de saúde qualificaria a abordagem dos profissionais. E avalia que na parceria 

com a escola os profissionais da educação deveriam ser mais participativos. As 

atividades realizadas são isoladas e pontuais e quando se pergunta dos desafios e 

impasses nota-se uma lacuna no atendimento aos adolescentes. Existe um hiato 

entre a fala dos profissionais quando os encaminha para os centros de saúde e a 

presença destes nos serviços. Faz-se necessário a implantação e desenvolvimento 

de ações e serviços qualificados e efetivos no cuidado da saúde dos adolescentes.  

 

Ah! Uma essa baixa adesão deles; né? Que eles só vêm no centro de 
saúde, só na hora que precisa; né? Então, acho que se eles procurassem 
mais o centro de saúde; né? A gente ia te uma, outra forma de abordagem; 
entendeu? Do nosso processo de trabalho que eu tô falando. [...] Acho que 
tem várias coisas que a gente percebe assim, é... a escola tem que 
participar mais junto com a gente; entendeu? (PEDRO, enfermeiro PSF). 

 

Arthur percebe a necessidade de ampliar a abordagem em saúde sexual 

intersetorialmente e considerando o contexto social, cultural e econômico. Sugere a 

participação de mais profissionais, uma agenda compatível com a importância do 

trabalho, para que estes possam ter tempo para planejar, ouvir os adolescentes e ter  

uma postura propositiva das ações. Propõe que os professores também sejam 

capacitados para o trabalho conjunto. 

 

[...] espaço que você pode trabalhar, mais profissionais que pensam e 
consideram o assunto relevante, que tentam trabalhar de uma maneira mais 
científica, como tendo a informação que vai falar, ouvir mais também o que 
eles têm a dizer, que você vai construir, você vai trabalhar de acordo com o 
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contexto comunitário ali e aí já vou falar de recursos físicos, né? Na 
estratégia de saúde da família nós temos uma proporção usuário/equipe 
que eu ainda considero muito alta, então várias questões que nós temos 
que, às vezes, ser mais ativo pra buscar, nós não conseguimos porque nós 
estamos tentando atender a nossa demanda. E eu acho que a mídia 
também tem um papel muito importante e as pessoas que vinculam 
informações, principalmente os professores. Então, pequenas oficinas, 
workshops com professores da rede fundamental pra trabalhar essa 
questão, porque, com uma educação melhor eu acho que é uma coisa que 
funciona e não somente a equipe de saúde, da saúde da família. [...] eu 
reservo em uma agenda de 40 horas, eu reservo dois atendimentos de 
meia-hora por semana e nem toda semana preenche esse atendimento, eu 
coloco atendimento de crianças, ou, quando tem uma epidemia, nós saímos 
de uma e entramos na outra nesses últimos tempos, então, é mais por aí 
(ARTHUR, médico de família – ESF). 

 

5.2.6 Conhecimento dos profissionais entrevistados acerca das diretrizes 

nacionais e municipal da política de saúde sexual e saúde reprodutiva 

 

A maioria dos profissionais que atuam na atenção primária, entrevistados neste 

estudo, sabe que existem políticas nacionais e municipal de saúde sexual e saúde 

reprodutiva, mas não sabem falar acerca destas.  

 

Conheço, conheço. Conheço. Mas agora não assim,  pra te falar que das 
diretrizes em si, eu sei que tem as diretrizes, né?! Tem, tem as diretrizes. A 
questão das IST, né?! Questão da assistência ao pré-natal, tem, tem 
várias... as diretrizes são [...] (SIMONE, enfermeira PSE). 
 
Eu até conheço, não conheço a fundo não, mas eu conheço. Já participei de 
um curso de... Aquele da IST/aids já participei, mas assim, eu faço mesmo é 
através dos meus conhecimentos assim (NÍSIA, enfermeira PSE). 
 
Tem né, porque na prefeitura a gente tem um curso, né? (OLGA, assistente 
social NASF). 
 
