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RESUMO 

 

Esta dissertação foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências: Química da 

Vida e Saúde (UNIPAMPA), na linha de pesquisa “Implicações das Práticas Científicas na Constituição 

dos Sujeitos” e teve como objetivo conhecer e problematizar as percepções de adolescência, saúde, 

direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes. Vincula-se com a educação em ciências pois o 

entendimento que as(os) adolescentes têm desses conceitos reflete a forma como elas(es) têm discutido, 

aprendido e também vivenciado essas questões em suas vidas.  Para isso, foram realizados grupos focais 

com adolescentes de ambos os gêneros e com idades entre 15 e 18 anos, que cursassem o ensino médio 

em duas escolas públicas de Ensino Médio do Município de Uruguaiana/RS. Os referidos grupos focais 

foram intitulados “Nós: Adolescência, saúde e direitos sexuais e reprodutivos” e organizados em quatro 

encontros, de maneira que, cada encontro abrangesse objetivos específicos. Todos os encontros dos 

grupos focais tiveram áudio e vídeos registrados, formando um material que posteriormente foi 

cuidadosamente transcrito e deu origem aos dados que foram analisados à luz das análises realizadas 

nos Estudos Culturais. Assim, participaram do estudo quatorze adolescentes, treze meninas e um 

menino, dessas(e) adolescentes(e) dez se autodeclaravam pretas(o) ou pardas e quatro de 

autodeclaravam brancas, todas(os) eram provenientes de classes populares, moravam com suas mães e 

outros membros de suas famílias como pais, padrastos, irmãs(ãos) e avós(ôs). De uma maneira geral, a 

adolescência para essas(e) adolescentes se configura como uma fase de aumento da responsabilidade 

consigo e com terceiros e também pelo aumento da liberdade, liberdade essa, que não pode ser 

vivenciada pelas condições objetivas da sociedade em que estamos inseridas(os), fazendo com que as 

adolescentes convivam com o machismo, com a cultura do estupro e com a violência sexual. Já no que 

diz respeito à saúde, para essas(e) adolescentes o entendimento de saúde é mobilizado e definido a partir 

do entendimento e da definição de doenças, residindo na ausência de doenças a definição da saúde. 

Além disso, a saúde apareceu frequentemente associada às Infecções Sexualmente Transmissíveis, que 

segundo as(o) participantes é um dos temas mais abordados pela escola no que diz respeito à saúde e à 

sexualidade. Assim, as(o) adolescentes relataram desconhecer os direitos sexuais e reprodutivos, 

entretanto, ao serem convidadas(o) a refletirem sobre eles remetem ao direto ao aborto e ao feminismo, 

que foram os principais temas discutidos no que tange essa questão. Através desse estudo foi possível 

identificar a importância de que as questões que dizem respeito à adolescência, à saúde e direitos sexuais 

e reprodutivos sejam abordadas de maneira ampliada, menos prescritiva e medicalizada e promovendo 

uma educação para as sexualidades que leve em conta os direitos sexuais e reprodutivos. 

 

Palavras-chave: Educação para a sexualidade. Escola. Adolescência. Marcadores sociais da 

diferença. Gênero. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This dissertation was developed in the Graduate Program in Science Education: Chemistry of 

Life and Health (UNIPAMPA), in the research line “Implications of Scientific Practices in the 

Constitution of Subjects”, and aimed to know and problematize the perceptions of adolescence, 

health, sexual and reproductive rights of adolescentes. It is linked to science education because 

the adolescents' understanding of these concepts reflects the way they have discussed, learned 

and also experienced these issues in their lives. For this, were done focus groups with 

adolescents of both genders and aged between 15 and 18 years old, who attended high school 

in two public high schools in the city of Uruguaiana/RS. The focus groups were entitled “We: 

Adolescence, health and sexual and reproductive rights” and organized into four meetings, so 

that each meeting covered specific objectives. All focus group meetings had audio and videos 

recorded, forming material that was later carefully transcribed and gave rise to the data that 

were analyzed in the light of the analyzes carried out in Cultural Studies. Thus, fourteen 

adolescents, thirteen girls and one boy, participated in the study, of these adolescents ten 

declared themselves black or brown and four declared themselves white, all came from lower 

classes, lived with their mothers and other members of their families such as fathers, stepfathers, 

sisters, brothers and grandparents. In general, adolescence for these adolescents is configured 

as a phase of increased responsibility towards themselves and to third parties and also through 

the increase of freedom, which cannot be experienced by the objective conditions of the society 

in which we are inserted, causing adolescents live with machismo, with the rape culture and 

with sexual violence. Regarding health, to these adolescents the understanding of health is 

mobilized and defined based on the understanding and definition of diseases, with the definition 

of health lying on the absence of diseases. Furthermore, health was frequently associated with 

Sexually Transmitted Infections, which is one of the topics most addressed by the school 

regarding health and sexuality, according to the participants. Thus, the adolescents reported that 

they were unaware of sexual and reproductive rights, however, when asked to reflect on them, 

they refer to the right to abortion and feminism, which were the main topics discussed regarding 

this issue. Through this study, it was possible to identify the importance of issues related to 

adolescence, health and sexual and reproductive rights be addressed in a broader and less 

prescriptive way, presenting less medicalization and promoting an education for sexualities that 

takes into account sexual and reproductive rights. 

Keywords: Education for sexuality. School. Adolescence. Social markers of difference. Gender. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 Com o intuito auxiliar as(os) leitoras(es) no entendimento da forma pela qual esta 

pesquisa está organizada, passo a partir desse momento a apresentá-la. Esta dissertação está 

dividida em oito capítulos, escolhi fazer a divisão dessa forma para facilitar o entendimento do 

caminho que percorri durante a escrita desta dissertação, entendo que não há uma divisão clara 

entre os capítulos, as linhas que os delimitam são frágeis na prática, tecendo relações e 

continuidades, porém os separo na escrita para promover uma melhor descrição das etapas 

teórico-metodológicas, dessa forma, alguns dos capítulos serão divididos em seções e 

subseções.  

 O capítulo, nomeado introdução, é, por conseguinte, um capítulo introdutório, onde teço 

as primeiras aproximações com as autoras(es) do campo dos Estudos Culturais e de Gênero 

para apresentar e situar o meu problema de pesquisa e meus objetivos com esta dissertação. 

Reforço nesse capítulo o entendimento de que não existe neutralidade na ciência, portanto, 

refaço os caminhos que me trouxeram até aqui e mobilizaram a escrever esse projeto e pesquisar 

esses temas. 

 O terceiro capítulo, por sua vez, é intitulado referencial teórico, ele apresenta as(os) 

autoras(es) nas quais me amparo no estudo das questões que envolvem gênero, sexualidade e 

saúde, como Guacira Louro (2007; 2019), Dagmar Meyer (2012; 2014), Paula Ribeiro (2002; 

2009; 2013), Marlucy Paraíso (2018; 2014), entre outras(os). Este capítulo está subdividido em 

cinco seções. Na primeira, intitulada “situando o campo teórico” eu busco apresentar o campo 

dos Estudos Culturais e discutir entendimentos que são importantes para o campo teórico e 

norteadores da minha pesquisa. Já na segunda seção, que tem o título de “marcadores sociais 

da diferença e interseccionalidade” eu busco demarcar meus entendimentos sobre os 

marcadores sociais da diferença e sobre o que significa analisá-los a partir da 

interseccionalidade. Na terceira seção, “a adolescência e sua construção”, faço um apanhado 

histórico e conceitual sobre o termo adolescência de forma a explicitar o caráter histórico e 

cultural da construção da adolescência. Na quarta seção, “o conceito e as práticas de saúde”, 

busco compreender as transformações que se deram no campo e na definição de saúde ao longo 

dos anos e como alguns discursos foram privilegiados em relação a outros e o quanto isso pode 

impactar nas nossas práticas de saúde e de educação em saúde nos dias atuais. Na quinta e 

última seção, intitulada “sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos”, faço uma revisão da 

produção de saberes sobre a sexualidade humana e consequentemente das tentativas de controle 

da mesma, evidencio que há apenas um discurso legítimo sobre sexualidade, o discurso 
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biológico, o que fica explícito na BNCC, documento considerado a base que norteia a educação 

no país e onde a palavra sexualidade é referida apenas três vezes, todas elas relacionadas à 

reprodução e do qual a palavra gênero foi completamente suprimida, assim, reflito sobre a 

importância de inserirmos outras discussões, dessa forma, apresento os direitos sexuais e 

reprodutivos como uma possibilidade de ampliar discussões sobre a temática, principalmente 

na escola. 

 O quarto capítulo diz respeito aos caminhos metodológicos que percorri ao longo do 

desenvolvimento desta dissertação. Esse capítulo está dividido em algumas seções e subseções 

que se relacionam entre si com o intuito de demonstrar os caminhos que percorri, justificar a 

escolha dos grupos focais como instrumento para a produção de dados, e também descrever a 

sequência que foi seguida na realização dos grupos focais, esse capítulo também situa meu 

trabalho teórica e metodologicamente nos Estudos Culturais e de Gênero, com abordagem pós-

crítica.  

 O quinto capítulo, intitulado de análise das informações, versa sobre como realizei a 

análise das informações produzidas pelos grupos focais, evidenciando a importância das 

análises serem baseadas nos Estudos Culturais, nos objetivos da pesquisa e também no 

referencial teórico do estudo. 

O sexto capítulo, trata da apresentação dos resultados obtidos a partir da realização dos 

grupos focais. Faço uma breve descrição da realização desses grupos e das(os) participantes 

dos mesmos para, em seguida, apresentar e discutir os resultados dessa dissertação na forma de 

manuscritos. O primeiro manuscrito produzido para minha dissertação foi intitulado “A 

adolescência para adolescentes: intersecções entre gênero, classe e violências produzindo 

adolescências femininas” e teve como objetivo conhecer as percepções de adolescentes acerca 

da adolescência e as relações dos marcadores sociais da diferença na constituição das 

adolescências. Esse manuscrito foi formatado de acordo com as normas1 da Revista Estudos 

Feministas, revista para a qual pretendemos submetê-lo após a defesa. Essa revista atualmente 

apresenta qualis A2 na área de ensino. 

Já o segundo manuscrito foi intitulado, “(Re)pensar a saúde: analisando narrativas de 

adolescentes” e teve como objetivos conhecer e problematizar as percepções de adolescentes 

sobre saúde. Esse manuscrito foi submetido à revista Cadernos de Saúde Pública e formatado 

                                                      
1 É possível acessar as diretrizes da revista e as instruções para autoras(es) através do link 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/about/submissions#onlineSubmissions. 
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de acordo com as normas2 da mesma. Essa revista atualmente apresenta qualis A2 na área de 

ensino. 

O terceiro manuscrito, produzido para minha dissertação, por sua vez, foi intitulado 

“Direitos sexuais e reprodutivos para adolescentes: autonomia, aborto e feminismo em pauta” 

e teve como objetivos conhecer as percepções de adolescentes sobre os direitos sexuais e 

reprodutivos além de compreender como esses direitos são vivenciados por elas(e) no seu dia-

a-dia. Formatado de acordo com as normas3 da Revista Ártemis, para a qual pretendemos 

submetê-lo após a defesa. Essa revista atualmente apresenta qualis B2 na área de ensino. 

 O sétimo capítulo trata das considerações finais acerca da minha dissertação. 

Retomando os principais resultados da pesquisa, busco retomar meu objetivo geral e refletir 

sobre possíveis efeitos produzidos pela participação nos grupos focais nas vidas das 

participantes e também na minha vida.  

O oitavo e último capítulo, versa sobre as minhas perspectivas futuras em relação às 

possíveis escritas relacionadas com esta dissertação de mestrado. E também sobre algumas 

inquietações e provocações que ela me trouxe para serem aprimoradas e talvez pesquisadas no 

futuro.  

 Durante a escrita desta dissertação pude perceber que percorri caminhos que ainda não 

havia percorrido, e que nem havia pensado em percorrer, porém, esse caminho me modificou e 

mobilizou de uma forma que sinto que não conseguirei voltar para o mesmo lugar de onde parti 

e que, tão pouco, conseguirei parar de me movimentar. Escrever esta dissertação evidenciou 

que eu estou no início de minha caminhada, que há ainda muito para ler, conhecer, me 

emocionar, descobrir, problematizar, inventar e reinventar.  

Assim, neste momento, convido as(os) leitoras(es) para percorrerem comigo o trajeto 

da pesquisa que construí durante o meu mestrado. 

  

                                                      
2 É possível acessar as diretrizes da revista e as instruções para autoras(es) através do link 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/submissao/instrucao-para-autores. 
3 É possível acessar as diretrizes da revista e as instruções para autoras(es) através do link 

https://periodicos.ufpb.br/index.php/artemis/about/submissions. 
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2 INTRODUÇÃO 

O modo como pesquisamos e, portanto, o modo como conhecemos e também como 

escrevemos é marcado por nossas escolhas teóricas e por nossas escolhas políticas e 

afetivas. É, certamente, afetado por nossa história pessoal, pelas posições-de-sujeito 

que ocupamos, pelas oportunidades e encontros que tivemos e temos. O modo como 

conhecemos é, por tudo isso, incontrolável, volátil. Mas essa constatação não significa 

que não possamos refletir sobre esse processo. (LOURO, 2007, p. 213) 

 Enquanto penso e planejo como dar vida às minhas ideias, como romper com a barreira 

da folha em branco e escrever sobre como se deu a constituição do meu problema de pesquisa, 

percebo que o fato de estar escrevendo sobre um problema de pesquisa em um Programa de 

Pós-Graduação em Educação em Ciências, não diz respeito apenas à minha vontade de estudar 

sobre os temas que ela se refere. Estar escrevendo esta dissertação diz respeito também a todos 

os caminhos que percorri até aqui, diz respeito às vivências que tive enquanto mulher, feminista 

e profissional da saúde e mais recentemente, diz respeito à minha história que inicia antes de 

mim, com meus pais e com o sonho deles de que um dia eu pudesse ocupar o lugar de quem 

escreve uma dissertação de mestrado, em um Programa de Pós-Graduação, em uma 

Universidade Pública.  

Ao fazer essas reflexões, percebo então a necessidade de escrever como todos esses 

fatores me construíram enquanto pesquisadora e, por conseguinte como estes fatores 

influenciaram na construção do meu problema de pesquisa. Assim, a presente seção apresentará 

tanto o tema de pesquisa quanto a pesquisadora pois percebo que estão tão próximos que não é 

possível desassociá-los. 

Então, como começar? Proponho-me a começar pelo começo, nasci e cresci em Rincão 

do Ivaí, um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na região 

central do Rio Grande do Sul. As discussões sobre igualdade, direitos e justiça social eram 

frequentes em minha casa e com as pessoas com as quais me relacionava. Tínhamos claro o 

ideal de que o acesso à terra era o primeiro passo para acessar outros direitos, como dizia uma 

das canções entoadas nos encontros em que participava com meus pais “quando chegar na terra 

lembre de quem quer chegar, quando chegar na terra lembre que tem outros passos pra dar”, e 

que esses direitos só faziam sentido se fossem universais.  

O entendimento que o acesso à educação era um direito das crianças do assentamento e 

que era igualmente um direito que essa educação fosse realizada no contexto em que elas viviam 

e cresciam, que meus pais se conheceram. Meu pai um assentado, minha mãe uma das 

professoras4 que aceitou o desafio de ir viver no/o assentamento e lecionar lá. Assim, a criação 

                                                      
4 Escrevo professoras pois por muitos anos apenas mulheres lecionaram no assentamento. 
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da Escola União e Vitória, nome escolhido pelas(os) assentadas(os) para representar o processo 

de conquista daquela escola, foi um dos passos que as(os) assentadas(os) deram após “chegar 

na terra”. Eu, meus irmãos e todas(os) as(os) filhas(os) das(os) assentadas(os) que ali moravam 

estudamos nessa escola, contudo, poucas(os) delas(es) conseguiram acessar o ensino superior. 

Pois o acesso ao ensino médio já era dificultado, entre outros fatores, pela distância entre o 

assentamento e a cidade, o ensino superior nem estava nos sonhos da maioria das(os) minhas e 

meus colegas, já que era uma realidade muito distante geográfica, econômica e culturalmente 

da nossa.  

 Em minha formação escolar, lembro de haver uma disciplina no ensino fundamental 

chamada “Valorização da vida”, apenas nessa disciplina discutíamos assuntos relacionados a 

corpos, gênero e sexualidade. Considerando que fiz o ensino fundamental no início dos anos 

2000, esses temas foram abordados da forma tradicional já que era dessa forma que abordavam 

essas questões. Assim, discutíamos a necessidade de evitar uma gravidez na adolescência, 

aprendíamos sobre o quanto o aborto e as Doenças Sexualmente Transmissíveis5 (DST) eram 

ruins, que por isso, as relações sexuais deveriam ser evitadas ao máximo. Aprendíamos que as 

meninas precisavam aprender a se comportar, se proteger e se guardar, pois os meninos eram 

naturalmente mais descuidados e descontrolados sexualmente. Mas foi nessa disciplina também 

que aprendemos que os corpos femininos e masculinos eram diferentes, que os órgãos sexuais 

não eram como se mostrava nos livros, que mulheres poderiam ter prazer sexual e desejar outros 

destinos para si que não fosse, apenas, casar e ter filhas(os). 

A partir do ano de 2006 ingressei no ensino médio, e então, as únicas vezes em que tive 

“educação sexual”, na escola, foram nas ocasiões em que enfermeiras e médicos eram 

convidadas(os) para palestrar sobre as DST seus riscos e suas formas de prevenção. Naquela 

época, lembro de me incomodar com aquele discurso que impunha medo e necessidade de não 

ter relações sexuais como a única forma segura para não adoecer e ao mesmo tempo perceber 

que as(os) adolescentes próximas(os) a mim iniciavam suas vidas sexuais com quase nenhuma 

orientação, me incluo nesse grupo, o que nos deixava muito suscetíveis a desenvolver relações 

que não eram seguras e satisfatórias.  

 Ao longo de minha vida escolar, sabia que queria fazer alguma graduação na área da 

saúde, dessa forma iniciei a graduação em fisioterapia na UNIPAMPA no ano de 2010. Ao 

longo da graduação participei de um grupo chamado Grupo PET Fisioterapia, no qual além de 

realizar atividades voltadas à nossa formação profissional, também realizávamos atividades 

                                                      
5 Utilizo doenças sexualmente transmissíveis pois era a nomenclatura utilizada na época. 
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voltadas à nossa formação pessoal e cidadã, o que só reforçava a minha vontade de viver e 

construir um mundo mais justo e igualitário. Ainda na graduação, tive uma disciplina chamada 

“Fisioterapia na Saúde da Mulher”, nela aprendíamos como intervir em questões relacionadas 

a problemas na saúde sexual e reprodutiva feminina e auxiliar aquelas mulheres que nos 

procuravam a ter mais qualidade de vida e saúde. Conforme fui lendo sobre feminismos, fui 

relacionando muitas daquelas questões as quais intervíamos nos atendimentos às pacientes a 

questões relacionadas as suas vivências enquanto mulheres em uma sociedade machista e a 

questões relacionadas a violência de gênero, e a violação constante dos seus direitos sexuais e 

reprodutivos e sobre como tudo aquilo influenciava na saúde física e mental daquelas mulheres.  

Após concluir a graduação, ingressei no Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde Mental Coletiva, onde atuei como fisioterapeuta nos Serviços de Saúde Mental e em 

algumas Estratégias de Saúde da Família do município de Uruguaiana. Essa vivência foi crucial 

para despertar em mim o questionamento sobre qual saúde estamos falando e produzindo na 

nossa prática profissional e nas atividades de educação e saúde. Pois percebi quão dificultado é 

o acesso à saúde para pessoas que estão à margem da sociedade, como homossexuais e como 

era ainda mais difícil para as mulheres lésbicas, por exemplo, deixando claro as intersecções 

que gênero, sexualidade, classe e raça têm na vida das pessoas.  

A vivência da Residência em Saúde Mental trouxe a necessidade de ingressar em um 

programa de mestrado em que pudesse pesquisar sobre o que é saúde para as pessoas e como 

ela se relaciona com outras esferas de suas vidas e da coletividade em que pertencem, e que 

também pudesse estudar sobre a vivência (ou não) da sexualidade enquanto possibilidade de 

produção de vida e saúde.  

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da 

Vida e Saúde, ingressei também no Grupo de Pesquisa Tuna: Gênero, Educação e Diferença, 

grupo este que foi importante para minha aproximação com o campo dos Estudos Culturais e 

de Gênero, e com autoras como Guacira Louro (2007; 2019), Dagmar Meyer (2012; 2014), 

Paula Ribeiro (2002; 2009; 2013), Marlucy Paraíso (2018; 2014) entre outras(os). E a partir 

dessa aproximação entender que tudo o que conhecemos e nomeamos adquirem significado na 

e pela cultura, e também que, como aponta Guacira Louro (2007, p. 204), “as formas de viver 

a sexualidade, de experimentar prazeres e desejos, mais do que problemas ou questões de 

indivíduos, precisam ser compreendidas como problemas ou questões da sociedade e da 

cultura”. 

 A autora ainda pontua algumas questões que para ela são relevantes de serem estudadas, 

no campo dos Estudos Culturais e de Gênero: 
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É relevante refletir sobre as possibilidades e as impossibilidades que essa cultura 

coloca para a sexualidade. É relevante refletir sobre os modos como se regulam, se 

normatizam e se vigiam os sujeitos de diferentes gêneros, raças e classes nas suas 

formas de experimentar prazeres e desejos; refletir sobre as práticas que tais sujeitos 

põem em ação para responder a esses desejos, as práticas que acionam para se 

constituírem como homens e mulheres. Sei que a sociedade trata desigualmente esses 

sujeitos e valoriza diferentemente essas práticas. Sei que tudo isso é atravessado e 

constituído por processos de classificação, hierarquização, de atribuição de valores de 

legitimidade e ilegitimidade, que sujeitos são acolhidos ou desprezados conforme as 

posições que ocupem ou ousem experimentar. Sei que tudo isso está, seguramente, 

embaralhado com questões de poder. E aqui encontro justificativas não apenas para 

refletir, mas para ensaiar estratégias que, eventualmente, possam perturbar ou alterar, 

de algum modo, o “intolerável”. (LOURO, 2007, p. 203) 

Assim, revivendo minhas memórias enquanto adolescente e considerando que vivemos 

em uma sociedade alicerçada no machismo, que tende a evitar e repelir discussões sobre corpo, 

gênero e sexualidade na escola e a distorcer estes conceitos na mídia e nos meios de 

comunicação social, faz-se importante conhecer e problematizar o conceito de adolescência, 

saúde e direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes visto que o entendimento desses 

conceitos reflete na forma como estas pessoas os aplicam em suas vidas.  

Dessa forma, o problema que direcionou minha dissertação foi: O que as(os) adolescentes 

entendem por adolescência, saúde e direitos sexuais e reprodutivos e como elas(es) vivenciam 

essas questões em suas próprias vidas? 

Assim, a presente dissertação de mestrado versa sobre as temáticas “adolescência, saúde 

e direitos sexuais e reprodutivos” e está ancorada no campo dos Estudos Culturais e de Gênero. 

Esse estudo e a minha aproximação com a pesquisa na temática de gênero, sexualidade e saúde 

e suas relações com o ambiente escolar se aproximam até tecer alguns nós com a minha 

trajetória pessoal, profissional e acadêmica e, também, com as minhas escolhas pessoais, 

políticas e metodológicas.  

 Minha dissertação tem como objetivo geral conhecer e problematizar as percepções de 

adolescência, saúde, direitos sexuais e reprodutivos para adolescentes. E como objetivos 

específicos: investigar e problematizar as vivências de meninas e meninos em relação a sua 

adolescência, sua saúde e aos seus direitos sexuais e reprodutivos; investigar como os 

marcadores sociais da diferença, na perspectiva da interseccionalidade, constituem os discursos 

e as práticas desses sujeitos acerca da adolescência, da saúde e dos direitos sexuais e 

reprodutivos; identificar as principais fontes formadoras desses conceitos e, por fim, contribuir 

com subsídios que possibilitem a escola tratar desses temas de maneira ampliada. 

Utilizei a técnica de grupo focal para a produção dos dados que foram analisados de 

acordo com os princípios analíticos dos estudos culturais em uma perspectiva pós-crítica. Dessa 

forma, ao longo das próximas páginas, irei apresentar às(aos) leitoras(es) as tessituras teóricas 
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e metodológicas que fiz ao longo do meu mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, na linha de pesquisa educação científica: 

implicações das práticas científicas na constituição dos sujeitos.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Situando o campo teórico 

 O que é, afinal, Estudos Culturais? Essa questão, título do livro organizado por Tomaz 

Tadeu da Silva (2014), foi também a pergunta que me fiz ao ingressar no mestrado, assim, ao 

longo desses dois anos de pesquisa e escrita nesse campo teórico tentei me movimentar no 

sentido de compreender as complexidades e relações que se estabelecem e desenrolam nele. 

Não tenho a pretensão de responder a essa pergunta nessa dissertação, mas de demarcar aqui 

alguns conhecimentos e entendimentos que fui construindo ao longo da minha pesquisa. 

Portanto, inicio a escrita do meu referencial teórico fazendo breves e importantes tessituras e 

demarcações sobre campo teórico em que se situa minha pesquisa, os Estudos Culturais. 

 Como é apontado por Ana Escosteguy (1998) os Estudos Culturais tratam-se de um 

movimento teórico-político que teve início na Inglaterra no final dos anos 1950, devido ao 

contexto histórico, político e acadêmico daquele local naquela época. Marisa Costa, Rosa 

Silveira e Luis Sommer (2003, p. 36) afirmam que os textos produzidos nessa “nova” 

perspectiva teórica preocupavam-se em problematizar a cultura, e entendê-la “em um espectro 

mais amplo de possibilidades no qual despontam os domínios do popular”, assim tiveram 

ressonância em outros locais e se espalharam-se para outros países, de outros continentes. 

 Surgido do descontentamento com algumas disciplinas e com os limites impostos pelas 

mesmas, os Estudos Culturais se propuseram a ser inter ou até transdisciplinares, direcionando 

olhares, para os diferentes aspectos da cultura contemporânea, na intersecção das diversas 

disciplinas (ESCOSTEGUY, 1998). Para tanto, era importante que a cultura fosse 

compreendida de uma maneira diferente de como tradicionalmente era tratada. Marisa Costa 

(2000) discute que as obras consideradas pioneiras nos Estudos Culturais contemporâneos 

foram escritas por pesquisadores provenientes da classe operária, e por esse motivo analisaram 

a cultura popular como alguém imerso nela e não como um observador que descreve cuidadosa 

e cautelosamente, à distância.  

Para Marisa Costa, Rosa Silveira e Luis Sommer (2003), nesse processo, a  

Cultura transmuta-se de um conceito impregnado de distinção, hierarquia e elitismos 

segregacionistas para um outro eixo de significados em que se abre um amplo leque 

de sentidos cambiantes e versáteis. Cultura deixa, gradativamente, de ser domínio 

exclusivo da erudição, da tradição literária e artística, de padrões estéticos elitizados 

e passa a contemplar, também, o gosto das multidões. Em sua flexão plural - culturas 

- e adjetivado, o conceito incorpora novas e diferentes possibilidades de sentido 

[Grifos da autora]. (p. 36)  

 Para Stuart Hall (1997), a segunda metade do século XX foi marcada pela expansão da 
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cultura e de tudo que está associado a ela e também pela expansão da compreensão do papel da 

cultura na vida social. Para o autor, nós, seres humanos, somos mais do que um organismo 

definido biológica e geneticamente, somos seres que interpretam as relações que estabelecemos 

com outros seres e atribuímos sentidos para elas. De forma que: 

A ação social é significativa tanto para aqueles que a praticam quanto para os que a 

observam: não em si mesma, mas em razão dos muitos e variados sistemas de 

significado que os seres humanos utilizam para definir o que significam as coisas e 

para codificar, organizar e regular sua conduta uns em relação aos outros. Estes 

sistemas ou códigos de significado dão sentido às nossas ações. Eles nos permitem 

interpretar significativamente as ações alheias. Tomados em seu conjunto, eles 

constituem nossas "culturas". Contribuem para assegurar que toda ação social é 

"cultural", que todas as práticas sociais expressam ou comunicam um significado e, 

neste sentido, são práticas de significação. (HALL, 1997, p, 17) 

 Assim, cultura pode ser entendida como “um campo de produção de significados no 

qual os diferentes grupos sociais, situados em posições diferenciais de poder, lutam pela 

imposição de seus significados à sociedade mais ampla” (SILVA, 2005, p. 133-134). Levando 

isso em consideração, entendo que é na cultura que atribuímos sentido para as mais diversas 

questões que nos interpelam, portanto, é na cultura e através da cultura que corpo, gênero, 

saúde, sexualidade e adolescência são significados.  

 Nessa perspectiva, todas as formas de manifestação de um grupo social, sejam elas na 

forma de músicas, jornais, filmes, imagens, livros didáticos, etc, não são apenas manifestações 

culturais, elas são “artefatos produtivos, são práticas de representação, inventam sentidos que 

circulam e operam nas arenas culturais onde o significado é negociado e as hierarquias são 

estabelecidas” (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003, p. 38). Stuart Hall (1997) discute que 

os discursos que circulam na cultura formam nossas identidades sociais, formam as maneiras 

pelas quais nos vemos e nos entendemos no mundo.  

O autor afirma que aquilo que ao longo do tempo foi denominado como “nossas 

identidades” podem ser compreendidas como o aglomerado dos diferentes entendimentos e 

posicionamentos que cada uma(um) de nós adota e por meio dos quais procura “viver”, em um 

processo tão íntimo que parece até como algo instintivo, natural, mas que não é. Nossas 

identidades não são fixas e são mediadas e construídas culturalmente de acordo com o conjunto 

de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências de cada uma(um) em relação com a 

cultura em que estamos inseridas(os), com os discursos que ouvimos e que produzem efeitos 

em nós (HALL, 1997). Nas palavras de Stuart Hall (1997), elas são 

[...] o resultado de um processo de identificação que permite que nos posicionemos 

no interior das definições que os discursos culturais (exteriores) fornecem ou que nos 

subjetivemos (dentro deles). Nossas chamadas subjetividades são, então, produzidas 
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parcialmente de modo discursivo e dialógico. (p. 27)  

Nesse emaranhado de relações Alfredo Veiga-Neto (2000) afirma  não ser possível 

pensar em uma identidade individual desconexa a um grupo social, já que é no confronto com 

outros indivíduos que a identidade  é construída.  

Emerge aqui um conceito que considero importante o seu entendimento e demarcação 

teórica dado o propósito da minha pesquisa, o conceito de discurso. Stuart Hall (1997) entende 

discurso como  

[...] uma série de afirmações, em qualquer domínio, que fornece uma linguagem para 

se poder falar sobre um assunto e uma forma de produzir um tipo particular de 

conhecimento. O termo refere-se tanto à produção de conhecimento através da 

linguagem e da representação, quanto ao modo como o conhecimento é 

institucionalizado, modelando práticas sociais e pondo novas práticas em 

funcionamento. (p. 29) 

Para Michel Foucault (2008, p. 55), o discurso não pode mais ser tratado e entendido 

como um conjunto de elementos que fazem referência à conteúdos e representações, e sim como 

“práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam”. Para o autor embora 

composto por signos, os discursos fazem mais do que apenas utilizá-los para designar as coisas 

eles produzem sentidos sobre as coisas sobre os quais estão falando (FOUCAULT, 2008). 

Assim, como apontado por Alfredo Veiga-Neto (2000, p. 56), os significados são “coisa deste 

mundo”, ou seja, têm a sua existência ligada com a sua enunciação, para ele um significado “só 

existe a partir do momento em que foi enunciado, passando a fazer parte de um ou mais 

discursos”. 

Indo ao encontro do que foi afirmado por Michel Foucault (2008) e Stuart Hall (1997), 

Alfredo Veiga-Neto (2000) discorre sobre o discurso afirmando que:   

Os discursos podem ser entendidos como histórias que, encadeadas e enredadas entre 

si, se complementam, se completam, se justificam e se impõem a nós como regimes 

de verdade. Um regime de verdade é constituído por séries discursivas, famílias cujos 

enunciados (verdadeiros e não-verdadeiros) estabelecem o pensável como um campo 

de possibilidades fora do qual nada faz sentido pelo menos até que aí se estabeleça 

um outro regime de verdade. Cada um de nós ocupa sempre uma posição numa rede 

discursiva de modo a ser constantemente “bombardeado”, interpelado, por séries 

discursivas cujos enunciados encadeiam-se a muitos e muitos outros enunciados. Esse 

emaranhado de séries discursivas institui um conjunto de significados mais ou menos 

estáveis que, ao longo de um período de tempo, funcionará como um amplo domínio 

simbólico no qual e através do qual daremos sentido às nossas vidas. (p. 56-57) 

Com base no que foi exposto, entendo que os discursos difundidos pelos diferentes 

campos do saber sobre a adolescência, a saúde, a sexualidade, os direitos sexuais e reprodutivos 

e todos os outros temas que ousarmos pensar, atuam produzindo sentidos e práticas sobre esses 

temas em nossas vidas. Assim, os discursos não são neutros, eles estão imersos em relações de 
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poder, já que há uma intencionalidade na sua operacionalização. Portanto, para Alfredo Veiga-

Neto (2000), uma reflexão potente que emerge nos Estudos Culturais e que tece aproximações 

importantes com o pensamento de Michel Foucault é o fato de que a cultura e os significados 

que atribuímos a ela encontra-se imersa em tensões e conflitos de poder.   

Para Michel Foucault (2012, p. 45), o poder é produtivo, descentralizado, capilarizado 

e exercido por todas as pessoas em todas as suas relações, o poder “não pesa só como uma força 

que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 

discurso”. É esse entendimento de poder que utilizo para pensar sobre os temas que abordo em 

minha pesquisa, um poder que além de produtivo não é estático já que as relações de poder 

podem se modificar, se encontrar em diferentes níveis, sob diferentes formas (FOUCAULT, 

2012).   

Além do entendimento de poder que embasa minha pesquisa, considerando a definição 

utilizada por Alfredo Veiga-Neto (2000) para discurso como “um regime de verdade é 

constituído por séries discursivas”, cabe aqui demarcar também o que entendo por verdade. 

Para Michel Foucault (2006, p. 233), a verdade pode ser entendida como “conjunto de 

procedimentos que permitem a cada instante e a cada um pronunciar enunciados que serão 

considerados verdadeiros”, para ele não há uma categoria suprema que podemos chamar de “a 

verdade” e sim “regiões onde esses efeitos de verdade são perfeitamente codificados, onde o 

procedimento pelos quais se pode chegar a enunciar as verdades são conhecidos previamente, 

regulados”. De uma forma geral essa decodificação se dá nos domínios científicos, ou seja, um 

discurso dito “cientifico” poderia ter maior facilidade para adquirir caráter de verdade, 

entretanto o autor ainda discute que discursos também podem adquirir efeitos de verdade 

ligados aos sistemas de informação, por meio de jornais, revistas, programas de televisão, 

unicamente porque foi dito por determinada pessoa, com determinado tom, em determinada 

situação (FOUCAULT, 2006). Assim, para o autor: 

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele 

produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, 

sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz 

funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir 

os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as 

técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 

estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. 

(FOUCAULT, 2012, p. 12) 

 Alfredo Veiga-Neto (2000) chama atenção que entender a “verdade” a partir de Michel 

Foucault, não significa negar a “verdade” e sim problematiza-la, buscando conhecer quais 

poderes estavam envolvidos na sua produção, já que a verdade e os poderes que a constituem 
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são indissociáveis. Além disso, atribuir a um discurso um efeito de verdade não é simplesmente 

um ato racional, em suas palavras, 

[...] não aceitamos uma verdade porque ela nos foi justificada racionalmente, 

demonstrada plena e cabalmente como uma verdade verdadeiramente verdadeira. Ou 

nós a aceitamos por um ato de violência visível -situação em que mais facilmente 

resistimos a ela- ou nós nos deixamos capturar por ela, como um efeito do poder, o 

qual, sendo sutil e insidioso, nos impõe tal verdade como natural e, portanto, 

necessária. (VEIGA-NETO, 2000, p. 58) 

Dessa forma, entendo que não existe uma verdade única e universal sobre os temas 

abordados nessa pesquisa, ou sobre as questões que produzem sentidos na nossa existência, 

nem mesmo que minha tarefa enquanto pesquisadora seja descobrir essa verdade. Entendo que 

a verdade pode ser escrita no plural, é composta por discursos e fala sobre o quanto esses 

discursos nos capturam e subjetivam. Entendo também que é no caminho, na busca e nas 

interpretações das relações de poder que constituem os discursos e “as verdades” que 

produzimos ciência.  

A ciência, é definida por Attico Chassot (2007, p. 30) como “uma linguagem construída 

pelos homens e pelas mulheres para explicar o nosso mundo natural”, tradicionalmente teve a 

“missão” de descobrir as coisas do mundo, tanto que ao pensar na estrutura tradicional de 

artigos científicos se utiliza o termo “coleta de dados” como se os mesmos já estivessem prontos 

na natureza a espera de que alguém os colhesse. Ao afirmar que a ciência é uma linguagem 

primeiramente Attico Chassot (2007) chama atenção para o fato de que ela é, assim como a 

saúde, a sexualidade e o gênero, produzida discursivamente por homens e mulheres e por assim 

ser se encontra imersa em relações de poder. Ao afirmar que é através dela que se explica o 

mundo natural,  Attico Chassot (2007) chama atenção que cabe a ciência “explicar” o que está 

na natureza, tanto o que é biológico e orgânico, quanto ao que é produzido pela humanidade, o 

que é cultural. 

Já, Paula Henning (2008), em sua tese de doutorado sob orientação de Attico Chassot, 

aproxima o entendimento de ciência de Attico Chassot com as ideias de Michel Foucault, ao 

afirmar que a ciência é uma narrativa, uma produção social, cultural e histórica que se estabelece 

em relações de saber-poder, e que através de seus procedimentos e métodos produz “verdades” 

sobre o mundo, enquanto produz a si mesma e às(aos) cientistas. 

A ciência entretanto, por muito tempo se construiu como um fazer masculino cujas 

características socialmente atribuídas aos homens eram valorizadas e as mulheres cientistas 

eram invisibilizadas, descreditadas ou masculinizadas, como já apontado por Fabiane Silva e 

Paula Ribeiro (2014), a ciência não é neutra no que diz respeito às questões de gênero. Para 
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demarcar a ciência produzida por mulheres e para tornar visíveis essas mulheres em quem me 

apoio teoricamente que trago seus nomes e sobrenomes em minha pesquisa e que utilizo a 

linguagem no feminino fazendo a flexão de gênero no masculino entre parênteses.  

Além de não ser neutra nas questões de gênero, a ciência não é construída de forma 

neutra, nossas escolhas éticas, teóricas e políticas também produzem efeitos nas pesquisas que 

realizamos e nos “resultados” que produzimos. Dessa forma, a ciência é a linguagem que 

usamos para descrever a forma que construímos a sociedade e também a forma que somos 

construídas(os) por ela.  

Ao longo desse capítulo transitei por conceitos importantes do campo teórico no qual 

meu estudo está assentado, no próximo capítulo voltarei a minha atenção para os diferentes 

marcadores sociais da diferença e os seus intercruzamentos que produzem nossas identidades, 

impactam nas nossas vivências, e que podem produzir efeitos nos entendimentos de 

adolescência, saúde e direitos sexuais e reprodutivos. 

3.2 Marcadores sociais da diferença e interseccionalidade 

 Um dos objetivos específicos desta dissertação de mestrado é investigar como os 

marcadores sociais da diferença na perspectiva da interseccionalidade constituem os discursos 

e práticas acerca da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos. Com essa questão em mente 

buscarei fazer uma breve descrição dos conceitos de marcadores sociais da diferença e de 

interseccionalidade que embasam minha pesquisa. 

 A diferença, palavra que faz parte do nome do grupo de pesquisa que faço parte, é o 

local de onde eu parto nesse capítulo. Para Tomaz Silva (2000, p. 42), o conceito de diferença 

refere-se “às diferenças culturais entre os diversos grupos sociais, definidos em termos de 

divisões sociais tais como classe, raça, etnia, gênero, sexualidade e nacionalidade”, o autor 

aponta que a diferença, não apenas demarca as diferentes características de cada uma(um), ela 

configura-se como um “processo social estreitamente vinculado à significação”, já que ela 

produz efeitos nos sujeitos e constitui suas identidades. Assim, nos estudos pós-estruturalistas 

utiliza-se esse conceito com o intuito de “enfatizar o processo social de produção da diferença 

e da identidade, em suas conexões, sobretudo, com relações de poder e autoridade” (SILVA, 

2000, p. 45). 

Voltar nossa atenção para a diferença sob essa perspectiva possibilita que as diferenças 

sejam visualizadas, respeitadas e consideradas importantes na constituição dos sujeitos. E 

também nos afasta do discurso de que “somos todos iguais”, já que o mesmo invisibiliza uma 

série de pessoas e suas experiências objetivas de vida. Mas para além disso, compreender a 
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diferença por esse prisma nos leva a pensar que “somos todos diferentes”, e que essas diferenças 

nos situam em posições desiguais, enquanto afirma que as mesmas não são fruto do destino, ou 

da natureza e sim constituídas em meio a relações de poder. 

 Nesse sentido, Avtar Brah (2006, p. 359) aponta que a diferença deve ser analisada em 

quatro dimensões “diferença como experiência, diferença como relação social, diferença como 

subjetividade e diferença como identidade”. Para a autora, a primeira dimensão da diferença 

entende a diferença enquanto experiência, portanto diz respeito a “constituição do indivíduo em 

sujeito através de múltiplos campos de significação” ao pensar a diferença sob essa perspectiva, 

“estamos invocando inscrição e atribuição como processos simultâneos através dos quais o 

sujeito adquire significado em relações socioeconômicas e culturais no mesmo momento em 

que atribui significado dando sentido a essas relações na vida cotidiana” (BRAH, 2006, p. 362) 

Esse entendimento de diferença é especialmente importante para entender que uma mesma 

realidade pode produzir várias “histórias” coletivas diferentes, entretanto, essas biografias serão 

diferenciadas e ligadas pelas suas especificidades. 

A segunda dimensão de diferença trata a diferença como relação social, essa dimensão 

da diferença “se refere à maneira como a diferença é constituída e organizada em relações 

sistemáticas através de discursos econômicos, culturais e políticos e práticas institucionais” 

(BRAH, 2006, p. 362) ou ainda, “a diferença como relação social pode ser entendida como as 

trajetórias históricas e contemporâneas das circunstâncias materiais e práticas culturais que 

produzem as condições para a construção das identidades de grupo” (BRAH, 2006, p. 363). 

Para a autora o conceito de diferença nesse sentido é mobilizado por grupos ao tratar de suas 

genealogias históricas, correlacionando a diferença e a comunalidade em direção a estruturar 

os modos de diferenciação como gênero, classe ou racismo são instituídos. 

 A terceira dimensão da diferença, trata da diferença como subjetividade, para Avtar 

Brah (2006), os processos de formação da subjetividade são ao mesmo tempo sociais e 

subjetivos, e eles podem auxiliar a entender os investimentos psíquicos que cada uma(um) faz 

ao assumir determinadas posições de sujeito, posições essas que são produzidas socialmente. 

A quarta e última dimensão da diferença trata da diferença como identidade, nas 

palavras da autora, 

[...] questões de identidade estão intimamente ligadas a questões de experiência, 

subjetividade e relações sociais. Identidades são inscritas através de experiências 

culturalmente construídas em relações sociais. A subjetividade – o lugar do processo 

de dar sentido a nossas relações com o mundo – é a modalidade em que a natureza 

precária e contraditória do sujeito-em-processo ganha significado ou é experimentada 

como identidade. As identidades são marcadas pela multiplicidade de posições de 

sujeito que constituem o sujeito. Portanto, a identidade não é fixa nem singular; ela é 

uma multiplicidade relacional em constante mudança. Mas no curso desse fluxo, as 
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identidades assumem padrões específicos, como num caleidoscópio, diante de 

conjuntos particulares de circunstâncias pessoais, sociais e históricas. De fato, a 

identidade pode ser entendida como o próprio processo pelo qual a multiplicidade, 

contradição e instabilidade da subjetividade é significada como tendo coerência, 

continuidade, estabilidade; como tendo um núcleo – um núcleo em constante 

mudança, mas de qualquer maneira um núcleo – que a qualquer momento é enunciado 

como o “eu”. (BRAH, 2006, p. 371) 

Então, para a autora (2006, p. 374), o conceito de diferença de uma maneira geral se 

refere à “variedade de maneiras como discursos específicos da diferença são constituídos, 

contestados, reproduzidos e resignificados”. Assim, para a autora a diferença não ocupa um 

lugar estático que representa hierarquia e opressão, e sim entender que a diferença resulta em 

desigualdade, exploração e opressão ou em igualitarismo, diversidade e formas democráticas 

de agência política. Porém para operacionalizá-la dessa forma “parece imperativo que não 

compartimentalizemos opressões, mas em lugar disso formulemos estratégias para enfrentar 

todas elas na base de um entendimento de como se interconectam e articulam” (BRAH, 2006, 

p. 376) 

 Nesse contexto, os marcadores sociais da diferença se constituíram, conforme apontam 

Heloísa Almeida et al. (2018), como uma forma de designar a maneira pela qual, através de 

uma relação que se expressa de maneira hierárquica e assimétrica, as diferenças são instituídas 

socialmente, podendo implicar em discriminação e desigualdades. Nesse contexto, as(os) 

autoras(es) apontam que 

[...] a diferença é constituída por meio de taxonomias e classificações que acentuam 

certos sentidos de diferença, ao ponto de tomá-los como corriqueiros, “dados” ou 

“naturais”, enquanto outros são subestimados ou circunstancialmente esquecidos. O 

suposto é assim uma noção ampla de processo social, como o meio pelo qual critérios 

de diferenciação são definidos, disputados, atribuídos, incorporados, reelaborados, 

combatidos. (ALMEIDA et al.,2018, p. 19) 

Heloísa Almeida et al. (2018) ainda chamam atenção para o fato de que essas diferenças 

não ocasionam inexorável desvantagem ou desprestígio, mas que frequentemente são 

atravessadas por representações sociais desiguais que por sua vez respaldam posições de 

iniquidade. Outra questão importante que as(os) autoras(es) discutem é que essas diferenças, 

enquanto categorias classificatórias, podem interseccionarem-se, como se pode perceber pelo 

fato de que “categorias de gênero e sexualidade, com frequência, se inscrevem em matrizes 

classificatórias de cor e raça, constituindo uma linguagem poderosa para expressar hierarquias 

e desigualdades sociais mais amplas” (ALMEIDA et al., 2018, p. 20). Para Luiz Hirano (2019), 

a análise dos marcadores sociais da diferença enfatiza a maneira pela qual se produzem modos 

de diferenciação, nomeação, hierarquização e desigualdades. 