Olha, poucas coisas, eu acho. Assim, conhecer, falar assim, ah, conheço, 
eu sei. Não. Só sei, isso que eu estou falando, só sei mesmo, acho que até 
com relação a essas questões de quais são as diretrizes, assim eu não sei. 
Eu só sei mesmo o que é repassado pela secretaria de saúde. Além disso 
não (ELIZABETH, enfermeira PSE). 
 
Já li (ARTHUR, médico de família – ESF). 
 

 

Uma das entrevistadas não soube responder diretamente a pergunta sobre as 

políticas de saúde sexual e saúde reprodutiva e suas diretrizes. Em outro momento 

da conversa ela cita uma das orientações propostas pelas políticas nacional e 

municipal.  
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[...] a parte de ações que a gente entende que são as de promoção da 
saúde, prevenção de doenças, que são pra todos os alunos da escola. 
Independente se são autorizados pelos responsáveis ou não, porque 
inclusive é uma coisa que tá na parte da educação. Inclusive preconizado 
também pelo PSE, de desenvolver ações que façam parte do currículo dos 
adolescentes (ELIZABETH, enfermeira PSE). 

 

Os profissionais não sabem falar das diretrizes políticas, nacional e municipal, em 

saúde sexual e reprodutiva. Esse fato é condizente com a assistência e trabalhos 

que são desenvolvidos, pois nenhum deles é realizado em consonância com tais 

políticas. Contudo, todos os profissionais explicitam a importância destas estratégias 

de saúde do adolescente e em SSSR serem institucionalizadas. A estruturação de 

uma política institucionalizada requer ações de educação permanente para os 

profissionais de saúde e também para profissionais das outras políticas sociais, 

conforme apontam. O tema requer ações com profissionais, adolescentes, familiares 

e comunidade em geral.  

 

5.2.7 Formação do profissional  

 

Alguns profissionais mencionam a formação do programa “BH de mãos dadas contra 

aids" como a única formação ou capacitação que tiveram na Rede SUS-BH, que 

contribuiu para trabalharem o tema da sexualidade, SSSR. Uma enfermeira do PSE 

entrevistada ressalta a importância do material recebido no curso, que explicita o 

objetivo do MS e Ministério da Educação, de qualificar profissionais da saúde e 

professores da rede de educação. Debater e refletir acerca de temas como 

sexualidades, adolescências, raça e etnia, gêneros, drogas e redução de danos, 

prevenção às IST/aids e HIV, para que o assunto esteja presente no cotidiano dos 

serviços e escolas, embasado no que preconiza as legislações e políticas vigentes.  

 

 
Já participei de um curso de... Aquele da IST/aids já participei, mas assim, 
eu faço mesmo é através dos meus conhecimentos assim. [...] não tem 
nenhum curso a não ser esse de IST e aids, que ajudou muito, que foi um 
curso que eu fiz que ajudou muito, que partiu daí pra eu começar a fazer as 
ações, não tem mais, assim [...] (NÍSIA, enfermeira PSE). 
 
Tem um curso que é feito lá no CES. Mas já tem um tempinho já que eu fiz. 
[...] foi logo quando eu entre. Foi, eu entrei, na, na saúde em 2011 (OLGA, 
assistente social NASF). 
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Mas assim, pela questão até de tempo mesmo, o que eu tenho de 
informação, com relação à essa questão da saúde sexual e reprodutiva, foi 
muito da minha experiência de residência, né? [...] e, é, e a especialização 
de saúde publica. [...] E..., e aqui, a prefeitura também teve esse curso, né? 
De saúde sexual e reprodutiva que eu fiz que foi muito bom também (OLGA, 
assistente social NASF). 

 

A importância de ter um espaço de formação e troca é relatada por uma enfermeira 

do PSE. O que destaca a existência de uma lacuna entre a formação e a prática no 

atendimento aos adolescentes e a abordagem de temas da sexualidade e as 

temática transversais. 

 

[...] É, eu acho que pelo menos uma vez por ano, a gente tinha que estar 
sentando e discutindo esse tema. [...] Que fosse três dias, que viesse 
alguém de fora, sentasse com todos enfermeiros, né?! Que trabalha com 
PSE, trazendo informação e desse abertura para alguns questionamentos. 
Acho que a gente tem que ter sim. Porque essa é uma demanda mesmo, a 
gente vê que tem uma demanda, isso contribuiria. Com certeza! (SIMONE, 
enfermeira PSE). 

 

Olga propõe que uma troca, um intercâmbio com os alunos da Faculdade de 

Medicina / UFMG, que desenvolvem excelente trabalho na saúde da criança e 

adolescente, enriqueceria as duas partes e seria um espaço de aprendizado. Ela 

percebe que os profissionais da ponta têm a prática do atendimento, das ações de 

prevenção e não pouca oportunidade de formação.  

 

O pessoal da UFMG que sempre pergunta pra gente, acho que podia ter 
assim, nesse processo todo que vocês fazem no mestrado, é, essa, é, essa 
relação sabe, de, por exemplo, se você já tá no tema, então vamos procurar 
o que tem, ir com a gente, porque vocês trazem contribuição pra gente 
também. A gente as vezes é do pratico, do vivencial ali. Mas a parte teórica, 
assim, dessa troca podia ser melhor, assim, né. Da gente ter mais, ou um, 
uns fóruns, algum momento que a gente possa ter mais... porque quem 
depois tá no dia a dia, né, esses, não tá fazendo uma especialização, se 
num tá estudando fora, fica difícil esses acessos e tudo. Então se a gente 
tivesse né, já que a gente sabe que tem uma faculdade de medicina 
excelente nesse trabalho de, de, dessa questão, né? Da criança e 
adolescente, podia ter né, um, um caminho mais aberto pra gente ter umas 
trocas melhores, assim, de conhecimento, né? (OLGA, assistente social 
NASF). 

 

Para uma das enfermeiras do PSE, a especialização em educação em saúde, a 

experiência profissional e o trânsito por vários pontos da Rede SUS-BH são a maior 

bagagem de conhecimentos que tem. Relata ter participado de uma única formação 

da secretaria de saúde para realizar o trabalho, o curso do programa “BH de mãos 

dadas contra aids”, mas que nada ou muito pouco acrescentou. 
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Eu sou enfermeira, e eu sou uma enfermeira e tenho especialidade em 
educação em saúde. E sou uma enfermeira que conhece a rede muito bem, 
que trabalho com urgência e que tenho, e dou aula toda a minha vida, 
dando aula, né? Então assim, eu tenho uma bagagem que é, própria minha, 
minha. Né? Mas eu nunca tive, a gente num tem esse, esse, nunca teve. 
Nem tem... Até que teve depois do PSE nós, teve alguns treinamentos, não 
era treinamento, era uma abordagem. Ah, sinceramente, eu num, num, isso 
aqui não sai não, sai não. Sinceramente que eu num, num, num senti, num 
me acrescentou. [...] Depois do PSE, acho que foi a única vez na minha vida 
que eu tive algum, alguma abordagem no sentido de como trabalhar de 
como, fazer isso, entendeu? Nós tivemos, acho que eu me lembro de dois 
treinamentos. Com essa temática, da sexualidade. Trabalhando realmente a 
questão da sexualidade. Não sei se foram um ou dois. Mas também 
realmente não acrescentou em nada, então. Um negócio muito longo, muito 
lúdico, sabe? Viajar na maionese. Entendeu? Ao invés de botar o pé no 
chão. Eu sou muito pé no chão. [...] Então assim, pra mim realmente num 
acrescentou muita coisa. Lógico que alguma coisa deve ter acrescentado. 
Mas assim, no geral não acrescentou muita coisa. Não achei que eles foram 
muito felizes na abordagem. Mais sim, teve, teve (MARÍLIA, enfermeira 
PSE). 

 

Já para outra enfermeira do PSE, o curso do “BH de mãos dadas contra aids” foi 

muito bom. Mas ela menciona a dificuldade para participar de momentos de 

formação e a pouca divulgação de oportunidades de participar de algum momento 

de qualificação. Participou de uma oficina sobre notificação de violência sexual 

porque ficou procurando o que estava acontecendo e negociou sua participação com 

a chefia imediata. Relata sua participação como palestrante em uma edição do 

Congresso Internacional de Saúde da Criança e Adolescente.  