Nessa perspectiva, Luiz Hirano (2019) afirma que  
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[...] os marcadores permitem pensar não apenas o entrecruzamento de eixos de 

diferenciação em diversos contextos. Quando utilizados como auxiliares da análise, 

eles têm revelado outras dimensões implícitas ou explícitas, associadas a esses eixos: 

cor da pele, formato do cabelo, do nariz, vestuário, gestualidade e sotaque, entre outras 

dimensões, são usados para diferenciar, desigualar e hierarquizar, a depender da 

situação. Nesse sentido, palavras como marcador ou marca convidam a um olhar mais 

detalhado e circunscrito, para pensar as dimensões da vida social que são 

generificadas, racializadas, sexualizadas, classificadas, enfim, nomeadas de modo a 

afetar a vida das pessoas de distintas maneiras; tornam-se, assim, marcadores sociais 

da diferença. (p. 51)  

  Heloisa Starling e Lilia Schwarcz (2006) discutem que várias categorias podem ser 

entendidas enquanto marcadores sociais da diferença, dentre elas, as autoras citam raça/etnia, 

gênero, orientação sexual, idade e classe, já que as mesmas  

[...] são categorias classificatórias que devem ser compreendidas como construções 

locais, históricas e culturais, que tanto pertencem à ordem das representações sociais 

[...] quanto exercem influência real no mundo, por meio da produção e reprodução de 

identidades coletivas e de hierarquias sociais. (p. 219) 

Penso que minha pesquisa se relaciona com vários marcadores sociais da diferença 

dentre eles, gênero, raça/etnia, classe e geração.  

Assim, considero importante delimitar aqui que entendo gênero a partir de Joan Scott 

(1995, p. 88), como um meio através do qual se pode decodificar e compreender as relações 

humanas, pois para a autora “(1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar 

significado às relações de poder”. Ela discute que o conceito de gênero atua de forma 

estruturante da percepção e da organização de nossa sociedade, na qual as referências se 

estabelecem em “distribuições de poder (um controle ou um acesso diferencial aos recursos 

materiais e simbólicos), o gênero torna-se implicado na concepção e na construção do próprio 

poder” (SCOTT, 1995, p. 88).  

Outra delimitação conceitual importante nesse momento é o que entendo por raça/etnia 

e o motivo pelo qual as utilizo em conjunto. Inicialmente demarco que não utilizo o termo raça 

por acreditar em diferentes raças humanas como o que ocorreu no nazismo, e sim no sentido 

apontado por Nilma Gomes (2005), para o termo, já que para ela o termo raça dimensiona o 

quanto o racismo em nossa sociedade afeta a vida das pessoas negras, utilizo o termo raça 

“atribuindo-lhe um significado político construído a partir da análise do tipo de racismo que 

existe no contexto brasileiro e considerando as dimensões histórica e cultural que este nos 

remete” (GOMES, 2005, p. 47). Entretanto, considero importante demarcar o “pertencimento 

ancestral e étnico/racial dos negros e outros grupos em nossa sociedade” (GOMES, 2005, p. 

50), utilizando o termo etnia. Assim, ao utilizar ambos termos pretendo demarcar a 
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multiplicidade de questões que envolvem a história, a cultura e a vida das(os) negras(os) no 

Brasil (GOMES, 2005).  

Como apontado por Luiz Hirano (2019), a partir da década de 1970 autoras de diversos 

locais procuraram demonstrar esses marcadores e produzir abordagens que demonstravam seus 

intercruzamentos, inicialmente aqueles que se dão entre gênero, raça e classe, e posteriormente 

englobando os demais marcadores apontados nesse capítulo. Assim, surge o conceito de 

interseccionalidade, apresentado e trazido para o centro do debate a partir da vivência de 

mulheres negras nos Estados Unidos com a dupla opressão, a do sexismo e do racismo, vivida 

por elas. Kimberle Crenshaw foi a autora que cunhou o termo interseccionalidade para se referir 

ao tipo de exclusão que atinge as mulheres negras e colocar a especificidade da experiência das 

mulheres negras no centro do debate analisando os mecanismos produtores das desigualdades 

sociais a partir dessa exclusão. 

Assim, para  Kimberle Crenshaw (2002), a interseccionalidade:  

É uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e 

dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 

especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe 

e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 

posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 

interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões 

que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do 

desempoderamento. (p. 177) 

Deixando o conceito ainda mais didático, Kimberle Crenshaw (2002) explica a 

interseccionalidade de forma metafórica afirmando que as diferenças, explicitadas como eixos 

de poder, raça, etnia, gênero e classe, funcionam como se fossem avenidas por meio das quais 

as dinâmicas de desempoderamento se movem. As intersecções ocorrem no cruzamento dessas 

avenidas, quando dois ou mais eixos se entrecruzam. Nas palavras de Kimberle Crenshaw 

(2002),  

[...] as mulheres racializadas frequentemente estão posicionadas em um espaço onde 

o racismo ou a xenofobia, a classe e o gênero se encontram. Por consequência, estão 

sujeitas a serem atingidas pelo intenso fluxo de tráfego em todas essas vias. As 

mulheres racializadas e outros grupos marcados por múltiplas opressões, posicionados 

nessas intersecções em virtude de suas identidades específicas, devem negociar o 

trafego que flui através dos cruzamentos. Esta se torna uma tarefa bastante perigosa 

quando o fluxo vem simultaneamente de várias direções. Por vezes, os danos são 

causados quando o impacto vindo de uma direção lança vítimas no caminho de outro 

fluxo contrário; em outras situações os danos resultam de colisões simultâneas. (p. 

177) 

Entendo que olhar para os marcadores sociais da diferença na perspectiva da 

interseccionalidade não é, de forma alguma, apontar escalas de importância entre eles e sim 



32 

 

considerar essas diferenças entre os sujeitos para proporcionar uma análise mais ampla das 

relações que elas estabelecem na vida de cada uma(um). Como provoca  Kimberle Crenshaw 

(2002, p. 183), para entender a dimensão interseccional das questõs que atravessam a vida 

das(os) participantes de minha pesquisa me proponho a “fazer outras perguntas”, a buscar as 

relações entre os etendimentos de adolescência, saúde e direitos sexuais e reprodutivos e o 

gênero, a raça/etnia, a classe econômica que elas pertencem, a sua condição de adolescente e 

os demais marcadores que possam surgir e serem significativos para essa população. 

3.3 Adolescência e sua construção 

[...] 

Quanta mudança 

Alcança o nosso ser 

Posso ser assim 

Daqui a pouco não 

Quanta mudança 

Alcança o nosso ser 

Posso ser assim 

Tempo de dar colo 

Tempo de decolar 

O que há é o que é 

E o que será 

Nascerá, nascerá 

[...] 

(ANITELLI, 2008) 

Ao tecer os pontos sobre o emaranhado de referências teóricas que embasam a definição 

da adolescência, encontro na canção Reticências, da trupe O Teatro Mágico algumas referências 

que me fazem refletir sobre esta fase a partir de sua letra. Talvez sejam as mudanças que nos 

alcançam e nos interpelam sobre quem éramos, quem estamos sendo e seremos o marco mais 

visível e palpável da adolescência. Pois, quanta mudança alcança o nosso ser! Mudam as 

cobranças, as posturas, as orientações, o grau de independência, os corpos, etc., em um processo 

transitório marcado por uma noção de que “posso ser assim daqui a pouco não”.  

O discurso da adolescência como sinônimo da puberdade e, por conseguinte de 

mudanças físicas iniciadas ao atingir determinada idade, que reduz a adolescência à um período 

com duração programada e fixa é relativamente recente. Segundo Philippe Ariès (1986), até o 

século XVIII a adolescência e a infância eram sinônimas, sujeitos de diferentes idades 13, 15, 

18 anos eram chamados de criança, assim a infância não findava para iniciar outra fase com o 

início da puberdade, como é afirmado pelos discursos biológicos atualmente. 

O uso do termo adolescência, como representativo de um período entre a infância e a 

idade adulta, um período entre o “tempo de dar colo” e o “tempo de decolar”, começou a ocorrer 

apenas a partir da Modernidade (SOARES, 2000). Com a criação de uma nova categoria etária, 
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a adolescência, houve um deslocamento do foco das pesquisas biomédicas e psicológicas, que 

eram direcionadas à infância, para essa nova categoria. Além disso, concomitantemente à 

criação da adolescência foram criadas instituições para o controle e vigilância da população que 

nela se enquadrava, a adolescência e essas instituições relacionaram-se tão intrinsecamente que 

o autor afirma ter sido a necessidade de legitimar essas instituições que produziu a adolescência, 

e não o contrário (ARIÈS, 1986). 

Nesse sentido, como apontam Carla Silva e Roseli Lopes (2009, p. 90), 

“simultaneamente à invenção da adolescência pelo discurso psicopedagógico, inventaram-se 

também as figuras que sinalizavam a falta da aplicação de dispositivos educacionais” de forma 

que a adolescência se constituiu como um “problema” em que as instituições escolares 

precisariam intervir. Assim, o discurso de adolescência como uma fase natural, biológica, 

promotora de crises e inerente ao processo de maturação física e psíquica do indivíduo foi 

difundido desde o surgimento do termo adolescência e ainda é reproduzido nas diversas 

instâncias sociais.  

Como aponta Maria Kehl (2004), a estruturação da sociedade capitalista fez com que o 

discurso de adolescência, como um período dilatado de espera, vivido por aqueles que não são 

mais crianças, mas ainda não estão aptos a desenvolverem tarefas de adultos se estabelecesse e 

fosse normalizado. A criação da categoria adolescência também esteve diretamente relacionada 

com necessidades as estruturais, expressas por meio das demandas econômicas, educacionais e 

de controle populacional da sociedade moderna (ARIÈS, 1986). As mudanças nos postos de 

trabalho promovidas pela Revolução Industrial associadas ao desemprego estrutural da 

sociedade capitalista trouxeram a necessidade de se aumentar o tempo de formação escolar 

dos(as) jovens, com intuito de melhorar sua formação e também retardar o ingresso no mercado 

de trabalho.  

Para Raquel Quadrado (2006): 

Esse período de espera, de afastamento das responsabilidades “ditas” de adultos, vai 

sendo produzido por uma rede de discursos que vão engendrando a adolescência sob 

diversos aspectos. Um desses discursos é o do campo da biologia, que produz uma 

abordagem essencialista e determinista, com ênfase nas mudanças corporais, na 

produção de hormônios e nas diferenças físicas entre meninos e meninas. Nessa 

perspectiva, a adolescência seria uma fase da vida biologicamente determinada, vivida 

de forma homogênea por todas as pessoas, independente da cultura a que pertençam. 

(p. 28) 

Esse discurso, validado pelo discurso científico, passa a representar então uma fase do 

desenvolvimento dos(as) jovens, a atribuir-lhe significados, a esperar dos(as) jovens algumas 

condutas semelhantes, como a rebeldia. Ana Bock (2004) afirma que nesse processo, aqueles 
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jovens que não possuíam referências claras para seus comportamentos passam a utilizar essas 

características na construção de suas identidades: tornam-se adolescentes. Estes fatores 

promovem concepções com o intuito de definir como são as(os) adolescentes e o que fazer com 

elas(eles) (SOARES, 2000). 

Dessa forma, podemos afirmar que a adolescência não é um processo natural, e sim 

construída ao longo do tempo, por discursos originados de diversos campos disciplinares, que 

voltaram os olhares para refletir, pensar e intervir nesse processo (SOARES, 2000). Assim, 

apresento ao longo desta seção estes diferentes olhares que foram construindo noções sobre a 

adolescência. Considero importante neste momento traçar um paralelo com outro termo 

utilizado para denominar o período entre a infância e a idade adulta, a juventude, usado por 

algumas(uns) autoras(es) como sinônimo de adolescência entre elas Maria Heilborn (2012), 

Cíntia Carvalho et al., (2012), Vanessa Leite (2012), Maria Toneli (2004), e por outras(os) para 

demarcar campos conceituais diferentes, como no caso de Sandra Andrade e Dagmar Meyer 

(2014), Carla Silva e Roseli Lopes (2009), e Cristiane Cabral (2002).  

Conforme afirma Maria Heilborn (2012a), adolescência e juventude são invenções 

culturais historicamente datadas, pois, a maneira pela qual as compreendemos nos dias de hoje, 

remete às pesquisas científicas realizadas no final do século XIX, início do século XX. Vanessa 

Leite (2012) afirma que os dois termos, situam-se em trabalhos ligados a diferentes campos do 

conhecimento que operam com esses conceitos para se referir à parcela da população que vive 

um processo de entrada na vida adulta. 

Pode-se dizer que a gênese dos conceitos marca uma importante diferença entre eles, 

Juliana Franzi e Ulisses Araújo (2018), discutem que o conceito de adolescência teve origem 

em estudos das ciências biomédicas e foi, por muito tempo utilizado para tratar de 

características universais que marcam essa etapa, exaltando as transformações biológicas, tais 

como o desenvolvimento das funções reprodutivas. Em contraponto, as(os) autoras(es) afirmam 

que o termo juventude, foi mais utilizado nas ciências sociais, exaltando os fatores sociais que 

influenciam essa fase da vida, reconhecendo-a como um construto histórico e social. 

Ana Bock (2007) afirma que a obra do psicólogo Stanley Hall, escrita em 1904, 

“Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, 

Crime, Religion and Education”, foi precursora para a definição de adolescência como “uma 

fase da vida do homem, identificada como uma etapa marcada por tormentos e conturbações 

vinculadas à emergência da sexualidade” (BOCK, 2007, p. 64). Para Erik Erickson (1976, p. 

128), com o passar do tempo, esse discurso foi se aprofundando e configurando a adolescência 

como “uma fase natural do desenvolvimento humano, um modo de vida entre a infância e a 
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idade adulta, onde estão presentes a confusão de papéis e as dificuldades para estabelecer uma 

identidade própria”. 

Nesta mesma lógica, a Organização Mundial da Saúde (OMS) (1985), compreende a 

adolescência como um processo fundamentalmente biológico, diretamente ligado ao início da 

puberdade, durante o qual se aceleraria o desenvolvimento cognitivo e a estruturação da 

personalidade. Divide-se em duas fases, pré-adolescência e a adolescência, sendo que a 

primeira inicia aos 10 anos e permanece até os 14 anos, e a segunda duraria dos 15 aos 19 anos. 

A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), que define 

adolescência como a faixa etária entre os 12 e os 18 anos, Maria Freitas (2005) afirma que isso 

reforçou a ideia de adolescência como fase especial do ciclo de vida, de desenvolvimento, que 

exige cuidados e proteção especiais e também se apresentou como referência sobre adolescência 

para a sociedade. Esse fato contribuiu para que o termo adolescência fosse predominante nas 

discussões sobre essa população a partir dos anos 1980 até recentemente.  

Maria Toneli (2004) critica a concepção tradicional de adolescência, baseada nos 

princípios biológicos e como um período marcado por crises e rupturas. Para Maria Toneli 

(2004), 

[...] é neste contexto que persiste o discurso adultocentrado prescritivo e normalizador 

que atribui à adolescência um caráter essencialista a-histórico que inclui 

características como irresponsabilidade, instabilidade, rebeldia, imaturidade, 

marcando uma etapa do ciclo vital definida em termos de faixa etária através de um 

viés organicista. (p. 153) 

Ana Bock (2004) também tece críticas à essa perspectiva que delega à adolescência um 

caráter natural, universal e abstrato e a define como uma fase difícil, uma fase do 

desenvolvimento, semipatológica, que se apresenta carregada de conflitos “naturais” por ela 

desconsiderar o processo social que constitui a adolescência. Para Maria Heilborn (2012b), as 

ciências biomédicas acabam fazendo um exame minucioso do organismo humano e através 

desse exame, definem parâmetros também orgânicos do amadurecimento do ser, criando no 

processo vital marcas “indeléveis” das fases da vida, desconsiderando as condições sociais que 

as produzem. Além de representar o que Sandra Andrade e Dagmar Meyer (2014, p. 86), 

consideram “uma visão notadamente evolucionista do indivíduo”. 

Raquel Quadrado (2013) chama a atenção para o fato de vivermos em um tempo em que 

a adolescência não pode mais ser estabelecida como uma condição de idade, para a autora esse 

fator não abrange a completude da adolescência. Ela precisa ser entendida como uma produção 

discursiva e heterogênea, pois existem múltiplas formas de adolescer, de apresentar-se e 

representar-se nos diversos meios socioculturais (QUADRADO, 2013). 
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Já o conceito de juventude, aparece como o resultado de tensões e pressões que emergem 

no contexto social, e que estão diretamente relacionadas com o processo de socialização do 

sujeito e de aquisição de papéis sociais (SILVA; LOPES, 2009). Sandra Andrade e Dagmar 

Meyer (2014) por sua vez definem juventude como 

[...] uma condição histórico-cultural, como uma representação (ou como 

representações) não dada e não fixa. E, como toda construção social, deve ser 

analisada em suas diferentes dimensões - materiais, políticas, históricas, culturais -, já 

que estas acarretam modos particulares de compreender a juventude e de ser jovem. 

(p. 87) 

 Uma crítica feita em relação ao conceito clássico de adolescência é o marcador etário 

definir quando inicia ou finda esta fase. Souza (2012) afirma que ao enquadrar a adolescência 

dentro de parâmetros definidos de idade, desconsidera-se os fatores socioculturais implicados 

no adolescer. A juventude por sua vez, é concebida como um processo, permite argumentar em 

favor das idades construídas socialmente, bem como sobre os modos de passagem para a idade 

adulta, dando a juventude um caráter bastante heterogêneo e diversificado (CABRAL, 2002). 

 Nesse panorama, compreendo adolescência como uma construção produzida na e pela 

cultura, através das relações entre os indivíduos e a sociedade em que estão inseridos. Enquanto 

me distancio da adolescência como uma etapa natural da vida, vivenciada da mesma forma por 

todas as pessoas na mesma faixa etária, busco tecer uma aproximação com a compreensão de 

juventude definida por Sandra Andrade e Dagmar Meyer (2014).  Utilizo então, o conceito de 

adolescência com um entendimento ampliado do mesmo, me amparo na definição de Raquel 

Quadrado (2006), para conceituar essa fase como 

[...] uma construção que se dá a partir dos discursos de diversos campos - biologia, 

psicologia, sociologia, história, antropologia, entre outros - e de diversas pedagogias 

culturais - programas de TV, jornais, revistas, músicas, propagandas, filmes, festas, 

etc. - que, ao representarem a adolescência, estão indo além de dizer ou mostrar o que 

é ser adolescente, estão ativamente produzindo essa etapa da vida e atuando, também, 

na produção de identidades. (p. 28) 

 Além disso, Vanessa Leite (2012) defende o uso do termo adolescência pois este é 

utilizado nas políticas públicas para esta população, como o ECA, sendo então importante a 

ampliação do conceito, não necessariamente seu desuso. Para a autora a adolescência não 

configura um fenômeno homogêneo, ela é pautada “por processos sociais distintos e 

atravessadas por diferentes marcadores sociais de diferença como classe social, gênero e raça” 

(LEITE, 2012, p. 91) 

Por tratar-se de um processo complexo, a transição para a vida adulta não pode ser 

reduzida à maturação psicológica ou biológica/reprodutiva. Ela se apresenta distinta segundo 
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as diferentes condições de existência, de gênero e de raça/etnia que condicionam as trajetórias 

individuais (HEILBORN, 2012b), além dos marcadores sociais da diferença que a autora citou, 

incluo classe, geração e religião como importantes constituintes das histórias dos sujeitos. 

Sérgio Ozella (2002), afirma que nesse sentido, a adolescência precisa ser compreendida como 

uma produção histórica humana, seu significado é constituído na cultura e na linguagem que 

permeia as relações sociais.   

A sociedade constrói marcas da adolescência, oriundas dos discursos produzidos pelos 

campos biomédicos, como se fossem universais e naturais, contudo, para Helena Campos et al., 

(2017), é importante lembrar que a(o) adolescente é singular, assim como suas vivências e sua 

forma de ser e estar no mundo. Raquel Quadrado (2013, p. 14) afirma que “não existe 

adolescência como acontecimento biológico, psicológico, homogêneo e estático; existem 

adolescências, múltiplas, fluidas, mutáveis, heterogêneas, (re)construídas a cada momento nos 

diversos nós da sociedade”.  

Indo ao encontro do que já foi exposto sobre adolescência, Ana Bock (2007) é taxativa 

ao dizer que não existe nada de patológico na adolescência, assim como não existe nada de 

natural. Para a autora, a adolescência é uma construção social e histórica, que depende da época, 

da organização societária local, do grupo social em que se expressa, da classe social a que os 

indivíduos pertencem. “Não há uma adolescência, enquanto possibilidade de ser; há uma 

adolescência enquanto significado social, mas suas possibilidades de expressão são muitas” 

(BOCK, 2007, p. 70). 

Todos os discursos em torno da definição de adolescência estão imersos em uma rede 

de relações de poder. Fazendo com que as(os) adolescentes liguem as suas próprias verdades 

às práticas discursivas dominantes, ou seja, através de uma série de mecanismos de controle 

dos corpos e do discurso ditam o que é ou não normal no âmbito da adolescência e constituem 

a identidade adolescente como discute Rose Silva (2010).  

A instituição escolar torna-se importante no processo de construção de subjetividades e 

de disciplinamento dos sujeitos em nossa cultura. Como já foi exposto, com o aumento do 

período escolar, além de retardar o ingresso no mercado de trabalho, também aumentava o 

período de tempo em que os(as) adolescentes permaneciam na escola. Assim, para Suzana 

Barros, Paula Ribeiro e Raquel Quadrado (2015), a escola passa a ensinar mais do que os 

conteúdos “ditos científicos”, ela também ensina modos de ser e viver aos(às) adolescentes. 

A escola, dentre as instituições de regulação e vigilância, tem um papel importante na 

produção de sujeitos obedientes, pacíficos e ordeiros (FOUCAULT, 2009). Paula Henning, 

Bárbara Garré e Priscila Aizawa (2010) afirmam que ela atua através do disciplinamento dos 
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indivíduos, desenvolvendo técnicas disciplinares centradas em táticas de treinamento e 

controle, modelando os corpos, tornando-os hábeis e multiplicando habilidades. 

Assim, o poder disciplinar permite o “controle minucioso do corpo, que realizam a 

sujeição constante de suas forças e lhe impõe uma reação de docilidade-utilidade” 

(FOUCAULT, 2009, p. 133). A disciplina funciona como uma anatomia política do detalhe, de 

forma que nada escape do seu conjunto de técnicas direcionadas ao corpo como objeto e alvo 

do poder (FOUCAULT, 2009). 

Michel Foucault ainda afirma que podemos perceber o poder disciplinar em diversas 

instituições, como no hospital, no exército, na fábrica e na escola. Analisando o conceito trazido 

por Michel Foucault, Paula Henning, Bárbara Garré e Priscila Aizawa (2010, p. 19) reforçam 

que a disciplina não está localizada e fixada em algum lugar específico, muito pelo contrário 

“ela foi produzida em espaços diversos, em diferentes e múltiplos campos do saber; está 

espalhada e esparramada na sociedade, e graças à multiplicidade desses processos que foi 

fabricada e aprimorou-se de forma ininterrupta.” 

Sylvio Gadelha (2009) discute que nesse movimento, as instituições educativas recebem 

“de fora”, ou seja, dos discursos produzidos e normalizados, as referências que lhe permitem 

produzir e representar o sujeito da educação e individualizá-lo de uma forma ampla como “o 

aluno”, “o escolar” e que esta referência é tida como modelo. Além da família, a escola tornou-

se a principal agência de socialização passando a influir no seu funcionamento. Isso ocorreu à 

medida que ela acolheu saberes exteriores tomou o que eles produziram como modelos para 

sua organização, operando com o adestramento do corpo, vigilância hierárquica, sansão 

normalizadora e exame a todos aqueles que por ela passarem (GADELHA, 2009).  

Podemos afirmar que a escolarização hoje, como no passado, está preocupada em vigiar, 

controlar, modelar, corrigir, construir corpos de meninos e meninas, de adolescentes, homens e 

mulheres (LOURO, 2001). Isso ocorre por meio de diversas práticas pedagógicas; ou seja, das 

regras estabelecidas (roupas permitidas e proibidas), dos artefatos culturais utilizados (livros, 

vídeos, charges etc.), da organização dos espaços (filas, banheiro, sala de aula), da postura de 

professoras(es) e de todas(os) as(os) envolvidas(os) (BARROS; RIBEIRO; QUADRADO, 

2015). Além desses exemplos, percebe-se o controle da sexualidade feminina na escola, pois é 

comum na adolescência, as meninas serem proibidas de utilizarem algumas roupas e acessórios, 

consideradas “inadequadas” como shorts, blusas de alças, brincos e acessórios grandes e até 

maquiagem. 

A construção discursiva da adolescência como uma fase de crise, de dúvidas, rebeldia e 

insegurança favorece o planejamento de ações de controle para essa população, com intuito de 
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ensinar-lhes formas corretas de viver, de cuidar de si e dos outros, de planejar seu futuro 

(TONELI, 2004). Maria Stephanou (1996) afirma que  

[...] a escola, além de proporcionar o aprendizado das interdições, das proibições, das 

punições, estabeleceu práticas em que as crianças e os jovens, entre si, e de si para 

consigo, além de se ocuparem do exercício de um autocontrole, estiveram envolvidos 

em procedimentos complexos, definidores de um novo cuidado de ‘si para si’. Tais 

preocupações evidenciam um intricado mecanismo de internalização de tecnologias 

de poder individualizantes. Que cuidado? Aquele intimamente associado à prática de 

saúde, à higiene do corpo e asseio das roupas, aos modos de proceder, à pureza da 

alma, à nobreza do caráter. Cuidado igualmente com a obtenção e preservação da 

saúde física e moral. (p. 65) 

Essas noções de cuidado, voltado ao próprio indivíduo e ao controle de suas atitudes e 

práticas são descritas por Michel Foucault como “procedimentos, pressupostos ou prescritos 

aos indivíduos para fixar sua identidade, mantê-la ou transformá-la em função de determinados 

fins, e isso graças a relações de domínio de si sobre si ou de conhecimento de si por si” 

(FOUCAULT, 1997, p. 109). O governo de si por si na sua articulação com relação ao outro, 

modelos de vida e assim por diante. 

Estas estratégias estão ancoradas na concepção da adolescência como o momento ideal 

para inculcar padrões de gênero, de sexualidade e reprodução, conforme Miriam Ventura e 

Sônia Corrêa (2006), e também de cuidado com a saúde. Além disso, Maria Heilborn (2012a) 

afirma que  

[...] a adolescência/juventude é comumente vista como um período da vida em que se 

intensifica o processo de construção da autonomia dos jovens diante da família e a 

busca de suas singularidades. Nessa fase, representações, valores e comportamentos 

relativos à sexualidade e aos papéis de gênero são consolidados, na medida em que 

rapazes e moças começam a experimentar relações afetivas que ampliam seu universo 

de vínculos para além da parentela e da rede de amigos. (p. 65) 

Maria Toneli (2004) discute que uma vez que o próprio conceito de adolescência 

representa a ideia de alguém que é incapaz de cuidar de si com autonomia, racionalidade e 

liberdade abre-se um caminho para controlar estes adolescentes na esperança de um devir futuro 

através das tecnologias de si. Dessa forma entram em jogo as relações de saber-poder que 

“pretendem prevenir e/ou curar aqueles que ousam criar sua existência fundados em outra ética 

que não seja a do aprisionamento à norma” (TONELI, 2004, p. 159). 

Chegamos, enfim, a uma encruzilhada importante para compreendermos o que 

pretendemos neste estudo. Temos claro a partir do referencial teórico que adotamos que a 

adolescência é uma construção histórica e cultural, que pode ser escrita no plural adolescências 

por ser uma experiência plural, assim como a palavra. Porém, temos claro também que a 

definição da adolescência como uma fase natural e biológica inscreve nos corpos das(os) 
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adolescentes formas esperadas de comportamento e também agencia formas de disciplinar esses 

corpos.  

Dentre essas formas estão os discursos relacionados com o cuidado com a saúde e com 

a vivência – ou o controle – da sexualidade destes indivíduos, implícita ou explicitamente, 

através do discurso biológico, do risco de uma gravidez precoce, de infecções sexualmente 

transmissíveis, da importância do uso do preservativo, etc. Utilizo o termo encruzilhada para 

demarcar o local onde se dá, muitas vezes o cruzamento desses temas, a escola. A partir deste 

momento buscarei descrever sobre como a saúde, enquanto conceito e enquanto área do saber 

tem se inserido na escola e na vida das(os) adolescentes. 

 

3.4 O conceito e as práticas de saúde 

 Nesta seção buscarei trazer para a discussão os diversos conceitos de saúde produzidos 

pelos diferentes discursos ao longo do tempo e sua relação com a prática de saúde das pessoas 

interpeladas por estes conceitos. Transito entre autoras(es) da Saúde Coletiva, dos Estudos 

Culturais e dos Estudos de Gênero para compreender a concepção de saúde que embasa as ações 

de saúde que disciplinam os corpos das mais diferentes formas e nas mais diferentes instâncias. 

 Inicio a discussão sobre a construção do conceito de saúde, da mesma forma que se 

iniciam a maioria das abordagens em saúde, a partir da doença. Historicamente a construção do 

saber em saúde deu-se a partir do conhecimento das doenças e das formas de evitá-las. Para 

Dina Czeresnia, Elvira Maciel e Rafael Oviedo (2013), a valorização da saúde e o tratamento 

das doenças compuseram a história humana em razão dos distintos sistemas culturais que atuam 

nos distintos modos de compreender o corpo e relacioná-lo com o mundo.  

 Desde a antiguidade buscou-se das mais diferentes formas evitar e explicar as doenças, 

nesta época, as doenças pestilenciais dizimavam populações e eram associadas a concepção de 

castigo divino (CZERESNIA, 1997). A autora afirma que essa concepção de doença como 

punição dos deuses fez com que se buscasse a cura para as mesmas através de sacrifícios e 

oferendas. Apenas a partir do século V a.C, no mundo grego, iniciou-se a elaboração de uma 

perspectiva racional ao processo de adoecimento, de modo que a doença passou a ser tratada 

como uma perturbação da harmonia do corpo com a natureza. Porém, coexistia um imaginário 

religioso que explicava e propunha corrigir comportamentos para evitar certas doenças. 

 Na idade média o discurso religioso sobre as doenças ganhou força novamente, 

principalmente devido ao grande número de casos de lepra. A doença foi relacionada com 

impureza espiritual e a Igreja assumiu a responsabilidade de combatê-la (CZERESNIA, 1997), 
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os doentes passaram a ser isolados e afastados da sociedade como estratégia de contenção da 

epidemia.  

A junção das crenças com as experiências empíricas da época resultou na compreensão 

de que existia uma pré-disposição pessoal para as doenças. Essa pré-disposição era decorrente 

de uma abertura pessoal às sensações, ou seja, eram mais propensos a adoecerem as pessoas 

que eram mais sociáveis, sensuais, ávidas e disponíveis aos prazeres (CZERESNIA; MACIEL; 

OVIEDO, 2013).  

Ricardo Ceccim (2012) chama atenção para o fato de que o contágio foi substanciando 

o conceito de doença e colocando a saúde como um problema de higiene social. O autor afirma 

ainda que “os valores morais, intitulados de higiene social, serviram para localizar como doença 

tudo aquilo que escapava aos padrões sociais que se pretendia impor a população” (CECCIM, 

2012, p. 29). Naomar Almeida-Filho (2011) reflete sobre as designações utilizadas atualmente 

para se referir à doença e destaca que o termo “enfermidade” traz clara acepção de controle 

social da doença, pois a etimologia da palavra vem do termo francês “fermer” que significa 

fechar, sendo um resíduo linguístico do tempo em que a principal forma de se prevenir doenças 

infectocontagiosas era através do isolamento ou confinamento.  

Assim, nasce a medicina moderna, localizando a doença como seu objeto científico e a 

cura ou a erradicação da mesma como seu ofício (CECCIM, 2012). Michel Foucault (1979) 

define medicalização pela primeira vez com o intuito de descrever as intervenções médicas ao 

longo da história, como uma medicina voltada para a regulação médica da sociedade. Essa 

medicina interfere na vida dos sujeitos desde a sanitarização das cidades e difusão de normas 

de higiene até o controle social autoritário sobre seus corpos e comportamentos. 

O autor aponta que a medicalização teve como objeto a “medicina do Estado, a medicina 

urbana e medicina da força de trabalho” (FOUCAULT, 1979, p. 80), estes eram diferentes e ao 

mesmo tempo complementares. A Alemanha, no final do século XVIII, voltou sua atenção para 

a estatização e coletivização do saber médico, com a finalidade de controlar os fenômenos de 

saúde da população, criando a polícia médica do Estado (FOUCAULT, 1979).  Já a França no 

mesmo período encontrava dificuldades devido seu intenso ritmo de urbanização sem 

organização sanitária suficiente, o que aumentava o risco para o desenvolvimento de doenças. 

Naquele país a medicalização voltou-se para o controle administrativo das cidades, dos lugares 

possivelmente patogênicos e através de ações de higiene pública (FOUCAULT, 1979).  

No que diz respeito a medicalização da força de trabalho, Michel Foucault (1979) 

discute que a epidemia de Cólera que ocorreu na Inglaterra, por volta de 1832, vitimou milhares 

de pessoas, principalmente as mais pobres. Nesse contexto foi criada a Lei dos Pobres na qual 
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“os pobres encontrando a possibilidade de se tratarem gratuitamente ou sem grandes despesas 

e os ricos garantindo não serem vítimas de fenômenos epidêmicos originários da classe pobre” 

(FOUCAULT, 1979, p. 95).  

Passou a ser obrigatório a vacinação, o registro de epidemias, a declaração das pessoas 

que vivessem com doenças perigosas e a destruição de lugares insalubres. Sobre essas práticas 

o autor afirma que se voltavam para “uma medicina que é essencialmente um controle da saúde 

e do corpo das classes mais pobres para torná-las mais aptas ao trabalho e menos perigosas às 

classes mais ricas” (FOUCAULT, 1979, p. 97).  

Nesse contexto, a higiene e o funcionamento da medicina são, ao mesmo tempo, 

instâncias de controle social e moral. Pois ao atuarem na forma de viver dos sujeitos acabam 

classificando aqueles que se enquadravam nas práticas e os que não, classificando o que é 

normal e o que é patológico no ambiente, nas coisas, pessoas, lugares, hábitos e modos de ser.  

Nas palavras de Michel Foucault (1979), 

[...] a medicina como técnica geral de saúde [...] assume um lugar cada vez mais 

importante nas estruturas administrativas e nesta maquinaria de poder que, durante o 

século XVIII, não cessa de se estender e de se afirmar. O médico penetra em diferentes 

instâncias de poder. [...]. E constitui-se, igualmente, uma ascendência político-médica 

sobre uma população que se enquadra com uma série de prescrições que dizem 

respeito não só à doença mas às formas gerais da existência e do comportamento (a 

alimentação e a bebida, a sexualidade e a fecundidade, a maneira de se vestir, a 

disposição ideal do habitat). (p. 202) 

Dessa forma, no século XX, a medicina passou a ocupar todo o campo social, a fazer 

parte do cotidiano de todos, foi incorporada às escolas, às famílias e aos tribunais. Conforme 

argumentam Rafaela Zorzanelli e Murilo Cruz (2018), atualmente, as práticas médicas estão 

pulverizadas em todas as relações sociais e a saúde se tornou um objeto de desejo e de lucro. A 

medicina voltou-se para o cultivo individual do corpo saudável, ideal, deslocando o isolamento 

e a erradicação da doença para um modelo que defende a responsabilidade individual pela 

saúde. 

 A partir de todo o contexto histórico e conceitual, Ricardo Ceccim (2012) afirma que a 

construção do saber em saúde passou a ser entendido como prevenção ou tratamento de 

doenças. Retomo o início dessa sessão, onde afirmei que iniciaria a discussão da saúde a partir 

da doença para afirmar que nas áreas biomédicas e biológicas aprendemos sobre saúde a partir 

do óculo da doença, como se uma fosse o contrário da outra, como se ambas não fossem 

inerentes a nossa condição humana.  

 Mas o que é saúde afinal? Dina Czeresnia, Elvira Maciel e Rafael Oviedo (2013) iniciam 

a responder essa mesma pergunta afirmando se tratar de um conceito difícil de se categorizar. 
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Para as autoras, se diversas pessoas forem questionadas sobre o que significa ter saúde 

provavelmente as respostas seriam diferentes entre elas, assim a construção desse conceito para 

cada sujeito varia de acordo com seus valores, expectativas e experiências em relação à vida. 

Nesse sentido, Moacir Scliar (2007) afirma que o conceito de saúde reflete a conjuntura social, 

econômica, política e cultural, sua representação para cada pessoa será dependente da época, 

do lugar, da classe social, dos valores individuais, das concepções científicas e religiosas de 

cada uma(um). A Organização Mundial da Saúde (OMS) (1946), define saúde como um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções ou 

enfermidades. Essa concepção de saúde é pioneira, e pode ser considerada avançada para a 

época em que foi criada para Marco Segre e Flávio Ferraz (1997). Pois, coloca em suspeição a 

perspectiva biologicista, individualista, mecanicista e curativista atribuída à saúde e à doença 

ao longo dos séculos, mas em especial no século XX, como afirmou Sotero Mengue (1989).  

 Por essa característica, o conceito de saúde produzido pela OMS foi importante na 

compreensão de saúde como um processo ampliado. Dagmar Meyer (2012) discute que tanto 

no conceito em si, quanto nas críticas posteriores feitas a ele, fica explícito  

[...] uma ampliação e uma complexificação do processo saúde/doença, que permite 

entender a saúde, hoje, como a capacidade de interação e reação física e emocional 

que indivíduos e grupos desenvolvem e exercitam quotidianamente, quando 

enfrentam a vida em sua complexidade; nessa complexidade o biológico é apenas uma 

dimensão a ser compreendida a partir de sua inserção nas condições sociais, 

econômicas, políticas e culturais vigentes nas sociedades, em diferentes momentos 

históricos. (p. 8) 

 Dentre as críticas a este conceito de saúde, trago para discussão as que se relacionam 

com “um estado de completo bem-estar”. Georges Canguilhem (2009) afirma que não existe 

uma saúde perfeita, um bem-estar absoluto, o autor discute que as perturbações fazem parte da 

vida, e recuperar-se da doença faz parte da saúde. Na mesma direção, Marco Segre e Flávio 

Ferraz (1997), afirmam que o conceito de saúde da forma com que foi definido, caracteriza-se 

como uma utopia, como um estado inalcançável, tanto pela dificuldade de caracterizar o que é 

estar em completo bem-estar, quanto pelo fato de que a angústia e o mal-estar são inerentes a 

própria condição do ser-humano.  

 Marco Segre e Flávio Ferraz (1997, p. 542) questionam “não se poderá dizer que saúde 

é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade?”. Assim, ao 

considerar a saúde de acordo com as vivências de cada sujeito, busca-se de uma visão anti-

positivista e mais humana, contribuindo para uma relação baseada na empatia entre as(os) 

profissionais de saúde e a população (SEGRE; FERRAZ, 1997).   
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 Dessa forma, podemos pensar que saúde e doença não são conceitos definitivos e não 

se encontram em situação de oposição, ambos dizem respeito à sobrevivência, à qualidade de 

vida e à produção de vida (CECCIM, 2012). Os sentidos da saúde e da doença são configurados 

social, histórica e culturalmente, eles não estão isentos de críticas, hierarquias, juízos de valor, 

conhecimentos e atitudes compartilhadas em um grupo (CZERESNIA; MACIEL; OVIEDO, 

2013).  

 A saúde é publicada como direito pela primeira vez na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, cuja compreensão desse 

direito é relacionada com a garantia de uma série de outros direitos sociais como alimentação, 

moradia, vestimenta, assistência médica, serviços sociais e seguros sociais, além de trabalho e 

educação (MOURA, 1989 apud MOURA 1996).  

 Gilson Carvalho (2013) relembra que no Brasil o acesso à saúde era atrelado à 

previdência social, como um componente garantido apenas aos(às) trabalhadores(as) formais 

que contribuíssem com as caixas de pensão sendo assim, garantidas pelo Instituto de Assistência 

Médica da Previdência Social. A saúde enquanto direito foi assegurado na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), este documento, declara o direito à saúde e considera saúde como resultante 

de condições adequadas de moradia, alimentação, educação, renda, meio ambiente, lazer, 

trabalho, transporte, emprego, liberdade, posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Assegura 

ainda a participação popular na gestão dos serviços de saúde.  

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que garantiu o acesso à saúde a todas as 

pessoas, quando, foi fruto da luta dos movimentos sociais organizados em prol desse direito 

possibilitou uma aproximação dos serviços de saúde com as demandas da população. Ricardo 

Ceccim (2012) afirma que a participação popular nesse processo foi importante para que a 

concepção de saúde e doença passasse a defender o acesso das populações às ações e serviços 

de saúde, principalmente pelo aumento da cobertura desses serviços, que passaram a alcançar 

pessoas que até então estavam excluídas deles. A saúde, entendida como direito à vida e à 

cidadania, visa alterar a prática médica para instituir uma organização de serviços de saúde 

capazes de intervir nos determinantes sociais do processo saúde-doença.  

Nesse contexto, a saúde está implicada com condições de vida em sua acepção mais 

ampla, ela depende, pois, do exercício de outros direitos fundamentais, como educação, 

transporte, trabalho com remuneração digna, habitação, alimentação, lazer, entre outros. Nas 

palavras de Dagmar Meyer (2012), 

[...] começamos a entender por que a conquista desse direito tem se 

configurado como uma luta tão penosa e prolongada e por que tem havido 
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tanta resistência histórica para traduzi-lo em políticas de saúde e de educação 

concretas, que articulem desenvolvimento humano e material com justiça 

social! (p. 9) 

 É consenso que a garantia de acesso à saúde e à educação são fundamentais para o pleno 

exercício da cidadania e que estratégias de aproximação entre o campo da saúde pública e o 

campo da educação desvela solos férteis para a produção de conhecimentos e ações que 

assegurem estes direitos. Porém, historicamente, como tem se dado essa articulação? Como o 

discurso da saúde passou a fazer parte dos currículos escolares e como tem permanecido neles? 

Nos próximos parágrafos dessa seção buscarei contar esta história e discutir sobre quais 

interesses moveram/movem esta aproximação.  

 Conforme afirma Alfredo Veiga-Neto (2002), um currículo guarda estreita 

correspondência com a cultura na qual ele foi organizado, já que ao se realizar a análise de um 

determinado currículo, pode-se inferir não só os conteúdos que de forma explícita ou implícita, 

são considerados importantes naquela cultura, como, também, de que maneira alguns conteúdos 

são priorizados em detrimento de outros. Ainda sobre currículo, Tomaz Silva (2014), afirma 

que o currículo é sempre resultado de uma seleção, de forma que de todo o universo de saberes 

disponíveis são selecionados aqueles que irão constituí-lo. Fazendo com que o currículo seja 

também uma questão de poder, já que selecionar, privilegiar um conhecimento em detrimento 

de outro é uma forma de poder. 

 Dagmar Meyer (1998), faz um apanhado histórico de como se deu essa aproximação, 

para a autora a saúde “entra” na escola brasileira, como parte dos temas que permeiam a 

educação escolar, no final do século XIX, numa perspectiva tanto assistencial quanto de 

desenvolver hábitos, atitudes e valores compatíveis como uma determinada concepção de 

“indivíduo saudável”.  

 E esse movimento dá-se em um período histórico específico e por razões específicas. 

Maria Stephanou (1998) afirma que no início do século XX todas as instâncias de autoridade 

da época – religiosas, filantrópicas, escolares, médicas e familiares – concordavam com uma 

verdade, a de que a idade mais propícia para uma sólida educação seria a infância, ela 

juntamente com a adolescência seria o período mais propício para corrigir os desvios de 

desenvolvimento. Túlio Figueiredo, Vera Machado e Mirian Abreu (2010) chamam atenção 

que a escola, naquele contexto, constituía-se num dos lugares mais propícios para infundir uma 

consciência sanitária na população. Por esse motivo mobilizou-se o saber médico para o interior 

das instituições escolares (STEPHANOU, 1998).  
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 Em um processo semelhante ao que Michel Foucault (1979), relata ter ocorrido na 

França ao final do século XVIII, Maria Stephanou (1998, p. 20), relata que no Brasil da virada 

do século XIX para o século XX as grandes cidades encontravam-se em expansão, apresentando 

uma “fisionomia problemática. Careciam de saneamento básico, sistemas de transportes, 

habitações higiênicas, o que ameaçava a saúde da população”. Dessa forma, era importante 

“civilizar o país” e por civilizar pode-se entender orquestrar uma nova conduta aos sujeitos e 

uma nova organização urbana (STEPHANOU, 1998).  

 Assim, com o processo de medicalização, já abordado nesta seção, os discursos médicos 

foram ganhando cada vez mais poder e status de verdade, haja vista que o médico além de 

assumir a responsabilidade de tratar as doenças individuais, assumia o lugar de “planejador 

urbano e de educador das coletividades” (STEPHANOU, 1998, p. 21).  

 Nessa lógica, historicamente ensinar saúde passa a ser entendido como orientar as(os) 

estudantes a adquirirem bons hábitos de saúde (MEYER, 1998). Temas como hábitos 

adequados de higiene, aparência física desejada, postura corporal, entre outros, foram cada vez 

mais reforçados na escola. Para Gehysa Alves e Tânia Cortinovi (1998) a saúde é tratada como 

sinônimo de higiene e de capricho individual, ou seja, aqueles que não cumprem as regras de 

conduta são punidos com a doença. Em um contexto mais atual, Dagmar Meyer et al., (2006) 

afirmam que em maior ou menor medida, a educação em saúde foi incorporada – na maioria 

das vezes de forma reduzida e normativa – não apenas pelos currículos escolares, mas também 

nos programas governamentais no campo da saúde e em projetos de diferentes movimentos 

sociais. 