 

Eu tive uma no CES. Isso pela saúde. Mas não era específico para o PSE, 
mas isso não importa. Importa que foi muito bom. Era só voltado pra 
questões de oficinas, foi muito legal, foi uma semana de, acho que foi no 
início de outubro também, foi uma semana de formação, foi muito bom 
(ELIZABETH, enfermeira PSE). 
 
[...] eu só participei de um porque eu fui pesquisando, pra saber se tinham 
coisas na rede, eu falei assim: nem foi, nem foi divulgado. Era sobre a 
questão da, que mandaram pra gente a ficha notificação de, notificação de 
abuso sexual. Na época que ia fazer uma ficha só. [...] Mas foi muito bom. 
Mas eu fui porque eu fui autorizada a ir porque eu procurei. Ninguém falou 
assim: olha, a gente tá tendo essa vaga. Infelizmente não está tendo. Eu 
ouvi dizer que na rede nem tem previsão de quando vai ter essas coisas, 
né? Mas e aí? Né? A gente precisa, a gente precisa de, de ir, de fazer, eu 
participei em São Paulo, foi até onde eu apresentei esse, esse trabalho, 
essa experiência, esse relato de experiência que eu comentei com você. 
Num congresso internacional de saúde da criança e adolescente lá em São 
Paulo, e aí, foi o último assim, que eu participei da saúde. Ano passado a 
gente não teve nenhuma formação, nenhuma, nenhuma, nenhuma, 
nenhuma. [...] É uma coisa que eu gosto. [...] eu gosto muito de 
adolescente, tipo assim, eu quero ser uma melhor profissional, e acho que 
para eu ser uma melhor profissional eu tenho que buscar conhecimento 
(ELIZABETH, enfermeira PSE). 
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Para dois profissionais do PSF, a maior formação foi a partir do projeto do PET que 

desenvolveram no centro de saúde. Apontam a importância de ter capacitação para 

os profissionais e não relatam participação em nenhuma formação da Rede SUS-

BH. 

 

Ah, então, pois é, como eu trabalhei com isso, eu busquei muita informação, 
então eu acho que tem que ter uma capacitação. Então, se a gente vai atrás 
da informação, mas eu acho que isso aí deve ser mais amplo, deve ter 
sempre uma capacitação do profissional pra trabalhar com esses temas, 
que são importantes. Eu acho que a gente tem que ter uma capacitação 
voltada pra isso (GABRIELA, pediatra de apoio). 
 
Eu acho que é necessário porque, às vezes, a pessoa não tá com aquela... 
esse olhar pra isso, de repente você começa a ter uma capacitação e você 
muda esse olhar. Igual por exemplo, eu acho que houve mudança, quando 
a gente trouxe o PET pra cá, discutindo a saúde do adolescente, houve uma 
mudança de toda a equipe, da equipe do centro de saúde como um todo, 
todo mundo ouviu falar, todo mundo disse “Ah!” , sabe? Por exemplo, 
começou a se discutir os temas, ah, dá remédio ou não dá remédio pra o 
adolescente? O adolescente pode vir consultar sozinho ou não pode? 
Então, começou a questionar, todo mundo, quando se coloca esse 
problema (GABRIELA, pediatra de apoio). 
 
Eu assim, que, que, na minha formação acadêmica a gente viu isso 
superficialmente. Agora na especialização em saúde da família, a gente 
teve uma abordagem, mas cê vê que é uma abordagem, assim que é 
diferente. Porque quando você tá no cotidiano, na, do dia a dia, é diferente. 
Agora essa pesquisa me fez muito crescer pessoal e profissionalmente; né? 
Pra mim ter uma nova visão; né? Do atendimento lá do adolescente. Isso eu 
já falei com a Doutora Gabriela; entendeu? Que, isso me chamou muito a 
atenção. E coisa que antes eu não fazia; né? (PEDRO, enfermeiro PSF). 

 

O médico de família também considera sua formação, seu aprendizado através de 

curso de especialização, que adaptou o conhecimento na prática com adolescentes. 

Menciona que é muito bem-vindo oportunidades de qualificação.  

 

Tudo o que eu aprendi até hoje foi na especialização e leitura minha 
mesmo. Antes eu já tinha feito, eu já tinha estudado mais sexualidade 
idosos, porque antes de eu ser médico da família eu era geriatra, mas era 
mais a questão dos idosos. Eu creio que primeiro, oficinas de minicursos, 
oficinas de capacitação sempre são muito bem-vindas, porque é um 
discurso de imersão (ARTHUR, médico de família – ESF). 

 

Despertou inquietação na pesquisadora o fato da adolescência e a sexualidade não 

serem problematizadas de forma mais abrangente. O discurso é essencialmente de 

quem são, como vivem e se comportam os adolescentes. A sexualidade é abordada 

pelo viés das relações sexuais, reprodução e IST.  
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Ressalta-se que legislações, acordos internacionais, diretrizes políticas da saúde do 

adolescente e da saúde sexual e saúde reprodutiva não são conhecidos ou 

problematizados pelos profissionais entrevistados. O país e o município têm 

programas e propostas que precisam de fato ser implementadas. A formação 

profissional deixa evidente a ausência de conteúdos sobre sexualidades e 

adolescência e aponta o quanto a universidade também precisa avançar em busca 

de uma formação que promova a cidadania.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS – QUEM SABE... 

 

“O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira 

calma e tranquila. Em silêncio. Sem dar conselhos. Sem que digam: “Se eu 
fosse você...” A gente ama não é a pessoa que fala bonito. É a pessoa que 

escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e 
silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não-escuta que 

ele termina.”  
 (Rubem Alves)  

 

Este estudo trouxe mais perguntas do que respostas. Por que o tema estudado traz 

muitas dúvidas e angústias aos profissionais da saúde? Por que é mais fácil tratar 

uma doença? Por que não se sentem preparados para tal atendimento? Como são 

formados os profissionais da saúde, na academia e no serviço? Como construir uma 

abordagem eficaz no atendimento aos adolescentes? Como colocar em prática o 

que já está nas orientações do MS e nas legislações? 

 

Fica o convite a uma reflexão de como na contemporaneidade percebe-se e trata-se 

a adolescência, o sexo e a sexualidade. É fundamental e desafiador questionar 

como na sociedade a adolescência é compreendida e cuidada. A cultura brasileira a 

entende como uma fase da vida em que as pessoas estão em desenvolvimento e 

não são sujeitos plenos e de direitos, incluindo, principalmente no contexto deste 

estudo, os direitos sexuais e direitos reprodutivos. Perceber a adolescência deste 

modo, especialmente quando se aborda saúde sexual e saúde reprodutiva, é marca 

da sociedade e está presente independente das classes sociais, econômicas e 

culturais, pois é permeada pelo tabu do sexo. 

 

Para que se possa de fato ofertar o cuidado em saúde ao adolescente e na saúde 

sexual e saúde reprodutiva, faz-se necessária uma decisão política. A importância 

de institucionalização de uma proposta condizente com os direitos humanos, com a 

educação permanente em serviço, incluindo uma articulação intersetorial é o que 

aponta este estudo. Outro apontamento da pesquisa é a importância da 

universidade rever seu currículo e incorporar as temáticas relacionadas às 

sexualidades nas formações. 
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O fato de se tratar temas relacionados ao sexo e à sexualidade como tabu, reforça 

modelos estereotipados, que violam direitos, são excludentes e aumentam 

potencialmente as vulnerabilidades. Tal compreensão intensifica e aumenta as 

vulnerabilidades em relação à gravidez indesejada, aborto inseguro, às violências 

sexual, de gênero e urbana, às infecções sexualmente transmissíveis e aids, ao 

racismo, à homofobia, dentre outras.  