 Dagmar Meyer (1998; 2012) afirma que o lugar da educação em saúde na escola é um 

lugar de disciplinamento e controle, cujos conflitos e ambiguidades sobre esse tema são 

silenciados nas discussões. Maria Stephanou (1996) também afirma que as práticas de saúde na 

escola constituíram-se como ferramenta de disciplinarização dos indivíduos e como forma de 

controle da população.  

 Conforme já foi abordado na seção anterior, a tecnologia disciplinar é dirigida ao corpo 

individual, regulando-o e controlando-o (FOUCAULT, 2009). Nesta seção abordo outra 

tecnologia de poder, complementar a disciplina, porém esta atua não mais no corpo do 

indivíduo, e sim na população, o que Michel Foucault (1997), nomeou de biopoder, o poder 

sobre a vida. 

O biopoder, refere-se as estratégias empregadas com o intuito de controlar os fenômenos 

da população enquanto espécie trata-se do poder pelo qual se operacionaliza a biopolítica 

(FOUCAULT, 2005). Para Michel Foucault (2005), à medida que o poder soberano foi sendo 
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substituído pelo poder do Estado, a vida biológica tornou-se um evento político, passando então, 

a biopolítica se ocupar com os fenômenos que atingem a população como um coletivo, ou seja, 

a proporção de nascimentos e óbitos, longevidade, reprodução, ocorrência de doenças, e todas 

as questões relacionadas a elas. 

 Dessa forma, a biopolítica é a “maneira pela qual se tentou, desde o século XVIII, 

racionalizar os problemas propostos à prática governamental, dos fenômenos próprios a um 

conjunto de seres vivos constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, raças...” 

(FOUCAULT, 1997, p. 89). Pois o discurso da saúde ia ao encontro de um “serviço autoritário, 

não de cuidados médicos, mas de controle médico da população” (FOUCAULT, 1979, p. 96). 

 Assim, podemos considerar que, conforme apontam Fabiane Silva e Paula Ribeiro 

(2010), as políticas e campanhas de saúde, desenvolvidas com objetivo de promover a saúde, 

atuam como formas de governar a população e disciplinar os corpos dos indivíduos. Como 

afirmam Fabiane Silva e Paula Ribeiro (2010, p. 75) “Trata-se de um processo educativo que 

ao interferir nas escolhas pessoas de mulheres e homens sobre como podem ou devem agir para 

viver suas vidas de forma saudável, agencia comportamentos a serem seguidos pela população”. 

 Vimos a biopolítica ser instrumentalizada ao longo dessa seção desde o aparecimento 

das doenças e as estratégias para solucioná-las até aos motivos que levaram a saúde a ingressar 

na escola. Podemos afirmar que todas as estratégias de educação em saúde, dentro e fora da 

escola, são estratégias disciplinares e biopolíticas que visam constituir corpos dóceis e 

produtivos e uma população que se vigie e se autorregule. 

 Isso fica explicito quando analisamos que nos discursos reproduzidos na educação em 

saúde, há o predomínio do autocuidado no qual os indivíduos devem aprender a cuidar de si e 

serem vigilantes de suas próprias atitudes (CECCIM, 2012). O indivíduo é dado como centro 

das ações em saúde e como único responsável por sua condição de saúde. Além disso, há a 

culpabilização das pessoas ou famílias pelo adoecimento e prejuízo à coletividade (CECCIM, 

2012). Conforme pontuam Mariama Furtado e Ana Szapiro (2012): 

O objetivo a ser alcançado agora é estender os cuidados de saúde a todas as pessoas, 

em todas as etapas da vida, num cenário onde se trata, sobretudo, de agir antecipando 

riscos com vistas à maior longevidade. Promover saúde, nesse sentido, estaria para 

além de curar e de prevenir. Seria uma concepção que abrange todas as anteriores, 

colocando-nos diante de um imperativo de otimização das potencialidades biológicas, 

para que sejamos mais do que saudáveis. 

 Assim, para Michel Foucault (1979), o poder é produtivo, o poder constrói, participa 

ativamente da produção da subjetividade dos indivíduos. E como a ideia de saúde associada a 

ausência de doenças é um discurso que encontra ressonância em muitas áreas, ele produz 
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subjetividades e assim é reforçado ao longo do tempo. Conforme Ricardo Ceccim (2012), nem 

a saúde nem a educação se aliam em movimentos que afirmam a vida, pois ambas seguem 

descontextualizando a vida da forma como ela é vivida, e reproduzindo valores biologicistas e 

moralistas sobre ela.  

 O discurso sobre saúde reproduzido pelas diversas instituições sociais acaba 

“introduzindo na mentalidade dos indivíduos noções médicas de autocuidado, de uma boa 

higiene, de uma saúde ideal que se adquire tendo hábitos saudáveis, o discurso sanitário passa 

a regular o corpo social enquanto conjunto populacional” (FURTADO; SZAPIRO, 2012). 

Dessa forma o controle social dos corpos individuais atua como um dispositivo de regulação 

do indivíduo e das populações.  

 Na busca de uma conceituação de saúde que considere as relações de poder que se 

estabelecem ao seu entorno,  Ricardo Ceccim (2012) discute que admitir que a própria vida seja 

o critério de saúde é potente para o redimensionamento da relação entre saúde e escola pois 

orienta a atenção e o ensino para uma efetiva produção de vida como os conhecimentos e 

cuidados inscritos no cuidado de si e do mundo (CECCIM, 2012). Nessa perspectiva, o autor 

define saúde como “aquele estado capaz de potencializar nossa capacidade humana (orgânica, 

intelectual e afetiva) de reestabelecer uma vida social de acordo com a nossa necessidade de 

uma existência alegre e geradora de transformações individuais e coletivas.” (CECCIM, 2012, 

p. 37). 

 Na mesma direção, Dina Czeresnia, Elvira Maciel e Rafael Oviedo (2013), apontam que 

a saúde é por um lado um bem precioso, que prescinde a doença para considerar uma vida sem 

sofrimento, por outro lado é uma conquista que implica resistência ativa as dificuldades que 

estão diretamente ligadas a condição de estar vivo. Em um processo de me aproximar às minhas 

origens, retomo também o entendimento de saúde operacionalizado pelo Setor Nacional de 

Saúde do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra  (MST, 2007, p. 1), que entende que 

“ter saúde é ter a possibilidade de lutar contra o que nos agride e nos ameaça, inclusive a 

doença” admitindo que muitas vezes evitar, controlar e tratar uma doença pode ser o foco da 

nossa atenção em relação à saúde, mas que de forma alguma, esse deve ser o eixo central dessa 

relação. A saúde no entendimento do MST se expressa na força para seguir lutando pela reforma 

agrária, pelo direito à moradia e à educação no campo, pelo acesso à saúde nos assentamentos 

e acampamentos, ter saúde é manter-se firme nas lutas diárias e para as lutas futuras. Nesse 

entendimento, “a intervenção em saúde deve, portanto, fortalecer essa capacidade de lutar” 

(MST, 2007, p. 1). 
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A partir do que foi exposto, compreendo saúde como a capacidade ativa de produzir 

vida e resistir às condições que nos agridem. Dagmar Meyer (1998), afirma que os debates 

instituídos pelos campos dos Estudos de Gênero, Estudos Culturais e pelo Pós-Estruturalismo 

possibilitam que as discussões sobre a relação educação e saúde sejam ampliadas. Pois, para a 

autora estes campos permitem compreender as inúmeras dinâmicas envolvidas nos processos 

de produção das diferenças e desigualdades sociais, que são importantes nessa relação como, 

por exemplo, as diferenças de classe, gênero, raça, geração (MEYER, 1998). 

 Ricardo Ceccim (2012), afirma que é importante que a escola discuta a saúde como um 

direito universal e como construída ao longo das relações sociais e culturais, utilizando 

temáticas com possibilidades de apropriação coletiva e subjetiva de experiências de afirmação 

da vida e da saúde. Indo ao encontro com o que Dagmar Meyer (1998) chama de compromisso 

com uma educação mais democrática e com uma cidadania de direitos e deveres 

[...] uma cidadania que habilite o sujeito a lidar criticamente com a infinidade de 

mensagens que tematizam a saúde, a drogadição e a sexualidade, estilos de vida 

saudáveis, corpos saudáveis, sexualidades saudáveis... [...] o trabalho com uma 

concepção de saúde que contemple o individual e o coletivo para muito além de sua 

dimensão biológica e com todas as implicações que a incorporação do social, do 

histórico, do cultural, do estético e do subjetivo aí produzem. (p. 16) 

 Um dos temas nevrálgicos na abordagem da saúde na escola são aqueles relacionados à 

sexualidade, geralmente apresentados numa perspectiva biológica restrita aos riscos de uma 

gravidez precoce ou transmissão de IST e HIV/Aids. Assim como já abordado nessa seção, para 

garantir a saúde como produção de vida é importante que esta seja compreendida enquanto um 

direito e tenha seu acesso garantido, mas também é importante que outros direitos sejam 

assegurados, dentre estes destaco os direitos sexuais e reprodutivos sobre os quais versarei na 

próxima seção. 

  

3.5 Sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos 

 Pretendo, nesta seção, discorrer sobre a produção de discursos e sentidos acerca da 

sexualidade, sobre como ela tem sido e como pode ser abordada na escola, com vistas à uma 

educação para as sexualidades numa perspectiva ampla e que assegure liberdade e acesso aos 

direitos sexuais e reprodutivos. 

 Explicar, definir, conceituar, entender e “enquadrar” o que é a sexualidade tem movido 

esforços de muitas(os) pesquisadoras(es), em diferentes áreas do conhecimento e com 

diferentes vieses ideológicos e políticos. Michel Foucault (1988) afirma que até o século XIX 

prioritariamente a religião e a filosofia moral preocupavam-se com os corpos e as condutas 
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sexuais da população, a partir de então a sexualidade tornou-se objeto de investigação científica, 

de controle administrativo e também de preocupação social. 

Jeffrey Weeks (2019) aponta para o fato de que a ampliação da preocupação com estes 

temas fez com que a sexualidade se tornasse objeto de estudo da medicina, psicologia, 

antropologia, entre outras áreas. Dessa forma a sexualidade ganhou sua própria disciplina, a 

sexologia, no final do Século XIX. Esta disciplina, por sua vez, tem sido bastante importante 

no estabelecimento do termo sexualidade e também nas discussões sobre condutas sexuais, 

principalmente considerando o viés biológico da mesma (WEEKS, 2019).  

 É comum que pensemos que a sexualidade é reprimida, pois para muitas pessoas, trata-

se de um assunto que não se pode falar abertamente e comumente restrita à vida privada dos 

indivíduos. Michel Foucault (1988) por sua vez, nega essa “hipótese repressiva”. Para o autor, 

no que diz respeito ao sexo, o silêncio não se constituiu enquanto regra, pelo contrário, falava-

se muito sobre sexo. A grande questão para Michel Foucault, é que este discurso sempre esteve 

fortemente articulado com os mecanismos de poder vigentes e assim, produzindo determinadas 

verdades e condutas “permitidas” em relação ao sexo (FOUCAULT, 1988). 

 Neste processo, a sexualidade passou a ser incluída na rede discursiva – na escola, igreja, 

medicina – ou seja, as pessoas eram incitadas a falar sobre ela, cada vez mais. Para o autor 

negar a hipótese repressiva não significa dizer que não houve interdição sobre a sexualidade, 

para ele “a ilusão está em fazer dessa interdição o elemento importante e constituinte a partir 

do qual se poderia escrever a história do que foi dito do sexo a partir da Idade Moderna” 

(FOUCAULT, 1988, p. 18). 

 Para Michel Foucault (1988), a partir desses processos, a interdição sobre o sexo deu-

se através da normalização (relação normal e patológico) e da constituição da sexualidade a 

partir do controle dos corpos dos indivíduos. Dessa forma, Michel Foucault (1988, p. 118), 

compreende a sexualidade como um dispositivo histórico, que “tem como razão de ser, não o 

reproduzir, mas o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira mais 

detalhada e controlar populações de maneira mais global”.  

 No entendimento de Michel Foucault (2009), o poder disciplinar e o biopoder, já 

abordados nas seções anteriores, se articulam no dispositivo da sexualidade, pois a sexualidade 

permite o acesso tanto à vida do corpo quanto à vida da espécie. Assim, são direcionadas 

estratégias de vigilância e controle sobre o corpo individual ao mesmo tempo em que se utilizam 

de estratégias em massa, intervenções e estatísticas visando o controle da população 

(FOUCAULT, 2009).  
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Michel Foucault (1988), afirma que a sexualidade é um dispositivo histórico, nas suas 

palavras: 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade 

subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da superfície em que 

a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a 

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

se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder. (p. 100) 

 Nesse sentido, Michel Foucault (1988) afirma que desde o século XVIII utilizou-se 

diversas práticas sociais e técnicas de poder que se configuraram e ainda se configuram, como 

mecanismos específicos de saber/poder centrados no sexo. Michel Foucault afirma que “nas 

relações de poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, mas um dos dotados da maior 

instrumentalidade: utilizável no maior número de manobras, e podendo servir de ponto de 

apoio, de articulação às mais variadas estratégias” (FOUCAULT, 1988, p. 114). Dessa forma o 

autor categorizou essas técnicas em quatro unidades estratégicas: a descrição dos corpos das 

mulheres como histéricas, a pedagogização do sexo das crianças, a socialização do 

comportamento procriativo e a psiquiatrização do prazer perverso (FOUCAULT, 1988). 

 A partir da criação destas categorias, segundo as reflexões de Michel Foucault (1988), 

criou-se também uma série de populações consideradas problemáticas, sob as quais seria 

importante investir ainda mais atenção e controle. Dando início a uma noção de sexo 

relacionado com perigo, não mais apenas com prazer. Deborah Britzman (2019) afirma que as 

personagens afetadas por estas estratégias, são traduzidas em identidades que precisam ser 

objetos de saber, ou seja, serem conhecidas, e também precisam ser prevenidas. 

 Neste emaranhado constituído pela sexualidade e pelos seus dispositivos de controle 

Jeffrey Weeks (2019), sugere que,  

[...] a sexualidade é modelada na junção de duas preocupações principais: com a nossa 

subjetividade (quem e o que somos) e com a sociedade (com a saúde, a prosperidade, 

o crescimento e o bem estar da população como um todo). As duas estão intimamente 

conectadas porque no centro de ambas está o corpo e suas potencialidades. Na medida 

que a sociedade se tornou mais e mais preocupada com as vidas de seus membros - 

pelo bem da uniformidade moral; da prosperidade econômica; da segurança nacional 

ou da higiene e da saúde -, ela se tornou cada vez mais preocupada com o 

disciplinamento dos corpos e com a vida sexual dos indivíduos. (p. 65) 

Esta preocupação abriu espaço para estratégias de administração e gerenciamento; para 

um aumento de ansiedades morais, médicas higiênicas e legais; e para intervenções voltadas ao 

bem-estar e ao conhecimento científico, “planejadas para compreender o eu através da 

compreensão e regulação do comportamento sexual” (WEEKS, 2019, p. 65). 
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Guacira Louro (2019, p. 11) afirma que “sexualidade não é apenas uma questão pessoal, 

mas é social e política”. E justamente por se enquadrar em tantas esferas na vida dos indivíduos, 

as discussões acerca da sexualidade, das identidades e práticas sexuais e de gênero tem 

aumentado e se intensificado a partir dos anos 1960. Para a autora este aumento se deu tanto 

devido as reivindicações do movimento feminista e do movimento de lésbicas, gays, bissexuais 

e transexuais (LGBT), quanto pela organização das pessoas que se sentem ameaçadas por estes 

movimentos (LOURO, 2019). 

 Dessa forma no cenário atual, Paula Ribeiro (2013a) reafirma que a sexualidade tem 

sido abordada em várias instâncias sociais – família, igreja, escola, entre outras – e também por 

diferentes campos do saber – medicina, psicologia, biologia, pedagogia – que apresentam 

interesse em saber e produzir o que dela se diz. 

O discurso mais frequente e com maior aceitação, é o discurso biológico, no qual a 

sexualidade é entendida como algo que todas as pessoas possuem naturalmente (LOURO, 

2019). Nesse entendimento, a sexualidade é determinada biologicamente e explicada através de 

características anatômicas e fisiológicas dos sistemas reprodutores feminino e masculino, 

fixada na reprodução para manutenção da família nuclear (RIBEIRO, 2013b).  

Jeffrey Weeks (2019) afirma que devido a uma preocupação pós-darwiniana, no final 

do século XIX, em conhecer e explicar os fenômenos humanos como sendo identificáveis, 

internos e biológicos, o sexo foi descrito como um “instinto natural”. Assim, enquanto 

sociedade, estamos mais acostumados a pensar na importância de caraterísticas biológicas, 

como hormônios e genes, na modulação do nosso comportamento, principalmente quando 

falamos em sexualidade (WEEKS, 2019). 

Nesse sentido, Jeffrey Weeks (2019 p. 46) considera que “embora o corpo biológico 

seja o local da sexualidade, estabelecendo os limites daquilo que é sexualmente possível, a 

sexualidade é mais do que simplesmente o corpo.” Para o autor, ela está relacionada tanto com 

as crenças, ideologias e imaginações quanto com o corpo físico de uma pessoa (WEEKS, 2019). 

Dessa forma, para Jeffrey Weeks (2019), o termo sexualidade pode ser utilizado para descrever 

uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e 

historicamente modeladas que se relacionam com o corpo e sua possibilidade de produzir 

prazer. 

Deborah Britzman (2019) reflete sobre a sexualidade num contexto de produção social, 

cultural e histórico. Dessa forma, afirma que 

[...] a sexualidade não deve ser pensada como um tipo de dado natural que o poder 

tenta manter sob controle, ou como um obscuro domínio que o conhecimento tenta 
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gradualmente descobrir. Ela é o nome que pode ser dado a um construto histórico: não 

a realidade furtiva que é difícil de aprender, mas uma enorme superfície em forma de 

rede na qual as estimulações dos corpos, a intensificação dos prazeres, o incitamento 

do discurso, a formação de um conhecimento especializado, o reforço de controles e 

resistências estão vinculados uns aos outros, de acordo com algumas poucas 

estratégias importantes de saber e poder. (p. 128) 

 Para Guacira Louro (2019, p. 11), a sexualidade “é ‘aprendida’, ou melhor, é construída 

ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os sujeitos”. Porém, a autora argumenta 

que na sociedade contemporânea, há uma forma de sexualidade que é generalizada e 

referenciada a todos os sujeitos, é concebida como natural, universal e normal – a 

heterossexualidade. Como consequência todas as outras formas de sexualidade são constituídas 

como antinaturais, excêntricas e anormais.  

Nesta perspectiva, observa-se que se reproduz o discurso de uma sexualidade inata, 

natural ao passo que se percebe uma grande vigilância e controle para “mantê-la” dentro do 

normal, atitude que parece aceitar o fato de que ela pode mudar, que não é fixa.  Nas palavras 

de Guacira Louro (2019, p. 19), “é curioso observar, no entanto, o quanto essa inclinação, tida 

como inata e natural, é alvo da mais meticulosa, continuada e intensa vigilância, bem como do 

mais diligente investimento”. 

 A escola moderna tem se constituído como local privilegiado para promover o 

investimento na “produção de uma sexualidade normal” através do que Guacira Louro (2019) 

chama de “pedagogias da sexualidade”. Assim como vimos ocorrer nas discussões sobre a 

adolescência e sobre saúde, a escola é importante na reprodução e na construção de noções 

sobre a sexualidade, e é para as formas de viver a sexualidade que a escola tem auxiliado a 

produzir o que irei abordar a partir de agora.  

 Foucault (1988, p. 36) salienta que, “desde o século XVIII, ela [instituição pedagógica] 

concentrou as formas de discurso nesse tema; estabeleceu pontos de implantação diferentes; 

codificou os conteúdos e qualificou os locutores”. Dessa forma, as escolas estabelecem algumas 

estratégias de poder/saber que ensinam modos der ser, estar, pensar e se comportar em relação 

à sexualidade (BARROS; RIBEIRO; QUADRADO, 2015). 

 Guacira Louro (2019) em seu texto Pedagogias da Sexualidade, relata ter estudado em 

uma escola pública brasileira, predominantemente feminina, e traz para análise suas próprias 

lembranças escolares. Ela afirma que “ali nos ensinavam a sermos dóceis, discretas, gentis, a 

obedecer, a pedir licença, a pedir desculpas” (LOURO, 2019, p. 21). Relata que na escola 

também aprendeu as demais disciplinas necessárias para sobreviver socialmente, como as 

ciências, as letras, etc., mas que estes aprendizados foram transmitidos e atravessados por 
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demandas físicas, que tinham por objetivo a produção de uma mulher “civilizada” capaz de 

viver de forma coerente e adequada na sociedade brasileira.  

 Para Guacira Louro (2019), os ensinamentos mais claros que ela obteve na escola foram 

aqueles voltados para a formação de uma “mulher de verdade”, 

[...] o investimento mais profundo, contudo, o investimento de base da escolarização 

se dirigia para o que era substantivo: para a formação de homens e mulheres “de 

verdade”. Em que consistia isso? Existiam (e, sem dúvida, existem) algumas 

referências e critérios para discernir e decidir o quanto cada menino ou menina, cada 

adolescente e jovem estava se aproximando ou se afastando da “norma” desejada. [...] 

As marcas que nos fazem lembrar, ainda hoje, dessas instituições têm a ver com as 

formas como construímos nossas identidades sociais, especialmente nossa identidade 

de gênero e sexual. (p. 21-22) 

  Esse processo de escolarização inscreve algumas “marcas” em mulheres e homens, 

visíveis em determinados comportamentos ou modos de ser. Porém, esta função não é apenas 

da escola, as famílias, a mídia, a igreja e a legislação também participam ativamente dessa 

produção. Para Guacira Louro (2019, p. 30), “todas estas instâncias realizam uma pedagogia, 

fazem um investimento que, frequentemente, aparece de forma articulada, reiterando 

identidades e práticas hegemônicas enquanto subordina, nega ou recusa outras identidades e 

práticas.” Complementando essa pedagogia, as tecnologias de autodisciplinamento e 

autogoverno (como por exemplo a vergonha, a culpa, o desejo de manter a saúde) que os 

sujeitos dirigem a si mesmos são fundamentais na determinação de suas formas de ser e viver 

a sexualidade e também o gênero (LOURO, 2019).  

 Cabe à escola, nesse contexto, não apenas ensinar sobre qual sexualidade as(os) 

educandas(os) devem exercer, no caso a heterossexualidade, ao mesmo tempo ela deve retardar 

o máximo possível o interesse destas(es) educandas(os) sobre esse aspecto da vida. Dessa 

forma, o disciplinamento e controle dos sujeitos são realizados com o intuito de que a 

sexualidade não esteja presente na escola, já que esta é do âmbito privado (BARROS; 

RIBEIRO; QUADRADO, 2015).  

 Segundo Guacira Louro (1997), esse afastamento entre a escola e a sexualidade é 

impossível, pois a sexualidade está sempre presente na escola, independentemente da intenção 

manifesta ou dos discursos explícitos, mesmo que não exista uma disciplina de “educação 

sexual” ou que estes assuntos não estejam inclusos em outras disciplinas. “A sexualidade está 

na escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é algo que possa ser desligado ou algo do 

qual alguém possa se ‘despir’” (LOURO, 1997, p. 81). 

Assim, podemos perceber que algumas regras escolares agem no sentido de afastar a 

sexualidade da escola, são definidas roupas adequadas/inadequadas para o espaço escolar, 
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divididas as turmas entre meninos e meninas, proibidos os namoros adolescentes (enquanto é 

reforçada a ideia da necessidade de um relacionamento estável para uma vida adulta feliz), 

vigiados espaços mais “reservados” da escola, afastados os banheiros feminino e masculino, 

corrigidos qualquer demonstração de “inadequação sexual” como o afeto entre meninos, entre 

outras estratégias. 

Segundo Paula Ribeiro (2013c) a discussão sobre a inclusão da sexualidade no currículo 

escolar vem se intensificando e fortalecendo desde o início do século XX, pelo paradigma 

médico-higienistas vigente no século XIX. Esta educação tinha como objetivo combater a 

masturbação, as doenças venéreas e também preparar a mulher para ser esposa e mãe, 

gerenciando a reprodução da espécie humana através de mecanismos de controle da saúde 

pública e da moral sadia, como pontuaram Paula Ribeiro e Diogo Souza (2003).  

Desde os anos 1920 até os anos 1960 tem-se registros de algumas tentativas de 

implementação de estratégias de educação sexual nas escolas brasileiras, porém estas 

estratégias enfrentaram bastante resistência por alguns pesquisadores(as), pelas famílias, pela 

igreja e também pelo governo, fato que impossibilitou que fossem implementadas (RIBEIRO; 

SOUZA, 2003). Entre os anos 1960 e 1970, primeiros anos da Ditadura Militar no Brasil, 

algumas instituições de ensino ainda tentavam implementar tais atividades, porém, conforme 

apontam Paula Ribeiro e Diogo Souza (2003) estas propostas foram dificultadas e 

interrompidas devido a repressão e o moralismo vigentes naquela época. 

Como apontado por Isaura Guimarães (1995), este cenário foi começando a modificar-

se e abrir-se para estas discussões na metade dos anos 1970, com grande participação do 

movimento feminista, da necessidade de controle populacional, da invenção da pílula 

anticoncepcional e da amplificação dos métodos contraceptivos e também do avanço da 

medicina em relação as infecções sexualmente transmissíveis.  

Contudo, foi a partir dos anos 1980 que se deu início às discussões sobre a necessidade 

e importância de uma educação sexual nas escolas, bem como as primeiras publicações 

científicas sobre o tema foram realizadas. Conforme aponta Mary Figueiró (1996), em seu 

estudo sobre a produção teórica acerca da educação sexual no Brasil entre os anos de 1980 e 

1990, foi nesta época que se iniciou um movimento de encarar a educação sexual como uma 

forma de promover mudanças na estrutura social, como uma atividade política. Faz-se 

importante pontuar aqui que a abertura a este tema ocorreu devido a necessidade de prevenir a 

gravidez indesejada na adolescência e as infecções sexualmente transmissíveis, principalmente 

devido ao surgimento da Aids (RIBEIRO, 2013a). 
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 Conforme reforça Dora Oliveira (2012), criou-se gradativamente um pânico moral 

sobre a conduta sexual dos(as) adolescentes que reforçou o investimento em estratégias de 

controle dessa população 

[...] o pânico moral que acompanhou a constatação de que os adolescentes estavam se 

tornando sexualmente ativos cada vez mais cedo foi gradativamente moldando a ideia 

de que era necessário adotar medidas preventivas que pudessem proteger a juventude 

contra a gravidez, tida como inquestionavelmente indesejada. (p. 104) 

A autora ainda afirma que o medo de contrair HIV ampliou e difundiu o debate público 

sobre “sexo”, já que todos os indivíduos corriam risco, era importante que todas(os) pudessem 

receber informações e se prevenir da infecção, principalmente os mais jovens e por 

consequência mais despreparados (OLIVEIRA, 2012). 

Assim, conforme aponta Paula Ribeiro (2002), embora não houvesse a obrigatoriedade, 

muitas escolas passaram a implementar a educação sexual no currículo das disciplinas de 

ciências e biologia, através da abordagem de conteúdos relativos à reprodução humana.  

Considerando as questões apresentadas nos anos 1990 considerava-se uma necessidade 

falar sobre sexualidade nas escolas. Este fato foi reforçado quando o Ministério da Educação 

definiu os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental no ano de 

1996, que insere a sexualidade como uma temática transversal nas discussões em sala de aula, 

dentre os argumentos para esta inserção estão o crescimento dos casos de gravidez na 

adolescência e o risco de contaminação pelo HIV. Dentre os norteadores das propostas 

pedagógicas que este documento traz, pode-se destacar a discussão sobre: as dimensões do 

corpo; as relações de gênero; e a prevenção de infeções sexualmente transmissíveis (BRASIL, 

1997).  

Nesse sentido, conforme aponta Dora Oliveira (2012), por meio da ação educativa 

formal, que acontece com hora, local e objetivos definidos, o Estado pretendia e ainda pretende 

modificar o comportamento dos indivíduos. O que contribuiu para que o discurso biológico se 

constituísse como o principal discurso sobre a sexualidade, como aponta Paula Ribeiro (2013a), 

não havendo ruptura com esse discurso na implementação dos PCN, e por ser considerado um 

discurso “científico” verdadeiro tem sido legitimado na prática das(os) professoras(es) 

[...] nas práticas escolares, o discurso biológico tem ocupado um espaço privilegiado 

em relação a outros, visto em muitos programas de educação sexual, manuais, livros, 

guias de educação sexual e também no tema transversal Orientação Sexual (PCN). 

(RIBEIRO, 2013a, p. 35) 

 As discussões que Paula Ribeiro (2013a; 2003; 2002) faz acerca dessa relação 

intrínseca que se construiu historicamente entre sexualidade e biologia são importantes para 
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compreendermos porque esse discurso tem sido tão legitimado e também porque é difícil 

implementar atividades que se distanciem dele.  

Para a autora, na escola a sexualidade está muito atrelada a questões de saúde sexual e 

reprodutiva, dessa forma a mesma é medicalizada e reduzida a noções sobre o funcionamento 

do corpo e de doenças. Dessa forma se pode prescrever um autocuidado, e controlar a 

sexualidade e o corpo, principalmente de adolescentes que são a maioria da população para 

quem estas atividades são direcionadas. Paula Ribeiro (2013a) afirma que  

[...] nessa discursividade científica, a sexualidade tem ficado ligada à aquisição de 

conhecimentos científicos (categorizações e descrições) dos sistemas reprodutores e 

à genitalidade – atributo de natureza puramente biológica compartilhado por tod@s, 

independentemente de sua história e cultura. Assim, os discursos científicos 

engendram a sexualidade como um atributo de natureza biológica, vinculada às 

características anatômicas internas e externas dos corpos, fixando nessas 

características a sexualidade e as diferenças atribuídas aos homens e mulheres. (p. 37)  

Contribuindo com essa discussão, Dora Oliveira (2012, p. 107) afirma que reduzir a 

sexualidade apenas ao seu caráter reprodutor não é um fato recente e que ele é “consequência 

da negação do sexo como fonte de prazer”. Assim, é primordial delimitarmos que se a 

sexualidade extrapola os limites da reprodução, para realizar um empreendimento educativo 

significativo ela precisa ser considerada no seu todo. 

Porém, considerando sua construção histórica, conforme aponta Deborah Britzman 

(2019) a educação sexual acabou tornando-se um espaço autorizado para trabalhar sobre os 

corpos das crianças, dos(as) adolescentes e também das(os) professoras(es) além de ser 

utilizada para sustentar e reproduzir desigualdades raciais e de gênero e hierarquias sociais.  

Pois “a mudança para uma pedagogia de produção da normalidade e a ideia de que a 

normalidade era um efeito da pedagogia apropriada e não um estado a priori tornou-se, 

essencialmente, a base para o movimento higienista social chamado ‘educação sexual’ 

(BRITZMAN, 2019, p. 120).  

Por considerar a necessidade de compreender e abordar a sexualidade em seu sentido 

amplo e em todas as suas relações, muitas(os) autoras(es) do campo dos estudos culturais e 

feministas, destaco Constantina Filha (2017), Jane Felipe (2007), Suzana Barros e Paula Ribeiro 

(2012), e Cristina Varela e Paula Ribeiro (2017). Essas autoras, nessas produções citadas, 

defendem que o termo a ser utilizado para designar as atividades envolvendo sexualidade na 

escola seja “educação para a sexualidade” e não mais “educação sexual” pois seu foco esteve 

voltado para as questões biológicas, essencializadas e generalizantes, priorizando as questões 

de anticoncepção e de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis em detrimento de 

outras abordagens. 
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Para Cristina Varela e Paula Ribeiro (2017), essa mudança de termo é importante já que 

romper com o termo “educação sexual” evita que as atividades diferenciadas, propostas a 

romper com o discurso instituído não sejam confundidas e compreendidas como parte dessa 

educação que busca controlar e regular as sexualidades. Pois para as autoras, 

[...] ao considerarmos o contínuo emprego do termo “Educação Sexual” ao longo de 

diferentes épocas, momentos históricos e culturais, nos questionamos sobre suas 

transformações, permanências e em como ao longo desse tempo a prática da educação 

preocupada com a sexualidade tem, em muitos momentos, reafirmado os mesmos 

objetivos pensados a mais de um século - constituindo-se como uma prática 

prescritiva, normatizadora e moralista, preocupada ainda com o controle da 

sexualidade de crianças e jovens. (2017, p. 14) 

 Dessa forma, nessa pesquisa utilizo o termo educação para a sexualidade com o mesmo 

intuito que Jane Felipe (2007), ou seja, o de trazer ênfase a uma abordagem ampliada que 

considera os aspectos históricos, sociais e culturais da construção da sexualidade e extrapolar a 

abordagem biológica pautada na prevenção de doenças. Busco também pensar em uma 

educação para a sexualidade que se aproxime do discurso de saúde enquanto uma possibilidade 

de lutar contra aquilo que nos oprime e assim produzir vida, considerando a plena vivência da 

sexualidade necessária para que se possa atingi-la.  

 Assim, pensar em educação para a sexualidade possibilita a apresentação das 

identidades (sexuais e de gênero) como transitórias e instáveis, a denúncia das violências 

banalizadas e naturalizadas em nossa sociedade, como o machismo, a homo-trans-lesbofobia, 

o racismo, o feminicídio e a negação dos direitos humanos básicos. Além disso, possibilita que 

novas questões sejam discutidas como a vivência dos prazeres e desejos, a curiosidade, 

abandonando os padrões, normas e regras (VARELA; RIBEIRO, 2017). 

 As autoras ainda afirmam que a proposta de educação para as sexualidades preocupa-se 

em construir caminhos para a vivência da sexualidade livre de tabus e preconceitos através do 

diálogo, da problematização e da desconstrução de discursos naturalizados. Além disso, 

abandona a preocupação de educar e disciplinar os corpos de crianças e adolescentes para uma 

sexualidade “normal”, natural e inata (VARELA; RIBEIRO, 2017).  

Contudo, podemos perceber atualmente que o slogan “ideologia de gênero”, que 

iniciamos a ouvir em meados de 2014, tem ganhado força e se propagado, na tentativa de conter 

e controlar os currículos, excluindo deles tudo que for relacionado com gênero e sexualidade e 

também de impedir sua inclusão nos documentos da política educacional brasileira (PARAÍSO, 

2018a). Alinne Bonetti (2016, p. 58) o define como “uma categoria pejorativa e acusatória 

criada por coalizações de grupos conservadores e grupos confessionais para impor o seu 

conjunto de crenças, ideias e visões de mundo como se fossem universais”.  
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Rogério Junqueira (2017) aponta que estes grupos conservadores e confessionais agem 

por meio do pânico moral criado em seus seguidores e na sociedade em geral em relação aos 

riscos da infiltração da perspectiva de gênero nas instituições, na política e na vida cotidiana. 

Essa ofensiva conservadora busca barrar o avanço de políticas voltadas a garantia ou ampliação 

dos direitos humanos de mulheres, pessoas não heterossexuais e outros dissidentes da ordem 

sexual e de gênero, além de recuperar o espaço da Igreja nas sociedades. Para o autor, estes 

grupos têm investido maciçamente na reafirmação da concepção de família nuclear 

“tradicional”, maternidade, parentesco, heterossexualidade e diferença sexual (considerada pelo 

viés biológico) (JUNQUEIRA, 2017). 

Marlucy Paraíso (2018a, p. 8) afirma que esse termo e toda a ofensiva conservadora que 

o envolve, ganhou tanta força no campo discursivo que “estamos correndo, de fato, um sério 

risco de que gênero e sexualidade passem a ser considerados temas não escolares”. Por meio 

das ações desses grupos conservadores as discussões sobre gênero e sexualidade foram retirados 

do Plano Nacional de Educação (PNE), dos Planos Estaduais e Municipais de Educação de 

vários estados e municípios brasileiros, aqui incluo o município de Uruguaiana, cidade cujas 

discussões foram acaloradas resultando na exclusão do termo “gênero” de todo o documento.  

Além disso, mais recentemente, esses temas foram também invisibilizados na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 

sendo esta a principal diretriz educacional brasileira na atualidade. Neste documento, a palavra 

gênero não foi suprimida em sua integralidade, como ocorreu no PNE, pode ser encontrado 

quando relacionado com gênero textual e linguístico, já o termo sexualidade aparece três vezes 

ao longo das seiscentas páginas que compõem o documento, todas elas atrelada ao discurso 

biológico.   

 Alinne Bonetti (2016) aponta que é impossível remover o gênero de dentro da escola, 

pois para a autora o gênero sempre está lá, assim como está presente em todas as manifestações 

da vida social, na forma de nossos padrões sociais de gênero e sexualidade. Assim, a questão 

central dessa discussão é  

[...] qual gênero levaremos para dentro da escola? Aquele gênero que patologiza as 

diversas formas de expressão da feminilidade e da masculinidade? Aquele que só 

reconhece como legítimos os corpos que guardam coerência entre genitália, 

identidade e prática sexual? Até quando vamos continuar ensinando nossas crianças a 

serem machistas, homofóbicas e racistas, em nome de um modelo de sociedade 

definido por alguns? (BONETTI, 2016, p. 59) 

 Sobre essa questão Marlucy Paraíso (2018b, p. 24), defende que para abordar gênero e 

sexualidade na escola é importante considerar que “muitas vidas têm dificuldades de serem 
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vividas em diferentes espaços, inclusive no currículo”. Dessa forma as estratégias de poder que 

buscam intimidar, proibir e repelir que gênero e sexualidade sejam temas que pertencem ao 

currículo escolar, contribuem para “aumentar o número de vidas não vivíveis” (PARAÍSO, 

2018b, p. 24).  

Justamente por essa questão que, para a autora, é importante que o currículo seja local 

seguro para hospedar as diferenças, afirmar a vida e multiplicar os encontros que nos fazem 

desejar e expandir. Daí a importância de que as discussões de gênero e sexualidade saiam do 

lugar do silêncio acomodado e vão “para o centro das desnaturalizações e problematizações do 

masculino e feminino, do heterossexual e homossexual, nos mais diferentes currículos” 

(PARAÍSO, 2018b, p. 25).  

A questão que paira neste momento é: Como operacionalizar uma educação para a 

sexualidade nas escolas, considerando o cenário de recrudescimento do discurso moralista, que 

prega a existência de uma “ideologia de gênero”, uma doutrinação, uma desautorização e a 

destruição da família na discussão da sexualidade na escola? Aqui, refaço as perguntas de 

Marlucy Paraíso (2018a), ao refletir sobre os esgotamentos e possibilidades nos currículos 

[...] como interromper os ataques que os currículos e os temas gêneros e 

sexualidades, estão sofrendo, hoje, no Brasil? Como introduzir nesse processo 

uma resistência que não somente “diga não”, mas que crie possíveis, nestes 

tempos de tantas políticas reacionárias que querem, entre inúmeros 

retrocessos, impedir qualquer discussão de gênero no currículo escolar? Como 

enfrentar os esgotamentos da política e de muitas instituições sem se 

contaminar com os poderes tristes, e fazendo permanentemente a afirmação 

da vida? (p. 7) 

Paraíso Marlucy (2018a) aponta que cada pessoa envolvida com estes temas deve 

alargar os limites do possível no currículo, ou seja, entender um currículo como possibilidades, 

para isso duas compreensões ético-políticas são importantes: “o mundo não pode ficar de fora 

do currículo e um currículo aberto à criação de possíveis não pode funcionar segundo as regras 

do mundo” (PARAÍSO, 2018b, p. 37). 

Considerando estas questões e possibilidades e buscando realizar uma educação para a 

sexualidade em tempos em que essas discussões não são bem-vindas na escola entendo que 

diferentes estratégias precisam ser pensadas para romper a barreira, que os grupos 

conservadores têm construído entre a escola e a educação para a sexualidade, ou minimamente 

contorna-la. Baseada no entendimento de Deborah Britzman (2019), de que a sexualidade está 

diretamente relacionada com a capacidade para a liberdade e com os direitos civis e também 

que o direito à informação adequada, tanto no domínio privado quanto no domínio público, que 
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abordei, nesse estudo, a sexualidade pelo caminho da discussão dos direitos sexuais e 

reprodutivos. 

Guio-me por estes caminhos pela noção de que ter liberdade para vivenciar a 

sexualidade em sua plenitude é um direito que, enquanto seres humanos, todas e todos nós 

temos. Nesse sentido, para Flávia Piovesan (2012), a ética dos direitos humanos considera todo 

indivíduo como digno de profundo respeito e capaz de desenvolver as potencialidades humanas 

com liberdade, autonomia e plenitude. Para ela essa prerrogativa possibilita e consolida espaços 

de luta pela dignidade humana. 

Porém, a autora discute que ao longo da história da humanidade, os casos mais severos 

de violações dos direitos humanos foram amparados na compreensão de que devido as 

diferenças entre os indivíduos, alguns seriam mais dignos do que outros, utilizando assim, a 

diversidade como razão para a negação de direitos.  Para Flávia Piovesan (2012),  

[...] a diferença foi tornada visível para conceber o “outro” como um ser menos digno 

e com direitos suprimidos, ou, em situações-limite, esvaziado de toda dignidade, 

descartável, supérfluo, objeto de compra e venda (na escravidão), de campos de 

extermínio (no nazismo) ou de manifestações racistas, xenófobas ou homofóbicas. (p. 

449) 

Dessa forma, no contexto atual, compreender que todas as pessoas têm direito à 

diferença implica em reconhecer que todas as pessoas têm direito a identidades próprias. O que 

para Flávia Piovesan (2012), evidencia a necessidade de conceituar de outro modo os direitos 

humanos, considerando a relação entre os gêneros e também a construção das identidades 

sexuais, ou seja, através do direito à diferença os direitos passam a ser considerados nos campos 

da sexualidade e da reprodução, e nesse processo os direitos sexuais e reprodutivos se tornam 

parte da plataforma dos direitos humanos. 

O controle dos seus próprios corpos foi uma pauta que mobilizou saberes e lutas 

femininas desde os primórdios da humanidade, entretanto após os anos 1930 com o surgimento 

de movimentos feministas essas pautas foram ganhando mais ressonância na sociedade. 

Enquanto estas ideias foram se espalhando, encontraram outras vozes que lhes davam força e 

ampliavam fazendo com que a necessidade de obter o controle sobre seus próprios corpos, de 

se informar sobre a sexualidade, de obter satisfação sexual, de englobar questões relacionadas 

à saúde das mulheres e de olhar para estas questões através de recortes de raça/etnia e classe 

fossem acrescentadas a necessidade de controle da natalidade (TONELI, 2004; SCAVONE, 

2000; CORRÊA; PETCHESKI, 1996). Para Maria Ávila (2003) esse processo fez com que o 

conceito de direitos sexuais e reprodutivos englobasse atores e sujeitos para além desses que 

estão ligados a suas origens, e também demandas sociais que possam impedir uma real escolha 
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sexual e reprodutiva, principalmente para as mulheres pobres (PETCHESKI; WEINER, 1990 

apud CORRÊA; PETCHESKI, 1996).  

Contudo, de acordo com Maria Toneli (2004), apenas em 1968, na I Conferência 

Mundial de Direitos Humanos, em Teerã, foi reconhecido o direito de a pessoa decidir sobre 

sua reprodução. Já o termo direitos reprodutivos surgiu com a criação da Rede Mundial pela 

Defesa dos Direitos Reprodutivos das Mulheres em 1979. Juntamente com os direitos sexuais, 

foram reconhecidos como direitos humanos em 1994, durante a Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo (PIOVESAN, 2012). Maria Ávila 

(2003) afirma que ao serem reconhecidos enquanto direitos humanos, são colocados na agenda 

política tanto no contexto nacional quanto internacional. Estes direitos estão descritos e 

detalhados na Declaração dos Direitos Sexuais, organizada pela Associação Mundial para a 

Saúde Sexual (2014). 

Devido a esta polifonia na construção da reivindicação dos direitos sexuais e 

reprodutivos Maria Ávila (2003), considera que a garantia dos direitos reprodutivos é de autoria 

do feminismo e de suas lutas na esfera reprodutiva. Já no que diz respeito aos direitos sexuais, 

para a autora, há uma autoria compartilhada entre diversos movimentos sociais como o 

movimento gay, o movimento lésbico e o movimento feminista. Maria Heilborn (2012b) 

também chama a atenção para a importância da atuação política dos movimentos feministas e 

LGBT, a partir dos anos 1960, para contestar a percepção de que sexo, sexualidade, gênero e 

reprodução enquanto fenômenos privados e, por conseguinte na luta pelos direitos sexuais e 

reprodutivos. 

Dessa forma, estes direitos estão relacionados com “a ideia de que sexo, sexualidade, 

gênero e reprodução constituem importantes áreas da experiência humana e devem ser objeto 

de garantias de respeito, bem-estar e livre-arbítrio” (HEILBORN, 2012a, p. 397). Na 

perspectiva feminista adotada por mim, em consonância com a adotada por Maria Ávila (2003), 

considero que os direitos reprodutivos dizem respeito à igualdade e à liberdade na esfera da 

vida reprodutiva e os direitos sexuais, por sua vez, dizem respeito à igualdade e à liberdade no 

exercício da sexualidade, chamando a atenção de que reprodução e sexualidade constituem-se 

esferas separadas embora diretamente relacionadas uma com a outra. 

Para Flávia Piovesan (2012), essa compreensão de direitos sexuais e reprodutivos abriga 

duas vertentes complementares: uma que assegura a liberdade e decisão individual, que no livre 

exercício da sexualidade e da reprodução, sendo importante o poder de decisão sobre o controle 

da fecundidade, sem interferência do Estado, a não discriminação, a não coerção e a não 

violência. E a outra que demarca a demanda de políticas públicas que assegurem a saúde sexual 
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e reprodutiva, através de informações e recursos seguros, disponíveis e acessíveis, o mais 

elevado padrão de saúde reprodutiva e sexual. 

Sônia Corrêa e Rosalind Petcheski (1996), definem os direitos sexuais e reprodutivos 

como formas de garantir o poder de tomar decisões com base em informações seguras sobre a 

própria fecundidade, gravidez, educação das(os) filhas(os), saúde ginecológica e atividade 

sexual e também em garantir recursos para efetivar tais decisões de forma segura. Esses direitos 

se apresentam como um caminho seguro para as adolescentes e mulheres reivindicarem o 

direito sobre os seus próprios corpos, sobre a sua autonomia corporal e noções de 

consentimento.   

 Compreendo então a importância de se promover educação para a sexualidade através 

da discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos amparado no que diz Maria Ávila (2003), 

sobre esses direitos 

[...] considero de grande importância tratar esses direitos no sentido libertário e 

igualitário, e não no sentido prescritivo de constituição de um modelo e regras para o 

exercício da sexualidade e da vida reprodutiva. E dessa forma, também contradizer a 

tradição que regulamentou e normatizou – no sentido repressivo e discriminador – a 

sexualidade e a reprodução. (p. 466) 

É importante salientar que considerar os direitos sexuais e reprodutivos enquanto parte 

constituinte dos direitos humanos traz a necessidade de dirigir políticas públicas de saúde e 

educação voltadas para a garantia dos mesmos. Entretanto, é possível perceber que alguns 

campos discursivos tendem a compreender essa noção de direitos como uma medida de controle 

da natalidade apenas, principalmente no que diz respeito a autoridades governamentais, 

religiosas e médicas (TONELI, 2004). Sobre esse fato a autora afirma tratarem-se de 

“estratégias biopolíticas destinadas a dirigir e controlar as condutas sexuais e reprodutivas com 

fins de controle demográfico, em especial nos países de terceiro mundo” (TONELI, 2004, p. 

155). 

Maria Ávila (2003), por sua vez, afirma que as políticas públicas para garantia dos 

direitos sexuais e reprodutivos devem ser planejadas e executadas considerando as 

desigualdades de gênero, de classe, de raça/etnia e de expressão sexual presentes em nossa 

sociedade e com objetivo exterminá-las.  

 Visto que a educação para a sexualidade abre espaço para que sejam problematizadas 

as múltiplas identidades, as violências sexistas e LGBTfóbicas, questões de saúde, as mídias, a 

sexualidade infantil e o discurso construído sobre a pureza das crianças, entre tantos outros 

temas que permeiam as relações sociais (VARELA; RIBEIRO, 2017). Estes pontos evidenciam 

a relevância de abordagens em educação para a sexualidade através da discussão acerca dos 
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direitos sexuais e reprodutivos com crianças e adolescentes considerando a vasta gama de 

assuntos que podem ser problematizados.       

 Embora as políticas públicas para a garantia dos direitos humanos incluam a garantia da 

vivência plena da sexualidade independentemente do quesito etário, percebe-se que na prática 

crianças e adolescentes não são contemplados por estes direitos, pois há uma tendência a se 

observar os direitos sexuais dessa população apenas a partir da violação sexual (CARVALHO 

et al., 2012). As autoras discutem que é importante lutar contra o abuso, porém ao compreender 

os direitos sexuais apenas pela lógica do abuso correr-se o risco de perder a dimensão do que 

deve ser afirmado com estes direitos à esta população (CARVALHO et al., 2012).  

O ECA configura-se como um marco importante na legislação brasileira, pois denomina 

crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, além de considerar as diferentes condições 

sociais e pessoais de cada indivíduo, sem que isso seja um impeditivo para o exercício de seus 

direitos, principalmente no que diz respeito ao acesso à saúde e educação de qualidade 

(TONELI, 2004). Porém como aponta Daniela Barbosa (2008), não está especificado neste 

documento os direitos em relação ao exercício da sexualidade bem como da possibilidade de 

decidirem sobre sua vida sexual e reprodutiva. Mesmo em um contexto atual, conforme afirma 

Taluana Torres (2014), quando se trata da sexualidade de adolescentes as políticas públicas 

focam na prevenção de IST e gravidez, nas palavras da autora 

[...] focam a prevenção, seja da gravidez “não planejada”, seja das doenças 

sexualmente transmissíveis e AIDS. Parte-se de uma visão da sexualidade dos jovens 

como algo que deva ser “regulado”, “cerceado”, por intermédio de um discurso 

prescritivo e normativo, o qual desqualifica as possibilidades de exercício responsável 

e autônomo da sexualidade desse grupo. (p. 111) 

 Para Vanessa Leite (2012), a sexualidade adolescente é abordada através da noção de 

perigo, através dela as instituições – escola, família, igreja, estratégia de saúde da família – 

mantêm uma postura de controle repressivo sobre os(as) adolescentes, sem uma efetiva 

vinculação com a garantia de seus direitos. Para a autora, esse controle incide de forma diferente 

nos corpos das meninas e dos meninos pois essa vinculação entre sexualidade e reprodução 

colocam as adolescentes como responsáveis pelo “problema da gravidez precoce”. 

 Maria Heilborn (2012a) chama a atenção que o discurso que deve estar presente em 

relação a adolescentes que iniciam suas vidas sexuais é o oposto do tom acusatório, para a 

autora faz-se importante avaliar o cenário social que ao mesmo tempo em que estimula o 

exercício da sexualidade como um caminho de autonomia e também interdita a discussão aberta 

sobre esse tema. Discutir sobre os direitos sexuais e reprodutivos com adolescentes é entender 

que elas(es) não serão informados apenas pela família, mas que todo contexto em que estão 
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inseridas(os) ensina sobre sexualidade e, além disso, é considerar que o direito à informação 

deve ser provido em todas as instituições direcionadas à esta população.  

 Estela Aquino et al., (2003) afirmam que existem diferentes perfis de socialização para 

a sexualidade dentre as(os) adolescentes, eles serão construídos de acordo com a forma com 

que as primeiras informações sobre reprodução, contracepção e sexualidade chegam até 

elas(es). As autoras chamam atenção para a importância das diversas instituições nesse 

processo, pois além da informação repassada pela família, a escola atua na transmissão de 

conhecimentos e valores sobre sexualidade e reprodução.  

Nesse sentido, uma educação que auxilie as(os) adolescentes a compreender seus 

direitos sexuais e reprodutivos e por conseguinte, a perceberem quando estes estão sendo 

negados ou cerceados pode contribuir para a prevenção de danos à saúde e favorecer o 

desenvolvimento de noções seguras sobre sexualidade e reprodução (AQUINO et al., 2003). 

Pois Helena Campos et al., (2017, p. 659), afirmam que “o reconhecimento, o amplo 

conhecimento e o acesso aos direitos sexuais de adolescentes são fundamentais para promover 

a saúde sexual e propiciar o exercício da cidadania sexual”.  

Assim, pode-se perceber que há uma estreita relação entre o acesso à saúde enquanto 

um direito e o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, nesta perspectiva, a saúde 

deve ser pensada de acordo com as necessidades decorrentes da vivência reprodutiva e do pleno 

exercício da sexualidade (ÁVILA, 2003). Problematizar gravidez, parto, puerpério, aleitamento 

materno, concepção, contracepção, aborto, infecções sexualmente transmissíveis e violência 

sexual é importante para o entendimento dos direitos sexuais e reprodutivos e também para 

pressionar as autoridades governamentais a assegurarem o acesso a estes direitos a toda 

população. 

Vanessa Leite (2012) considera que as(os) adolescentes precisam ser deslocados da 

posição de passividade quanto as políticas de garantias de direitos para uma posição ativa e 

propositora para, dessa forma, atingirem uma posição de sujeitos de direitos. “Seria na 

construção de um lugar ativo, onde realizassem o seu direito de participação, que os 

adolescentes poderiam se tornar sujeitos e agentes reguladores de sua própria sexualidade” 

(LEITE, 2012, p. 101). 

Por fim, para Helena Campos et al., (2017), discutir a vivência da sexualidade 

adolescente através dos direitos sexuais e reprodutivos configura-se em  

[...] uma estratégia educativa emancipatória aliada à justiça cognitiva ao considerar 

não só os conhecimentos científicos, mas também os saberes de adolescentes, 

ampliando a compreensão dos fenômenos e potencializando ações coletivas de luta 
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por direitos, por mais qualidade de vida e pela garantia das condições materiais e 

imateriais necessárias a uma existência digna. (p. 667) 

 Dessa forma, discutir os direitos sexuais e reprodutivos com adolescentes se configura 

como uma estratégia capaz de mobilizá-las(os) em direção a um entendimento ampliado de 

sexualidade e também em direção a um maior respeito dos direitos sexuais e reprodutivos das 

outras pessoas com as quais se relacionam. Além disso, pode-se pensar na importância dessa 

abordagem para evitar a ocorrência de abuso e violações dos direitos sexuais e reprodutivos 

desses indivíduos, ou até para garantir maiores notificações dessas violações, pois apenas se 

souberem quais são seus direitos as(os) adolescentes podem exigir que sejam respeitados e 

denunciarem quando não o são. 

Por fim, pode-se compreender a importância de problematizar a adolescência e as 

vivências que estas(es) adolescentes tem em relação a sua saúde e aos seus direitos sexuais e 

reprodutivos pois estes temas estão interligados e atravessam-se ao longo de suas vidas. 

  



67 

 

4 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

[...] 

Caminho se conhece andando 

Então vez em quando é bom se perder 

Perdido fica perguntando 

Vai só procurando 

E acha sem saber 

Perigo é se encontrar perdido 

Deixar sem ter sido 

Não olhar, não ver 

Bom mesmo é ter sexto sentido 

Sair distraído espalhar bem-querer 

(CÉSAR, 2008) 

Entendo que pesquisar é sobretudo, caminhar por um caminho que só é conhecido 

enquanto nele caminhamos, antes de percorrer os caminhos da pesquisa temos direções para 

seguirmos, que nos levam a estes caminhos onde nos perdemos, nos encontramos e 

encontramos o que procurávamos ou ainda o que não sabíamos que procurávamos. Inicio a 

descrever os caminhos pelos quais caminhei na construção desta pesquisa a partir da 

delimitação da mesma, assim, trata-se de um estudo pós-crítico qualitativo e exploratório6.  

Amparo me nos estudos culturais e de gênero, em uma perspectiva pós-crítica, que tem 

questionado verdades que se propuseram a ser únicas, universais e totalizantes como afirmam 

Dinah Beck e Bianca Guizzo (2013). Dessa forma, as pesquisas qualitativas pós-críticas, mais 

precisamente as(os) autoras(es) destas pesquisas, como discute Denise Gastaldo (2014), se 

propõem a examinar e desnaturalizar os discursos tidos como naturais e reproduzidos de forma 

mais, ou menos consciente, pelos indivíduos.  

Assim, percorrer um caminho na pesquisa qualitativa, nos campos da saúde e da 

educação, exige mais do que o receio de “deixar sem ter sido” ou de “não olhar e não ver”, 

exige, conforme afirma Denise Gastaldo (2014), uma combinação de coragem, rigor teórico-

metodológico e otimismo. Pois envolver-se nestas pesquisas é assumir o compromisso de 

procurar modos alternativos de pensar, falar e realizar determinadas práticas sociais e ao mesmo 

tempo compreender que os métodos utilizados para a produção de conhecimento estão em um 

constante processo de afirmação e revisão (GASTALDO, 2014).  

Nesta relação entre o objeto de pesquisa e a(o) pesquisadora(or), as pesquisas 

qualitativas pós-críticas mostram sua relevância, nas palavras de Denise Gastaldo (2014), 

[...] como uma abordagem teórico-metodológica flexível, inserida em contextos 

específicos que falam das micropolíticas do cotidiano que constituem e são 

                                                      
6 Registrado no Sistema de Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPPEE) da Universidade 

Federal do Pampa, sob o número 20181017135321e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da mesma 

instituição, no mês de abril de 2019, pelo parecer nº 3.246.494. 
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constituídas pelos discursos dominantes de nossa sociedade, na qual a subjetividade 

do/a pesquisador/a é uma ferramenta a serviço da investigação, um exercício 

simultaneamente rigoroso e político permeado pelas relações de poder que se pretende 

estudar. (p. 13) 

Além disso, fazer pesquisa nesta abordagem implica em reconhecer a metodologia 

enquanto caminho, não enquanto método fixo e rígido, o que implica em reconhecer também 

que o “caminho se conhece andando” cujo o modo de perguntar e produzir informações se 

articula com a necessidade de “olhar e ver” ou seja, de descrição e análise das informações.  É 

preciso reconhecer também, que este caminho pode ser tortuoso, que tenha curvas, que 

avancemos nele em alguns pontos de forma mais rápida e decidida e em outros de maneira mais 

lenta e precavida, mas que de qualquer forma isso só iremos saber enquanto caminharmos.  

É importante, contudo, que a direção que este caminho segue esteja clara, ao contrário 

do andar que Chico César anuncia no início deste capítulo, andar pelo caminho metodológico 

nas pesquisas pós-críticas não pode ser um “andar distraído” guiado apenas pelo “sexto 

sentido”. É preciso saber do que o caminho nos afasta e do que ele nos aproxima, Dagmar 

Meyer e Marlucy Paraíso (2014) apontam a necessidade de que nosso andar nos afaste das 

convicções, das certezas universalizantes e prescrições enquanto nos aproxima de pensamentos 

que questionam nossas próprias verdades e traçam novas rotas para responder nossas perguntas.  

Tão importante quanto o movimento são as pausas, ao longo deste caminho, pois elas 

permitem que olhemos para o que já foi percorrido com o objetivo de avaliar e (re)planejar a 

rota. Em todo este percurso, Dagmar Meyer e Marlucy Paraíso (2014) apontam que a alegria 

do ziguezaguear é o que traz potência a estas pesquisas, pois 

[...] movimentamo-nos ziguezagueando no espaço entre nossos objetos de 

investigação e aquilo que já foi produzido sobre ele, para aí estranhar, questionar, 

desconfiar. Ziguezagueamos entre esse objeto e os pensamentos que nos movem e 

mobilizam para experimentar, expressar nossas lutas, inventar. Movimentamo-nos em 

ziguezague no espaço entre as lutas particulares que travamos com aqueles/as que 

fazem parte da tradição do campo que pesquisamos e aquilo que queremos construir 

[...]. É neste espaço entre, que é também espaço de luta com, de rever tradições e de 

experimentar outros pensamentos que construímos nossas metodologias de pesquisa 

pós-críticas. (p. 19) 

 Dessa forma, pode-se afirmar que trilhar os caminhos das pesquisas qualitativas pós-

críticas é mais do que delimitar uma metodologia para produzir e analisar conhecimentos, é 

uma escolha ética e política (BOVER; GASTALDO; MEYER, 2011). Pois aqui a preocupação 

primária não reside em encontrar respostas e sim em “descrever e problematizar processos por 

meio dos quais significados e saberes específicos, são produzidos, no contexto de determinadas 

redes de poder, com consequências para determinados indivíduos e/ou grupos” (MEYER, 2014, 

p. 53). 
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Quanto às estratégias utilizadas para produzir informações, Marlucy Paraíso (2014) 

afirma que não existe uma teoria única que subsidie as pesquisas na perspectiva pós-crítica, 

bem como não existe um único método para produção de informações a adotar, dessa forma, 

cabe à(ao) pesquisadora(or) construir uma metodologia articulada aos saberes e pressupostos 

teóricos que embasam o estudo. Em um processo de “articular e bricolar” pode-se utilizar tudo 

que for útil para a produção de algo novo sobre o objeto de pesquisa já que a bricolagem “é um 

momento de total desterritorialização, que exige a invenção de outros e novos territórios” 

(PARAÍSO, 2014, p. 35).  

A autora afirma ainda que neste processo “usamos o que aprendemos de diferentes 

campos do saber para descrever-analisar nossos objetos, compreendê-los, dizer algo diferente 

sobre eles e a partir deles” (PARAÍSO, 2014, p. 36). Portanto, pode-se utilizar diversas 

estratégias de produção de dados, conforme apontam diferentes autoras(es), entre elas Marlucy 

Paraíso (2014) e Guacira Louro (2007) como etnografias, grupos focais, entrevistas, narrativas, 

análise de documentos, entre outros. Uma infinidade de recursos que permitem que a(o) 

pesquisadora(or) olhe, observe, escute, registre, pergunte e interrogue e posteriormente se junte 

aos pressupostos, premissas e pensamentos instituídos nas correntes em que a(o) 

pesquisadora(or) se ampara.  

Assim, Guacira Louro (2007) aponta como procedimentos importantes nas pesquisas 

pós-críticas sobre educação, gênero e sexualidade, observar e descrever de forma rica e 

detalhada as dinâmicas que se instituem as referências de normalidade e diferença, as dinâmicas 

de poder nas relações entre os indivíduos.  

Para isso, neste estudo utilizo a técnica de grupo focal como estratégia metodológica, 

com o intuito de conhecer as percepções de adolescentes sobre a adolescência, saúde e direitos 

sexuais e reprodutivos. Dentre tantas possibilidades de caminhos para seguir, escolhi seguir o 

da utilização de grupos focais justamente pelo caráter grupal dos mesmos, e por acreditar que 

nesta organização se consiga privilegiar as trocas e disputas geradas na discussão dos temas por 

diferentes pessoas, em um mesmo espaço.  

4.1 Grupos focais, nós a serem (des)feitos 

A partir de agora, buscarei discorrer sobre como tem se dado a utilização dos grupos 

focais em pesquisas científicas, em diversas áreas, e também como ele foi utilizado em minha 

pesquisa. Sobre a utilização desta técnica, Bernadete Gatti (2005) afirma que 

[...] a utilização do grupo focal, como meio de pesquisa, tem de estar integrado ao 
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corpo geral da pesquisa e a seus objetivos, com atenção às teorizações já existentes e 

às pretendidas. Ele é um bom instrumento para levantamento de dados em ciências 

sociais e humanas, mas a escolha de seu uso tem de ser criteriosa e coerente com os 

propósitos da pesquisa. (p. 8) 

Guacira Louro (2007) discute que nenhuma escolha teórico-metodológica, feita ao 

longo de uma pesquisa é isenta de intencionalidade e a também de propósito político. Faço coro 

à sua afirmação pois desde a escolha do tema a ser estudado por mim ao longo do mestrado foi 

uma escolha política, e entendo que no momento em que vivemos é também um movimento de 

(re)existência e reafirmação da importância dos Estudos Culturais e  de Gênero na produção do 

conhecimento e de reflexões sobre nossa cultura e formas de socialização.  

Para Richard Powell e Hellen Single (1996, p. 449) grupo focal pode ser definido como 

“um conjunto de pessoas selecionadas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que 

é objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”. Bernadete Gatti (2005) acrescenta 

que as(os) participantes devem possuir algumas características em comum e vivência sobre o 

tema a ser discutido nos encontros, para que dessa forma possam emergir elementos ancorados 

nas experiências cotidianas das(os) participantes.  

 Rosaline Barbour (2009) aponta que o início da utilização de grupos focais em pesquisas 

é datado da década de 1940, com os pesquisadores Paul Lazarsfeald e Robert Merton auxiliados 

pela Agência de Pesquisa Social Aplicada da universidade de Colúmbia – Estados Unidos – 

objetivavam testar as reações das(os) pessoas sobre as informações transmitidas via rádio, 

durante a Segunda Guerra Mundial. A partir de então, foram largamente utilizados nas 

pesquisas de marketing devido a simplicidade na aplicação e obtenção dos resultados, como 

afirmam Solange Lervolino e Maria Pelicioni (2001), enquanto que “foram amplamente 

negligenciados pela pesquisa e avaliação acadêmica prevalente” (BARBOUR, 2009, p. 25). 

 Contudo, os grupos focais foram “redescobertos” na década de 1980 e com isso surgiu 

a preocupação de adaptá-los e utilizá-los na investigação científica (GATTI, 2005). Assim 

iniciou-se o uso em pesquisas nas ciências humanas e da saúde por este método permitir que os 

conhecimentos produzidos nas pesquisas fossem ao mesmo tempo pelas(os) participantes e para 

as(os) participantes. Dessa forma de acordo com Solange Lervolino e Maria Pelicioni (2001), 

esta técnica tem seu emprego relativamente recente na área da saúde e da educação, com início 

a partir de 1984 e aumento significativo a partir dos anos 1990. Atualmente o maior uso de 

grupos focais é percebido em estudos que avaliam a experiência de indivíduos sobre condições 

e serviços de saúde e também sobre questões relativas à socialização dos indivíduos, como a 

construção de identidades e papeis sociais (BARBOUR, 2009; GATTI, 2005). 

Assim, se pode afirmar que no contexto de uso atual, os grupos focais possibilitam 
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problematizar a forma como determinados indivíduos tem percebido e construído sua realidade. 

Pois conforme afirma Bernadete Gatti (2005), 

[...] o trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção da 

realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas cotidianas, ações e 

reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica 

importante para o conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos, 

valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de 

uma dada questão por pessoas que compartilham traços em comum [...]. A pesquisa 

com grupos focais, além de ajudar na obtenção de perspectivas diferentes sobre uma 

mesma questão, permite também a compreensão de ideias partilhadas por pessoas no 

dia a dia e dos modos pelos quais os indivíduos são influenciados pelos outros. (p. 11) 

Para Maria Dal’Igna (2011), sua diferenciação das demais técnicas de produção de 

dados grupais como entrevistas grupais, dá-se pela facilitação do diálogo entre as(os) 

participantes, tanto para o consenso quanto para o dissenso, produzindo informações sobre 

assuntos específicos.  

Problematizar e refletir sobre a construção discursiva de determinadas pessoas sobre 

determinadas questões se faz importante no contexto dos Estudos Culturais e de Gênero, na 

perspectiva pós-crítica, campo em que meu estudo está situado, pois conforme aponta Guacira 

Louro (2007, p. 214), “supõe-se que a linguagem que se usa não apenas reflete o modo pelo 

qual se conhece, mas que ela faz mais do que isso, que ela institui um jeito de conhecer”. 

Dagmar Meyer (2014) explica que é na linguagem e pela linguagem que os indivíduos 

definem o que é “dizível” e assim também definem o que é “pensável” e “compartilhável” no 

seu próprio grupo e na sua cultura. Jorge Larrosa (1996) afirma que 

[...] na linguagem e, em particular, na narrativa, encontramos já as formas linguísticas 

e discursivas com as quais construímos e expressamos nossa subjetividade. Cada um 

de nós já está na linguagem. E está já na narração. Temos lido e ouvido histórias e 

temos aprendido como a identidade de uma pessoa se constrói narrativamente. Cada 

um de nós se encontra já imerso em estruturas narrativas que lhe preexistem e que 

organizam de um modo particular a experiência, que impõem um significado à 

experiência. Por isso, a história de nossas vidas depende do conjunto de histórias que 

já temos ouvido e, na relação as quais, temos aprendido a construir a nossa. (p. 472) 

Dessa forma deve-se considerar que as práticas discursivas são também práticas sociais, 

e por assim serem, são constituídas em relações de poder, desigualdade e controle (LARROSA, 

1996). E por serem constituídas nessas relações há discursos proibidos, permitidos, escondidos 

e reforçados, o que permite que ao voltar o olhar para o que as pessoas falam sobre determinados 

assuntos possa se perceber qual é o lugar desse assunto nestas relações de poder.  

Com base nestas questões, os grupos focais são potentes quando se pretende 

compreender as diferenças existentes em perspectivas e ideias além de compreender os fatores 

que produzem efeito nos sujeitos e que motivam determinados comportamentos (GATTI, 
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2005). A autora ainda reflete sobre a relevância desse tipo de abordagem quando o objeto de 

pesquisa tratar de um tema polêmico, contraditório ou de difícil abordagem, pois a configuração 

grupal permite que as(os) participantes reafirmem ou reelaborem suas concepções sobre o 

assunto (GATTI, 2005).  

Dessa forma, os grupos focais deverão ser compostos de acordo com o problema de 

pesquisa e o referencial teórico-metodológico em que o estudo se situa, sendo os objetivos do 

estudo o primeiro referencial para decidir quais pessoas serão convidadas a participar do mesmo 

(GATTI, 2005). A autora ainda orienta que algumas características homogêneas devem 

perpassar a definição das(os) participantes – idade, condição socioeconômica, local de estudo, 

entre outras – mas que é importante uma certa variação para facilitar o surgimento de opiniões 

divergentes.  

Levando em consideração o problema de pesquisa e os objetivos deste estudo, nomeei 

os grupos focais realizados de: “nós: adolescência, saúde e direitos sexuais e reprodutivos”. 

Escolhi a palavra nós pela sua capacidade polissêmica. Podemos atribuir diferentes significados 

a ela, nós enquanto pronome pessoal do caso reto, que se refere a primeira pessoa do plural, 

dando o sentido de grupo, coletividade, alguém que não está só ou ainda alguém com quem se 

compartilha algo.  

Nós enquanto plural de nó, que segundo definição do dicionário de língua portuguesa 

Michaelis pode significar, entre outras coisas: laço feito de duas cordas ou de coisa semelhante 

(fios, cordões, tiras etc.), cujas extremidades passam uma pela outra, apertando-se, com a 

finalidade de encurtá-los, uni-los ou emendá-los; volume que se forma nas partes das plantas 

em que nascem novos ramos; parte central ou essencial de algo; âmago, cerne, essência: o nó 

da questão; obstáculo que, ao se contrapor à vontade do protagonista, amarra o fluxo da ação; 

intriga, trama; aquilo que atrapalha, estorva ou prejudica; empecilho, estorvo, obstáculo: antes 

do sucesso, encontrou muitos nós pelo caminho (MICHAELIS, 2015). 

Nesse sentido, podemos entender “nós” como o plural de nó já que, com o avanço do 

discurso e das políticas conservadoras na sociedade e na educação, com a difusão da chamada 

“ideologia de gênero”, com a proposição de projetos como “escola sem partido7”, com os 

                                                      
7 Refiro-me ao Programa Escola sem Partido, que é um movimento político criado no ano de 2004 no Brasil e 

divulgado em todo o país pelo advogado Miguel Nagib, porém que ganhou notoriedade a partir do ano de 2015. 

Os(as) defensores(as) desse movimento afirmam haver uma doutrinação ideológica esquerdista nas escolas, e tem 

atuado em diversas frentes, uma delas é protocolando muitos projetos de lei relacionados a esse movimento em 

todo o Brasil, que chegaram a ser propostos e debatidos em muitas câmaras municipais, assembleias legislativas 

estaduais e também no Congresso e Senado Nacional, todos eles propostos por políticos filiados a partidos da 

direita e extrema direita brasileira. No Rio Grande do Sul, o então Deputado Estadual pelo Partido Progressista, 

atual Deputado Federal Pelo Partido Novo, Marcel van Hattem protocolou, no ano de 2015, o Projeto de Lei 190, 

que tratava da instituição do Programa Escola sem Partido nas escolas estaduais. Em Uruguaiana, uma cópia do 
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discursos dos mais diferentes Ministros8(as) que compõe o atual Governo Federal e com tudo 

o que representa a figura do atual Presidente da República, as discussões relacionadas com 

gênero e sexualidade tem encontrado muitas barreiras e restrições no campo escolar. Todas 

essas questões atuam como “estratégias de controle do currículo com gênero e sexualidade” 

que “são divulgadas nos mais diferentes espaços, numa evidente obstinação em impedir que 

continuem como tema escolar” (PARAÍSO, 2018b, p. 24). 

Além disso, fazem com que a sexualidade seja abordada na escola pelo viés biológico, 

sendo o discurso biomédico o único autorizado a ser reproduzido nesse espaço, deixando assim, 

de incluir a pluralidade desse tema e o que faz com que abordagens com outras perspectivas se 

configurem como, um nó que popularmente é conhecido como “nó cego”, aquele nó que não 

se desamarra facilmente. 

De antemão pensei que muitas(os) mães, pais e responsáveis poderiam apresentar 

resistência para permitir a participação de suas(eus) filhas(os) nos grupos focais devido aos 

temas que seriam abordados neles, e que pelo mesmo motivo talvez as escolas também 

pudessem apresentar resistência ao desenvolvimento do projeto em suas dependências e com 

suas(eus) alunas(os). Como apontado por Marlucy Paraíso (2018b, p. 25-26), “quando a 

tormenta ameaça despencar sobre o currículo com gênero e sexualidade, percebo em currículos 

investigados um sentimento de que é hora de fortalecer para enfrentar a tormenta”.  

Assim, entender que a discussão na escola dos temas propostos pela minha pesquisa, se 

configurava como um “nó” me inspirou a usar a criatividade e pensar em formas diferentes de 

desamarrá-lo. Tentamos, minha orientadora e eu, desamarrar este “possível” nó registrando a 

realização dos grupos nas escolas, na Universidade Federal do Pampa, como um projeto de 

extensão e ofertando-o nas escolas enquanto curso com a disponibilização de certificado para 

aquelas(es) que participaram. 

Mas esse movimento não aconteceu somente como uma estratégia para talvez minimizar 

a recusa das(os) participantes e escolas, já que nem tínhamos certeza se isso realmente 

aconteceria. Registrar os grupos focais como um projeto de extensão foi também uma forma de 

                                                      
projeto proposto por Marcel van Hattem, foi o primeiro projeto a ser protocolado no ano de 2017 pelo então 

Vereador pelo Democratas, atual Deputado Estadual pelo mesmo partido, Eric Lins, que foi, desde o ano de 2015 

o principal defensor do projeto na cidade e o utilizando como sua bandeira política. Assim, nos últimos anos o 

ideal do “escola sem partido” ganhou força, em especial com a eleição de Jair Bolsonaro, muitas cidades do estado 

tem projetos semelhantes em tramitação ou até aprovados, como é o caso de Porto Alegre e de São Lourenço do 

Sul, entretanto, o Ministério Público Federal tem emitido ofícios alertando para a inconstitucionalidade do projeto 

e suspendido aqueles que foram aprovados. 
8 Diferentemente de todo o texto, aqui escrevo a palavra ministros no masculino para demarcar que o escalão de 

ministros desse governo é composto em sua grande maioria por homens, e que mesmo as duas mulheres que o 

compõem agem de acordo com os interesses masculinos. 
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posicionar essa pesquisa política e academicamente, entendendo que mais do que produzir os 

dados para minha pesquisa, os grupos focais produziriam novos conhecimentos às(aos) 

participantes e auxiliariam as escolas a discutir esses temas. Posicionada dessa forma, pretendi 

em minha pesquisa demarcar e operacionalizar a indissociabilidade do tripé ensino-pesquisa-

extensão. 

Filomena Moita e Fernando Andrade (2009) discutem que o fazer universitário 

autônomo, competente e ético se expressa na tridimensionalidade das suas ações, portanto, a 

indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão se configura enquanto um 

princípio orientador da qualidade das produções universitárias. As(os) autoras(es) ainda 

afirmam que o contexto em que a ciência se constituiu no Brasil, com as universidades sendo 

consideradas como o único espaço em que se construía conhecimentos, e por conseguinte as 

pessoas, da elite brasileira que tinham acesso a ela, como suas legítimas detentoras, fizeram 

com que a ciência ficasse distante da realidade da população brasileira (MOITA; ANDRADE, 

2009). 

Entretanto, os movimentos produzidos nos útimos anos em direção à desnaturalizar a 

ciência e entendê-la enquanto uma produção humana, a valorização crescente dos saberes 

práticos produzidos pelas diferentes populações (MOITA; ANDRADE, 2009), e acrescento, a 

ampliação do acesso ao ensino superior e a inserção de pessoas que historicamente estiveram 

distantes da universidade e da ciência, formaram um contexto em que o papel social das 

universidades foi questionado. Assim como foi necessário que se questionasse para quem serve 

o conhecimento produzido em nossas pesquisas acadêmicas. 

Como toda pesquisa é mais do que uma escolha teórica, é uma escolha ética e política, 

a vontade de potência que me mobilizou a produzir a minha pesquisa, foi além de efetivamente 

a vontade de conhecer as percepções das(os) adolescentes sobre adolescência, saúde e direitos 

sexuais e reprodutivos, foi produzir um espaço em que esses conhecimentos pudessem ser 

discutidos abertamente, considerados e talvez ressignificados. Assim, entendo que o curso de 

extensão “nós: adolescência, saúde e direitos sexuais e reprodutivos”, realizado no ano de 2019, 

em meio a uma conjuntura política e ideológica que busca invisibilizar a periferia e toda a 

potência que nela existe, e invisibilizar também a discussão de saúde, gênero e sexualidade nas 

escolas, é mais que um espaço pedagógico, mas um espaço de resistência.  

Marlucy Paraíso (2018b) discute que há muitas formas de se “entrar” em um currículo, 

a entrada pode se dar pelos raciocícios pedagógicos, políticos, pelo sistema de pensamento 

cultural, pelos pensamentos feministas e de gênero, entre outras formas possíveis para tal. 

Entretanto, no contexto de “ideologia de gênero” em que vivemos, Marlucy Paraíso relata a 
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importância de entrar no currículo por suas ramificações, utilizando o conceito de rizoma de 

Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995), Marlucy Paraíso (2018b) propõe fazer um currículo 

rizoma, nas palavras da autora um currículo-rizoma trata-se de 

[...] um currículo que se abre para experimentar trabalhar gênero e sexualidade, nesses 

tempos, pode ser visto como um rizoma, já que a organização das práticas que o 

constituí não segue linhas de subordinação hierárquica – como uma raíz que dá origem 

a vários ramos-, mas pelo contrário, é afetada por linhas de um sentimento de caos 

que transborda, que pode afetar outra linha de potência – sim eu posso!- e que 

desemboca em outra – eu faço contra todos os poderes que me querem ver tristes! 

Dizendo de outro modo, trata-se de um currículo-rizoma porque qualquer prática, 

elemento, ação ou material pode afetar ou incidir em qualquer outro e se expandir, 

proliferar, gerar uma diferença. [grifos da autora] (p. 28) 

Assim, realizar um curso de extensão sobre adolescência, saúde e direitos sexuais e 

reprodutivos é uma das ramificações desse currículo-rizoma, que pretende florescer para a 

temática abordada e também para um fazer universitário mais plural. Como afirmam Filomena 

Moita e Fernando Andrade (2009): 

Com isso, naturalmente, insistimos que a extensão não seja tratada como uma tarefa 

compulsória, mas antes, à semelhança do que ocorre com a pesquisa, uma atividade 

que decorre naturalmente desse compromisso social de uma instituição orientada pela 

superação das distâncias entre os saberes científico e popular. Assim, enquadradas 

pelo princípio da indissociabilidade, a extensão e a pesquisa tornam-se consequências 

naturais da docência, referências para que o ensino não se torne abstrato nem 

desligado das realidades locais. (p. 273) 

E é nesse desejo de aproximação, que também podemos entender o nome do grupo, 

escolhi o plural de nó para evidenciar a necessidade de amarração, aproximação entre a escola, 

a universidade e esses temas, que estão presentes nela e permeiam a vida das(os) adolescentes. 

Nós no sentido de laço, ligação ou ainda nó que possibilita o nascimento de novos ramos como 

uma educação para a sexualidade e a compreensão de uma saúde em que a vida seja seu próprio 

critério balizador.  

Com todas essas questões em mente, planejei inicialmente realizar grupos focais com 

meninos e meninas, com idades entre 15 e 18 anos, que estivessem cursando o terceiro ano do 

ensino médio em três escolas da rede pública de ensino, do município de Uruguaiana/RS. Optei 

por investigar esta população por tratar-se das(os) alunas(os) concluintes do ensino médio, 

dessa forma, as(os) mesmas(os) transitaram por processos variados de amadurecimento e de 

envolvimento com seus projetos presentes e futuros, tanto escolares como pessoais ou 

profissionais. Entretanto, como “caminho se conhece andando”, após a realização do Grupo 

Piloto – Grupo Focal 1 – modifiquei a população do estudo para adolescentes que estivessem 

cursando o segundo ano do ensino médio, e após a minha banca de qualificação de mestrado, 
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decidi em conjunto com minha orientadora, ampliar o convite para a participação de estudantes 

de todas as turmas de ensino médio das escolas selecionadas.  

Com intuito de conhecer as concepções que adolescentes inseridas(os) em diferentes 

realidades socioculturais têm sobre os temas, busquei no mapa urbano da cidade de Uruguaiana 

escolas situadas em pontos geográficos distintos para a definição das escolas de ensino médio 

onde seriam realizados os grupos focais. Assim, foram incluídas três escolas, todas situadas em 

zonas periféricas da cidade, porém distantes geograficamente entre si, de forma que a escola 1 

localizava-se na zona leste, a escola 2 na zona oeste, e a escola 3 tinha uma localização mais 

central quando comparada com as demais. Na figura abaixo a localização das escolas está 

representada pelo ponto vermelho e o seu local de abrangência pela demarcação em vermelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola 1 trata-se de uma escola de ensino médio que está localizada no bairro Chácara 

do Sol que por sua vez faz parte de um conjunto de onze localidades conhecido como União 

das Vilas formando, assim, o bairro mais populoso da cidade de Uruguaiana. Tal região 

caracteriza-se por ser de grande vulnerabilidade social, apresenta dificuldades de acesso, tendo 

asfaltamento apenas a entrada desse conglomerado de vilas, o que dificulta tanto o ingresso no 

bairro, como o deslocamento de moradoras(es) ao centro comercial do município. A região 

onde a escola está situada não possui asfalto ou calçamento nas ruas, possui sistema de água 

tratada, coleta de lixo, rede telefônica e internet, porém não possui rede de esgoto. Nesse 

Fonte: Autoria própria (2020)  

Figura 1 - Localização das escolas selecionadas  
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território, é possível encontrar duas Estratégias de Saúde da Família (ESF), para o atendimento 

das demandas de saúde da população adscrita. Embora seja a única escola de ensino médio 

daquela região, há no território outras quatro escolas, sendo duas de ensino fundamental e duas 

de educação infantil.  

A escola 1 tinha aproximadamente 330 alunas(os) matriculadas(os), na data da 

realização da pesquisa, nos três anos de ensino médio, divididos em três turnos. O turno com 

maior número de alunas(os) é o matutino tendo uma média de 20 alunas(os) por turma. A 

estrutura física da escola é composta por dois pavimentos, sete salas de aulas, sala de diretoria, 

sala de professoras(es), laboratório de informática, laboratório de ciências, quadra de esportes 

coberta, cozinha, biblioteca, banheiros, refeitório e área verde.  

Já a escola 2 trata-se de uma escola que abrange o ensino fundamental, médio e educação 

para jovens e adultos, está localizada no bairro Prolar, entretanto, atende alunas(os) de outros 

bairros da região oeste da cidade de Uruguaiana por tratar-se da única escola estadual de ensino 

médio daquela região. Grande parte da população que compõe seu território encontra-se em 

situação de vulnerabilidade social e econômica. O território em que a escola está situada é 

constituído por um conjunto de bairros, loteamentos e assentamentos, compreendendo um 

grande número de moradores e conta com três ESF para o atendimento em saúde desta 

população. Com um perfil semelhante ao da escola 1, a região onde a escola está situada não 

possui asfalto ou calçamento nas ruas, possui sistema de água tratada, coleta de lixo, rede 

telefônica e internet, porém não possui rede de esgoto. Além dessa escola, na região podem ser 

encontradas outras três escolas de ensino fundamental e duas escolas de educação infantil. 

Tinha aproximadamente 620 alunas(os) matriculadas(os) quando realizei a pesquisa, 

sendo 281 matriculadas(os) nos três anos de ensino médio, divididos em dois turnos, matutino 

e noturno tendo em ambos turnos uma média de 20 alunas(os) por turma. A estrutura física da 

escola é composta por dois pavimentos, 26 salas de aulas, sala de professoras(es), laboratório 

de informática, laboratório de ciências, sala de recursos multifuncionais para Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), cozinha, biblioteca, banheiros, refeitório e pátio.  

Por sua vez, a escola 3 situa-se no bairro Santana, um bairro pouco afastado da região 

central do município, porém ainda em uma região de fácil acesso. Na região próxima à escola 

pode ser encontrada uma ESF embora não haja nenhuma no bairro onde a escola se situa, nesses 

casos as demandas relativas a essa área são direcionadas ao posto central de saúde do município, 

que fica localizado na região central. A região onde a escola está situada é asfaltada, contando 

com sistema de água tratada e rede de esgoto, coleta de lixo, rede telefônica e internet. A 

população da região da escola é bastante plural, pertencendo a variadas classes 
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socioeconômicas, com realidades distintas entre si.  

A escola 3 é uma escola de ensino médio e pós-médio, dentre as especificidades dessa 

escola está o fato de que ela atende as(os) alunas(os) provenientes das regiões rurais do 

município, sendo a escola que abriga o maior número de estudantes residentes na zona rural. 

Em média 1077 estudantes estavam matriculados nessa escola quando realizei a pesquisa, 

distribuídos em 31 turmas de ensino médio e 3 turmas de pós-médio em Comércio Exterior, 

divididas nos três turnos, sendo o turno da manhã o que concentrava o maior número de 

alunas(os), tendo em média 30 alunas(os) por turma. Sua estrutura física é composta por um 

prédio de dois pavimentos, 15 salas de aula com aparelhos de ar condicionado e ventiladores 

em todas as salas, uma quadra poliesportiva sem cobertura, duas salas de vídeo, cantina, 

biblioteca, sala de leitura e sala multimídia, laboratório de ciências, laboratório de informática, 

sala de artes, sala para a fanfarra da escola, banheiros, sala de professoras(es) e pátio. 

Após ter esse panorama das escolas, para melhor conhecer as(os) adolescentes 

participantes da pesquisa optei por utilizar, de forma complementar aos grupos focais, um 

formulário simples (APÊNDICE A) confeccionado por mim com auxílio de minha orientadora 

e composto por questões abertas e fechadas. O meu objetivo através desse formulário foi 

conhecer obter mais informações acerca das(os) participantes dos grupos focais e suas famílias, 

entender com quem elas(es) moram, o que fazem quando não estão na escola, qual a profissão 

de seus responsáveis, e outras questões que devido ao tempo e ao número de participantes, não 

fossem possíveis de serem abordadas nos grupos focais.  

Em sua tese de doutorado Maria Dal’Igna (2011) utilizou grupos focais como estratégia 

metodológica, a partir de sua experiência indica os passos a serem seguidos na realização de 

grupos focais, para ela algumas questões merecem uma atenção especial: local de realização; 

composição dos grupos; composição da equipe de pesquisa; estruturação dos grupos; 

planejamento dos encontros. Dessa maneira, planejei a organização dos grupos focais de acordo 

com os itens que Maria Dal’Igna aponta como importantes, no entanto acrescentei mais dois 

itens à lista: articulação com as escolas e número e tamanho dos grupos. Irei explicar a seguir 

como estes itens foram organizados no presente estudo. 

4.1.1 Articulação com as escolas 

Como já descrevi anteriormente foram elencadas três escolas para a realização dos 

grupos focais com suas(eus) educandas(os), portanto, após a decisão de quais escolas de ensino 

médio seriam inseridas entrei em contato com as(os) gestoras(es) das escolas elencadas e 

agendei um horário para conversar com as(os) mesmas(os) e apresentar a proposta do estudo. 
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Nas três escolas fui atendida com presteza pelas equipes diretivas que se mostraram bastante 

interessadas na proposta e abertas para a realização da mesma. Assim, as(os) gestoras(os) das 

escolas aceitaram a realização do projeto e confirmaram o aceite por meio da assinatura do 

Termo de Instituição Coparticipante (APÊNDICE B).  

4.1.2 Local de realização 

Quanto ao local de realização da pesquisa, enquanto estrutura física, Bernadete Gatti 

(2005) afirma que o mesmo deve favorecer a interação entre as(os) participantes do grupo, ela 

orienta que a utilização de um arranjo circular ou semicircular favorece que as(os) participantes 

estejam face a face e com isso que se desenvolva uma interlocução direta.  

Maria Dal’Igna orienta que os grupos focais sejam realizados em uma sala confortável, 

que seja de fácil acesso às(aos) participantes, afastada de interferências e adequada para 

gravação (DAL’IGNA, 2011). Nesse sentido, os grupos focais foram realizados na escola que 

a(o) estudante frequenta, em sala cedida pela gestão da mesma, para a realização da atividade. 

4.1.3 Composição dos grupos 

Rosaline Barbour (2009, p. 87) afirma que “uma vez que o grupo será a principal 

unidade de análise na pesquisa com grupos focais, faz sentido convocá-los para facilitar as 

comparações, ao garantir que os membros do grupo compartilhem ao menos uma característica 

importante”, sugere que os grupos focais devem buscar a homogeneidade de contextos e não 

de atitudes. 

 Dessa forma pode-se dizer que há dois tipos de grupos focais, denominados por Rosaline 

Barbour (2009) como grupos preexistentes e estranhos, sendo que os grupos estranhos podem 

ser definidos como um agrupamento de pessoas que até então não se conhecem ou possuem 

algum nível de relação para realização dos grupos focais, a autora aponta que esse tipo de grupo 

é bastante comum nas pesquisas de marketing ou de opinião. 

 Os grupos preexistentes por sua vez, são definidos como grupos compostos por pessoas 

que já se conhecem e tem relações próximas, como quando a(o) pesquisador realiza um grupo 

focal com trabalhadoras(es) de um determinado setor (BARBOUR, 2009). Esse tipo de 

configuração é a mais comum nos estudos na área da saúde e nas ciências sociais devido a 

facilitação para a compreensão do processo grupal (BARBOUR, 2009). 

 Para realização deste estudo foi organizado uma composição híbrida dos dois tipos de 

grupos, pois, os grupos focais foram compostos por estudantes de diferentes turmas da mesma 
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instituição podendo as(os) participantes terem relações preexistentes ou não, considerando que 

nas escolas incluídas no estudo apresentam diferentes turmas, em diferentes turnos, para o 

mesmo ano de ensino. 

Bernadete Gatti (2005) orienta que é importante tomar alguns cuidados quanto a 

combinação de alguns tipos de pessoas com valores, vivências, posturas ou entendimento de 

vida muito opostas umas das outras para evitar inibições ou deferências entre as(os) 

participantes dificultando a possibilidade de trocas. 

Para convidar as(os) estudantes para o grupo, enquanto curso de extensão e deixando 

claro que serviria de base para minha dissertação de mestrado, visitei as turmas e realizei o 

convite as(aos) estudantes de forma verbal e também através de cartazes afixados nas escolas. 

Saliento que a participação das(os) estudantes se deu de forma voluntária. Após os convites, fui 

até as escolas nos intervalos das aulas durante uma semana, para realizar a inscrição das(os) 

interessadas(os). Considerando as orientações de Bernadete Gatti (2005) e Maria Dal’Igna 

(2011) sobre o número de participantes dos grupos focais que será melhor explicada abaixo, 

abri inicialmente uma lista de até doze inscritas(os) e para aqueles casos em que a procura foi 

maior que o número de vagas disponíveis, criei uma lista de espera de igual número.  

Nesta ocasião foram entregues os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE C), que foram assinados pelas mães, pais e/ou responsáveis legais 

daquelas(es) adolescentes menores de idade e pelas(os) alunas(os) maiores de idade. Também 

foram entregues os Termos de Assentimento (APÊNDICE D), que foram assinados pelas(os) 

estudantes menores de 18 anos que aceitaram participar do estudo. 