 

Não se aponta nenhuma solução definitiva para as questões levantadas no estudo. 

Porém, admitir que se trata sexo e sexualidade como tabu e que isto impacta na 

visão que se tem acerca da adolescência, pode ser um primeiro passo em busca de 

uma escuta amorosa e acolhedora. E assim, quem sabe, com uma atitude 

acolhedora, sem julgamentos, com vigilância de preconceitos, para que estes não se 

concretizem em discriminação, possa-se abrir as portas de serviços de saúde para 

populações excluídas. As pessoas travestis e transexuais, por exemplo, que já na 

porta de entrada, quando não lhes é garantido o direito de ser tratadas pelo nome 

social, fecham-lhe as portas. As pessoas que fazem uso de álcool e/ou outras 

drogas, e fecham-lhe as portas sem acolher e agendar um horário.  

 

Quem sabe se consiga receber as pessoas que nos chegam, como são, e assim 

abrir-lhes as portas. Quem sabe se consiga acolher os medos, dúvidas, 

inseguranças e sofrimento de adolescentes que vivenciaram ou vivenciam situações 

de violência. Quem sabe seja possível dar voz aos adolescentes e contribuir na 

formação de sujeitos autônomos, cidadãos plenos de direitos, que possam buscar os 

serviços de saúde sem medos, constrangimentos ou receios. Quem sabe ser-se-á 

capaz de acolher uma pessoa idosa homossexual, cuidar com delicadeza e buscar 

conhecê-la para então propor uma direção para o cuidado. Quem sabe contribuir-se-

á para realizar diagnóstico precoce do HIV/aids, cuidar e tratar das pessoas 

infectadas e assim evitar óbitos por diagnóstico tardio e diagnóstico tardio por 

preconceito. Quem sabe... 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Promoção da saúde sexual de adolescentes: à perspectiva 

dos profissionais de saúde da atenção primária de Belo Horizonte”. Você foi selecionado por sua atuação profissional na 
atenção primária à saúde e sua participação não é obrigatória 

Os objetivos dessa pesquisa são identificar concepções e conhecimentos que direcionam e orientam a prática 
profissional na promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes na atenção primária, à luz das políticas 
vigentes. 

Sua participação nessa pesquisa consiste em responder a uma entrevista em um horário e local que sejam 
convenientes para você. Essa pesquisa trará maior conhecimento para o campo da promoção da saúde, especificamente da 
promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes, sem benefício direto para você. Sua participação na 
pesquisa, respondendo a entrevista, exigirá que você disponibilize aproximadamente uma hora de seu tempo, mas não oferece 
nenhum risco psicológico ou físico.  

Todos os dados pessoais dos participantes serão guardados em sigilo, sua participação nesta pesquisa é gratuita e 
voluntária, podendo ser interrompida, caso seja o seu desejo, a qualquer momento.  

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. 
Quaisquer dados que possam facilitar sua identificação serão omitidos do relato da pesquisa. Os pesquisadores se 
comprometem a manter total privacidade de todas as pessoas envolvidas nesta pesquisa. Sendo assim, sua identidade não 
será revelada em nenhuma publicação resultante deste projeto. As entrevistas serão gravadas, o conteúdo será transcrito e 
posteriormente analisado, utilizado somente para esta pesquisa, sendo incineradas as gravações após conclusão do estudo. 

Informo que você tem total liberdade de recusar-se a assinar esse consentimento para participação na pesquisa, bem 
como retirar seu consentimento a qualquer momento.  