As autoras em que me amparo para a organização dos grupos focais, Bernadete Gatti 

(2005), Rosaline Barbour (2009) e Maria Dal’Igna (2011), chamam atenção para a necessidade 

de comprometimento com os aspectos éticos envolvidos com a realização dos grupos focais, 

principalmente para garantir a confidencialidade das informações. Assim orientam que a(o) 

moderadora(or) do grupo dedique um tempo para enfatizar às(aos) participantes a importância 

do sigilo e confidencialidade das informações antes da realização dos grupos, e assim o fiz.   

4.1.4 Número e tamanho dos grupos 

Rosaline Barbour (2009) afirma que a questão de quantos grupos focais a serem 

realizados em um estudo é determinada pelas comparações que a(o) pesquisador deseja fazer, 

não há uma regra ou uma delimitação de que quanto mais grupos mais rica a discussão ou o 

contrário. Porém Bernadete Gatti (2005), reflete que realizar mais de um grupo possibilita que 

o foco de análise seja ampliado cobrindo as variadas condições que possam ser relevantes para 
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o tema e orienta a realização de três ou quatro grupos e, então, verificar a quantidade e o nível 

de informações obtidas.  

 No que diz respeito ao tamanho dos grupos, Bernadete Gatti (2005) afirma que os grupos 

não podem ser grande mas também não pode ser muito pequeno, é preferível que os grupos 

tenham entre 6 e 12 participantes para que possa gerar discussões e garantir o direito a fala de 

todas(os) as(os) integrantes. Rosaline Barbour (2009, p. 88) por sua vez, afirma que realizar um 

grupo focal com no máximo 8 participantes já é uma tarefa desafiadora, “tanto em termos de 

moderação de grupos (captar e explorar as deixas quando elas emergem) e em termos de análise 

de transcrições” e considera ser possível realizar um grupo focal com três ou quatro 

participantes. 

 Nesta pesquisa realizamos três grupos focais, um em cada escola, sendo que cada grupo 

foi organizado em quatro encontros e composto por no máximo 12 participantes.  

4.1.5 Composição da equipe de pesquisa 

 Maria Dal’Igna (2011) ressalta que a importância da equipe de pesquisa vai além do 

auxílio nas observações e transcrições, é importante também na ampliação das possibilidades 

de abordagem dos temas escolhidos, no redirecionamento de alguns planejamentos e na 

multiplicação das visões e compreensões sobre as discussões realizadas.  

 Dessa forma apresento a equipe de pesquisa que realizou os grupos focais: 

Raquel Cristina: moderadora do grupo e responsável pela condução das discussões; Aline 

Walczak: colaboradora de pesquisa, acompanhou e avaliou o processo de condução dos grupos 

focais, além disso fez registros importantes das discussões auxiliando no planejamento dos 

encontros seguintes; Helter Oliveira: colaborador de pesquisa, responsável pelos registros em 

áudio e vídeo além de auxiliar no planejamento dos encontros seguintes; Francieli Chibiaque: 

colaboradora de pesquisa, acompanhou e avaliou o processo de condução dos grupos focais, 

além disso fez registros importantes das discussões auxiliando no planejamento dos encontros 

seguintes. 

 Importante salientar que Helter auxiliou apenas nos grupos focais realizados na escola 

1, nas demais escolas ele não conseguiu participar por motivos particulares, ficando assim, uma 

equipe de pesquisa composta apenas por mulheres. 

4.1.6 Estruturação do grupo 

A duração de um grupo focal é uma questão apontada na literatura como variável, a 
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percepção da(o) moderadora(o) sobre a suficiência da discussão é um importante marcador 

(GATTI, 2005). Para tanto, nesta pesquisa os encontros foram realizados preferencialmente em 

turno inverso a aula para favorecer a participação da(o) estudante sem prejudicar sua frequência 

escolar, entretanto naqueles casos em que fosse necessário a realização dos grupos de forma 

concomitante às aulas, modificamos os horários para não prejudicar o andamento de uma 

disciplina em específico. Os encontros foram realizados semanalmente, durante um mês em 

cada escola, cada encontro teve duração de aproximadamente uma hora e meia.  

4.1.7 Planejamento dos encontros 

 Rosaline Barbour (2009) sugere que as(os) moderadoras(es) organizem um roteiro para 

discussão em cada grupo focal, contendo os temas a serem discutidos naquele dia e como 

instigar a discussão dos mesmos. Bernadete Gatti (2005) também orienta que se tenha um 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas e dos objetivos a serem atingidos em cada 

encontro, porém lembra que a(o) moderadora(or) não deve ficar refém do mesmo, o que exige 

flexibilidade e sensibilidade tanto para tópicos que estavam no roteiro mas não mobilizaram 

as(os) participantes quanto para tópicos que as(os) participantes são importantes mas não 

estavam no roteiro da(o) pesquisadora(or). 

 Rosaline Barbour (2009) afirma que utilizar materiais de estímulo como quadrinhos, 

vídeos e dinâmicas pode ser interessante para iniciar uma discussão. Corroborando com essa 

afirmação, Bernadete Gatti (2005) aponta que a abertura de cada encontro de um grupo focal é 

um momento muito importante e, portanto, deve ser bem planejado.  

 Considerando estas questões, promovi, ao longo dos encontros, discussões sobre saúde, 

direitos sexuais e reprodutivos de forma sistematizada, através de metodologias ativas e lúdicas, 

como brincadeiras, músicas e jogos.  

O registro dos encontros foi feito por meio de gravação de áudio e vídeo, além das 

anotações feitas pela pesquisadora e pelas(os) colaboradoras(es) auxiliares de pesquisa no 

decorrer das atividades. Para garantir a confidencialidade sobre as(os) participantes, foi 

solicitado no primeiro encontro que as(os) adolescentes escolhessem um codinome pelo qual 

gostariam de ser identificadas(os). Após a realização dos grupos focais, os encontros foram 

cuidadosamente transcritos, registrando todos os atos, falas, silêncios e expressões que 

ocorreram durante os mesmos. Abaixo segue o roteiro seguido em cada encontro dos grupos 

focais: 

4.1.7.1 Primeiro encontro 
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 Esse encontro teve como objetivos: Apresentar e integrar as(os) participantes do grupo; 

conhecer discutir sobre as percepções das(os) participantes sobre a adolescência; conhecer as 

características das(os) participantes e compreender como elas se articulam com as diferentes 

percepções de adolescência; e estabelecer um ambiente favorável ao respeito e a compreensão 

de diferentes histórias pessoais e opiniões. 

Para atingir os objetivos supracitados o encontro foi dividido em três momentos, por 

tratar-se do primeiro encontro, as participantes ficaram sentadas formando um círculo, no 

primeiro momento realizamos a apresentação das(os) participantes, da moderadora do grupo e 

da equipe de pesquisa, bem como da proposta do grupo para as(os) participantes. Nesse 

primeiro momento também foram entregues crachás que foram preenchidos individualmente 

com nome/apelido que cada participante escolheu para si. 

No segundo momento, cada participante foi convidada(o) a responder a pergunta “o que 

é adolescência”, com até três palavras que para elas(es) fossem representativas dessa fase. Após 

todas(os) responderem, suas respostas foram sistematizadas em uma nuvem de palavras e 

serviriam como mobilizadoras da discussão sobre a adolescência. Assim, as(os) participantes 

foram colando as palavras escolhidas por elas(es) em um cartaz, enquanto faziam a colagem 

elas(es) foram convidadas a explicar os motivos pelos quais escolheram tais palavras para 

definir a adolescência, assim  a discussão foi impulsionada pelas palavras que compuseram a 

nuvem de palavras. 

No terceiro momento, para que as(os) participantes pudessem conhecer-se mais 

profundamente e refletir sobre as características individuais na constituição da adolescência, 

elas(es) foram convidadas a responder as seguintes questões: 

 

 

Busquei, com essa atividade, iniciar a discussão sobre as características individuais, 

gênero, raça/etnia, classe, e as vivências de cada uma(um) das(os) participantes na construção 

da adolescência e também na formação das identidades/subjetividades. 

Meu nome é...  

Eu gosto que me chamem de...  

Eu NÃO gosto que me chamem de ...  

O que eu mais gosto de fazer é...  

Eu NÃO gosto de ...  

Fonte: Autoria própria (2020)  

 

Quadro 1 – Exercício de visualização das características individuais 
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Ainda como parte do terceiro momento, após responderem essas questões em uma folha 

A4, as(os) participantes foram convidadas(os) a dividirem com as(os) demais as duas respostas 

para cada pergunta. Na medida que as(os) participantes iam lendo suas respostas, elas serviam 

como gerador da discussão sobre o que emergia nessas respostas. 

Ao final do encontro foi discutida a importância de manter o sigilo das discussões 

realizadas no grupo e entregue a cada participante o formulário de informações pessoais, para 

que fosse preenchido em casa, com auxílio dos pais/responsáveis se necessário e entregue no 

próximo encontro. 

4.1.7.2 Segundo encontro 

Este encontro foi planejado tendo como objetivo principal identificar os conceitos de 

saúde apresentados pelas(os) participantes através da ludicidade, e além disso, identificar se 

as(os) participantes percebem como os marcadores sociais da diferença (raça/etnia, gênero, 

sexualidade, geração e classe social) se relacionam com a saúde dos indivíduos, e também 

identificar e discutir a relação saúde/doença para essas(es) participantes.  

Para realização da atividade utilizamos como artefato pedagógico, algumas(uns) 

bonecas(os) de tecido com diferentes características, representando diferentes pessoas e 

identidades – homem, mulher, negro, branco, cadeirante – conforme ilustra imagem abaixo, 

todas(os) estas(es) bonecas(os) estavam dispostas(os) em uma caixa.  
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Foi solicitado que as(os) participantes, divididas(os) em duplas, escolhessem uma(um) 

boneca(o) por dupla e criassem uma história para essa(e) boneca(o), com foco na história 

dessa(e) personagem com relação a sua saúde, mas com outras informações adicionais (nome, 

idade, com quem mora, onde mora, ocupação...). Posteriormente estas(es) bonecas(os) e suas 

histórias foram apresentados para as(os) demais participantes e as questões sobre a saúde que 

emergiram nas histórias foram discutidas com o grande grupo.  

4.1.7.3 Terceiro encontro 

 O objetivo desse encontro foi conhecer e discutir as percepções que as(os) participantes 

dos grupos focais têm sobre os direitos sexuais e reprodutivos e também compreender como 

esses direitos são vivenciados no seu dia-a-dia. Para isso o encontro foi dividido em dois 

momentos distintos. 

No primeiro momento as(os) bonecas(os) utilizadas no encontro anterior foram 

novamente utilizados como artefato pedagógico, dessa vez elas(es) chegaram para o grupo 

tendo o início de uma história, e as duplas do encontro anterior foram convidadas a continuar 

essa história. 

 Saliento que os personagens criados pelas(os) participantes no encontro anterior foram 

a base para este encontro, apresento abaixo a história que foi utilizada nessa atividade.  

Figura 2 - Bonecas(os) utilizadas(os) nos grupos focais 

Fonte: Autoria própria (2020)  

.  
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“Amanda, 16 anos, estuda no 3º ano da escola Céu Azul, lá ela conheceu 

Claudio, seu colega, que tem 18 anos. Amanda e Cláudio ficaram algumas 

vezes no intervalo das aulas, e combinaram de irem juntos com alguns amigos 

em uma festa open bar. Os responsáveis por Amanda permitiram que ela fosse 

à festa, porém como ela é menor de idade a festa exigia que algum responsável 

estivesse presente no local e por ser maior de idade Claudio ficou como 

responsável por Amanda. No dia da festa, Amanda foi com as amigas e 

encontrou Claudio após entrar, Claudio que já estava bebendo ofereceu a 

Amanda um gole de sua bebida, ela ficou em dúvida se deveria beber, mas 

como todos estavam bebendo assim o fez. 

Amanda está muito feliz pois adora sair e dançar, conforme a noite vai 

passando e ela bebendo, sentia-se mais desinibida para dançar e conversar com 

as pessoas. Ela e Claudio ficam na festa, mas Claudio diz que não gosta de 

ficar junto o tempo todo, assim, cada um fica na sua roda de amigos, porém 

se beijam e dançam juntos às vezes.  

Amanda está sentindo o corpo mais leve e os olhos mais pesados, parece que 

a festa está girando um pouco, encosta-se na parede para que essa sensação 

passe. Claudio percebe Amanda encostada na parede e pergunta se ela está 

bem, ela diz que está um pouco tonta, ele então oferece-se para levá-la para 

casa. Ela avisa as amigas que vai embora e os dois saem juntos.  

No caminho para casa, Claudio pergunta para Amanda se ela quer ir com ele 

em um lugar diferente, Amanda argumenta que está um pouco tonta e quer ir 

para casa, pede que ele a leve um outro dia, ele insiste e ela aceita ir com ele 

em um mirante na cidade deles. Lá eles beijam-se novamente, e os carinhos 

ganham uma intensidade que não havia tido anteriormente. Amanda pede que 

ele pare .... CONCLUA A HISTÓRIA DE AMANDA E CLAUDIO.” 

Como continuação do primeiro momento, após as duplas concluírem as diferentes 

histórias, elas foram convidadas a apresentarem seus desfechos para o grande grupo e discutidas 

de forma semelhante ao que fizeram no encontro anterior. O objetivo desta atividade foi 

introduzir os conceitos e a discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos através das 

situações “vivenciadas” pelas(os) bonecas(os).  

Após essa atividade, demos início ao segundo momento do terceiro encontro, que 

começou com as(os) participantes sendo convidadas(os) a elencar os direitos sexuais e 

reprodutivos que elas(es) acreditavam que constavam na Declaração dos Direitos Sexuais 

(2014). Após a criação da declaração dos direitos sexuais e reprodutivos do grupo, deu-se início 

a realização do “bingo dos direitos sexuais e reprodutivos”, atividade baseada no jogo ‘O bingo 

adolescente’ criada por Jimena Furlani (2011). Cada uma das(os) participantes recebeu uma 

cartela de bingo com alguns números, concomitantemente a isso, havia colado na parede em 

frente às(aos) participantes uma cartela gigante com números do um ao dezesseis, como se pode 

observar na imagem abaixo, cada um desses números era referente a um direito sexual e 

reprodutivo presente na Declaração dos Direitos Sexuais, da World Association for Sexual 

Health (WAS, 2014).  
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A dinâmica do encontro seguiu a dinâmica de um bingo, porém a cada número sorteado, 

além de marcar em suas cartelas, as(os) participantes o removiam da cartela gigante e assim 

revelavam o direito que aquele número se referia, e o mesmo servia como disparador para a 

discussão do grupo. 

4.1.7.4 Quarto encontro 

 Por tratar-se do último encontro, o mesmo teve como objetivo retomar as discussões 

realizadas nos encontros anteriores e realizar aprofundamentos importantes em alguns temas 

que emergiram nos demais encontros prévios.  

 Para isso, realizamos um jogo de tabuleiro gigante, no estilo do Jogo da Vida®. O 

mesmo foi confeccionado com folhas de EVA, de forma que cada folha fosse uma casa do jogo 

e continha uma pergunta relacionada ao tema “Adolescência, Saúde e Direitos Sexuais e 

Reprodutivos”, entre as perguntas haviam também algumas tarefas para as(os) participantes 

realizarem. 

 As(os) participantes foram divididas(os) em dois times, cada time ficou responsável por 

escolher uma pessoa para deslocar-se no tabuleiro e ler as questões. Para andarem no jogo as 

equipes deveriam jogar o dado e deslocarem-se o número de casas que o mesmo indicar, na 

casa indicada deveriam ler a pergunta em voz alta e discutir entre a equipe. Após a equipe entrar 

em um consenso, ou o mais próximo disso, ela responderia a pergunta à todas(os) as(os) 

participantes do grupo, que poderão discutir sobre a resposta e definir se está “correta ou 

Figura 3 – Cartela gigante do bingo dos direitos sexuais e reprodutivos 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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incorreta”.  

 O tabuleiro foi composto por vinte e sete casas, com as perguntas abaixo:  

1- O que é adolescência? 

2- Todas as pessoas vivem a adolescência da mesma forma? Por quê? 

3- Passe a vez para a outra equipe. 

4- O que é saúde? 

5- A equipe deve dançar uma música escolhida pela equipe adversária. 

6- Todas as pessoas cuidam da saúde da mesma forma? Por quê? 

07- Volte uma casa. 

8- Saúde é um direito? Por quê? 

09- Eu já – eu nunca: (A MODERADORA IRÁ EXPLICAR COMO 

FUNCIONA ESSA QUESTÃO.) 

A) Eu já julguei alguém como com mais chances de ter doenças por sua 

aparência. 

B) Eu já julguei alguém como com mais chances de ter doenças por seu 

comportamento sexual. 

C) Eu já deixei de usar preservativo por confiar no meu parceiro(a). 

D) Eu já deixei de usar preservativo por meu parceiro(a) insistir. 

E) Eu já deixei de fazer algo pensando na minha saúde. 

Porque essas coisas acontecem? Porque o sabemos o que precisamos fazer e 

não fazemos? 

10- Quando não temos nossos direitos sexuais e reprodutivos respeitados pode 

afetar a nossa saúde? Por quê? 

11- Qual a importância de saber quais são os nossos direitos sexuais? 

12- A equipe deve escolher uma(um) participante para fazer mímica de um 

nome de filme para sua equipe adivinhar qual é; 

13- Qual a importância de conhecer os direitos reprodutivos? 

14- Como é exercer os direitos sexuais e reprodutivos na adolescência – o que 

dificulta e o que facilita? 

15- Existem diferenças entre a forma com quem o homem e a mulher 

vivenciam seus direitos sexuais e reprodutivos? Por quê? 

16- Toda vez que a palavra escola for falada nas discussões a equipe deverá 

agachar-se. 

17- Quais direitos sexuais e reprodutivos vocês consideram mais importantes? 

Por quê? 

18- Vocês já conheceram alguém que teve seus direitos sexuais e reprodutivos 

desrespeitados? Podem nos contar sobre isso? 

19- Toda vez que a palavra direito for falada na leitura das próximas perguntas 

a equipe deverá bater palmas. 

20- Existem diferenças na vivência dos direitos sexuais e reprodutivos entre 

os adultos e os adolescentes? Quais e por quê? 

21- O feminismo está relacionado com os direitos sexuais e reprodutivos? Por 

quê? 

22- É importante falar sobre estes assuntos na escola? Por quê? 

23- Passe a vez para a outra equipe. 

24- Vocês estão presos nesta casa, respondam à pergunta, mas não podem 

andar nessa rodada.  

25- Antes desse grupo, vocês consideram saber pouco, médio ou muito sobre 

os assuntos discutidos aqui? Por quê? 

26- O que podemos fazer para avançarmos na discussão e no acesso à saúde e 

aos direitos sexuais e reprodutivos para todas as pessoas? 

27- Eu já – eu nunca: (A MODERADORA IRÁ EXPLICAR COMO 

FUNCIONA ESSA QUESTÃO.)  
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B) Eu já fiquei com alguém que eu não estava tão a fim para a pessoa parar de 

insistir. 

C) Eu já deixei de usar uma roupa que eu gosto pensando no que os outros 

podem dizer. 

D) Eu já deixei de usar uma roupa que eu gosto por medo que pudessem fazer 

algo comigo. 

E) Eu já julguei uma menina por ficar com vários meninos. 

F) Eu já julguei um menino por não ter ficado com várias meninas. 

Porque essas coisas acontecem? Nossa sociedade está evoluindo? 

Ao final da atividade foi discutido sobre não haver equipe vencedora, pois todos venceram 

e aprenderam coisas diferentes. E para concluir as atividades do grupo, as(os) participantes 

realizaram a avaliação dos encontros através do preenchimento de um cartão com três itens:  

1- Que bom: escreveram as atividades que gostaram de realizar e os pontos positivos da 

participação no mesmo; 

2- Que pena: escreveram os pontos negativos das atividades, algo que eles não gostaram 

ou acham que poderia ser melhor; 

3- Que tal: Deram sugestões para qualificar as atividades.  

Como encerramento foi realizado um lanche compartilhado com todas(os) as(os) 

participantes do grupo e equipe de pesquisa.  
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5 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

Chico César afirma na canção que inicia o capítulo anterior que “de vez em quando é 

bom se perder”, e que o “perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar e não 

ver”, assim também ocorre enquanto construímos e percorremos o caminho metodológico de 

nossas pesquisas. Entendo que uma estratégia adequada de análise dos dados produzidos em 

uma pesquisa é o que aprimora e enriquece a discussão das informações por ela produzidas. 

Dessa forma é preciso que a(o) pesquisadora(or) olhe para as informações produzidas e as 

enxergue e posteriormente auxilie as outras pessoas, que não estão envolvidas no projeto, a 

enxerga-las também através da descrição dos resultados.  

Para a análise dos dados produzidos em pesquisas pós-críticas não há um método rígido 

ou único, não há um uma forma correta de analisar, há diferentes formas de proceder a análise. 

Marlucy Paraíso (2014), explica que independentemente da forma como a(o) pesquisadora(or) 

pretende analisar seus dados, a pergunta inicial do procedimento não deve ser em direção a 

descobrir o que é aquilo e sim para que aquilo serve, como aquilo se constituiu, ou ainda 

questões mais amplas como: 

Que relações podem ser estabelecidas com outras enunciações, com outros discursos 

divulgados em outros tempos e lugares? Que urgência histórica essa invenção veio 

responder? Que continuidades e descontinuidades podemos traçar? Quem está nesse 

discurso autorizado a falar ou a prescrever? Que relações de poder estabelecem e 

movem esse discurso? Que modos de subjetivação estão em funcionamento nesse 

discurso? (p. 39) 

 Marlucy Paraíso ainda discute sobre a necessidade de se realizar uma descrição rica em 

detalhes para que se possa evidenciar as transformações, rupturas e potencialidades do objeto 

de pesquisa (PARAÍSO, 2014). E, por fim, a autora orienta que sejam sempre analisadas as 

relações de poder, afirmando “a descrição que dizemos dos textos e discursos é sempre 

analítica, e a análise que fazemos das reações de poder é sempre descritiva”, faz-se esse 

movimento para registrar como o discurso se constitui enquanto verdade (PARAÍSO, 2014, p. 

40). 

Para as pesquisas que utilizam grupos focais essas questões não são diferentes, 

Bernadete Gatti (2005), afirma que os procedimentos gerais são os mesmos de qualquer análise 

de dados qualitativos nas ciências humanas. Para a autora a análise dos dados obtidos em um 

grupo focal é um “processo de elaboração, de procura de caminhos em meio ao volume das 

informações levantadas”, se deve levar em conta que não existe um modelo único e acabado 

para analisar as informações produzidas (GATTI, 2005, p. 44).  

Assim, a análise das informações produzidas nos grupos focais se deu a partir da leitura 
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atenta e minuciosa das transcrições para investigar e compreender as dinâmicas verbais 

estabelecidas pelas(os) participantes e também pela visualização dos registros de vídeo 

buscando compreender os silêncios, expressões e comunicações não verbais.  

Rosaline Barbour (2009), afirma que podem ser criadas categorias em relação aos 

assuntos tanto aquelas que convergem no sentido quanto aquelas que divergem em relação ao 

sentido, e essas categorias podem ou não se relacionar com as demais categorias criadas. Além 

disso, Rosaline Barbour (2009) disserta que estas categorias precisam ser flexíveis e estarem 

sempre sujeitas a revisões de acordo com a exploração dos dados e das relações com o 

referencial teórico do estudo. Aponta dessa forma uma necessidade de movimentação constante 

entre as categorias de análise e as transcrições do material (BARBOUR, 2009). 

Para  Marlucy Paraíso (2014), após a produção dos dados, o primeiro passo a dar em 

direção a análise dos mesmos é perguntar, interrogar, buscar conexões, sentidos, continuidades 

e rupturas nos discursos e práticas. Após, caminhar em direção à descrição minuciosa para por 

meio dela estabelecer relações entre textos, discursos e suas ramificações. E então, 

concomitantemente analisar as relações de poder em um movimento em que “a descrição que 

fazemos dos textos e discursos é sempre analítica, a análise que fazemos das relações de poder 

é sempre descritiva” (PARAÍSO, 2014, p. 40). Após essas etapas, multiplicar para que os 

enunciados não fiquem paralisados e fixos e sim tornar plurais e amplas as perspectivas e 

sentidos (PARAÍSO, 2014).  

Assim, os dados produzidos pelos grupos focais foram analisados intra e intergrupos de 

forma que as falas, silêncios, expressões e interações das(os) participantes deram origem aos 

resultados da minha pesquisa. Já os dados produzidos a partir dos formulários de informações 

pessoais das(os) participantes foram analisados através de estatística descritiva, utilizando o 

programa Excel.  
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6 RESULTADOS 

Ao iniciar a apresentação dos resultados desta dissertação, mais uma vez retomo a 

canção de Chico César para afirmar que “caminho se conhece andando”, já que por mais que 

planejemos nosso itinerário de pesquisa, só teremos certeza para onde vamos ao longo do 

caminho. Assim, entre os meses de maio e junho de 2019 realizei o grupo focal na escola 1, no 

mês de setembro realizei na escola 2, e no mês de novembro iniciei as atividades do grupo focal 

na escola 3. 

Enquanto realizava o primeiro encontro surgiram rumores de uma greve do magistério 

estadual, rede na qual se situavam todas as escolas do meu estudo, enquanto realizava o segundo 

encontro os rumores foram ficando mais altos, e no dia que estava agendado o terceiro encontro 

a greve foi deflagrada, fazendo com que ele fosse suspenso. Com uma pauta de reivindicações 

extremamente importantes e urgentes, que não eram, e não foram acolhidas pelo governo 

estadual, as(os) professoras(es) mantiveram-se em greve até final de dezembro.  

No retorno às aulas, na primeira semana de janeiro, entrei em contato com as(os) 

adolescentes que estavam participando do grupo, e marquei a data para realizarmos o terceiro 

encontro. Durante a semana fui recebendo as negativas das(os) participantes, devido a 

recuperação das atividades letivas, ao fato de algumas(uns) estarem viajando com a família ou 

até mesmo trabalhando nesse período, na data do encontro apenas uma participante conseguiu 

comparecer, assim, não consegui retomar as atividades naquela escola.  

Dos quatro encontros que compunham os grupos focais, na escola 3, consegui realizar 

apenas dois, por esse motivo, minha orientadora e eu decidimos realizar as análises apenas dos 

grupos focais realizados na escola 1 e 2.  

Agora que já descrevi o caminho que percorri e as descobertas e desafios que ele me 

trouxe, passo então, a descrever as(os) adolescentes que conheci nesse caminho, ou seja, 

as(os)participantes dos grupos focais.  
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Quadro 3 – Descrição das(os) participantes dos grupos focais - autodeclaração étnica e/ou 

racial 

Participantes 

 Encontro 1 Encontro 2 Encontro 3 Encontro 4  

Gênero Escola1 Escola2 Escola1 Escola2 Escola1 Escola2 Escola1 Escola2 Escola1 7 

Fem. 6 7 6 3 6 7 6 7 Escola2 7 

Masc. - - 1 - 1 - 1 - Total 14 

  

Como se pode perceber no quadro acima, a participação nos grupos focais foi 

majoritariamente feminina, participaram ao todo quatorze adolescentes, sendo sete em cada 

escola. Na escola 1 participaram seis meninas e um menino, na escola 2 participaram apenas 

meninas. Entretanto a participação dessas(es) adolescentes variou de acordo com os encontros 

e essa variação também foi expressa na tabela acima e repercutirá nos manuscritos com os 

resultados.  

Além de semelhantes no que diz respeito ao gênero, o perfil das(os) participantes dos 

grupos focais também foi semelhante no que diz respeito a idade e a autodeclaração étnica e/ou 

racial. Em ambas as escolas a média de idade das participantes foi de dezessete anos e a maioria 

das participantes se autodeclarava preta ou parda, como se pode perceber na tabela abaixo.  

 

 

 

Assim, os resultados produzidos através da realização dos grupos focais serão 

apresentados nessa dissertação na forma de três manuscritos, organizados no intuito de 

contemplar os objetivos da pesquisa, e apresentados a seguir. 

  

 Branca Parda Preta(o) 

Escola 1 3 3 1 

Escola 2 1 2 4 

Quadro 2 – Descrição das(os) participantes dos grupos focais - gênero 

Fonte: Autoria própria (2020) 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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6.1 Manuscrito 1 

A adolescência para adolescentes: intersecções entre gênero, classe 

e violências produzindo adolescências femininas.9 

Adolescence for adolescents: intersections between gender, class and violence producing 

female adolescences.  

Resumo: 

Objetivamos conhecer as percepções de adolescentes acerca da adolescência e as relações dos 

marcadores sociais da diferença na constituição das adolescências. Utilizamos a técnica de 

grupo focal com treze adolescentes, todas do gênero feminino, estudantes do ensino médio. 

Para a maioria delas a adolescência é uma fase marcada pelo aumento da responsabilidade e 

também da liberdade, entretanto essa liberdade é limitada por questões relacionadas com a 

socialização do gênero feminino. Experiências relacionadas com a vivência do assédio e da 

importunação sexual faz com que a rua seja um local inseguro para muitas delas. Um número 

considerável de adolescentes associou a adolescência com a ansiedade e depressão, que, nesse 

estudo apareceu relacionada com vivências de abuso sexual durante a infância e com a tomada 

de consciência dessa violência na adolescência.  

Palavras-chave: adolescência; gênero; interseccionalidade; sexualidade; escola. 

Abstract:  

We aim to know the adolescents' perceptions about adolescence and the relationships of the 

social markers of the difference in the constitution of adolesceces. We used the focus group 

technique with thirteen adolescents, all female, high school students. For most of them, 

adolescence is a phase marked by increased responsibility and also freedom, however this 

freedom is limited by issues related to the socialization of the female gender. Experiences 

related to the experience of harassment and sexual harassment make the street an unsafe place 

for many of them. A considerable number of adolescents associated adolescence with anxiety 

and depression, which, in this study, appeared to be related to experiences of sexual abuse 

during childhood and to the awareness of this violence in adolescence. 

Keywords: adolescence; gender; sexuality; school. 

Introdução 

O discurso da adolescência como sinônimo da puberdade e, por conseguinte, de mudanças 

                                                      
9 Manuscrito formatado conforme as normas da Revista Estudos Feministas.  
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físicas iniciadas ao atingir determinada idade é relativamente recente. A partir da modernidade 

demandas da sociedade capitalista, principalmente aquelas relacionadas com escolaridade, 

ingresso no mercado de trabalho e controle populacional fizeram emergir uma categoria de 

pessoas que eram velhas demais para serem crianças e jovens demais para serem adultas, a essas 

pessoas foi atribuída uma nova fase do ciclo vital, denominada adolescência (SOARES, 2000).  

O termo adolescência, foi por muito tempo utilizado com um caráter universal e abstrato, 

exaltando as transformações biológicas, tais como o desenvolvimento das funções reprodutivas 

e o aumento da secreção hormonal (BOCK, 2007). Esse entendimento não abarca a 

complexidade da adolescência, e por esse motivo muitas(os) autoras(es), principalmente 

aqueles ligados às ciências humanas, utilizam o termo juventude para referirem-se a essa fase 

da vida.  

Entendemos que o processo de adolescer não é definido apenas por critérios etários ou por 

mudanças hormonais como a maioria das definições tradicionais de adolescência se referem. 

Porém, utilizamos esse termo para nomear essa fase por tratar-se da forma mais popularmente 

conhecida e também utilizada em documentos, diretrizes e políticas para essa população. Assim 

como Vanessa Leite (2012), pensamos ser necessária uma ampliação do conceito de 

adolescência e não necessariamente seu desuso.  

Nesse sentido, a adolescência precisa ser compreendida como uma produção histórica humana, 

cujo significado é constituído na cultura e na linguagem que permeia as relações sociais como 

afirmam Ségio Ozella e Wanda Aguiar (2008). Raquel Quadrado (2013, p. 14), afirma que “não 

existe adolescência como acontecimento biológico, psicológico, homogêneo e estático; existem 

adolescências, múltiplas, fluidas, mutáveis, heterogêneas, (re)construídas a cada momento nos 

diversos nós da sociedade”.  

Fazemos coro a essa definição utilizada por  Quadrado (2013), considerando que a adolescência 

é uma construção social e histórica, que depende da época, da organização societária local, do 

grupo social em que se expressa, e dos marcadores sociais da diferença10 (gênero, sexualidade, 

raça, etnia, geração, nacionalidade, classe, dentre outros) e de sua intersecção. Por tratar-se de 

um processo complexo, a “passagem” para a vida adulta não pode ser reduzida à maturação 

psicológica ou biológica/reprodutiva, ela se apresenta distinta segundo as diferentes condições 

de existência, de gênero e de raça ou etnia que condicionam as trajetórias individuais (Maria 

HEILBORN, 2012), além dos marcadores sociais da diferença que a autora citou, incluímos 

                                                      
10 Designa como as diferenças são socialmente construídas e as suas relações em termos de hierarquia, assimetria, 

discriminação e desigualdade. Levando em consideração que elas podem entrecruzar-se e interseccionar-se 

(Heloísa ALMEIDA; Júlio SIMÕES; Laura MOUTINHO; Lília SCHWARCZ, 2018). 
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classe, geração e religião como importantes constituintes das histórias dos sujeitos.  

Para Joan Scott (1995, p. 86), gênero pode ser utilizado como um meio para se decodificar e 

compreender as relações humanas, visto que o núcleo de sua definição “repousa numa conexão 

integral entre duas proposições: (1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar 

significado às relações de poder”. Ela discute que o conceito de gênero atua de forma 

estruturante da percepção e da organização de nossa sociedade, na qual as referências se 

estabelecem em “distribuições de poder (um controle ou um acesso diferencial aos recursos 

materiais e simbólicos), o gênero torna-se implicado na concepção e na construção do próprio 

poder” (SCOTT, 1995, p. 88). 

Nesse mesmo sentido, Guacira Louro (2019), afirma que as marcas dos gêneros nos corpos, ou 

seja, daquilo que é configurado como masculino ou feminino se dá no contexto cultural em que 

esses corpos estão situados, se refletem como marcas dessas culturas e são moldadas pelas 

relações de poder11 dessa sociedade. Portanto é possível afirmar que as adolescências femininas 

e masculinas se apresentam como experiências distintas e moldadas de acordo com as 

expectativas de gênero vigentes em intersecção com os outros marcadores sociais da diferença. 

Martha Traverso-Yépez; Verônica Pinheiro (2005), afirmam que a organização generificada 

produz efeitos no cotidiano das famílias, porém não fica restrita a elas, vigora também nas 

relações extrafamiliares. Nas palavras das autoras 

[...] assim, a hierarquização de gênero perpassa tempos e rotinas, jogos e 

brincadeiras, perspectivas e projetos de futuro, reproduzindo os papéis de 

gênero vigentes no grupo social ao qual pertencem os sujeitos implicados. 

Certamente, reproduzem-se, também, as contradições e dissonâncias 

existentes, abrindo-se margem para possíveis rupturas ou subversões. 

(TRAVERSO-YÉPEZ; PINHEIRO, 2005, p. 149) 

Dessa forma, conhecer os entendimentos que as(os) adolescentes têm acerca da adolescência 

nos possibilita entender também como se dão as dinâmicas, opressões, fissuras e caminhos que 

essas pessoas construíram ao longo de suas vidas em seus processos de subjetivação. Assim, os 

objetivos do presente estudo são conhecer as percepções de adolescentes sobre a adolescência 

e também problematizar as vivências femininas em relação a sua a sua adolescência e investigar 

como os marcadores sociais da diferença constituem essas adolescências.  

                                                      
11Entendemos poder numa perspectiva foucaultiana, na qual, “ele não pesa só como uma força que diz não, mas 

que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” (Michel FOUCAULT, 

2012, p. 45). 
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Caminhos metodológicos 

O presente estudo, amparado nos estudos culturais e de gênero, em uma perspectiva pós-crítica, 

que se propõe a ressignificar práticas existentes  e inventar trajetórias de acordo com os 

problemas de pesquisa em direção a interrogar o que já é conhecido, , problematizar e incluir 

novas formas de ver uma determinada questão (Marlucy PARAÍSO, 2014). É derivado de uma 

dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química 

da vida e saúde, da Universidade Federal do Pampa, que buscava discutir com adolescentes a 

adolescência e suas relações com a saúde e com os direitos sexuais e reprodutivos.   

Para a produção dos dados da pesquisa utilizamos a técnica de grupo focal, cuja principal 

característica, de acordo com Maria Dal’Igna (2014, p. 206), “é o seu potencial para produção 

de informações e tópicos específicos, a partir do diálogo entre participantes de um mesmo 

grupo. Esse diálogo deve estimular tanto as ideias consensuais quanto as contrárias”. Dessa 

maneira, essa técnica possibilita problematizar como determinados indivíduos têm percebido e 

construído suas vivências. Para melhor conhecer e descrever as adolescentes e suas famílias, 

além de participarem dos grupos focais, as participantes receberam um formulário que deveria 

ser preenchido com seus dados pessoais e socioeconômicos. 

Assim, os grupos focais foram compostos por adolescentes que estavam cursando o ensino 

médio em duas escolas públicas, escolhidas de acordo com sua localização geográfica, situadas 

em regiões periféricas da cidade de Uruguaiana/RS. Para participarem do estudo as 

adolescentes deveriam ter entre 15 e 18 anos12, estarem regularmente matriculados em qualquer 

ano do ensino médio nas escolas previamente selecionadas, terem autorização dos pais e/ou 

responsáveis e aceitarem participar voluntariamente da pesquisa. O registro dos encontros foi 

realizado por meio de gravação de áudio e vídeo, além das anotações feitas pela pesquisadora 

e pela equipe de pesquisa no decorrer das atividades.  

O tema central do encontro do grupo focal analisado para esse estudo foi, a adolescência e as 

percepções das adolescentes sobre ela. Esse encontro foi dividido em três momentos, no 

primeiro momento planejamos a realização da apresentação das participantes e da moderadora 

do grupo.  No segundo momento, cada participante deveria responder com até três palavras a 

pergunta “o que é adolescência”, palavras essas que seriam sistematizadas em uma nuvem de 

palavras e serviriam como mobilizadoras da discussão sobre a adolescência. No terceiro 

momento, para que as participantes pudessem conhecerem-se mais profundamente e refletir 

                                                      
12 A presente pesquisa se baseia em uma dissertação de mestrado da qual participaram meninos e meninas, 

entretanto, para a realização desse estudo foram analisados os dados produzidos em um encontro que apenas 

adolescentes do gênero feminino compareceram. 
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sobre as características individuais na constituição da adolescência, seriam convidadas a 

responder algumas questões simples como “o que eu mais gosto de fazer”, “eu não gosto de ...” 

e, posteriormente, discutir suas respostas com as demais participantes.  

Para garantir a confidencialidade sobre as participantes, solicitamos que as adolescentes 

escolhessem um codinome pelo qual gostariam de ser identificadas no estudo. Para a criação 

do material a ser analisado após a realização dos grupos focais, os encontros foram 

cuidadosamente transcritos, registrando todos os atos, falas, silêncios e expressões que 

ocorreram durante os mesmos. 

Análise dos dados 

Para a análise dos dados produzidos em pesquisas pós-críticas não há um método rígido ou 

único, não há um uma forma correta de analisar, há diferentes formas de proceder a análise. 

Assim, Paraíso (2014), explica que independentemente da forma como a(o) pesquisadora(or) 

pretende analisar seus dados, a pergunta inicial do procedimento não deve ser em direção a 

descobrir o que é aquilo e sim para que aquilo serve, como aquilo se constituiu. 

Os dados produzidos a partir dos formulários preenchido com seus dados pessoais e 

socioeconômicos foram analisados através de estatística simples realizada no programa Excel 

for Windows. Já a análise dos dados que emergiram de ambos grupos focais vai ao encontro 

das questões levantadas por Paraíso (2014), buscando através da leitura atenta e minuciosa das 

transcrições e da visualização dos registros de vídeo responder o objetivo do estudo. Através 

da nuvem de palavras analisamos as palavras utilizadas pelas adolescentes para definir a 

adolescência e frequência de aparecimento de cada palavra em cada grupo além das discussões 

que essas palavras suscitaram. A análise dos dados produzidos pelos grupos foi realizada intra 

e intergrupos de forma que as falas e expressões das(os) participantes deram origem às 

categorias discutidas nesse artigo.  

A seguir apresentamos as quatro categorias que emergiram dos dados dos formulários e dos 

grupos focais, sendo elas: Descrição das participantes, “a gente vê que não é tudo um conto de 

fadas”, “tu tem que aceitar o que a sociedade te diz”, “eu me sinto, não sei, parece invadida!”. 

Descrição das participantes 

Em ambas escolas a média de idade foi de 17 anos, na escola 1 participaram seis adolescentes, 

todas do gênero feminino. Através dos dados obtidos por meio dos formulários 

socioeconômicos foi possível identificar que três se autodeclaravam brancas e três pardas. 

Todas moravam com a mãe e outras pessoas como pai, padrasto e irmãs(ãos) no bairro em que 

se localiza a escola. Quanto à renda familiar, uma participante não respondeu esta questão, duas 
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pessoas e suas famílias vivem com um salário mínimo, uma com dois salários mínimos e duas 

com três salários mínimos. As mães das participantes em sua maioria trabalhavam nas tarefas 

do lar, apenas duas trabalhavam fora de casa, como babá e catadora de recicláveis. Já os pais e 

padrastos trabalhavam em diversas ocupações como, mecânico, vigilante, vendedor, 

caminhoneiro e secadorista13. 

Já na escola 2, participaram sete adolescentes, também todas meninas, quatro se 

autodeclaravam pretas, duas pardas e uma branca, todas moravam com suas mães, variando as 

demais pessoas com quem residiam e eram provenientes de três bairros próximos à escola. No 

que diz respeito a renda familiar, uma participante não respondeu essa questão, uma participante 

e sua família vivia com um salário mínimo, uma com um salário mínimo e meio, três com dois 

salários mínimos e uma com três salários. Quanto à profissão dos pais e responsáveis, foi 

possível identificar que quando comparadas a escola 1 um número maior de mães das 

participantes exercia algum trabalho fora de casa, como cabeleireira, padeira, cozinheira, e em 

um hospital, embora três ainda trabalhassem como dona de casa.  

Embora o convite para a participação nos grupos focais tenha sido feito para meninos e meninas, 

a participação foi exclusivamente feminina. Esse maior interesse e participação feminina pode 

ter se dado pelo fato de que nos grupos os temas a serem abordados eram a adolescência, a 

saúde e a sexualidade. A discussão e o interesse por essas questões podem estar diretamente 

relacionadas com as expectativas de gênero que construímos socialmente para meninas e 

meninos, como afirma Heilborn (2012) e também com as formas que dialogamos sobre esses 

temas com essas(es) adolescentes, como discute Helena Altmann (2003) podem estar 

relacionadas com essa baixa participação masculina. 

Considerando as questões apresentadas nessa descrição das participantes, nesse estudo não 

discutiremos qualquer adolescência, discutiremos sobre adolescências femininas, de 

adolescentes provenientes de classes populares e em sua grande maioria pretas e pardas. As 

concepções e vivências dessas adolescências serão apresentadas nas categorias seguintes. 

“A gente vê que não é tudo um conto de fadas”: 

O que é adolescência? Essa pergunta foi a questão que mobilizou a discussão sobre as 

adolescências nos grupos focais, com o intuito de conhecer as percepções e entendimentos das 

adolescentes sobre essa fase de suas vidas, solicitamos que elas a respondessem utilizando três 

palavras, produzindo assim informações que posteriormente foram sistematizadas em duas 

nuvens de palavras, uma para cada escola. 

                                                      
13 Pessoa que realiza a secagem dos grãos de arroz. 
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Ao elaborarmos essas nuvens de palavras foi possível identificar que algumas palavras se 

repetiram em ambos os grupos, como as palavras responsabilidade e liberdade, enquanto que 

algumas foram restritas apenas na escola 1 como amadurecimento e sonhos ou na escola 2 como 

depressão e ansiedade, a palavra mudanças também foi citada em ambas escolas, porém em 

uma frequência menor.  

Considerando essas informações, podemos perceber que para essas adolescentes, a 

adolescência foi representada como um período de aumento de responsabilidades, “depois que 

a gente vira adolescente a gente tem uma certa responsabilidade, é, em casa, na rua, em tudo 

que é lugar, no colégio” (Lari14, 16 anos, escola 1). “Mais maturidade e responsabilidade eu 

acho, porque a gente tá crescendo e aí não pode mais ser aquela criança, a gente não pode 

mais ter algumas atitudes que a gente tinha antes, a gente tem que pensar duas vezes antes de 

fazer uma coisa”. (Anitta, 16 anos, escola 2) 

Nesse sentido, Ozella e Aguiar, (2008) afirmam que o aumento da noção de responsabilidade 

tende a ser a maior mudança ocorrida em todas as classes, gêneros e raças tratando-se assim de 

um eixo sobre o qual vai se constituindo a concepção de adolescência. As(os) autoras(es) 

discutem que essa noção fica ainda mais latente principalmente no final da adolescência  

(OZELLA; AGUIAR, 2008), período onde se encontravam as participantes do curso, 

considerando a média de idade das mesmas que foi de 17 anos, esse fato foi evidenciado por 

uma participante que afirmou “isso que praticamente a adolescência tá acabando pra gente, a 

gente já tá entrando na faixa etária de jovem. A maior parte da adolescência já passou, nós já 

somos quase adultos” (Anitta, 16 anos, escola 2). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera que a adolescência tem início aos 12 

anos e final aos 18 anos, entretanto, definir essa fase apenas pelo marcador etário é 

desconsiderar todos os outros fatores relacionados com o processo de adolescer e com a 

vivência das diferentes adolescências (BRASIL, 1990). Embora faltem dois anos para Anitta 

deixar de ser adolescente, ela sente que sua adolescência já passou, se inclui em outra categoria 

etária, é uma “quase adulta”. Essa identificação não ocorre por acaso, às meninas são atribuídas 

as tarefas do lar muito mais precocemente que os meninos. Conforme um estudo realizado pela 

Organização não-governamental Plan International Brasil no ano de 2014, 65,6% das meninas 

entre 6 e 14 anos limpam a casa enquanto apenas 11,4% dos meninos faziam o mesmo, padrão 

que se repete nas outras atividades do lar como arrumar a cama, lavar a louça, a roupa e cuidar 

das(os) irmãos (PLAN INTERNATIONAL BRASIL, 2014). Esse maior comprometimento das 

                                                      
14 As adolescentes são identificadas por codinomes por elas escolhidos, de forma a preservar seus nomes civis. 
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meninas com tarefas do lar aliado a erotização precoce, e as expectativas gênero atribuídas às 

meninas fazem com que a adolescência seja mais curta para muitas delas.  

Contudo, os significados que cada adolescente atribui à responsabilidade varia de acordo com 

suas experiências e sua condição de vida, em alguns fragmentos expostos acima a 

responsabilidade ganha um sentido mais abstrato, uma nova forma de ser, agir, pensar e se 

portar, em todos os espaços que aquela adolescente frequenta.  

Porém para outras adolescentes essa responsabilidade se expressa nas atividades que elas devem 

desempenhar, na necessidade de buscar um trabalho, no comprometimento com outras pessoas 

da rede familiar, “por que nessa fase a gente começa a ter mais responsabilidade mesmo, sabe, 

ah tem que arrumar um trabalho, ah tem que estudar pra arrumar um trabalho, entende?” 

(Sophia, 17 anos, escola 2).  “A gente vai ganhando cada vez mais responsabilidade, eu ganhei 

muito, demais até, porque tipo, eu cuido das minhas irmãs” (Diana, 16 anos, escola 2). “Mas é 

uma ajuda com a mãe, a minha ajuda com ela é organizar a casa, deixar as coisas limpas, 

porque ela já trabalha né, então eu tenho que fazer e essa é minha obrigação. Minha 

responsabilidade” (Gigi, 17 anos, escola 1). 

Traverso-Yépez e Pinheiro, (2005) discutem que na adolescência feminina em classes 

populares de maneira geral, há com o aumento da responsabilidade o aumento das cobranças e 

exigências em relação às atividades domésticas, as autoras atribuem a isso 

[...] os índices mais elevados de respostas que ressaltam aspectos 

negativos das vivências cotidianas ou, ainda, a maior dificuldade em 

identificar aspectos positivos das mesmas, repercutindo inclusive em 

uma concepção da adolescência como uma fase ruim da vida. 

(TRAVERSO-YÉPEZ; PINHEIRO, 2005, p. 154) 

Além disso, o aumento da responsabilidade apareceu associado nas falas de algumas das 

participantes como algo difícil de ser manejado, que causa certo sofrimento, “responsabilidade 

porque tipo, a gente é muito cobrado sabe? Tipo, sou só eu de filha e aí tipo eu peço algo pro 

meu pai e a minha mãe fala que sou eu que tenho que saber. Tipo alguma coisa minha, tipo 

arrumar algo” (Helena, 18 anos, escola 2). Outra adolescente ressaltou o aumento da noção da 

realidade em que estão inseridas e a perda da inocência, “mas a gente pensa né, quando a gente 

é criança a gente tem uma inocência né. Ai depois que a gente vira adolescente a gente vê que 

não é tudo um conto de fadas, tudo dado na mão assim.” (Mah, 18 anos, escola 1). 

Essas questões apresentadas podem vir acompanhadas por angústias e inseguranças ao 

compreendermos as diferentes representações que o aumento da responsabilidade e as 

contradições a ela relacionadas tem na vida de cada uma e suas variações de acordo com os 



102 

 

marcadores sociais da diferença (OZELLA; AGUIAR, 2008). Assim, é interessante também 

refletir sobre as demais palavras pontuadas nos grupos, liberdade no grupo realizado na escola 

1 e ansiedade e depressão na escola 2, e as suas possíveis relações com a responsabilidade. 

Na escola 1 as palavras responsabilidade e liberdade tiveram quase o mesmo número de 

citações, três e quatro respectivamente e todas as vezes em que apareceu a palavra 

responsabilidade foi citada em conjunto com a palavra liberdade. Já na escola 2 essa relação 

entre as duas palavras não foi observada, pois, a palavra responsabilidade foi citada por seis 

participantes enquanto liberdade foi citada apenas por uma.  

Ozella e Aguiar (2008), apontam que o aumento da responsabilidade tende a aparecer em 

conjunto com o aumento da liberdade e da independência, mas que isso não ocorre da mesma 

forma para todas(os) adolescentes e que nessa questão o gênero e a classe social produzem 

efeitos. De forma que os adolescentes do gênero masculino e pertencentes economicamente a 

classes médias e altas tendem a ter essa percepção de liberdade e independência mais positivas 

do que as adolescentes do gênero feminino situadas economicamente nas classes populares 

(Ozella e Aguiar, 2008). Há ao mesmo tempo um menor controle dos pais e responsáveis em 

suas vidas, há também uma maior preocupação com suas próprias ações e escolhas para o futuro 

e com as consequências objetivas delas, como por exemplo, ter um “bom desempenho” escolar 

para garantir um “bom” emprego.  

Essa relação entre classe social, reponsabilidade e adolescência também esteve presente em 

outras falas das participantes “É que parece que os ricos na adolescência são bem mais 

diferente que os pobres de classe média. Os de classe média na adolescência parece que já é 

mais responsável, e os ricos tão nem aí.” (Anitta, 16 anos, escola 2). “É, mas eles não têm que 

pensar em trabalhar para ajudar em casa, pagar faculdade, essas coisas, e o rico não se 

preocupa com isso.” (Sophia, 17 anos, escola 2). “Enquanto a gente corre atrás do Enem eles 

já tem a faculdade paga! - risos” (Marina, 18 anos, escola 2).  

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, produzida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao terceiro trimestre do ano de 2019, as 

pessoas de 14 a 17 anos de idade representavam 7,4% das pessoas em idade de trabalhar, 

entretanto, 1,65% das pessoas nessa faixa etária estava trabalhando (IBGE, 2019). Segundo 

essa pesquisa o grupo de pessoas com 14 a 17 anos de idade representava 8,0% das pessoas 

desocupadas do País, na região sul essa porcentagem foi de 12% (IBGE, 2019). Outro dado 

importante foi que embora as mulheres fossem maioria na população em idade de trabalhar 

representando 52,5%, todavia, entre as pessoas ocupadas, verificou-se a predominância de 

homens 56,1%, o que demonstra que as mulheres encontram maiores dificuldades para 



103 

 

encontrar emprego em todas as faixas etárias (IBGE, 2019).  

Embora os dados apresentados acima não traduzam a complexidade das relações de trabalho 

das pessoas entre 14 e 17 anos eles são indícios para a reflexão sobre algumas questões. Maria 

Ferreira e André Pomponet (2019), afirmam que as taxas de desemprego entre os trabalhadores 

mais jovens estão relacionadas com a vulnerabilidade que essas pessoas apresentam em relação 

aos seus postos de trabalho, geralmente provenientes de famílias de menor renda e dependentes 

de sua remuneração elas(es) estão sujeitos a relações de trabalho mais precárias. Sobre a taxa 

de desemprego, Ferreira e Pomponet (2019), discutem que ela remete ao sexismo nas relações 

de trabalho, visto que a taxa de desemprego feminina tende a ser maior que a masculina, 

principalmente entre adolescentes, já que as relações de trabalho estabelecidas pelas mulheres 

com idades entre 14 e 17 anos são mais frágeis que as estabelecidas com os homens da mesma 

faixa etária, o que aumenta a chance de elas perderem o emprego.  

Ao referirem-se sobre liberdade as participantes destacaram principalmente a liberdade para 

expressarem-se e sair com as(os) amigas(os), “a gente ter o direito de se expressar, de ir e vir 

de fazer o que der na telha.” (Agatha, 16 anos, escola 1). “Liberdade de pensar, de usar uma 

roupa, de sair a hora que quer e voltar a hora que quer” (Lari, 16 anos, escola 1). Porém as 

participantes discutem que essa liberdade é uma liberdade parcial, já que, nas palavras de uma 

das participantes “A gente quer liberdade, mas também não tem direito de usar uma roupa que 

quer, de ir onde quiser.” (Agatha, 16 anos, escola 1) a partir dessa questão emerge a próxima 

categoria de análise do estudo. 

“Tu tens que aceitar o que a sociedade te diz” 

Ao se discutir a liberdade na adolescência, algumas questões relacionadas com o machismo e 

com a cultura do estupro foram apontadas pelas(os) participantes como fatores limitadores de 

suas experiências e modeladores de seu comportamento. Uma participante da escola 2 afirmou 

“ser mulher e adolescente é não ter muita escolha, tu tens que aceitar o que a sociedade te diz” 

(Anitta, 16 anos, escola 2). A participante utiliza mulher e adolescente como categorias 

distintas, reforçando uma dupla opressão, a que ela percebe por ser mulher e a que ela percebe 

por ser adolescente, entendida como um sujeito com suas necessidades e vontades tuteladas a 

outras pessoas.  

Leite (2012), analisa o ideário de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e afirma que 

embora seja possível perceber avanços na criação de políticas e tratados na garantia de proteção 

e segurança aos direitos das(os) adolescentes, na prática essa proteção tem naturalizado como 

legítimo e produzido um elevado controle sobre os corpos e comportamentos adolescentes.  
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Assim, se faz importante pontuar que essas adolescentes constroem suas concepções e 

vivenciam suas adolescências em meio a diferentes opressões, sendo elas de gênero, classe, 

geração, raça ou etnia, que se cruzam e perpassam suas vidas e que são expressadas através de 

suas falas.  

Assim, por serem do gênero feminino e estarem ficando adultas elas relatam vários esforços 

para serem “mulheres de verdade” (LOURO, 2019, p. 22), ou seja, estarem o mais próximo 

possível da norma esperada para as meninas (LOURO, 2019). É possível identificar que para 

as participantes há um comportamento adequado e esperado que elas necessitam manter, 

conforme o trecho de um diálogo que ocorreu na escola 1 

Agatha, 16 anos: Eu só [bebo] em casa de vez em quando com o meu pai, 

quando ele deixa eu tomar cerveja de vez em quando com ele. Mas agora, em 

festa, se eles deixam eu ir, eles não me falam nada, mas eu já evito beber, 

porque eles já falam que não é pra beber e eu mesma não gosto de estar 

bebendo em festa. Porque eu até vejo umas amigas que não sabem se controlar 

e ficam dando PT15 e coisa assim. 

Mah, 18 anos: Aí depois, é só pra ti... pra falarem de ti, pra andarem falando 

de ti. O guri quando ele bebe ele é o bom, ele consegue beber... 

Gabi, 16 anos: É o machismo né! 

Agatha, 16 anos: Eu acho feio igual. 

Mah, 18 anos: O guri dá PT assim, e dão risada junto com ele. 

Gabi, 16 anos: É normal, é... 

Mah, 18 anos: Aí, quando a guria bebe, ai é feio, olha lá tá... 

Gabi, 16 anos: É o machismo, impregnado na nossa sociedade uma cultura 

bem machista. 

Agatha, 16 anos: Eu acho feio no geral. 

Gabi, 16 anos: É diferente né. 

Gigi, 17 anos: Eles dizem pra uma moça é tal coisa. Uma moça, uma moça... 

sempre uma moça. 

Sabemos que em nosso país é proibido a venda e o consumo de bebidas alcoólicas por menores 

de dezoito anos, entretanto, esse não é o principal motivo pelo qual as participantes do grupo 

evitam beber. Foi possível perceber que a sua motivação deriva do medo de ficarem “mal 

faladas” por terem bebido, fato que segundo elas não ocorre com os meninos, já que a bebida é 

um símbolo muito mais associado ao universo masculino do que feminino, dar “PT” faz parte 

                                                      
15 A sigla PT refere-se a gíria perda total, utilizada quando uma pessoa passa mal e perde o controle de seus atos 

pelo estado avançado de embriaguez. 
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da socialização masculina. É interessante perceber que uma participante reconhece que esse 

julgamento diferente se dá devido ao machismo.  

Essa questão da diferença de julgamento para atitudes de meninas e meninos ressurge em outro 

momento da discussão: “é tipo quando um guri vai e pega dez gurias, ai é porque ele é pegador! 

Aí a guria vai e ela é vagabunda, não presta” (Agatha, 16 anos, escola 1), “é puta. Eu acho 

isso bem revoltante!” (Gabi, 16 anos, escola 1).  

Segundo Louro (2019), diversos discursos, localizados temporal, espacial e culturalmente 

contribuem na constituição de comportamentos entendidos como femininos e/ou masculinos 

estabelecidos em consonância com referências socialmente admitidas para a masculinidade e 

para a feminilidade. Nesse caso, percebe-se que há uma valoração dos corpos femininos e 

masculinos de acordo com as suas experiências amorosas ou sexuais, na qual é esperado que as 

meninas tenham um comportamento mais recatado em comparação aos meninos. 

Esse julgamento perpassa também outras questões, como o uso de algumas roupas consideradas 

vulgares ou chamativas: “Porque tu bota uma roupa, e tu é julgada pela roupa, tu não vai mais 

querer usar aquela roupa, porque tão falando mal de ti. Muita gente não dá bola né, mas...” 

(Mah, 18 anos, escola 1). É possível identificar que a cultura do estupro, definida por Renata 

Sousa (2017, p. 13) como “o conjunto de violências simbólicas que viabilizam a legitimação, a 

tolerância e o estímulo à violação sexual” está diretamente relacionada com esses julgamentos 

referidos pelas adolescentes e produz adolescências pautadas no medo de sofrer assédio, abuso 

sexual e na constante vigilância de suas atitudes para evitá-los.  

As adolescentes parecem ter consciência de que a roupa utilizada pela vítima de assédio 

justificaria os atos dos agressores, conforme se evidencia em algumas falas das participantes: 

“ai colocou tal roupa, pede pra passar a mão” (Agatha, 16 anos, escola 1), “ou fazem alguma 

ação e querem justificar pela roupa da guria. Ah ela tava de roupa curta, ela tava pedindo” 

(Gabi, 16 anos, escola 1). 

Sousa (2017) critica a ideia de que o poder sexual está no homem, e que por esse motivo ele 

não tem o controle de seus atos e tem o direito de exercer esse poder sobre as mulheres quando 

achar necessário. A autora ainda afirma que esse discurso é difundido na sociedade em geral, 

que coloca na mulher uma obrigação de não se colocar em risco e seguir algumas regras de 

conduta:  

Regras de conduta, que, por sua vez, são inseridas na socialização da mulher 

desde o momento do nascimento, ensinando-a que tipo e tamanho de roupas 

vestir, que tipo de maquiagem usar, como se comportar na rua, quando e como 

beber, quais os horários pode sair de casa, e, assim, sucessivamente, 
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depositando na mulher a responsabilidade sobre os atos dos terceiros contra a 

sua integridade sexual. (SOUSA, 2017, p. 13) 

Essas regras moldam a conduta das adolescentes que relataram serem vigilantes com as roupas 

que usam ao sair na rua para evitar o julgamento alheio e também evitar assédio: “Eu sempre 

penso a roupa que eu tô se vão mexer comigo na rua” (Diana, 16 anos, escola 2); “Eu me sinto 

desconfortável de andar de short na rua. Só de vez em quando que eu venho de short, mas aí é 

com short mais comprido” (Agatha, 16 anos, escola 1); “É, eu não gosto de vir no colégio de 

short assim” (Gigi, 17 anos, escola 1); “É que sempre falam né. Daí a gente mesma já fica com 

aquilo. Então eu prefiro andar de calça jeans” (Agatha, 16 anos, escola 1); “Até uma calça 

muito colada eu evito de usar” (Anitta,16 anos, escola 2). 

Esse controle, muitas vezes não fica restrito apenas aos espaços públicos, conforme apontado 

por uma participante: 

Isso me limita muito. Eu por exemplo nem dentro de casa não posso usar nada 

por causa do meu padrasto né, porque a minha mãe não gosta. Não posso sair 

do banho de toalha, não posso usar um calçãozinho assim [faz sinal nas coxas 

do comprimento do calção]. Ela sempre me fala que ele não é meu pai, é meu 

padrasto, por mais que tenha me criado desde um ano assim, ele continua 

sendo meu padrasto, não vai mudar. (Elizabeth, 17 anos, escola 2) 

“Cara, as vezes tu tá com uma roupa, até com uma blusa não muito decotada. Ai amor, não sei 

o que...” (Mah, 18 anos, escola 1). Nessa fala fica evidente que para a participante, se ela tivesse 

com uma blusa mais decotada seria “normal” ser assediada, porém o que chama a atenção é que 

mesmo estando dentro das regras de conduta “com uma blusa não tão decotada” o assédio 

continua existindo. Nesse sentido, uma participante faz uma reflexão importante: 

É, tipo, tem uma regra e tu tem que se portar desse jeito, mas não é obrigatório. 

Bem que a gente poderia se vestir do jeito que a gente quisesse sem ter que se 

preocupar com o olhar das outras pessoas, mas sei lá né, a sociedade meio que 

coloca regra pra gente, mulher né. O homem pode até andar sem camiseta na 

rua, a gente não pode nem andar com um short que já tá querendo se oferecer. 

(Anitta, 16 anos, escola 2) 

 

 “Eu me sinto, não sei, parece invadida!” 

Percebe-se que mesmo seguindo essas regras, em ambas escolas houve diferentes relatos de 

assédios sofridos por essas adolescentes, em diferentes espaços por elas ocupados. De forma 

que, as participantes de ambas as escolas relataram experiências relacionadas com a vivência 

do assédio sexual na adolescência: “é uma coisa que tu não pode sair na rua e já tão mexendo 
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contigo, eu odeio!” (Sophia, 17 anos, escola 2); “Tem um telemoto16 que fica na esquina da 

minha casa e ele sempre mexe comigo, sempre, ai imagina, na esquina da minha casa, toda vez 

ele mexe” (Diana, 16 anos, escola 2); “Sabe que a gente [faz sinal com a mão para uma colega 

de grupo] quando vai caminhar na rua a gente anda de mãos dadas, porque tipo eles ficam 

mexendo com a gente, é horrível” (Helena, 18 anos, escola 2); “A gente passa e ficam px px px 

px” (Mah, 18 anos, escola 1); “Ou assoviando. Ou ficam, oi amor, oi não sei o quê! Eu não 

gosto disso” (Bê, 18 anos, escola 1).  

Através desses relatos é possível perceber que a rua parece não ter sido feita para mulheres, 

pois ela se configura como território de insegurança e vulnerabilidade. Para Bruna Mota, 

Francisco Costa e José Santana (2018 p. 65), o assédio e a importunação sexual são “o 

entendimento de os corpos femininos quando estão em espaços públicos também são públicos”. 

Isso é observável, também, pelos dados produzidos na pesquisa intitulada “chega de fiu fiu”, 

produzida pela organização não-governamental Think Olga, que visava compreender como se 

dava o assédio sexual em locais públicos (THINK OLGA, 2013). Segundo os dados disponíveis 

no site da organização, a pesquisa contou com a participação de 7762 mulheres sendo que 

praticamente a totalidade delas, 99,6% das participantes afirmaram já ter sofrido algum tipo de 

assédio em espaço público sendo a maioria absoluta, 98%, assediada na rua (OLGA, 2013). 

De acordo com Maria Santos (2016), o assédio não está relacionado com atração romântica ou 

desejo sexual, e sim com a afirmação do poder que o assediador exerce sobre a vítima. “Quando 

um homem assedia não é porque quer desenvolver uma relação com ela, não é porque está 

interessado, é para demonstrar que aquele é seu lugar” (SANTOS, 2016, p. 54). Além de 

relatarem os episódios de assédio, todas as participantes relatam também como sentiram-se 

nesses episódios: “Eu fico revoltada, me dá muita raiva!” (Gabi, 16 anos, escola 1); “Eu me 

sinto, não sei, parece invadida!” (Agatha, 16 anos, escola 1); “Quando acontece isso tu te sente 

um lixo.” (Helena, 18 anos, escola 2). Através dos relatos das participantes é evidente que as 

adolescentes se sentem desrespeitadas, porém muitas delas não sabem como proceder quando 

isso ocorre, como fica evidente no diálogo abaixo, ocorrido na escola 1:  

Gigi, 17 anos: Eu ignoro, porque eu acho melhor ignorar, do que ir lá fazer 

um chisme17 ou algo assim, porque vai saber né... Como a mãe diz: O calado 

sempre vence, então... 

Gabi, 16 anos: Eu ignoro também. 

Agatha, 16 anos: Eu ignoro também, mas a gente fica com aquele sentimento. 

                                                      
16 Forma popular utilizada no território das participantes para referir-se ao serviço de moto taxi. 
17 Gíria: Confusão, bagunça. 
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Mah, 18 anos: A minha irmã, sempre que ela passa e falam alguma coisa, ela 

xinga de monte. Se tem que parar no meio da rua e gritar ela para! Eu não, eu 

fico para, fica quieta, porque tipo, vá que voltem e tenham uma arma, uma 

faca ou coisa assim. Nunca se sabe, então fica quieta! E, aí eles ficam com 

raiva da gente e xingam de coisa pior! 

Pesquisadora: E o que é coisa pior? 

Mah, 18 anos: Ah falam palavrões, chama de puta, vagabunda, que não 

presta! 

Bê, 18 anos: Falam, ah se tu já andou com todos, por que não vai andar 

comigo? 

Gigi, 17 anos: É, sempre falam. 

Através dos relatos é possível identificar que o sentimento de medo esteve presente em todas 

as ocasiões e muitas vezes esse sentimento fez com que elas não reagissem, respondessem, 

fugissem ou denunciassem a pessoa que estava as assediando. Santos (2016), realizou uma 

pesquisa com mulheres que sofreram assédio em transportes coletivos e encontrou que o medo 

foi o sentimento prevalente apresentado por aquelas mulheres, além disso, o comportamento 

frente ao assédio foi semelhante ao das adolescentes, de forma que algumas reagem e outras 

preferem ignorar e se afastar. Por fim, na pesquisa realizada por Santos (2016), além do medo, 

as mulheres relataram outros sentimentos como nojo, raiva, e impotência, sentimentos esses 

bastante semelhantes aos descritos pelas participantes do presente estudo. Além disso, o assédio 

é um comportamento tão naturalizado que muitas vezes as adolescentes não conseguem 

reconhecer. 

Sousa (2017), chama atenção que o discurso operante na cultura do estupro faz com que hajam 

regras de comportamento e vestimenta para as meninas e mulheres para evitarem de serem 

estupradas, enquanto reproduz noções de que os homens devem aproveitar toda e qualquer 

oportunidade de consumação sexual, além de ensiná-los que um não feminino é um convite a 

conquista e não um sinal para afastá-los. Assim, entende-se que o corpo feminino, as roupas 

utilizadas, a forma dele comportar-se, as ruas por onde anda e com quem anda, existem para 

despertar o interesse dos homens e satisfazer seus desejos.  

Segundo o Código Penal Brasileiro, o assédio sexual é uma forma de violência em que o 

agressor se aproveita de uma posição hierarquicamente superior para tentar obter algum tipo de 

vantagem sexual sobre a mulher, por meio de investidas verbais ou gestuais, sem que haja 

violência física (BRASIL, 2001). Entretanto, essa conceituação é mais aplicável em relações 

funcionais e trabalhistas. 

Uma pesquisa realizada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza ActionAid, no 
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ano de 2018, demonstrou que 53% das brasileiras entre 14 e 21 anos convivem diariamente 

com o medo de ser assediadas, esse medo atinge 41% das adolescentes entre 14 e 16 anos e 

chega a 61% entre 20 e 21 anos (ACTIONAID, 2019).  O estudo contou com a participação de 

250 mulheres de todas as regiões do país, e dessas 78% haviam sido assediadas nos últimos seis 

meses. O assédio verbal (41%) foi o tipo mais comum de assédio relatado por elas, seguido de 

assovios (39%), comentários negativos sobre sua aparência em público (22%). Porém outros 

tipos de importunações foram citados, como comentários negativos sobre sua aparência nas 

redes sociais, pedidos de envio de mensagens de texto com teor sexual, piadas com teor sexual 

que as envolviam feitas em público, beijos forçados e apalpadas. (ACTIONAID, 2019). Essa 

conduta é conhecida como importunação sexual e foi tipificada como crime no ano de 2018 

através da Lei 13.718/18 (BRASIL, 2018). 

Importante salientar que os homens não são sempre os assediadores e as mulheres assediadas, 

essa violência ocorre com ambos os gêneros, entretanto, a maioria esmagadora de casos de 

assédio são relatados por mulheres sendo os homens perpetradores dessa ação. Segundo dados 

do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)  no ano de 2019, 82% das vítimas de 

violência sexual no ano de 2019 são do sexo feminino e 96,3% dos autores são do sexo 

masculino (FBSP, 2019). Além disso, a presente pesquisa conta com relatos de assédio que 

partiram unicamente de meninas cuja conduta assediadora partiu de homens. Por essa razão 

discutiremos as relações entre gênero e assédio sexual, com foco na violência sofrida por 

mulheres. 

Tatiana Souza e Izabela Rocha (2020), afirmam que o assédio sexual tem origem na 

objetificação do corpo feminino, em conjunto com a ideia de submissão e disponibilidade desse 

corpo aos interesses masculinos que a cultura do estupro reproduz. Simone Santos (2015, p. 

29), discute que “beijos roubados, assobios, olhares e comentários são comportamentos que, 

mesmo sem denotar ato sexual, configuram uma forma de exercer o poder e a virilidade moral 

dos homens sobre os corpos femininos”.  

O exercício de poder dos homens diante das mulheres assume outros contornos, até, em alguns 

casos, se configurarem em violência sexual. Nesse sentido, ao longo da discussão das questões 

norteadoras do terceiro momento do encontro “o que eu mais gosto de fazer”, e principalmente 

“eu não gosto de...” emergiram relatos que trazem a discussão sobre a vivência do abuso sexual 

na adolescência pelas adolescentes da escola 2. “Eu gosto de pintar e desenhar e eu não gosto 

de abuso e sentir medo” (Diana, 16 anos, escola 2); “o que eu mais gosto de fazer é escutar 

música e comer, e o que eu menos gosto é abuso sexual” (Kaju, 16 anos, escola 2).  

As falas transcritas acima romperam com o silêncio das participantes acerca do abuso sexual 
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de forma que, após essas falas, outras participantes tiveram a coragem de compartilhar com o 

grupo suas experiências pessoais. Estavam presentes nesse encontro sete adolescentes, seis 

delas relataram ter sofrido abuso sexual na infância. Em comum nos relatos estavam o fato de 

que o abusador era alguém muito próximo da vítima, como padrasto, avô ou tios, que praticava 

a violência de forma repetida, muitas vezes durante anos. Justamente por essa proximidade elas 

relataram ainda terem contato com o abusador e terem tomado consciência dessa violência com 

a chegada da adolescência. Além disso, todas as participantes relataram sentir medo de ficarem 

sozinhas nas suas casas com homens. 

Essas questões em comum no relato das participantes são apresentadas na literatura com 

frequência, conforme aponta uma pesquisa realizada por Daniel Cerqueira, Danilo Coelho e 

Helder Ferreira (2017), no Brasil, entre os anos de 2011 e 2014, cerca de 70% das violências 

sexuais acometeram menores de idade, 73% dos perpetradores eram pessoas conhecidas, com 

destaque para pais ou padrastos (15,7%) e cônjuges ou namorados (10,5%). Outra questão 

encontrada no estudo de Cerqueira, Coelho e Ferreira (2017), em comum com a presente 

pesquisa é o processo de revitimização, no qual 56,5% das vítimas de conhecidos já haviam 

sofrido estupro anteriormente. Importante salientar que os dados sobre os quais se baseiam a 

pesquisa de Cerqueira, Coelho e Ferreira (2017), são as notificações de estupro no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no Ministério da Saúde, de forma que há grandes 

evidências de que esses números sejam muito maiores devido à grande subnotificação desse 

crime.  

Esse perfil de dados se manteve ao longo dos últimos anos, segundo dados do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública (2019), do total de casos de estupro no Brasil, 63,8% foram estupro de 

vulnerável, ou seja, praticado contra pessoas juridicamente incapazes de consentir ou 

fisicamente incapazes de reagir à violência. Além disso, essa pesquisa mostra que em 71,8% de 

todos os registros de estupro a vítima tinha até 17 anos, 75,9% das vítimas possuem algum tipo 

de vínculo com o agressor e que o número de registros de violência sexual no ano de 2018 foi 

o maior já registrado sendo um total de 66.046 casos (FBSP, 2019). 

Outras questões que emergiram do relato das participantes foi a dificuldade para contar para 

uma(um) adulta(o) responsável: “as vezes a mãe não acredita porque a gente é muito espoleta 

[...] É tipo isso, e eu acho que é por isso que a maioria das gurias não contam nada pra mãe, 

e contam pra amiga ou pra um guri porque sabem que vão ajudar” (Helena, 18 anos, escola 

2). E culpabilização da vítima: “tipo quando meu padrasto foi morar na minha casa, ou com os 

meus tios até hoje, aquele foi embora mas tem um que eu convivo até hoje, é muito pesado, 

porque todo mundo acaba não confiando em mim” (Diana, 16 anos, escola 2). 



111 

 

Sousa (2017), afirma que, considerando a cultura do estupro, quando o abuso é praticado contra 

crianças e adolescentes que ainda não possuem vida sexual ativa, esperava-se uma maior 

credibilização da vítima, já que ela não tem uma reputação anterior. Porém na realidade, como 

grande parte dos abusadores tratam-se de membros da família isso não ocorre “a criança vítima, 

muitas vezes, é questionada à exaustão sobre a certeza da realidade dos fatos, ou se não se trata 

apenas de uma invenção ou má interpretação de algum gesto mais ambíguo que tenha partido 

do adulto” (SOUSA, 2017, p. 18). Além disso, como apontam os relatos, o fato de a menina ser 

mais “espoleta” faz com que ela receba a culpa pelo abuso pois ela não foi quieta e comportada 

o suficiente, ou seja, é descredibilizada pois é mais brincalhona e pode estar mentindo ou ainda 

seu comportamento pode ter provocado esse adulto. 

Considerando essas questões, retomando as palavras utilizadas para definir a adolescência, foi 

possível identificar que, além da palavra responsabilidade, na escola 2 a segunda palavra mais 

citada foi ansiedade, utilizada por 3 adolescentes para definir essa fase de duas vidas. “No caso 

eu adquiri ansiedade no decorrer do que eu fui crescendo. Começou com umas coisas que 

aconteceram e que eu fui me dar conta que era aquilo, quando eu era pequena eu não reparava, 

achava que era normal, depois que eu fui crescendo que eu fui vendo que não era” (Diana, 16 

anos, escola 2); “porque eu comecei a ter ansiedade ano passado e eu não sabia lidar muito 

bem, quando eu tinha, na maioria das vezes era por estar sozinha, por perceber algo de errado, 

algo que me machuca” (Kaju, 16 anos, escola 2). 

É possível perceber que a palavra ansiedade não é utilizada pelas adolescentes para fazer 

referência a sentirem-se ansiosas por algo que está em iminência de acontecer e sim no sentido 

de uma demanda de saúde mental por elas apresentada, o transtorno de ansiedade. Nessa escola, 

a terceira palavra mais citada foi depressão, também relacionada com demandas de saúde 

mental daquele grupo.  

De acordo com Cris Krindges, Davi Macedo e Luísa Habigzang (2016), os diferentes fatores 

que compõem a experiência de abuso sexual, idade da criança; duração do abuso, sua 

frequência; envolvimento ou não de violência ou ameaças; uso da força física, grau de 

relacionamento com o abusador, e ausência de figuras parentais protetoras, podem estar 

relacionadas com as consequências apresentadas pelas vítimas, em curto e longo prazo. 

Essas(es) autoras(es) relacionam a vivência de abuso sexual na infância a desenvolvimento de 

ansiedade, depressão e dificuldades de relacionamento com outras pessoas, afetando 

diretamente a vida amorosa e sexual dessas pessoas (KRINDGES; MACEDO; HABIGZANG, 

2016).  

Assim, a vivência da adolescência por essas adolescentes é atravessada pela violência, abuso e 
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medo. Pois, mesmo que os abusos não tenham ocorrido nessa fase, a consciência deles deu-se 

durante a adolescência e com o maior envolvimento afetivo, emocional e sexual que tende a 

ocorrer nessa fase, essas experiências tornam-se mais marcantes. As adolescentes que relataram 

abuso sexual apresentam uma percepção mais negativa e patológica da adolescência, reforçando 

o quanto a cultura do estupro e a normalização dos comportamentos violentos masculinos e as 

violências sexuais sofridas pelas mulheres são prejudiciais em todas as etapas de suas vidas. 

Considerações finais 

A partir dos movimentos produzidos nessa pesquisa foi possível identificar que a adolescência 

para essas adolescentes é uma fase marcada pelo aumento da responsabilidade, tanto no que diz 

respeito ao aumento da autonomia e, portanto, de maior responsabilização quanto seus próprios 

atos, quanto a maiores responsabilidades convertidas em maiores obrigações e compromissos 

nas suas casas, no mercado de trabalho ou com seus planejamentos futuros. Em um movimento 

muito semelhante, a adolescência se apresentou, também, como uma fase de aumento da 

liberdade, principalmente relacionada à diminuição progressiva da tutela das mães, pais e/ou 

responsáveis e com a possibilidade de sair com as(os) amigas(os). 

Entretanto, a vivência da adolescência é limitada pelas questões relacionadas com as 

expectativas e normas sociais atribuídas às mulheres, relatadas pelas adolescentes como fatores 

que as impedem de aproveitar essa liberdade que progressivamente elas conquistam nessa fase. 

Além disso, a cultura do estupro reverberou na vivência das adolescentes, desde a vigilância de 

seus comportamentos, vestimentas, condutas, até a relatos de assédio, e por consequência o 

medo de que ele se repita.  

Infelizmente, experiências relacionadas com violência sexual também produziram sentidos e 

marcas em algumas dessas adolescentes. Além do assédio, o abuso sexual foi relatado por um 

grande número de participantes, trazendo à tona essa realidade e reproduzindo uma visão 

negativa sobre esse período de suas vidas. Assim, a adolescência foi associada também com as 

palavras ansiedade e depressão, evidenciando demandas de saúde mental das participantes que 

emergiram nessa fase da vida.  

Os resultados produzidos nesse artigo, principalmente aqueles relacionados com a repercussão 

da violência sexual nas adolescências geram incômodo e desconforto. É inadmissível que, 

enquanto sociedade, permitamos que meninas e mulheres se sintam invadidas ao andarem nas 

ruas, não possam sentirem-se seguras dentro de suas próprias casas, convivam com a vivência 

do abuso sexual e com o silenciamento acerca dessa violência.  

Nesse sentido, reconhecemos a potência que atividades de educação para a sexualidade, 
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discussões sobre gênero, sexualidade, raça, feminismos, entre outras questões, têm para a 

modificação desse cenário. E, portanto, a necessidade de que elas sejam amplamente 

implementadas nas escolas, nas famílias, na mídia e em todos os espaços que exercem 

pedagogias, pois é imprescindível que as questões relacionadas com a socialização feminina, 

com as expectativas de gênero e com a cultura do estupro sejam problematizadas e 

desconstruídas com vistas a produção de vidas que possam ser vividas com mais liberdade e 

segurança.  
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6.2 Manuscrito 2 

(Re)pensar a saúde: analisando narrativas de adolescentes18 

RESUMO 

Neste trabalho, situado no campo dos Estudos Culturas e de Gênero, em interface com a Saúde 

Coletiva, objetivamos conhecer e problematizar os entendimentos de adolescentes sobre saúde. 

Para tanto, realizamos grupos focais com adolescentes, de duas escolas públicas de ensino 

médio de um município do Rio Grande do Sul. Para uma melhor compreensão do seu contexto 

sociocultural, as(os) adolescentes preencheram um formulário com suas informações pessoais 

e socioeconômicas. Participaram do estudo quatorze adolescentes, treze meninas e um menino, 

em sua maioria pretas(o) e pardas e todas(os) provenientes de classes populares. O baixo 

interesse masculino e a participação massivamente feminina demonstram que a saúde ainda é 

uma responsabilidade feminina. No que diz respeito aos entendimentos de saúde foi possível 

identificar que os conceitos de saúde e doença estão associados e são definidos um em relação 

a ausência do outro. Entendida também enquanto uma dádiva, que necessita ser cuidada para 

que se mantenha íntegra, demandando intenso cuidado de si, e responsabilização individual 

pela própria condição de saúde. Também esteve associada à qualidade de vida, no que tange às 

condições socioeconômicas mínimas para uma vida digna e para o acesso à saúde. O estudo 

possibilitou conhecer os entendimentos de saúde das(o) participantes e com isso identificar 

noções de saúde, de uma forma geral, pouco ampliadas. Assim, é importante a ampliação do 

entendimento de saúde, na direção de compreendê-la como a capacidade ativa de produzir vida 

e resistir às condições que nos ameaçam, para isso, atividades de educação em saúde que 

tenham como foco esse entendimento de saúde, podem ser produtivas.  

Palavras-chave: Educação em saúde. Atenção à Saúde. Adolescente. Construção Social do 

Gênero. 

 

(Re)thinking health: analyzing narratives of adolescents 

ABSTRACT 

On this study, located in the field of Cultural and Gender Studies, in interface with Collective 

Health, we aim to know and problematize adolescents' understandings of health. For that 

purpose, we led focus groups with adolescents, from two public high schools in a municipality 

                                                      
18 Manuscrito formatado conforme as normas da revista Cadernos de Saúde Pública.  
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in Rio Grande do Sul. For a better understanding of their socio-cultural context, the adolescents 

filled out a form with their personal and socioeconomic information. Fourteen adolescents 

participated in the study, thirteen girls and one boy, most of them are black and brown skinned 

and all of them are from popular classes. Low male interest and massive female participation 

demonstrate that health is still a female responsibility. Regarding health understandings, it was 

possible to identify that the concepts of health and disease are associated and defined in relation 

to the absence of one or another. It was also understood as a gift, which needs to be cared for 

in order to remain intact, demanding intense self-care, and individual responsibility for one's 

own health condition. It was also associated with life quality, regarding the minimum 

socioeconomic conditions for a decent life and for accessing health system. Through the study 

it was possible to get to know the health understandings of the participants and thereby identify 

the overall little expanded notions of health. Thus, it is important to broaden the understanding 

of health, in the direction of understanding it as the active capacity to produce life and resist the 

conditions that threaten us, for that purpose, health education activities, that focus on this 

understanding of health, can be productive. 

Keywords: Health education. Health Care. Teenager. Social Construction of Gender. 

 

Introdução 

A Organização Mundial da Saúde1 (OMS), em 1946, definiu saúde como um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções ou 

enfermidades. Essa definição serviu como contraponto à construção tradicional de saúde, que a 

avaliava e quantificava apenas por critérios biológicos e individuais.  

Considerando a época em que foi forjada, essa definição foi a pioneira a remover da 

doença a possibilidade de definir a saúde, e baseou a compreensão de saúde como um conceito 

ampliado2. Entretanto, o conceito de saúde da forma com que foi definido pela OMS, pode ser 

caracterizado como uma utopia, como um estado inalcançável, tanto pela dificuldade de 

caracterizar o que é estar em completo bem-estar, quanto pelo fato de que a angústia e o mal-

estar são inerentes a própria condição do ser-humano3.  

Assim, ao longo do tempo a saúde foi conceituada de diferentes formas por diferentes 

autoras(es), de maneira que, já não se pode falar em saúde no singular e sim no plural, saúdes4. 

Ceccim5 (p. 37) define saúde como o “estado capaz de potencializar nossa capacidade humana 

(orgânica, intelectual e afetiva) de reestabelecer uma vida social de acordo com a nossa 

necessidade de uma existência alegre e geradora de transformações individuais e coletivas”. 
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Nesse sentido, Czeresnia, Maciel e Oviedo6 apontam que a saúde é, ao mesmo tempo um bem 

precioso, que prescinde a doença, e uma conquista que implica resistência ativa as dificuldades 

que estão ligadas a condição de estar viva(o). Entretanto, é possível perceber que a noção de 

saúde como a ausência de doenças ainda persiste no imaginário social e no planejamento de 

ações de assistência e educação em saúde.  

A adolescência também foi por muito tempo definida através de características 

essencialistas e biológicas, portanto, universais. Porém, entendemos que a adolescência deve 

ser entendida no plural, adolescências, como uma produção histórica e humana, cujo significado 

é constituído na cultura, na linguagem e nas relações estabelecidas por cada adolescente7. 

Cabe pontuar que os marcadores sociais da diferença (gênero, sexualidade, raça, etnia, 

geração, nacionalidade, classe, dentre outros) e os seus intercruzamentos atuam produzindo 

diferentes adolescências, entendimentos de saúde e produzindo efeitos no acesso e no cuidado 

em saúde. Nesta intersecção, surge uma questão importante: O que as(os) adolescentes 

entendem por saúde? Com o objetivo de buscar pistas que nos ajudem a entender essa questão, 

nos movimentamos neste texto. 

Metodologia 

O presente estudo se encontra situado no campo dos Estudos Culturais e de Gênero, em 

articulação com a Saúde Coletiva, em uma perspectiva pós-crítica, e pode ser caracterizado 

quanto aos seus objetivos como qualitativo exploratório. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Pampa, sob o parecer nº 3.246.494/2019.  

Para a produção dos dados utilizamos a técnica de grupo focal, que se trata de um grupo 

composto por pessoas conhecidas ou não, reunidas por uma(um) pesquisadora(or) com objetivo 

de discutir um tema, cuja discussão e direcionamentos são mediados pela(o) mesma(o)8. A 

potencialidade dos grupos focais são as interações que ocorrem entre as(os) participantes, 

possibilitando o estímulo tanto ao aprofundamento de ideias consensuais quanto de ideias 

contrárias a análise dos diálogos e das relações estabelecidas durante os encontros8.  

Com o intuito de conhecer algumas características que poderiam ser potentes para as 

análises empreendidas nessa pesquisa, as(os) participantes também foram convidadas(os) a 

preencher um formulário com seus dados pessoais e socioeconômicos. 

Estavam aptas(os) a participar do estudo, adolescentes com idades entre 15 e 18 anos, 

que estivessem regularmente matriculadas(os) em qualquer ano do ensino médio em duas 

Escolas Públicas do município de Uruguaiana, selecionadas previamente por critérios 

geográficos. Além disso, que tivessem autorização das mães, pais e/ou responsáveis e 
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aceitassem participar voluntariamente da pesquisa.  

Cada grupo focal foi organizado em quatro encontros com duração aproximada de uma 

hora e meia, o encontro para o qual lançaremos nossa atenção, teve como tema os 

entendimentos das(os) adolescentes em relação à saúde e foi dividido em três momentos 

distintos. No primeiro momento, utilizamos, para promover a discussão, algumas(uns) 

bonecas(os) de tecido com diferentes características, representando diferentes pessoas e 

identidades, tais como: mulheres brancas e negras, homens brancos e negros, pessoas com 

deficiência física, pessoas com deficiência visual, pessoas em situação de rua, dentre outras. 

Solicitamos que as(os) participantes se dividissem em duplas e que cada dupla escolhesse 

uma(um) boneca(o). Após a escolha, cada dupla foi encarregada de criar uma história para a(o) 

boneca(o) escolhida(o), com foco na relação dessa(e) personagem com a sua saúde. 

No segundo momento, após a criação das histórias, cada dupla apresentou para as(os) 

demais a(o) boneca(o) escolhido e respectiva história. Já o terceiro e último momento do 

encontro consistiu na discussão das questões relacionadas à saúde que emergiram ao longo do 

encontro como forma de sistematização e de fechamento da discussão.  

O encontro foi registrado integralmente por gravações de áudio e vídeo e também por 

anotações feitas pela pesquisadora e pela equipe de pesquisa que auxiliou na realização dos 

grupos focais. Posteriormente essas gravações foram transcritas para possibilitar a análise das 

informações. Para garantir a confidencialidade das(os) participantes elas(es) serão apresentadas 

nesse texto através de codinomes escolhidos por elas(es).  

O primeiro eixo de análise trata-se dos dados produzidos a partir dos formulários 

socioeconômicos, que foram analisados através de estatística descritiva. Já a análise das 

informações produzidas nos grupos focais se deu a partir da leitura atenta e minuciosa das 

transcrições, para investigar e compreender as dinâmicas verbais e não verbais estabelecidas 

pelas(os) participantes e também pela visualização dos registros de vídeo. 

Não há uma forma única e acabada para análise dos dados nos grupos focais, entretanto, 

alguns pressupostos podem ser seguidos nessa movimentação. Após a produção dos dados, o 

primeiro passo a dar em direção a análise dos mesmos é perguntar, interrogar, buscar conexões, 

sentidos, continuidades e rupturas nos discursos e práticas9. Então, caminhar em direção à 

descrição minuciosa para por meio dela estabelecer relações entre textos, discursos e suas 

ramificações, concomitantemente, analisar as relações de poder9. Após essas etapas, multiplicar 

para que os enunciados não fiquem paralisados e fixos e sim tornar plurais e amplas as 

perspectivas e sentidos9.  
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Resultados e Discussões 

Os dados produzidos pelos grupos focais foram analisados conforme os pressupostos 

acima seguindo os eixos de análise: Quem são as(os) adolescentes? e O que é saúde? E serão 

apresentados e discutidos a seguir.  

 Quem são as(os) adolescentes? 

Nas duas escolas a participação foi predominantemente feminina. Os grupos foram 

compostos por sete adolescentes em cada escola, na escola 1 foram seis meninas e um menino 

e na escola 2 todas as participantes eram do gênero feminino. Foram semelhantes também, as 

características quanto à raça/etnia, a maioria delas(e) se autodeclarou pretas(o) ou pardas. Na 

escola 1, três se autodeclaravam brancas, três pardas e um preto, e na escola 2 uma se 

autodeclarou branca, duas pardas e quatro pretas. A média de idade foi de dezessete anos em 

ambas as escolas.  

Quanto à renda familiar as(o) adolescentes estavam economicamente situadas nas 

classes populares, nas duas escolas. Todas as adolescentes moravam com suas mães, variando 

as demais pessoas da casa. Ao analisarmos as profissões de suas mães e pais/padrastos, 

percebemos na organização familiar das adolescentes, que os limites entre o público, enquanto 

espaço masculino e o privado enquanto feminino está presente e bem delimitado. Já que, a 

maioria das mães das participantes trabalhava nas tarefas do lar e os pais e padrastos em diversas 

ocupações, todas externas ao lar. 