Caso você aceite a participar, agradeço sua colaboração e solicito que assine seu consentimento livre e esclarecido, 
que deverá ser firmado em duas vias. Você receberá uma via desse termo onde consta o endereço eletrônico e o telefone da 
pesquisadora principal, podendo tirar eventuais dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
 Caso concorde com sua participação nesse estudo, favor preencher o termo de consentimento abaixo.  
Atenciosamente, 
 
______________________________________ 
Anna Christina da Cunha Martins Pinheiro 
Contatos: annachristina.pinheiro@gmail.com 
Celular: (31) 8813.3306 
Orientadora: Profª. Drª. Cristiane de Freitas Cunha 
Contato: cristianedefreitascunha@gmail.com 
Fone: 3409.9945 
Faculdade de Medicina da UFMG 
Av. Professor Alfredo Balena, 190, Belo Horizonte - MG     
 
 
 
 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 
 
Concordo em participar da pesquisa “Promoção da saúde sexual de adolescentes: a perspectiva dos profissionais de saúde da 
atenção primária de Belo Horizonte.” Estou ciente dos objetivos e procedimentos a serem realizados nesta pesquisa. Concordo 
com a divulgação, para fins científicos, dos dados encontrados sabendo que os responsáveis pela pesquisa se comprometem 
a manter em total sigilo a identidade dos participantes e respeitar os demais aspectos éticos, de acordo com a Resolução 
número 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. 
 
Nome do Participante da Pesquisa: ___________________________________________ 
 
Assinatura do Participante da Pesquisa: ________________________________________ 

 
 

 
Contato  - COEP - Comitê de Ética em Pesquisa  
Av. Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II – 2º andar – Sala 2005 
Campus Pampulha – Belo Horizonte, MG – Brasil  
coep@prpq.ufmg.br / Fone: 31 3409-4592 
 

mailto:annachristina.pinheiro@gmail.com
mailto:coep@prpq.ufmg.br
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL DE ADOLESCENTES: À PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE BELO HORIZONTE 

 
Entrevista n° 
Data 
Local e instituição 
Início:                Término: 
Entrevistador  
 
A.  IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO ENTREVISTADO 
 
Nome completo:  
Sexo:  
Data de nascimento:                                            Idade:  
Naturalidade:  
Atividade ocupacional/profissional:  
Tempo de formado 
Tempo de atuação na SMSA: 
Carga horária de trabalho: 
Especializações: 
Endereço para contato:  
 
 
B.  CONCEPÇÕES, ATITUDES E PRÁTICAS DO PROFISSIONAL 
 
1. Como é sua rotina de atendimentos aos adolescentes? 
2. Fale-me sobre como começou esse trabalho? Foi uma escolha sua? Você foi designado? 
3. Conta-me um pouco da sua vivência, sua prática. Como você faz? 
4. Quais critérios utiliza para definir os temas que serão abordados, a metodologia? Por quê? Qual 

a importância de cada tema? 
5. Os/as adolescentes demandam insumos de prevenção (preservativos, gel lubrificante) e/ou 

métodos contraceptivos? Você disponibiliza algum insumo de prevenção (preservativos) ou 
método contraceptivo?  Sim.Como faz? Não. Por quê? O que pensa a respeito? 

6. Existe programa de atendimento aos adolescentes, de planejamento reprodutivo para 
adolescentes no serviço de saúde que você trabalha? O que pensa a respeito? 

7. Você conhece as diretrizes do Ministério da Saúde para política de saúde sexual e saúde 
reprodutiva? O que pensa a respeito? 

8. Você acredita ser importante desenvolver ações de promoção da SSSR para adolescentes? Por 
quê?  

9. Fale-me um pouco sobre os impasses ou desafios que você identifica na promoção da SSSR 
com adolescentes. Quais os sentimentos diante deles? 

10. Como percebe a capacidade deles tomarem decisões a respeito de suas vidas? A autonomia 
dos adolescentes? 

11. Você identifica demandas para atendimentos individuais? Nos centros de saúde é ofertado 
atendimento para adolescente com seu/sua parceiro/a? Quais seus impasses diante de tais 
situações?  

12. Existem impasses diante de questões de gênero e de adolescentes com diferentes orientações 
sexuais ou identidade de gênero? 

13. Quais seus impasses em relação aos pais, às famílias?  
14. Você lembra-se de algum caso que atendeu e que lhe desafiou de alguma maneira? Você pode 

relatar? 
15. O que contribui para você desenvolver esse trabalho? Como acontece sua formação? 
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ANEXO B - CARTA DE ANUÊNCIA PBH 
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