As hierarquias de gênero, expressas de diversas formas, inclusive através da divisão 

sexual do trabalho, são percebidas e produzem sentido em outras esferas das vidas de meninos 

e meninas. O gênero, trata-se de “um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos”10 (p. 86), se configura como “uma forma primária de dar 

significado às relações de poder”10 (p. 86), e mais do que isso ele “torna-se implicado na 

concepção e na construção do próprio poder”10 (p. 86), pois é através dele que se estabelecem 

as distribuições de poder, entendidas como “um controle ou um acesso diferencial aos recursos 

materiais e simbólicos”10 (p. 88). É expresso na convergência das múltiplas dimensões sociais 

a que os indivíduos fazem parte, como classe, raça/etnia, geração, religião, nacionalidade11. É 

nessa trama de relações que podemos pensar sobre a baixa participação e interesse masculino 

pela temática dos grupos focais.   

Historicamente, o discurso da saúde foi voltado às crianças e às mulheres, mais 

direcionado ainda aos aspectos reprodutivos da vida das mesmas, assim, não incluiu outras 

demandas femininas e as necessidades masculinas12. É através da reprodução e das relações de 
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poder/saber que inscrevem a maternidade nos corpos femininos que se agencia, mobiliza e 

difunde os conhecimentos de saúde. Não só a maioria das usuárias dos serviços de saúde são 

mulheres como também, elas são interpeladas e responsabilizadas pelos programas e 

estratégias, individuais e coletivas, de promoção da saúde e prevenção de doenças11. Em meio 

a muitos artefatos que exercem pedagogia, as mulheres aprendem desde muito cedo a cuidar e 

assim naturalizam o cuidado como essencialmente feminino, constituindo-se com uma 

preocupação maior com o autocuidado e também com a função de ser “cuidadora qualificada 

dos componentes do núcleo familiar”11 (p. 34).  

A masculinidade, construída em oposição àquilo que é considerado feminino, se 

distância do discurso da saúde. Os homens, de uma maneira geral, têm uma menor 

autopercepção das demandas de cuidados em saúde por concebê-las como “tarefa de mulher”13. 

Esse processo se dá também na subjetivação das(os) profissionais da saúde, pois costumam não 

enxergar os homens como sujeitos de cuidado e como potenciais cuidadores, reforçando e 

esperando esse comportamento das mulheres e as situando também como mediadoras entre os 

homens e os serviços de saúde13. 

Assim, a socialização de gênero implica na criação de dois polos distintos, o feminino 

e o masculino, que agenciam os comportamentos e entendimentos dos sujeitos em relação à 

saúde. Entendemos que o baixo interesse e participação dos meninos é um reflexo dessas 

questões, eles não consideram a saúde uma esfera sobre a qual eles precisam aprender ou 

refletir, pois cuidar da mesma não é entendida como tarefa deles. Além disso, não participar de 

atividades com foco na saúde, pode ser uma forma de afirmar a própria masculinidade ao 

delimitar uma fronteira entre o que é “coisa de homem” e o que é “coisa de mulher” e não a 

ultrapassar. 

No eixo seguinte apresentaremos os entendimentos das(o) adolescentes acerca da saúde.  

O que é saúde? 

Apresentamos nesse eixo, três categorias que emergiram das análises: Ausência de 

doenças; Dádiva; Qualidade de vida. 

Ausência de doenças: 

Na atividade dos bonecos solicitamos que criassem uma história sobre a saúde para 

as(os) bonecas(os). Ao ouvirem essa orientação a primeira reação das(o) participantes foi fazer 

os questionamentos transcritos abaixo: 

Sophia: “A saúde normal?” 

Pesquisadora: “Como assim?” 
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Marina: “Pode falar de qualquer doença?” 

As falas dessas duas participantes nos dão indícios dos seus entendimentos sobre a saúde 

e possibilitam que comecemos a trilhar um caminho de análise em direção a eles. A norma pode 

ser entendida como um modelo geral a partir do qual se organizam e operam poderes em direção 

a conformar as pessoas dentro desse modelo14. Em uma perspectiva foucaultiana, “há um 

caráter primitivamente prescritivo da norma, e é em relação a essa norma estabelecida que a 

determinação e a identificação do normal e do anormal se tornam possíveis”14 (p. 75).  

O questionamento de Sophia cria condições para pensarmos que existe uma norma para 

definir o que é saúde e que essa norma também diz respeito a ausência de doenças que aparece 

na fala de Marina. A partir da saúde normal, se pode conformar o que é o seu oposto, a doença, 

e também o que é a saúde de uma forma geral. Normalização é o termo que Foucault14 utilizou 

para designar o processo em que primeiro se estabelece o normal, depois o anormal e 

posteriormente a norma, nas distribuições entre eles.   

Nesse sentido, entendemos que para Sophia, a “saúde normal” é aquela que, 

considerando as medidas e avaliações se expressa por resultados dentro do espectro de 

normalidade, em contraponto o anormal se expressa através da doença, do patológico. Assim, 

os questionamentos das participantes apresentam uma relação estreita entre si, pois de formas 

diferentes ambas estavam em dúvida sobre qual saúde deveriam falar. Marina deixou explicita 

a relação entre saúde e doença pois ao ser orientada a criar uma história sobre saúde, a sua 

dúvida foi se essa história poderia ser de qualquer doença. 

Ao voltarmos os olhares para as histórias produzidas pelas(o) participantes nos grupos 

focais foi possível identificar que todas(o) elas(e) foram mobilizadas a partir da doença, sendo 

essa experiência o tema central das histórias. Na escola 1 as(o) participantes divididas(o) em 

duplas, criaram quatro histórias, três delas tinham como tema central a suspeita, descoberta e 

complicações do HIV/aids, dessas histórias duas tiveram como desfecho final a morte da(o) 

personagem. Na escola 2 por sua vez, foram criadas três histórias, duas abordaram demandas 

de saúde mental, sendo que uma girava em torno da depressão e ansiedade e outra do uso e 

abuso de drogas, e a terceira foi sobre o diagnóstico e tratamento de câncer de mama. Uma 

questão que divergiu nas escolas foi a inspiração para a construção das narrativas, enquanto na 

escola 1 as(o) participantes disseram que não se inspiraram em alguém específico ou caso já 

presenciado por elas(e), na escola 2 todas as histórias foram inspiradas em casos reais 

vivenciados por elas mesmas ou presenciado em seus familiares e namorada(o).  

O saber em saúde foi constituído a partir de práticas de prevenção e tratamento de 

doenças, pois a gestão das mesmas fazia parte das estratégias utilizadas pelo Estado para 
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controlar a população5.  

Assim, a forma pela qual se construiu o conhecimento sobre doença, principalmente a 

partir da modernidade, fez com que a mesma se tornasse “o limiar para a abordagem da saúde 

como tema”15 (p. 824). Para as(os) autoras(es)15 “o discurso onto-epistêmico da modernidade 

‘sobre a doença’ conforma o discurso derivado e negativo ‘sobre a saúde’: a saúde é não 

doença” (p. 824). Nessa construção, a saúde e a doença adquiriram sentidos contrários, de forma 

que os discursos veiculados nos diferentes meios de comunicação e nas diferentes instituições 

sociais acabaram classificando como saúde a condição na qual se encontra uma pessoa que não 

tem doenças, e como doença, a condição física que retira a saúde de um corpo.  

Essas questões ficam mais explicitas nas falas abaixo: 

Marina: “[Saúde] É estar bem.” 

Sophia: “[...] geralmente só se fala da saúde pensando em doença. Na minha 

família é assim pelo menos. A minha mãe fala: ‘Ah, mas eu estou bem de 

saúde o diabetes não atacou’. Ou coisa assim. Tipo assim, agora eu descobri 

que a minha mãe tá com diabetes, e a minha bisavó morreu com diabetes. E o 

pior é que se ela não cuidar... Ai credo não gosto nem de pensar.” 

Bia: “Eu acho que ter saúde é ter a mente boa, ter uma estrutura boa! Pra 

depois daí tu poder cuidar do teu físico.” 

Diana: “É que falam em saúde e a gente pensa em tá mal e doente, ninguém 

vai procurar o médico se tá bem, se não tem nada.” 

Anitta: “A palavra saúde pra gente significa doença praticamente! Fala em 

saúde e a gente já pensa em gripado, doente, alguma coisa. Não pensa em 

saúde, saúde... - [gira as mãos em um gesto que representa não saber].” 

No campo do senso comum encontra-se muita dificuldade para dissociar as noções de 

saúde e doença, já que uma está sempre remetendo à outra16. E foi essa associação entre saúde 

e doença, estar bem e estar mal, mente e corpo que percebemos na fala das participantes dos 

grupos, uma relação de oposição umas às outras. Além disso, a doença já assume uma validade 

em si mesma16, ou seja, o diabetes, como aponta Sophia, é algo palpável, tangível, reconhecível 

e existente de forma autônoma, sem necessitar de comparações com outras questões para que 

possa ser entendido. Assim, enquanto a doença tem caráter objetivo, a saúde adquire caráter 

subjetivo, necessita de vieses de comparação para que possa “existir” discursivamente16. Como 

aponta a participante Anitta, “fala em saúde e a gente já pensa em gripado, doente, alguma 

coisa. Não pensa em saúde, saúde...” e ao falar isso podemos perceber que ela não consegue 

definir a saúde sem não falar da doença.  

 De maneira geral, no campo da biomedicina e da biologia, aprendemos sobre saúde a 



125 

 

partir do óculo da doença, como se uma fosse o contrário da outra, como se ambas não fossem 

inerentes a nossa condição humana. Entretanto, saúde e doença não são conceitos definitivos 

nem se encontram em situação de oposição, já que ambos dizem respeito à sobrevivência, à 

qualidade de vida e à produção de vida5. Nesse sentido, ambos os termos são construções 

linguísticas oriundas das vivências de cada sujeito, de maneira que elas são ao mesmo tempo 

coisas diferentes e indissociáveis16. 

Embora pareça mais confortável conceitualmente e viável metodologicamente, entender 

a saúde como a ausência de doença é insuficiente para abranger a complexidade dos fenômenos 

referentes a vida, ao adoecimento e até mesmo a morte 4. Assim, a saúde extrapola os limites 

da ausência ou do inverso da doença4, como fica evidente na fala da participante Sophia: “A 

minha mãe fala: ‘Ah, mas eu estou bem de saúde o diabetes não atacou’”, evidenciando que é 

possível sentir-se com saúde mesmo tendo alguma doença. 

Dádiva: 

Helena: “A gente já nasce com saúde, só tem que cuidar.” 

A saúde também adquire um sentido mágico, como um presente ou uma dádiva que 

necessita ser cuidada para que se mantenha íntegra. Esse entendimento pode ser associado às 

percepções de que ter saúde está associado com uma série de comportamentos e atitudes que 

precisam ser realizados ou evitados para mantê-la, já que de uma forma inicial todas(os) a tem.  

Helena: “É se cuidar, assim na comida, dormir, tipo, porque falam que a gente 

tem que dormir oito horas né. Acho que é se alimentar bem, se cuidar, não 

comer muita gordura e muito doce. Porque se a gente come muita gordura faz 

mal, ou come muito doce, muito sal, tipo tudo faz mal quase, então tem que 

se cuidar.” 

Marina: “Fazer exercício também.” 

Bia: “Fazer exames também é cuidar da saúde né. Não pegando DST é a conta 

né. Mas eu acho que a gente se preocupa também em se alimentar bem, pra 

não prejudicar nossa saúde quando a gente for mais velho.”  

A partir dessas falas as participantes elencam uma série de hábitos e comportamentos 

que devem ser perseguidos com o objetivo principal de evitar adoecer, portanto, mesmo nesse 

contexto, para essas adolescentes ter saúde é efetivamente evitar de ter doenças.  

Além disso, há estreitas relações entre essas concepções e o modelo preventivo de 

educação em saúde17, esse modelo tem como objetivo principal a prevenção de doenças, e opera 

a partir do entendimento de que o modo de vida de cada indivíduo é o principal causador da sua 

falta de saúde. De forma que “hábitos insalubres são tidos como consequência de decisões 
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individuais equivocadas”17 (p. 425). A saúde nesse contexto, é entendida como sinônimo de 

capricho individual, ou seja, aqueles que não cumprem as regras de conduta são punidos com a 

doença18. Cabe salientar aqui que compreendemos que é a partir da ótica da prevenção de 

doenças que se mobilizaram ao longo do tempo e ainda se mobilizam diversas ações de saúde, 

desde as promovidas por instituições de educação e de saúde, quanto aquelas difusas nos meios 

de comunicação sociais, filmes, programas de televisão, novelas, revistas. 

Além disso, no contexto apontado pelas participantes, só é possível ter saúde um corpo 

que é disciplinado, pois a disciplina funciona como uma anatomia política do detalhe, de forma 

que nada escape do seu conjunto de técnicas direcionadas ao corpo como objeto e alvo do 

poder19. Quando voltada às práticas de saúde, a disciplina produz um espaço administrativo e 

político em articulação com um espaço terapêutico, assim ela atua individualizando corpos, 

doenças, sintomas, vidas e até mesmo mortes19. No relato das participantes é possível observar 

que munidas de “informações sobre a saúde” como a importância da alimentação “adequada”, 

atividades físicas, tempo “necessário” de sono, elas precisam ser disciplinadas o suficiente para 

incluir essas questões em suas vidas e serem vigilantes para mantê-las. Além disso, esses corpos 

precisam ser periodicamente examinados, pois, como afirmou Bia: “fazer exames também é 

cuidar da saúde”. 

A saúde, nessa perspectiva é uma responsabilidade individual, e está relacionada com 

um intenso cuidado de si20, como se pode perceber na fala de Helena: “[...] tipo tudo faz mal 

quase, então tem que se cuidar”. Em uma perspectiva foucaultiana, de maneira ativa os 

indivíduos se constituem a partir das práticas de si, práticas essas que não são inventadas por 

cada uma(um) e sim “esquemas que ele encontra em sua cultura e que lhe são propostos, 

sugeridos, impostos por sua cultura, sua sociedade e seu grupo social”20 (p. 276).  

Essas questões apresentadas pelas adolescentes, também se constituem enquanto 

práticas ascéticas contemporâneas ou bio-asceses21. Utilizadas no cuidado de si, no sentido de 

controlar e adaptar o corpo às normas biomédicas e estéticas, à normas de “saúde” da 

atualidade.  

Nesse processo, a “vigilância, que estava na base dos processos de disciplinamento 

corporal” não mais assume uma função de assujeitamento, “e sim, de libertação, na consciência, 

na vigilância, na constância do querer e na atenção, exigida pelas práticas ascéticas”21 (p. 145). 

Por meio de diferentes práticas operadas em conjunto as bio-asceses produzem subjetividades, 

que vão ser expressas nos corpos22. Ortega21 (p. 154) discute que nesse processo 

[...] criam-se novos critérios de mérito e reconhecimento, novos valores com 

base em regras higiênicas, regimes de ocupação de tempo, criação de modelos 
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ideais de sujeito baseados no desempenho físico. As ações individuais passam 

a ser dirigidas com o objetivo de obter melhor forma física, mais longevidade, 

prolongamento da juventude, etc. Na biossociabilidade todo um vocabulário 

médicofisicalista baseado em constantes biológicas, taxas de colesterol, tono 

muscular, desempenho físico, capacidade aeróbica populariza-se e adquire 

uma conotação “quase moral”, fornecendo os critérios de avaliação individual. 

Ao mesmo tempo todas as atividades sociais, lúdicas, religiosas, esportivas, 

sexuais são ressignificadas como práticas de saúde. 

Essas questões estão presentes nas falas das participantes, que tentam ser peritas de si 

mesmas, prática comum nas bio-asceses21,22, onde o indivíduo se autocontrola, autovigia e 

autogoverna. “Através das numerosas práticas bio-ascéticas, o indivíduo demonstra sua 

competência para cuidar de si e construir sua identidade”21 (p. 156). Nesse contexto, a saúde 

não é tratada apenas como um instrumento na vida cotidiana, mas tratada como um 

investimento futuro, na qual através das escolhas “adequadas” na juventude é que ela será 

garantida na velhice. Sendo uma(um) “boa(om)” idosa(o), aquela(e) que foi responsável e 

cuidou de sua saúde garantindo uma velhice independente, e uma(um) má(mau) idosa(o) 

aquela(e) que não o fez21, essa questão pode ser notada na fala de Bia: “eu acho que a gente se 

preocupa também em se alimentar bem, pra não prejudicar nossa saúde quando a gente for 

mais velho”.  

Nesse processo de subjetivação, parte-se do princípio de que todas as pessoas sabem 

quais hábitos e atitudes devem ser tomados para manter a saúde e segui-los ou não é uma 

escolha pessoal que demonstra o caráter de cada uma(um). Ao questionar as participantes o 

motivo pelo qual as pessoas mesmo sabendo sobre esses hábitos por elas apontados não os 

praticam em suas vidas, as respostas foram no sentido de culpabilizar essas pessoas e apontar 

como uma falha moral das mesmas, como podemos perceber no diálogo abaixo: 

Pesquisadora: “Mas essa é uma outra questão, porque será que a gente sabe 

o que tem que fazer e não se cuida?” 

Sophia: “Por sem vergonha!” 

Algumas questões podem ser problematizadas nessa percepção de saúde, na 

individualização da promoção da saúde através da prevenção de doenças17. Já que, essa visão 

desconsidera as desigualdades estruturais que interferem diretamente nas condições objetivas 

de vida de cada sujeito, bem como desconsidera os marcadores sociais da diferença que se 

interseccionam na sua própria constituição enquanto sujeitos, além disso por não considerar 

esses fatores isenta a sociedade e o Estado de promover a equidade de condições entre todos os 

indivíduos como instrumento para promover sua saúde.  
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Qualidade de vida: 

Bia: “Ah, eu acho que pra ti ser saudável tu precisa ter qualidade de vida boa. 

Tipo pra um morador de rua ele não tem comida todo dia, dizem que uma 

alimentação boa tu tem que se alimentar de três em três horas, será que um 

morador de rua tem condição disso?” 

Assim, algumas participantes discutiram a definição de saúde em relação às condições 

socioeconômicas de cada uma(um), em um movimento em que a saúde está diretamente 

relacionada com a qualidade de vida.  

Bia: “Fica difícil. Tu procurar uma qualidade de vida, se tu não tens um 

serviço, pra ti ter uma qualidade de vida. E aí eu acho que pra ter uma saúde 

boa, tu precisa ter uma qualidade de vida boa. E hoje em dia é muito difícil ter 

isso. Vai interferir até, quando a gente ficar mais idoso, a gente precisa ter 

dinheiro pra ter uma qualidade de vida. E com a aposentadoria que ganham, 

vai à maioria em remédio, porque geralmente tomam bastante remédio. E cada 

vez diminui mais e diminui também a qualidade de vida.” 

Gabi: “Se a gente conseguir se aposentar!” 

Lari: “Uma aposentadoria não dá pra nada. [mescla uma expressão de 

indignação com tristeza]. Minha mãe é aposentada, e muitas vezes no fim do 

mês a gente tem que conseguir dinheiro emprestado.” 

Bia: “A minha mãe também, como meu pai é falecido, ela ficou recebendo o 

benefício do meu pai, mas ela tem que trabalhar pra conseguir pagar as contas 

e ainda não fecha as contas no mês, por isso que eu acho que primeiro pra ti 

ter saúde, tu precisa ter qualidade de vida.” 

Nessa discussão foi possível identificar uma ampliação da noção de saúde, como algo 

não apenas dependente da ausência de doenças, mas também de uma qualidade de vida. Ao 

referirem-se à qualidade de vida, elas não se referem a bem-estar, elas fazem menção à condição 

socioeconômica, acesso à bens e serviços, renda adequada às necessidades, à aposentadoria 

digna e principalmente à realidade social na qual estão imersas e às dificuldades que elas 

mesmas encontram para “ter saúde”. Nesse contexto, “o corpo assume uma dimensão que vai 

além do biológico, constituindo um território de encontro do indivíduo e do coletivo e é, 

igualmente, significado por dimensões sociais, econômicas, culturais e políticas de um 

determinado período histórico”23 (p. 2034).   

Embora expressa no corpo físico, a saúde não é apenas de caráter biológico, ela abrange 

todas as dimensões que perpassam a existência de uma pessoa. Para Meyer2 a saúde deve ser 

entendida como 
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[...] a capacidade de interação e reação física e emocional que indivíduos e 

grupos desenvolvem e exercitam quotidianamente, quando enfrentam a vida 

em sua complexidade; nessa complexidade o biológico é apenas uma 

dimensão a ser compreendida a partir de sua inserção nas condições sociais, 

econômicas, políticas e culturais vigentes nas sociedades, em diferentes 

momentos históricos. (p. 8) 

Assim, a percepção das participantes se aproxima também com o que é postulado na Lei 

8080/9024, que institui o Sistema Único de Saúde, na qual podemos ler em seu artigo terceiro:  

Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo 

a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais. 

Esses determinantes sociais da saúde expressam, a noção de que as condições de vida e 

trabalho dos indivíduos e das populações relacionam-se com sua situação de saúde25. Os 

autores25 discutem que o principal desafio desses determinantes reside em estabelecer as 

relações entre esses fatores e as formas que eles incidem nos indivíduos e nas populações, já 

que eles não exercem uma relação direta de causa-efeito. Contudo, para as adolescentes essa 

relação não parece ser tão complexa. Para Bia e Lari os determinantes relacionados com a classe 

econômica e com a renda parecem produzir efeitos nos entendimentos de saúde e nas práticas 

de saúde individuais e coletivas, como podemos perceber em diversas falas que pontuam a 

importância do emprego, renda, aposentadoria digna para garantir o acesso às medicações, 

alimentação, lazer e outras questões relacionadas com a saúde.  

Entendemos assim, que as adolescentes têm nas suas vivências marcas das intersecções 

das questões por elas apresentadas como a qualidade de vida, no caso delas, a falta dessa 

qualidade de vida. A dificuldade do acesso à bens e serviços, não saber se o valor recebido por 

suas mães será suficiente ao final do mês, ver suas mães trabalhando fora de casa ou solicitando 

auxílio à outras pessoas para dar conta das demandas básicas de suas vidas impacta na saúde 

dessas adolescentes e suas famílias, ficando evidente que ainda há muito que se avançar no 

sentido de criação e efetivação de políticas públicas que garantam saúde à essa população. As 

adolescentes apresentaram diferentes noções de saúde, que entre outros fatores, são produzidos 

pelas diferentes intersecções dos marcadores sociais da diferença raça, classe, gênero e geração.  

Conclusão 

Procuramos olhar para a saúde a partir do óculo dos Estudos Culturais e de Gênero em 
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articulação com a Saúde Coletiva, para conhecer os entendimentos de saúde das(o) participantes 

dos grupos focais e problematizar esses entendimentos, não pretendemos aqui encerrar essa 

discussão e sim demonstrar caminhos de análise nesse campo tão rico.  

A baixa participação e interesse dos meninos nos grupos focais nos indica o primeiro 

caminho, de que a saúde é entendida como uma responsabilidade feminina. Nas expectativas 

de gênero em que somos socializadas(os), pensar sobre e cuidar da saúde encontram-se dentro 

da “caixa” feminina, sendo poucos os meninos que ousam abri-la, mesmo que seja para tratar 

de algo que implique diretamente nas suas vidas, no caso do nosso estudo apenas um o fez. 

Ainda assim, ele se manteve em silêncio na maior parte do tempo, não manifestando 

diretamente suas opiniões e entendimentos sobre o tema, por esse motivo, não há falas dele nas 

análises.  

O outro caminho que seguimos nessa pesquisa é de que para algumas das adolescentes 

participantes dela, a saúde é basicamente a ausência de doenças, sendo uma definição quase 

impossível de ser realizada sem o contraponto da doença. A doença é o que mobiliza o 

entendimento e as práticas de saúde dessas adolescentes, práticas essas que estão para elas, 

diretamente relacionadas com os hábitos e atitudes individuais que devem ser tidas e mantidas 

para manutenção da saúde.  

Entretanto, para outras participantes a saúde é entendida como uma dádiva ou um 

presente a ser cuidado e cultivado a partir do autocuidado. Para outras ainda, a saúde foi 

expressa como qualidade vida, associada a boa alimentação, emprego, recursos financeiros e 

condições minimamente adequadas de vida, no que diz respeito a renda, lazer e segurança, para 

que possam efetivamente terem saúde.  

Por meio dessas reflexões, chamamos a atenção para a necessidade de se ampliar os 

entendimentos de saúde. Percebendo-a como a capacidade ativa de produzir vida e resistir às 

condições que nos ameaçam. E com isso, também trilhar um novo caminho na educação em 

saúde, seja com adolescentes ou com as mais diferentes populações, produzindo noções de 

saúde, saúde mental, sexualidade e todos os temas que fazem parte da existência humana de 

uma forma menos prescritiva e medicalizada, com foco nas potencialidades de cada uma(um).  

Nesse sentido, faz-se importante refletir sobre o que entendem por saúde as(os) 

profissionais da saúde e da educação que mediam essas ações com as(os) adolescentes, já que 

é a partir desses entendimentos que se darão as atividades propostas por essas(es) profissionais. 

Além disso, um conceito de saúde mais ampliado, que seja operacionalizado desde a formação 

inicial e abranja as atividades de educação continuada das(os) profissionais dessas áreas 

apresenta uma grande potência.  
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6.3 Manuscrito 3 

Direitos sexuais e reprodutivos para adolescentes: autonomia, aborto e 

feminismo em pauta19.  

Sexual and reproductive rights for adolescents: autonomy, abortion and 

feminism on the agenda. 

Resumo 

Objetivamos conhecer as percepções de adolescentes sobre os direitos sexuais e reprodutivos, além de 

compreender como esses direitos são vivenciados no seu dia-a-dia. Em uma perspectiva pós-crítica nos 

estudos culturas e de gênero, realizamos grupos focais com quatorze adolescentes estudantes de duas 

escolas públicas de ensino médio de um município do Rio Grande do Sul. Observamos, de uma forma 

geral, que estas(es) adolescentes desconhecem os direitos sexuais e reprodutivos, porém os relacionam 

diretamente com o direito à liberdade sexual e o direito de ter relações sexuais sem a intenção de ter 

filhas(os). O direito que mais mobilizou a discussão foi o direito ao aborto e as percepções que ele 

envolve, além disso o feminismo também foi debatido por ser entendido pelas(os) participantes como 

diretamente relacionado com esses direitos. Concluímos ressaltando a potência de atividades de 

educação para a sexualidade, utilizando a temática desses direitos com essa população. 

Palavras-chave: Adolescência. Direitos sexuais. Direitos reprodutivos. Aborto. Feminismos. 

Abstract 

We aim to know the perceptions of adolescents about sexual and reproductive rights, in addition to 

understanding how these rights are experienced in their daily lives. From a post-critical perspective in 

cultural and gender studies, we conducted focus groups with fourteen teenage students from two public 

high schools in a municipality in Rio Grande do Sul. We observed, in general, that these adolescents are 

unaware sexual and reproductive rights, however, relate them directly to the right to sexual freedom and 

the right to have sex without the intention of having children. The right that most mobilized the 

discussion was the right to abortion and the perceptions it involves, in addition feminism was also 

debated because it was understood by (the) participants as directly related to these rights. We conclude 

by emphasizing the power of sexuality education activities using the theme of these rights with this 

population. 

Keywords: Adolescence. Sexual rights. Reproductive rights. Abortion. Feminisms. 

Introdução 

Construídos ao longo dos anos pelo movimento feminista e pelos diferentes movimentos que 

                                                      
19 Manuscrito formatado conforme as normas da Revista Ártemis 
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têm como pauta questões relacionadas à sexualidade, os direitos sexuais e reprodutivos estiveram na 

pauta desses movimentos desde os primórdios dos mesmos, porém tiveram origem distinta. Como 

afirma Maria Toneli (2004), o termo direitos reprodutivos surgiu explicitamente com a criação da Rede 

Mundial pela Defesa dos Direitos Reprodutivos das Mulheres em 1979, entretanto, desde o início do 

século XX as mulheres lutavam pelo controle de sua capacidade reprodutiva ( Sonia Corrêa & Rosalind 

Petchesky, 1996; Toneli, 2004).  

Apenas na I Conferência Mundial de Direitos Humanos de 1968, em Teerã, que foi reconhecido 

o direito de uma pessoa decidir sobre a sua própria reprodução (TONELI, 2004), direito esse que 

somente passou a fazer parte do cenário político nacional e internacional nos anos 1990, a partir dos 

debates da Conferência do Cairo (CORRÊA; PETCHESKY, 1996). No que diz respeito aos direitos 

sexuais, sua discussão teve início no mesmo período com a vinculação dos direitos individuais das 

mulheres à saúde, ao bem-estar e a autodeterminação de suas vidas sexuais com mudanças necessárias 

na sociedade no sentido de reduzir a pobreza e atribuir às mulheres autonomia sobre suas próprias vidas 

borrando as fronteiras entre a sexualidade e os direitos humanos (CORRÊA; PETCHESKY, 1996). 

Assim, entendemos baseadas em Maria Ávila (2003) que os direitos reprodutivos dizem respeito 

à igualdade e à liberdade na esfera da vida reprodutiva ao passo que os direitos sexuais dizem respeito 

à igualdade e à liberdade no exercício da sexualidade. Atribuir direitos a essas esferas da vida significa 

entendê-las como dimensões da cidadania e da democracia. Além disso, tratar esses dois campos de 

forma separada atua no sentido de assegurar a autonomia dessas duas esferas, defendendo a liberdade 

sexual das mulheres como diretamente relacionada à sua autonomia de decisão na vida reprodutiva 

(Ávila, 2003).  

Optamos, nesse texto, por dialogar com ambos direitos de forma simultânea pelos mesmos 

motivos destacados por Flávia Biroli (2018: 133), no sentido de “compreender de maneira abrangente 

as disputas políticas e as reações conservadoras que implicam em  formas de regulação dos corpos e dos 

afetos”. Contudo, compreendemos que a sexualidade pode ser exercida com objetivos distintos da 

reprodução, bem como a reprodução pode ser exercida com objetivos distintos da sexualidade. Além 

disso, para Vanessa Leite (2012), esses direitos disseminam a ideia da sexualidade como algo positivo 

em si mesmo, um direito humano, não necessariamente ligado à violência, ao casamento ou à 

reprodução. 

Porém, esses direitos não são amplamente discutidos com a população em geral, e muitas vezes 

não são de conhecimento de muitas pessoas, nesse sentido, surgem algumas questões que nos 

inquietaram e mobilizaram na direção de questionar: o que as(os) adolescentes entendem por direitos 

sexuais e reprodutivos? Será que elas(es) conhecem os seus próprios direitos sexuais e reprodutivos? 

Como elas(es) têm construído discursos e práticas relacionadas a esses direitos nas suas próprias vidas? 

Importante salientar que não entendemos a adolescência como uma etapa da vida baseada em 

critérios etários ou relacionada diretamente com as mudanças hormonais decorrentes da puberdade, mas 

como uma produção histórica e humana, cujo significado é constituído na cultura e na linguagem que 
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permeia as relações sociais (Sérgio Ozella & Wanda Aguiar, 2008), existindo assim, conforme aponta 

Raquel Quadrado (2013), diferentes adolescências.  

Além disso, entendemos que as adolescências são fortemente marcadas pelos marcadores 

sociais da diferença (gênero, sexualidade, raça, etnia, geração, nacionalidade, classe, dentre outros) e 

pelas suas intersecções na vida dessas(es) adolescentes, intersecções estas que podem repercutir na 

garantia e no acesso a diferentes direitos, entre eles, os sexuais e reprodutivos. Por esses motivos 

buscamos pistas para entender as questões acima e conhecer as percepções de adolescentes sobre os 

direitos sexuais e reprodutivos, além de compreender como esses direitos são vivenciados no dia-a-dia 

de cada adolescente.  

 

Caminhos metodológicos  

O presente estudo tem origem em uma dissertação de mestrado, que buscou discutir com 

adolescentes a adolescência, suas relações com a saúde e com os direitos sexuais e reprodutivos. Trata-

se de um estudo situado no campo dos estudos culturais e de gênero, em uma perspectiva pós-crítica e 

caracterizado quanto aos seus objetivos como qualitativo exploratório.   

Entendemos que não há uma forma única para a produção de dados nesse tipo de pesquisa, para 

tanto, utilizamos a técnica de grupo focal, que se trata de um grupo composto por pessoas, conhecidas 

ou não, com objetivo de discutir um tema, sendo a discussão e seus direcionamentos mediados pela(o) 

pesquisadora(or). Maria Cláudia Dal’Igna (2014), aponta que diferentemente de entrevistas individuais 

e coletivas que visam analisar falas isoladas, os grupos focais possibilitam a análise de diálogos e 

interações entre as(os) participantes. Assim, a autora discute que essa técnica apresenta “potencial para 

produção de informações e tópicos específicos, a partir do diálogo entre participantes de um mesmo 

grupo. Esse diálogo deve estimular tanto as ideias consensuais quanto as contrárias” (Dal’Igna, 2014: 

206).  

Dessa maneira, os grupos focais possibilitam problematizar como determinados indivíduos têm 

percebido e construído sua vivência, além de contribuir na percepção dos efeitos de discursos e práticas 

sociais na produção de sujeitos e verdades20, no caso desse estudo, verdades sobre o corpo e os direitos 

sexuais e reprodutivos. Nesse contexto, os grupos focais desse estudo foram compostos por 

adolescentes, estudantes de qualquer um dos anos do ensino médio de duas escolas públicas no 

município de Uruguaiana, RS. Para melhor conhecer e descrever essas(es) adolescentes e suas famílias, 

além de participarem dos grupos focais, as(os) participantes foram convidadas(os) a preencher um 

formulário com seus dados pessoais e socioeconômicos. 

Com o objetivo de conhecer distintas realidades a escolha das escolas cujos grupos focais foram 

                                                      
20 Para Foucault (2006, p. 233), a verdade pode ser entendida como “conjunto de procedimentos que permitem a 

cada instante e a cada um pronunciar enunciados que serão considerados verdadeiros”, para ele não há uma 

categoria suprema que podemos chamar de “a verdade” e sim “regiões onde esses efeitos de verdade são 

perfeitamente codificados, onde o procedimento pelos quais se pode chegar a enunciar as verdades são conhecidos 

previamente, regulados”. 
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realizados deu-se por critérios geográficos, de forma que as mesmas se situavam em regiões distintas e 

distantes uma da outra. Para participar do estudo as(os) adolescentes deveriam ter entre 15 e 18 anos, 

estar regularmente matriculadas(os) em qualquer ano do ensino médio nas escolas previamente 

selecionadas, ter autorização das mães, pais e/ou responsáveis e aceitar participar voluntariamente da 

pesquisa. Os encontros foram registrados através de gravação de áudio e vídeo, além das anotações feitas 

pela pesquisadora no decorrer das atividades e foram transcritos cuidadosamente para possibilitar a 

análise das informações.  

O tema central do encontro em que esse texto baseia-se foi os direitos sexuais e reprodutivos e 

as percepções das(os) adolescentes sobre eles. Baseado no jogo ‘O bingo adolescente’ criada por Jimena 

Furlani (2011), nesse encontro realizamos o bingo dos direitos sexuais e reprodutivos, atividade na qual 

cada uma das(os) participantes recebeu uma cartela de bingo com alguns números, concomitantemente 

a isso, havia colado na parede em frente às(aos) participantes uma cartela gigante com números do um 

ao dezesseis, cada um desses números era referente a um direito sexual e reprodutivo presente na 

Declaração dos Direitos Sexuais, da World Association for Sexual Health (WAS, 2014).  

A dinâmica do encontro seguiu a dinâmica de um bingo, porém a cada número sorteado, além 

de marcar em suas cartelas, as(os) participantes o removiam da cartela gigante e assim revelavam o 

direito, que servia como disparador da discussão do grupo. Com o intuito de conhecer as percepções 

prévias dessas(es) adolescentes acerca dos direitos sexuais e reprodutivos, antes da realização do bingo 

as(os) adolescentes foram convidadas a elencar os direitos que elas(es) acreditavam que constavam na 

Declaração dos Direitos Sexuais (2014). Para garantir a confidencialidade sobre as(os) participantes, 

solicitamos que as(os) adolescentes escolhessem um codinome pelo qual gostariam de ser 

identificadas(os) no estudo.  

Os dados produzidos a partir dos formulários socioeconômicos foram analisados através de 

estatística simples realizada no programa Excel for Windows e deram origem a primeira categoria de 

análise e discussão, a descrição das(os) participantes. Além disso, buscamos, através da leitura atenta e 

minuciosa das transcrições e da visualização dos registros de vídeo, responder os objetivos do estudo. 

Partindo do pressuposto que numa perspectiva pós-critica, a(o) investigadora(or) se preocupa não apenas 

com o que foi dito, mas porque foi dito, quais as condições de possibilidade que fazem com que uma 

determinada pessoa, em determinada posição, diga uma coisa e não outra, a análise dos dados produzidos 

pelos grupos focais foi realizada intra e intergrupos de forma que as falas, expressões e interações 

das(os) participantes deram origem as discussões que serão apresentadas a seguir. 

Descrição das(os) participantes 

O convite para a participação nos grupos focais foi feito em todas as turmas do ensino médio 

em ambas escolas para meninos e meninas, entretanto a participação foi majoritariamente feminina. Na 

escola 1, participaram do grupo sete adolescentes, seis meninas e um menino, três se autodeclaravam 

brancas, três pardas e um preto. Na escola 2 por sua vez, participaram também sete adolescentes, porém 
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todas do gênero feminino, quatro se autodeclaravam pretas, duas pardas e uma branca. A idade das 

participantes em ambas escolas variou entre dezesseis e dezoito anos, de forma que a média de idade foi 

de dezessete anos.  

Um cenário que se repetiu em ambas escolas foi o maior interesse e consequentemente a maior 

participação de meninas nas atividades dos grupos. Atribuímos essa diferença aos temas centrais sobre 

os quais os grupos tratavam, a adolescência, a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, assuntos esses 

que devido à socialização de gênero, que nos atravessa desde o nascimento, serem entendidos como 

assunto para as meninas.   

Guacira Louro (2019), afirma que, desde que nascemos, ouvimos e reproduzimos discursos e 

práticas sobre o que é ser mulher e o que é ser homem, esses discursos estão presentes em diversas 

instâncias sociais como a escola, família, igreja e a mídia e assim atuam como pedagogias da sexualidade 

e do gênero.  Nas palavras da autora, “todas essas instâncias realizam uma pedagogia, fazem um 

investimento que, frequentemente, aparece de forma articulada, reiterando identidades e práticas 

hegemônicas enquanto subordina, nega ou recusa outras identidades e práticas” (Louro, 2019: 30).  

Nesse sentido, Maria Luiza Heilborn (2012), discute que na adolescência são consolidadas as 

noções que cada sujeito constrói acerca da sua própria sexualidade e identidade de gênero. Assim, as 

interações afetivas e sexuais por elas(es) estabelecidas são pautadas por códigos e submetidas a 

expectativas de desempenho de acordo com o sexo21 e o gênero22. Para a autora “o aprendizado em torno 

da sexualidade está intimamente relacionado ao modo como estão organizadas as relações de gênero 

nos contextos socioculturais em que os indivíduos encontram-se inseridos” (Heilborn, 2012: 65).   

Dessa forma, em nossa sociedade, as meninas e os meninos são “apresentados” e conformados 

à sexualidade e aos temas a ela relacionados de forma diferente, de uma forma geral, às meninas é 

atribuída uma postura passiva, introspectiva e romântica. Em contraponto, aos meninos é atribuída uma 

postura ativa, associada à virilidade e a um grande número de parceiras, afastando ao máximo suas 

posturas daquilo que é considerado feminino (Heilborn, 2012). Essas questões podem fazer com que os 

meninos criem uma noção de sexualidade pronta, como algo intrínseco e por assim ser, algo que não 

precisa ser discutido, pois ela é refletida e esperada a partir de suas ações durante o ato sexual ou para 

manifestar seu desejo.  

Cabe salientar que não é para qualquer sexualidade que meninos e meninas são educadas(os), a 

heterossexualidade é naturalizada, generalizada e universalizada, posta como referência para todos os 

campos e sujeitos (Louro, 2019). Essas questões consequentemente produzem as noções de que qualquer 

outra forma de expressar afeto ou desejo sexual é antinatural, peculiar e anormal, e assim justifica-se a 

vigilância contínua e intensa para que os corpos e sexualidades se enquadrem naquilo que é considerado 

normal, a heterossexualidade (Louro, 2019).  

                                                      
21 “Termo descritivo para as diferenças anatômicas básicas, internas e externas ao corpo, que vemos como 

diferenciando homens e mulheres” (Weeks, 2019: 52). 
22 “Construção social e histórica produzida sobre as características biológicas” (Louro, 1997: 21). 
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Helena Altmann (2003), também realizou grupos focais com adolescentes para discutir questões 

relacionadas à sexualidade das(os) mesmas(os) e teve resultados semelhantes quanto ao baixo interesse 

e participação de meninos nas atividades por ela propostas. Para ela, dentre outros motivos, isso ocorre, 

pois, discutir a sexualidade em nossa sociedade se constituiu como ‘coisa de mulher’, já que nas escolas 

são as professoras que fazem essa discussão, nas famílias são as mães que abordam esses temas e muitas 

vezes nas atividades propostas para as escolas são mulheres falando sobre isso (Altmann, 2003), como 

foi no seu caso e é no nosso.  

Entretanto, a predominância feminina na abordagem do tema por si só não explica a baixa 

participação masculina, refletir sobre quais discursos estão mais comumente associados à sexualidade 

adolescente e a quem esse discurso é direcionado pode potencializar essa análise. Para Paula Ribeiro 

(2013), na escola a abordagem da sexualidade está muito atrelada a questões biológicas, com foco na 

saúde sexual e reprodutiva, dessa forma a mesma é medicalizada e reduzida a noções sobre o 

funcionamento do corpo e de doenças, por meio dela é prescrito um autocuidado e exerce-se um controle 

da sexualidade e dos corpos adolescentes.  

Focado em prevenir as infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez na adolescência esse 

discurso biológico tem sido direcionado às meninas e aos meninos com enfoques diferentes, conforme 

aponta Altmann (2003):  

Se, por um lado, era preciso conhecer o corpo da mulher sob a perspectiva de seu 

funcionamento interno, seus ciclos, sua capacidade de reprodução a fim de poder 

gerenciá-la, por outro, no corpo do homem, ganhava destaque seu órgão sexual sob 

uma perspectiva externa, enfatizando a importância da camisinha e seu modo de 

utilização e buscando, assim, a prevenção contra doenças e gravidez. (p. 303) 

Podemos entender que estudo dos órgãos reprodutivos internos femininos é priorizado pelo fato 

de a gravidez ocorrer nesse corpo, assim espera-se que as adolescentes retardem o início de suas vidas 

sexuais, conheçam os métodos contraceptivos, façam uso daqueles que são femininos e muitas vezes 

convençam os parceiros da importância dos masculinos (Heilborn, 2012). Além disso, as ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças são entendidas e normalizadas como atribuições femininas, 

não somente em relação a elas mesmas e seus corpos, mas também de seus familiares.  

O desinteresse e a baixa participação de meninos nas atividades devem-se às convenções de 

gênero que determina as posições que cada uma(um) ocupa em meio aos discursos acerca da sexualidade 

adolescente, as concepções de masculinidades e feminilidades vigentes. E também, ao fato de a 

discussão da sexualidade, tema entendido como sendo de reponsabilidade feminina, ser realizada 

geralmente por mulheres. Assim, o interesse e a participação majoritariamente feminina é um resultado 

interessante e nos aponta direções para analisarmos as dinâmicas que se estabelecem na vivência da 

sexualidade adolescente e as relações com os seus direitos sexuais e reprodutivos.  

Direitos sexuais e reprodutivos, entre desconhecimentos e percepções 
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Para mobilizar a discussão acerca dos direitos sexuais e reprodutivos com as23 participantes dos 

grupos utilizamos a dinâmica do bingo dos direitos sexuais e reprodutivos, porém antes da realização 

dessa atividade solicitamos que as participantes citassem os direitos sexuais e reprodutivos que elas já 

conheciam ou imaginavam que seriam esses direitos. A maioria das participantes de ambos os grupos 

demonstrou desconhecer esses direitos, algumas mantiveram-se em silêncio, outras disseram não saber, 

apenas duas participantes citaram direitos que elas acreditavam tratarem-se de direitos sexuais e 

reprodutivos, conforme podemos observar no diálogo a seguir. 

Sophia24, 17 anos: “Bah, não sei!” 

Anitta, 16 anos: “É tipo, tipo ter o direito de ter relações sexuais sem a intenção de 

ter filhos?” 

Diana, 16 anos: “E [ter relações sexuais] sem precisar ter um compromisso, casual.”  

Marina, 18 anos: “Eu não sei.” 

Diana, 16 anos: “Ter consentimento dos dois lados.” 

Através da fala dessas participantes é possível perceber que mesmo não demonstrando um 

conhecimento amplo sobre os direitos sexuais e reprodutivos, para elas esses direitos parecem estar 

assentados em duas ideias principais, a primeira diz respeito ao direito de ter relações sexuais apenas 

com a intenção de obter prazer sem a intenção de ter filhos(as), ou seja, desassociar a sexualidade da 

vida reprodutiva das mulheres e consequentemente ao direito de não ter filhos(as). A segunda ideia trata-

se do direito à liberdade sexual, o direito de vivenciar a própria sexualidade sem a obrigatoriedade de 

um casamento ou um relacionamento afetivo, desde que, com existência de consentimento entre as 

pessoas envolvidas no ato sexual.   

É provável que para as adolescentes essas questões sejam mais evidentes ao pensarem nesses 

direitos pois, conforme aponta bell hooks (2019), desde a década de 1960 as mulheres tem se organizado 

e reivindicado o seu direito de escolher os momentos e as pessoas com quem gostariam de relacionarem-

se sexual e afetivamente. Assim, naquela década, emergiu com força nos Estados Unidos o movimento 

do amor livre e o entendimento que uma pessoa poderia ter relações sexuais com quem, quando e como 

ela quisesse, porém isso fez emergir a desigualdade dos gêneros no âmbito da sexualidade, de forma que 

mulheres somente poderiam praticar o amor livre se tivessem acesso garantido a métodos contraceptivos 

seguros e eficazes e também ao aborto (hooks, 2019).  

Dessa forma, a sexualidade feminina foi, conforme aponta hooks (2019: 50), uma das questões 

catalizadoras da formação do movimento feminista, nas palavras da autora, “estava claro para nós que 

não poderia haver qualquer libertação sexual genuína para mulheres e homens sem melhores e mais 

seguros métodos contraceptivos - sem o direito ao aborto seguro e legal”. Na atualidade essas questões 

permanecem como pautas do movimento feminista, e os avanços e retrocessos na conquista desses 

direitos estão intimamente ligados aos avanços e retrocessos do próprio movimento.  

Biroli (2018), discute que o movimento feminista, em suas diferentes vertentes e abordagens, 

                                                      
23 Utilizamos a linguagem no feminino devido ao fato de a maioria das participantes serem meninas, nesse sentido, 

fazemos uma reparação histórica, pois sempre as mulheres precisaram se sentir incluídas na linguagem masculina. 
24 Utilizamos nomes fictícios escolhidos pelas participantes para assegurar a sua privacidade. 
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tem como premissa que os contextos soioeconômicos, institucionais e morais constroem as práticas e os 

valores adotados pela sociedade em relação à reprodução e à sexualidade. Nessa construção, extrapolam 

o campo daquilo que é considerado pessoal e adquirem caráter político,  

[...] além de a reprodução e a sexualidade serem fatos sociais – isto é, assumirem 

sentido e terem definidas suas circunstâncias e suas possibilidades em contexto bem 

determinados -, seu caráter político é evidente quando se observam formas de 

controle, regulação, intervenção, valorização diferenciada e produção dos sujeitos 

sexuados ao longo do tempo. (Biroli, 2018: 134) 

Foucault (1988: 101), compreende a sexualidade como um dispositivo histórico, que “tem como 

razão de ser, não o reproduzir, mas o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira 

mais detalhada e controlar populações de maneira mais global”. O autor ainda argumenta que “nas 

relações de poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, mas um dos dotados da maior 

instrumentalidade: utilizável no maior número de manobras, e podendo servir de ponto de apoio, de 

articulação às mais variadas estratégias” (Foucault, 1988, p. 98).  

Nesse contexto, a (não)reprodução e a vivência da sexualidade relacionam-se com o dia-a-dia 

das pessoas, com a forma pela qual elas organizam suas trajetórias pessoais, sociais, legais e morais e 

com as brechas que essas trajetórias abrem às alternativas e violências nesses campos (Biroli, 2018). 

Retomamos aqui que as participantes dos grupos, embora sem conhecimento aprofundado sobre os 

direitos sexuais e reprodutivos, demonstraram conceber como direito a possibilidade de vivência da 

sexualidade, de forma livre e consentida, sem ter como objetivo final a reprodução. Essa separação entre 

essas esferas é importante não apenas para as mulheres, que conforme aponta Juliana Macedo (2007), 

normalmente tem sua saúde vinculada apenas aos direitos reprodutivos sendo, dessa forma, reduzidas e 

vistas apenas como mães ou futuras gestantes. Mas também, como discute Biroli (2018: 135), para todas 

as pessoas, visto que através dela se pode avançar em direção a “reconhecer e legitimar relações que não 

tenham como fim a procriação e justificar arranjos familiares alternativos”. 

Durante a realização do bingo dos direitos sexuais e reprodutivos, de uma forma geral, foi 

possível perceber um profundo desconhecimento por parte das adolescentes de ambos os grupos acerca 

dos seus direitos sexuais e reprodutivos, conforme podemos observar nos trechos transcritos abaixo. 

Pesquisadora: “Vocês acham importante conversarmos sobre isso?” 

Todas balançam a cabeça de forma afirmativa. 

Lari, 16 anos:  “Muito.”  

Mah, 18 anos: “Eu acho, porque mais da metade disso daí eu não sabia.” 

Nego, 16 anos: “Eu também não sabia.” 

Agatha, 16 anos: “Também não.” 

Pesquisadora: “Quais que vocês não faziam nem ideia que era um direito?” 

Mah, 18 anos: “Aquele de estar isenta de tortura e tal.” 

Nego, 16 anos: “O direito de usufruir dos progressos científicos.” 

Diana, 16 anos: “São dezesseis só?” 

Anitta, 16 anos: “Eu achei que era menos até!” 

Diana, 16 anos: “Eu achei que era mais!” 

Marina, 18 anos: “Nossa eu achei muita coisa! Eu nem sabia que existia isso de 

direitos.” 

Entretanto, ao analisarmos essas falas e as dinâmicas nas quais elas foram produzidas nos grupos 

focais, identificamos que esse desconhecimento não é restrito aos direitos sexuais e reprodutivos através 
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dos temas em questão nesses direitos, mas está relacionado com o desconhecimento dos direitos 

humanos e da noção daquilo que é, de fato um direito. Esse distanciamento do tema direito com as vidas 

das adolescentes participantes dos grupos pode estar relacionado com o que Corrêa & Petchesky (1996), 

apontavam em seu estudo sobre a abordagem tradicional dada ao discurso dos direitos, realizado através 

de uma linguagem indeterminada, com uma perspectiva individualista, presumindo universalidade e 

demarcando a dicotomização das esferas do ‘público’ e ‘privado’. As autoras argumentam ainda que  

[...] os direitos sexuais e reprodutivos (ou quaisquer outros), compreendidos como 

“liberdades privadas” ou “escolhas”, não têm sentido, especialmente para os grupos 

sociais mais pobres e privados de direitos - quando estão ausentes as condições que 

permitem seu exercício. Estas condições constituem os direitos sociais e envolvem 

uma política de bem estar social, segurança pessoal e liberdade política, elementos 

essenciais para a transformação democrática e para a abolição de injustiças raciais, 

étnicas, de gênero ou classe. (Corrêa & Petchesky, 1996: 149-150) 

Ainda, segundo Leite (2012), a discussão dos direitos sexuais e reprodutivos na adolescência 

apresenta algumas dificuldades conceituais, que muitas vezes, contribuem para o afastamento entre as 

noções de direito e a adolescência, como por exemplo o questionamento: em nossa sociedade atual as(os) 

adolescentes são efetivamente sujeitos de direitos? Para a autora, a resposta para essa pergunta acaba 

por influenciar diretamente no entendimento dessas(es) adolescentes como também sujeitos de direitos 

sexuais e reprodutivos. De forma que, sendo a adolescência uma fase marcada pela tensão contínua entre 

as noções de tutela e autonomia25, ao refletir e discutir a sexualidade adolescente pela ótica dos direitos 

sexuais e reprodutivos essas noções retomam o centro da discussão colocando em xeque construções 

históricas sobre a adolescência como período de irresponsabilidades.  

Além disso, podemos atribuir esse desconhecimento acerca dos direitos sexuais e reprodutivos 

ao fato de a sexualidade adolescente não ser abordada na escola, na família e nos meios de comunicação 

em massa pela ótica dos direitos e das possibilidades de vivenciar prazeres e desejos, mas sim voltada 

apenas à prevenção da gravidez na adolescência, das infecções sexualmente transmissíveis e da Aids. 

Em ambos grupos focais as participantes afirmaram ser durante as atividades dos grupos focais a 

primeira vez em que falaram sobre seus direitos sexuais e reprodutivos, entretanto, Leite (2012: 99), 

aponta que essa discussão para essa população pode ser frutífera  

[...] a ideia de exercício da sexualidade como direito baseia-se em princípios que 

podem moldar uma nova perspectiva de atuação junto a esse público, focada no 

prazer, na autonomia, na possibilidade de liberdade, de exercício de direitos e, por 

isso também, em um novo patamar de cidadania desses sujeitos.  

 Embora as participantes tenham apresentado um desconhecimento sobre os direitos sexuais e 

reprodutivos de uma forma geral, ao longo da realização do bingo sobre esses direitos foi possível 

                                                      
25 Entendemos autonomia de acordo com (Biroli, 2014: 41), como sendo o controle do indivíduo sobre seu próprio 

corpo, controle esse que não é intrínseco ao indivíduo, “é delimitado em oposição, e por contraste, (a) à regulação 

e intervenção por parte do Estado e dos seus agentes, (b) ao controle por parte das famílias, na forma da autoridade 

dos pais, dos maridos, mas também de mulheres, (c) às formas de regulação baseadas em crenças religiosas”. 

Corroborando com esse entendimento, a autonomia e exercida em meio a relações de poder, Fernanda Hampe 

(2016: 23) discute que por essa razão “o político é pessoal porque nele se definem as condições em que podemos 

exercer nossa autonomia [...] o político também é pessoal quando a norma, as práticas e discursos sociais dificultam 

que a mulher possa ser autônoma na condução de sua vida, suas escolhas e posições de sujeito”. 
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observar que alguns direitos mobilizaram mais as participantes do que outros. Evidenciando que mesmo 

não nomeado enquanto direitos sexuais e reprodutivos, alguns deles já haviam sido pauta em discussões 

e reflexões prévias como a desassociação da sexualidade e da reprodução, o direito de não ter filhas(os) 

e a liberdade sexual. Os direitos que foram mais debatidos pelas participantes foram aqueles que 

envolviam diretamente as questões apontadas por elas anteriormente, entretanto, o que gerou mais 

discussão em ambos os grupos foi o direito de decidir sobre ter ou não filhas(os) e ter informações e 

meios para tal, no que diz respeito ao direito ao aborto.  

 Definido por Paula Sampaio (2015: 16), como “a prática de expelir do corpo humano o resultado 

do encontro entre o óvulo e o espermatozoide” o aborto tem sido uma pauta muito cara no movimento 

feminista ao longo dos anos e também um dos eixos norteadores da discussão acerca dos direitos sexuais 

e reprodutivos. Nesse sentido Biroli (2018), afirma que o direito ao aborto relaciona-se diretamente com 

o direito a autonomia das mulheres sobre seus próprios corpos, de forma que, se uma mulher tem 

comprometido o seu direito de controlar sua própria capacidade reprodutiva, ela tem também 

comprometida a sua capacidade de definir sua própria trajetória de vida. Hampe (2016) relaciona a 

criminalização do aborto com  a maternidade compulsória ao afirmar que ambas estratégias são 

estratégias biopolíticas26 que gerenciam a vida e tornam a maternidade o destino de toda mulher. 

Diana, 16 anos: “Por isso que eu acho que deveriam legalizar o aborto. Porque é um 

direito também escolher não ter filho.” 

Sophia, 17 anos: “Concordo.” 

Diana, 16 anos: “[...] tinha que ter o direito de escolher ter filho ou não, por causa 

que é a minha vida, eu que vou escolher, eu que vou criar, eu que vou ter despesa, 

tudo.”  

Sophia, 17 anos: “Concordo plenamente.” 

 É possível perceber que algumas falas apresentadas acima vão ao encontro do que Biroli (2018) 

discute sobre o aborto e a autonomia, “é a minha vida, eu que vou escolher, eu que vou criar, eu que vou 

ter despesa.” Ao falar sobre essas questões a participante afirma que o direito ao aborto não reflete 

somente no que diz respeito as decisões sobre o seu próprio corpo e sim com todas as questões que estão 

associadas com a maternidade e com a maior responsabilização das mulheres sobre suas(eus) filhas(os). 

Considerando que as escolhas em relação a vida sexual e reprodutiva das mulheres e homens são 

distintas e ocorrem imersas em relações de poder que fazem com que as demandas e consequencias tanto 

físicas quanto nos projetos futuros, tanto na decisão de abortar ou de levar adiante a gestação e assumir 

a responsabilidade de criação de uma(um) filha(o) recaiam sobre as mulheres (Ávila, 2003; Biroli, 

2014).  

 Entretanto, algumas participantes se manifestaram contrárias a esse direito, utilizando o 

argumento de que por se tratar de uma gravidez, não se trata mais apenas do corpo da mãe e sim do 

corpo do feto.  

                                                      
26 Operacionalizada pelo biopoder, nas palavras de Michel Foucault (1997) biopolítica é a “maneira pela qual se 

tentou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas propostos à prática governamental, dos fenômenos 

próprios a um conjunto de seres vivos constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, raças...” (Foucault, 

1997, p. 89) 
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Mah, 18 anos: “Porque tu vai tá tirando uma vida né, querendo ou não.” 

Nego, 16 anos: “E tem várias formas de se prevenir, não tem?” 

Mah, 18 anos: “E outra coisa, tem tanta mulher que quer ficar grávida e não pode, e 

tu vai tá tirando uma vida.” 

Nego, 16 anos: “É verdade.” 

Agatha, 16 anos: “Que nem elas alegam, o corpo é delas, elas que sabem, mas aí tu 

vai tá lidando com outra vida né.” 

Mah, 18 anos: “Tem outro corpo, não é só o teu. E tu tem que ficar feliz né, porque 

foi um presente.” 
 O centro da discussão realizada pelas participantes diz respeito a um entendimento que 

compreende que a vida teria início na fecundação, esse discurso criado e pautado na atuação de 

instituições religiosas tem ganhado coro nas diferentes camadas sociais ao longo dos anos. Fazendo um 

apanhado histórico, Biroli (2018) afirma que a partir do papado de Karol Wojtyla, em 1978, a igreja 

católica fortaleceu a atuação de movimentos conservadores focados em contrapor as mudanças na 

família e no direito ao divórcio. De modo sistemático, desde então tem apoiado a criminalização do 

aborto e mais recentemente aliado a grupos neopentecostais tem criado organizações e movimentos 

autointitulados ‘pró-vida’, que nos últimos anos tem assumido forte representação político-eleitoral. 

Assentadas na valorização de concepções cristãs conservadoras de família e sexualidade, no casamento 

e na ideia de complementaridade entre homem e mulher, faz com que a mulher tenha sua 

“individualidade subsumida à maternidade” (Biroli, 2018: 150). 

Para outra participante, ao realizar um aborto, a mulher não só estaria atentando contra uma vida 

como também recusando um presente enviado por Deus, nesse sentido, Biroli (2014), discute sobre o 

dispositivo da maternidade e o fortalecimento desse discurso reproduzido pela participante, nas palavras 

da autora  

[...] esse dispositivo me parece central para que a preservação e a proteção das próprias 

mulheres sejam enunciadas como justificativa para posições contrárias ao direito ao 

aborto: seria preservada sua condição de mãe, sem a qual sua individualidade não se 

sustentaria como valor. Quando seu valor é restrito a um papel, definindo-as por ele, 

as mulheres se tornam menos do que cidadãs. Essa identidade suspende, também, a 

diversidade existente entre as próprias mulheres, que podem desejar ser mães ou não, 

ser heterossexuais ou não, identificar-se em graus distintos ao longo da sua vida com 

a maternidade como projeto. (Biroli, 2014: 42) 

Outra questão importante para ser analisada na fala das participantes é o argumento utilizado 

pelo único menino participante dos grupos de que “tem várias formas de se prevenir”. Nesse sentido, 

conforme aponta Debora Diniz (2013: 315), desde a criação do anticoncepcional “a contracepção passou 

a ser discutida como uma questão biomédica e de política pública ligada ao planejamento familiar, 

enquanto o aborto permaneceu inscrito nos registros da criminalidade e da moral religiosa”. Além disso, 

deve ser considerado o fato de que, em diferentes níveis, todos os métodos contraceptivos estão sujeitos 

a falhas e por assim ser, o direito de não ter filhas(os) não pode ficar restrito a eles.   

Diana, 16 anos: “Olha, nem todo mundo tem a disponibilidade do anticoncepcional, 

imagina se faz e a mãe não sabe e a família não quer que use, ou até o namorado não 

quer, porque muitos dão a desculpa que não usam camisinha porque aperta e tal. E 

acontece muita gravidez indesejada, o anticoncepcional tem chance de falhar, 

camisinha pode estourar, acho que o DIU é o mais eficaz, mas mesmo assim tem 

chances.”  
Diniz (2013), afirma que a pílula anticoncepcional entrou no Brasil nos anos 1960 e teve uma 
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recepção repleta de controvérsias médicas e religiosas, entretanto, a partir da década seguinte ela passou 

a ter um uso político no sentido de controle da natalidade e consequente diminição do tamanho da 

população brasileira, porém pouco discutida no ambito da promoção dos direitos reprodutivos e da 

possibilidade de escolha de quando e quantos filhos(as) uma mulher gostaria de ter. Porém, segundo a 

autora, o uso da pílula anticoncepcional sempre foi demarcado pelo conflito entre a necessidade da 

mesma para o planejamento do número de filhos(as) e, os perigos e desconfortos por ela produzidos 

devido aos seus efeitos colaterais (Diniz, 2013). 

Além disso, dentre a lista de motivos que fazem com que apenas os métodos contraceptivos não 

possam garantir o direito de não ter filhas(os), a adolescente inclui os casos em que as mães não sabem 

que as filhas já tem a vida sexual ativa, algo relatado pelas participantes do grupo como algo muito 

comum durante a adolescência, ou até mesmo casos em que a família ou o namorado não querem que a 

mulher faça uso de métodos contraceptivos e preservativo. Outra participante também faz alusão a essas 

questões. 

Gigi, 16 anos: “A gente pode até ser contra, mas pode acontecer um acidente, e 

acontecer com a gente e é a única opção que a gente tem. Mas acontece com a gente 

e a gente não quer contar para os pais, ou sabe que o namorado não vai assumir, tu 

não quer ser julgada.” 

Biroli (2014), discute que é exercido um controle social sobre o corpo feminino, mobilizado de 

diferentes formas pelo Estado, através de estratégias biopolíticas, e por aquelas pessoas que são 

próximas às mulheres - pais, maridos, namorados, amantes e outras mulheres. Esse controle dificulta 

que muitas mulheres possam exercer com segurança e independência o direito de decidir sobre sua vida 

sexual e reprodutiva. Isso também foi apontado por outras participantes como mostra o trecho abaixo.  

Diana, 16 anos: “[...] Daí falam: ai abriu as pernas, tem que aceitar. Mas porque que 

o homem não cria então? Tem tanta criança sem pai no Brasil.”  

Sophia, 17 anos: “Eu odeio quando falam: não quer ter filho não abre as pernas! Eu 

quero ter prazer também, não é porque eu quero ter prazer que eu sou obrigada a ter 

um filho!”  

É possível identificar que as participantes novamente invocam a diferença entre os gêneros na 

responsabilização por uma gestação, ao lembrar que “tem tanta criança sem pai” já que são comuns 

casos em que, conforme outra participante já havia apontado, o parceiro não assumir o filho e não dar 

nenhum tipo de apoio durante a gestação e ao longo da vida. No ano de 2015 cerca de 10,5 milhões de 

eleitores brasileiros não possuíam identificação paterna em seus registros (AMARBRASIL, 2016), já 

na população em idade escolar, no ano de 2011, 5.494.267 alunas(os) não possuíam o nome do pai em 

seu registro escolar segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2015). Luis Miguel (2012), discute 

nesse sentido que a “propriedade de si”, é um dos pilares sobre os quais a cidadania se apoia e que a 

criminalização do aborto gera uma assimetria nesses pilares, pois impõe às mulheres limitações no 

manejo do próprio corpo com as quais os homens não sofrem.  

Porém, outra questão que merece destaque e que gera incômodo em Sophia, 17 anos, é “quando 

falam: não quer ter filho não abre as pernas!”, ao refletir sobre essa frase podemos concluir que 

convencionou-se socialmente que a gestação é o castigo que merece uma mulher que voluntariamente 
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“abre as pernas”, ou seja, tem relações sexuais apenas para obter prazer através delas. hooks (2019), 

afirma que meninos e meninas nascem em uma sociedade sexista que lhes ensina desde o nascimento 

que o domínio do desejo e do prazer sexual é exclusivamente masculino, nesse contexto ensina também 

que apenas uma mulher com pouca ou nenhuma virtude ou até mesmo moral teria necessidade e apetite 

sexual. Como aponta Thomas Laqueur (2001), o conhecimento científico em torno do prazer feminino, 

partiu do entendimento de que para que houvesse concepção era necessário que as mulheres chegassem 

ao orgasmo, entretanto, ao passo que percebeu-se que a fecundação ocorria independentemente do 

prazer sexual feminino o mesmo tornou-se irrelevante nas relações e estudos. Assim, a partir do século 

XIX, diversos discursos científicos operaram para dar voz a um ideário de que mulheres não teriam 

prazer sexual e que até mesmo o orgasmo feminino seria um mito (LAQUEUR, 2001). 

 Assim, como pontua hooks (2019: 128) “uma mulher que tem desejos provavelmente 

encontrará a intersecção entre seu desejo e seu medo”, entretanto para ela, “o mundo da sexualidade da 

mulher mudou para sempre com o surgimento da revolução sexual feminista” (hooks, 2019: 128).  Biroli 

(2018), aponta, nesse sentido, que garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres são também 

uma forma de garantir que essas mulheres possam ter controle do seu próprio prazer. Já que permite que 

elas assumam o papel de sujeitos de suas próprias vontades e desejos sexuais e não atuem como meros 

receptáculos ou meios para a realização da vontade de outrem, mesmo que essa vontade exceda suas 

escolhas, e mesmo que isso ocorra dentro de um relacionamento afetivo e/ou sexual (BIROLI, 2018). A 

autora ainda argumenta que: 

Há correspondências entre o sexo aceitável e a maternidade respeitável, assim como 

entre o sexo reprovável e a maternidade que, vista como resultado de escolhas 

irresponsáveis e equivocadas, configura-se como um ônus que a mulher deve carregar 

por ter mantido relações sexuais fora do casamento ou de determinados padrões de 

afetividade. (Biroli, 2018: 136) 

Essa ideia também está associada com o fato de ser mais aceitável socialmente, o aborto em 

decorrência de um estupro ou nos casos em que oferecem risco de vida para a mãe ou então em que o 

quadro de saúde do feto seja incompatível com a vida, já que esses casos não envolvem diretamente a 

busca de prazer feminino e a gestação como algo indesejado para aquela mulher.  

Agatha, 16 anos: “Eu acho assim olha, se tu sabe que a criança vai nascer deficiente, 

vai viver a vida inteira em uma cama ou uma cadeira de rodas, vai sofrer, vai ser 

deformada, daí sim. Ou um estupro, tu vai ganhar aquela criança e tu vai olhar pra ela 

e lembrar do quanto tu sofreu.” 

No Brasil  mesmo considerado crime a interrupção voluntária da gravidez, exceto nos casos em 

que há risco iminente de morte para a mulher ou nos casos de estupro, desde os anos 1940, e nos casos 

em que o feto é anencéfalo ou inviável, desde 2012, pelos mais diversos motivos “o aborto é um evento 

frequente na vida reprodutiva das mulheres brasileiras” (Diniz et al.,, 2017: 654).  

Segundo dados da Pesquisa Nacional do Aborto do ano de 2016, foram entrevistas 2.002 

mulheres alfabetizadas entre 18 e 39 anos, dessas 13%, ou seja 251 mulheres já fizeram ao menos um 

aborto (Diniz; Medeiros; Madeiro, 2017). Aos 40 anos de idade, quase uma em cada cinco mulheres já 

fez aborto, entretanto o aborto é mais frequente em mulheres jovens, com 29% dos abortos ocorrendo 
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em idades que vão de 12 a 19 anos, 28% dos 20 aos 24 anos, caindo para abaixo de 13% a partir dos 25 

anos (Diniz; Medeiros; Madeiro, 2017). Ainda segundo essa pesquisa metade das mulheres abortaram 

utilizando medicamentos, sendo o misoprostol o mais frequente, e ainda metade das mulheres precisou 

ser internada para finalizar o aborto. Além disso, essa pesquisa mostrou que o aborto foi realizado por 

mulheres de todas as idades indicando ser um evento frequente há muitas décadas, por mulheres em 

relacionamentos estáveis ou não, que são mães atualmente, pertencentes a todos os credos, dos mais 

diferentes níveis educacionais, trabalhadoras ou não, de todas as classes sociais, de todas as raças e/ou 

etnias, em todas as regiões do país e em todos os tipos e tamanhos de municípios (Diniz; Medeiros; 

Madeiro, 2017).  

Já quando se trata de adolescentes, os dados são mais escassos porém um estudo realizado por 

Menezes et al., (2006) evidenciou que o aborto foi o desfecho referido da primeira gravidez de 16,7% 

das mulheres e 45,9% dos homens, relativamente a suas parceiras. Em outro estudo, realizado por Nunes 

et al., (2013), na cidade de Teresina/PI com 30 adolescentes que internaram em um hospital para realizar 

a curetagem uterina após um aborto, as autoras identificaram que, assim como no estudo de Diniz et al., 

(2017), o misoprostol foi utilizado por quase a totalidade das adolescentes para indução do aborto,  a 

medicação foi adquirida através de vendedoras(es) de farmácia, que também era a pessoa que orientava 

sobre o uso do mesmo. Após não conseguirem finalizar o aborto sozinhas, essas adolescentes buscam 

os hospitais por conta própria ou acompanhadas de duas mães ou amigas, mas somente após uma espera 

de aproximadamente oito horas, por considerarem esse período suficiente para apagar os vestígios do 

medicamento na vagina.  

Levando em consideração os dados apresentados, é inegável que o aborto clandestino é um 

problema de saúde pública que afeta mulheres de todas as faixas etárias, raças e/ou etnias e classes 

sociais porém apresenta maior incidência entre mulheres de baixa escolaridade e renda, pretas, pardas e 

indígenas (Diniz; Medeiros; Madeiro, 2017). Essa realidade não é uma realidade distante das 

adolescentes participantes dos grupos, em ambas escolas, elas relataram histórias de conhecidas, amigas, 

mães e cunhadas que fizeram ou tentaram fazer ao menos um aborto.  Infelizmente o fato de ser ilegal 

faz com que não haja, nos sistemas de informação de saúde brasileiros, nenhum dado sobre o aborto 

inseguro (Cardoso; Vieira; Saraceni, 2020). Cardoso et al., (2020), afirmam ainda que os dados 

disponíveis dizem respeito apenas aos óbitos e às internações por complicações do aborto no serviço 

público de saúde, e que segundo esses dados, as mulheres com maior risco de ir a óbito em decorrência 

de um aborto são “as mulheres de cor preta e as indígenas, de baixa escolaridade, com mais de 40 anos 

ou menos de 14, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste e vivendo sem união conjugal” (Cardoso et 

al.,, 2020: 11), o que evidencia a vulnerabilidade social, política e de saúde em que essas mulheres se 

encontram e que é agravada pela criminalização do aborto. 

Segundo dados do Center for Reproductive Rights (2020), setenta e quatro países têm 

atualmente leis que  permitem o acesso ao aborto. Na América Latina o aborto não é considerado crime 

em quatro países, Uruguai, Guiana, Guiana Francesa e Cuba. Os demais países contam com algumas 
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situações em que o aborto é descriminalizado, como no caso do Brasil e em outros como no caso do 

Suriname, Nicarágua e Honduras é proibido em todas as circunstâncias. Entretanto, conforme apontam 

Gilda Sedgh et al., (2016), é estimado que entre os anos de 2010 e 2014 tenham sido realizados 56 

milhões de abortos no mundo, e que 88% deles foram realizados em países em desenvolvimento, sendo 

inversamente proporcional a descriminalização. Nos países ricos, cuja maioria permite o aborto em 

qualquer situação, houve queda na taxa de abortamento voluntário em 19%, quando comparados com 

os números da década de 2000. As(os) autoras(es) apontam que a redução do número de abortos nesses 

países está diretamente relacionada com sua legislação amplamente permissiva e com os avanços na 

garantia dos demais direitos sexuais e reprodutivos, como o acesso à educação e à saúde sexual e 

reprodutiva para as mulheres (Sedgh et al.,, 2016). 

Assim, podemos afirmar que a criminalização do aborto não evita que as mulheres abortem e 

facilita que elas tenham complicações e até evoluam a óbito em decorrência de abortos realizados em 

condições precárias de assistência, portanto a atual política brasileira em relação ao aborto é nociva para 

as mulheres. Ao longo da discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos, algumas participantes foram 

se posicionando contrárias ou favoráveis a descriminalização do aborto, na escola 1 maioria das 

participantes se posicionou contrária à descriminalização, apresentando argumentos em sua maioria 

morais e religiosos, duas participantes discutiram utilizando argumentos favoráveis, porém, não se 

intitularam nem contrárias nem a favor. Já na escola 2 apenas duas participantes se mostraram contrárias 

a descriminalização do aborto, porém não se manifestaram ao longo da discussão e as demais 

participantes posicionaram-se favoráveis. 

Kaju, 16 anos: “É tipo eu, eu acho errado, mas eu acho que deveria ser legalizado 

por causa disso de que eu não posso escolher por todo mundo.” 

 Sobre essa questão Biroli (2014) afirma que a decisão individual sobre fazer ou não um aborto 

é uma decisão de caráter moral, na qual valores e crenças relevantes para cada indivíduo são ponderadas 

para chegar a uma decisão. Esses valores irão motivar uma mulher a manter uma gravidez inicialmente 

indesejada, ou que não se enquadre nas condições esperadas e adequadas para si e para as demais pessoas 

envolvidas, e também serão esses valores que irão motivá-la a interromper a gestação. Entretanto, por 

mais que questões morais estejam presentes nas decisões de cada mulher, o direito ao aborto não pode 

ser entendido dessa maneira. A participante evidencia essas questões em sua fala, ao afirmar que, 

considerando os seus próprios padrões morais, ela acha errado abortar, porém, ela também acredita que 

não pode decidir por todas as pessoas utilizando as suas próprias concepções. Assim, Biroli (2014), 

argumenta que justificativas de caráter moral não podem guiar decisões políticas e de saúde, visto que 

“o direito a decidir sobre manter ou não uma gravidez faz parte do direito a decidir sobre o próprio 

corpo, que por sua vez faz parte dos direitos individuais básicos” (Biroli, 2014: 43).  

 Como lembra hooks (2019), o início do movimento feminista nos Estados unidos se deu 

concomitantemente com a luta pelos direitos civis e com a libertação sexual, por esse motivo encontram-

se tão interligados ao lutar para que as mulheres fossem entendidas como sujeitos de direitos. Ainda, 

conforme aponta Ávila (2003), esse movimento deu origem aos questionamentos e ideias que 
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historicamente produziram o conceito de direitos reprodutivos e serviram de base para a construção de 

direitos sexuais, por essa ligação tão íntima são dois temas teoricamente indissociáveis, e de acordo com 

os relatos das participantes dos grupos focais, para elas são indissociáveis na prática também.   

 Durante a realização do bingo dos direitos sexuais e reprodutivos, o feminismo foi citado pelas 

participantes em ambos os grupos na discussão de diferentes direitos, entre eles o direito à participação 

na vida pública e política, o direito de ter relacionamentos baseados em igualdade e consentimento livre 

e o direito de decidir sobre ter ou não filhas(os) e ter informações e meios para tal. Contudo, foi possível 

perceber também que, de uma maneira geral, as participantes de cada grupo construíram percepções 

distintas sobre ele.  

 No grupo realizado na escola 1, a maioria das participantes apresentou uma ideia negativa do 

feminismo, pautada nas informações disseminadas na mídia e por grupos conservadores antifeministas. 

Foi possível perceber também que ao serem discutidos os direitos sexuais e reprodutivos que demarcam 

a equidade política, econômica e salarial entre mulheres e homens, as adolescentes consideram esses 

direitos de forma positiva, como algo importante para as mulheres. Porém, essa visão negativa do 

movimento aparecia intimamente atrelada a luta feminista pela legalização do aborto, conforme se pode 

perceber no diálogo abaixo. 

Pesquisadora: “Quem aqui se considera feminista?” 

[Gabi rapidamente eleva a mão esquerda e responde eu, as demais participantes 

ficam em silêncio, olhando para baixo.] 

Nego olha para Bê e Agatha, que estão ao seu lado e pergunta: “Vocês não?” 

Bê balança a cabeça negativamente e Agatha diz não. 

Pesquisadora: “Porque não gurias?” 

Agatha, 16 anos: “Tem algumas coisas que eu não concordo.” 

Pesquisadora: “Tipo?” 

Agatha, 16 anos: “O aborto.” 

[Conforme Gabi vai percebendo que nenhuma das suas colegas levanta a mão 

também, ela vai lentamente baixando seu braço.] 

Gabi, 16 anos: “Eu não concordo 100% com as ideias feministas, o aborto eu não 

concordo também.” 

 hooks (2019), faz uma análise muito rica acerca do movimento feminista e da sua relação com 

as pessoas que estão fora dele, que pode ser utilizada para auxiliar a compreender a postura dessas 

adolescentes em relação ao feminismo. A autora afirma que 

[...]dito de maneira simples, feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, 

exploração sexista e opressão. [...] Essa definição deixa implícito que todos os 

pensamentos e todas as ações sexistas são problemas, independentemente de quem os 

perpetua ser mulher ou homem, criança ou adulto. Também é ampla o suficiente para 

incluir a compreensão de sexismo institucionalizado sistêmico. [...] Sugere que, para 

compreender o feminismo, uma pessoa precisa necessariamente compreender o 

sexismo. (hooks, 2019: 17) 

 Para hooks (2019), a questão central para o esvaziamento da definição e luta feminista reside no 

fato de que uma parcela muito grande das pessoas, fora do movimento, não entende o sexismo ou não o 

vê como um problema. Para essas pessoas, o feminismo é traduzido sempre e apenas como uma questão 

de mulheres que buscam se igualar aos homens e que o fazem por serem ‘anti-homem’. Para a autora, a 

incompreensão sobre as políticas feministas reflete uma realidade: a maioria das pessoas aprende sobre 

feminismo através da mídia de massa patriarcal (hooks, 2019), a esse fator podemos acrescentar também 
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a reação dos movimentos conservadores que recrudesceram o discurso contra o movimento feminista e 

as suas conquistas recentes e também contra movimentos de minorias sexuais (Biroli, 2018). Assim, 

essas adolescentes também aprendem o que é feminismo no discurso que ouvem na igreja, na opinião 

das pessoas que elas seguem nas redes sociais, nas fotos e vídeos encaminhados aos seus celulares, no 

discurso do Presidente da República, de seu governo e em todos os outros dispositivos que exercem 

pedagogia. 

 Considerando essas questões, o feminismo que chega até as pessoas fora do movimento 

feminista, geralmente é um feminismo ilustrado por mulheres engajadas em igualdade de gênero, 

igualdade salarial, e pelo maior comprometimento e responsabilização dos homens com o cuidado dos 

filhos e da casa (hooks, 2019). Porém considerando que vivemos em uma ‘cultura cristã’, muitas pessoas 

continuam acreditando que Deus ordenou que as mulheres fossem subordinadas aos homens, isso fica 

explícito em uma fala da atual ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, no 

ano de 2019 “dentro da minha concepção cristã, a mulher, sim, no casamento é submissa ao homem e 

isso é uma questão de fé” (Barbiéri, 2019). Conforme aponta hooks (2019: 18) “ainda que multidões de 

mulheres tenham entrado no mercado de trabalho, ainda que várias mulheres sejam chefes e arrimo de 

família, a noção de vida doméstica que ainda domina o imaginário da nação é a de que a lógica da 

dominação masculina está intacta, seja o homem presente em casa ou não”. 

 Podemos afirmar que muito foi produzido teoricamente pelas pensadoras feministas e muito foi 

modificado na sociedade em relação a algumas práticas sociais sexistas. Porém, conforme discute hooks 

(2019), não é que necessariamente grande parcela da sociedade rejeitou a mensagem feminista 

progressista, o fato é que muitas vezes essa mensagem e esses avanços nem chegaram até essas pessoas, 

assim, a autora afirma que o discurso feminista tornou-se ao longo dos anos um discurso privilegiado e 

disponível para uma parcela menor da população.  

 Nesse ponto cabe ressaltar o posicionamento das participantes do grupo realizado na escola 2 

em relação ao feminismo, duas participantes relataram não conhecer o movimento, dessas uma disse 

que não se considerava feminista. Todas as demais participantes declararam ser feministas, elas 

reconhecem a importância do feminismo no avanço dos direitos femininos e também na conquista de 

relações mais saudáveis entre homens e mulheres.  

 Nesse sentido, hooks (2019), novamente faz uma afirmação que é muito pertinente para analisar 

a conduta dessas adolescentes, nas palavras da autora: 

Feministas são formadas, não nascem feministas. Uma pessoa não se torna defensora 

de políticas feministas simplesmente por ter o privilégio de ter nascido do sexo 

feminino. Assim como todas as posições políticas, uma pessoa adere às políticas 

feministas por escolha e ação. Quando mulheres se organizaram para, juntas, 

conversar sobre questões relacionadas ao sexismo e à dominação masculina, elas 

foram claras quanto ao fato de que as mulheres eram tão socializadas para acreditar 

em pensamentos e valores sexistas quanto os homens. A diferença está apenas no fato 

de que os homens se beneficiaram mais do sexismo do que as mulheres e, como 

consequência, era menos provável que eles quisessem abrir mão dos privilégios do 

patriarcado. Antes que as mulheres pudessem mudar o patriarcado, era necessário 

mudar a nós mesmas; precisávamos criar consciência. (hooks, 2019: 25) 
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 Dessa forma, muitas questões que podem ter interpelado as adolescentes do grupo 2 a se 

considerarem feministas podem não ter interpelado as adolescentes do grupo 1, questões relacionadas 

com as suas vivências, experiências, referências e acesso às informações refletem no posicionamento 

dessas meninas. Entretanto, a visão moralista e religiosa em relação aos direitos sexuais e reprodutivos 

e em especial ao aborto tem afastado algumas dessas adolescentes do feminismo, assim a potência da 

discussão desses direitos com as adolescentes reside naquilo que Kaju apontou em relação ao aborto 

mas que pode ser extrapolado para todos os demais direitos “eu acho errado, mas eu acho que deveria 

ser legalizado por causa disso de que eu não posso escolher por todo mundo” (Kaju, 16 anos). Lutar 

pelos direitos sexuais e reprodutivos é lutar por direitos que talvez, nós enquanto sujeitos não venhamos 

a utilizar, mas que sua existência garanta que muitas outras mulheres, com histórias, trajetórias e 

necessidades diferentes das nossas sejam contempladas e respeitadas através deles.  

 Assim como apontam diversas pensadoras feministas que já citamos nesse texto (Ávila, 2003; 

Biroli, 2018; Corrêa & Petchesky, 1996; Hooks, 2019), o direito ao aborto é apenas um dos direitos 

reprodutivos, e é equivocado pensarmos que exista uma hierarquia entre eles. Cada direito sexual e 

reprodutivo têm a sua importância para a garantia da autonomia das mulheres em relação aos seus 

corpos. hooks (2019), ainda afirma que para efetivamente construirmos um movimento feminista de 

base popular os direitos sexuais e reprodutivos precisarão ser pauta central, “se as mulheres não têm o 

direito de escolher o que acontece com nosso corpo, arriscamos renúnciar direitos em outras áreas da 

vida” (hooks, 2019: 54). Por esse motivo, para a autora, a questão geral dos direitos sexuais e 

reprodutivos no feminismo deve preceder qualquer outra questão (hooks, 2019). 

Considerações Finais 

 A partir dos movimentos produzidos nessa pesquisa que contou com a participação de quatorze 

adolescentes, treze do gênero feminino e um do gênero masculino, com média de idade de dezessete 

anos e provenientes de classes populares, foi possível identificar que nas escolas em que se realizou os 

grupos, as meninas parecem ter um maior interesse em discutir temas relacionados com suas vidas, 

saúde e sexualidade. A produção das masculinidades e feminilidades e as relações que elas estabelecem 

com o autocuidado e o cuidado com outras pessoas em nossa sociedade, tem relação direta com o 

entendimento de que os temas discutidos nesse artigo são assunto de mulheres para mulheres. 

 Além disso, foi possível identificar que as participantes de uma maneira geral desconhecem seus 

próprios direitos sexuais e reprodutivos, tanto pelo fato de a discussão de direitos ser uma discussão 

muitas vezes distante da realidade das pessoas provenientes de classes populares, e de que as(os) 

adolescentes não serem entendidos como sujeitos de direitos por estarem ainda sob a tutela de uma(um) 

adulto responsável, quanto pelo fato de que a sexualidade não é abordada com essa população a partir 

do discurso do direito e dos prazeres mas sim pela perspectiva biológica, de promoção da saúde e 

prevenção de doenças. 

 Entretanto, as adolescentes parecem associar os direitos sexuais e reprodutivos a dois direitos 
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mais amplos, o direito de ter relações sexuais sem a intenção de ter filhos(as) e o direito de poder ter 

relações sexuais sem a necessidade de um relacionamento afetivo prévio. O direito que mais gerou 

discussão foi o direito de decidir sobre ter ou não filhas(os) e ter informações e meios para tal que para 

as participantes remeteu diretamente ao direito ao aborto.  

 O aborto foi amplamente discutido pelas participantes mobilizando opiniões favoráveis e 

contrárias a esse direito. As opiniões contrárias relacionaram-se intimamente com os discursos 

moralistas, conservadores e religiosos difundidos por diferentes instituições sobre esse tema, já as 

opiniões favoráveis compreendem o aborto como sendo o direito que garante a autonomia às mulheres 

sobre o próprio corpo e também como uma possibilidade de cuidado e atenção à saúde das mulheres. 

 Também diretamente relacionada com a discussão sobre o aborto esteve presente a discussão 

sobre o feminismo, que demonstrou que algumas participantes não têm conhecimento acerca das pautas 

e teorias do movimento, e que muitas não se consideram feministas por entender o feminismo como 

algo de sentido negativo. Ao passo que, outras participantes têm conhecimento mais aprofundado do 

movimento e compreendem a sua importância na luta e na garantia dos seus direitos sexuais e 

reprodutivos. 

 Por fim, porém sem a intenção de dar como encerrada a discussão dessa temática apontamos a 

potência da realização de atividades de educação para a(s) sexualidade(s) com adolescentes utilizando 

a temática dos direitos sexuais e reprodutivos como mobilizadores do pensamento para discutir questões 

relacionadas aos corpos, gêneros, sexualidades de uma forma menos prescritiva e mais voltada para as 

vivências das(os) adolescentes. Além de também se constituirem enquanto estratégias para 

problematizar outras questões como o feminismo e os direitos humanos, aproximando as discussões 

acadêmicas do dia-a-dia das adolescentes e possibilitando a (re)construção de saberes e práticas sobre 

esses conceitos. 

Referências 
ALTMANN, Helena. (2003). "Orientação sexual em uma escola: recortes de corpos e de gênero". 

Cadernos Pagu, n. 21, 281-315, out. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/cpa/n21/n21a12.pdf>. 

Acesso em: < 04 abr. 2020.  

AMARBRASIL. (2016). Investigação de paternidade: AMARBRASIL busca soluções. Disponível em: 

<http://www.amarbrasil.org.br/2016/04/24/investigacao-de-paternidade-amarbrasil-busca-solucoes/>. 

Acesso em: 10 jun. 2020. 

BARBIÉRI, Luiz Felipe. (2019). Damares diz que na “concepção cristã” mulher deve ser “submissa” 

ao homem no casamento. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/16/damares-

diz-que-em-sua-concepcao-crista-mulher-deve-ser-submissa-ao-homem-no-casamento.ghtml>. Acesso 

em: 09 jun. 2020. 

ÁVILA, Maria Betânia. (2003). "Direitos sexuais e reprodutivos: desafios para as políticas de saúde". 

Cad. Saúde Pública, n. 19, 2: 465-469. Disponível em: < 



152 

 

https://www.scielo.br/pdf/csp/v19s2/a27v19s2.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2020. 

BIROLI, Flávia. (2014). "Autonomia e justiça no debate sobre aborto: implicações teóricas e políticas". 

Revista Brasileira de Ciência Política, n. 15, 37-68, set-dez. Disponível em: < 

https://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n15/0103-3352-rbcpol-15-00037.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2020. 

BIROLI, Flávia. (2018). "Aborto, sexualidade e autonomia." In: BIROLI, Flávia. Gênero e 

desigualdades: os limites da democracia no Brasil. 1ed. São Paulo: Boitempo. p. 133-170. 

CARDOSO, Bruno Batista; VIEIRA, Fernanda Morena dos Santos Barbeiro & SARACENI, Valeria. 

(2020). "Aborto no Brasil: o que dizem os dados oficiais?". Cadernos de Saúde Pública, n. 36, 1: p. 01-

13, fev. Disponível em: < https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2020001305001&tlng=pt>. Acesso em: 15 jun. 2020. 

CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS. (2020). The World’s Abortion Laws. Center for 

Reproductive Rights. Disponível em: <https://reproductiverights.org/worldabortionlaws>. Acesso em: 

06 jun. 2020. 

CORRÊA, Sonia & PETCHESKY, Rosalind. (1996). "Direitos sexuais e reprodutivos: uma perspectiva 

feminista". Physis: Revista de Saúde Coletiva, n. 6, 1/2: p. 147-177. 

DAL’IGNA, Maria Clara. (2014). “Grupo focal na pesquisa em educação: passo a passo teórico-

metodológico”. In: MEYER, Dagmar Elizabeth Estermann & PARAÍSO, Marlucy Alves. Metodologias 

de pesquisas pós-críticas em educação. 2 ed. Belo Horizonte: Mazza Edições. p. 197-219. 

DINIZ, Debora. (2013). Três gerações de mulheres. In:  PINSKY, Carla Bassanezi & PEDRO, Joana 

Maria. Nova História das mulheres no Brasil. 1 ed. São Paulo: Contexto. p. 313-332 

DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo & MADEIRO, Alberto. (2017). "Pesquisa Nacional de Aborto 

2016". Ciencia e Saude Coletiva, n. 22, 2: p. 653-660. Disponível em: < 

https://www.scielo.br/pdf/csc/v22n2/1413-8123-csc-22-02-0653.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2020. 

FOUCAULT, Michel. (1988). História da sexualidade I: A vontade de saber. 15 ed. Rio de Janeiro: 

Edições Graal. 

FOUCAULT, Michel. (1997). Resumo dos cursos do collège de France (1970 - 1982). Rio de Janeiro: 

Zahar 

FOUCAULT, Michel. (2006). Ditos & Escritos IV: estratégia, poder-saber. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária. 

Das, M., Nunes, D., Madeiro, A., & Diniz, D. (2013). Histórias de aborto provocado entre adolescentes 

em Teresina, Piauí, Brasil. 

FURLANI, Jimena. (2011). “Educação sexual para a adolescência - Anos finais do ensino fundamental 

e ensino médio”. In. FURLANI, Jimena. Educação sexual na sala de aula: relações de gênero, 

orientação sexual e igualdade étnico-racial numa proposta de respeito as diferenças. Belo Horizonte - 

MG: Autêntica, p. 139-166. 

HAMPE, Fernanda. (2016). "Sejamos tod@s feministas: interseccionalidade, educação e direitos 

humanos". In: SILVA, Fabiane Ferreira da & BONETTI, Alinne de Lima. Gênero, Interseccionalidades 



153 

 

e Feminismos: desafios contemporêneos para a Educação. 1 ed. São Leopoldo: Oikos. p. 17-32. 

HEILBORN, Maria Luiza. (2012). "Por uma agenda positiva dos direitos sexuais da adolescência". 

Psicologia Clínica, n. 24, 1: p. 57-68. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pc/v24n1/05.pdf>. 

Acesso em: 03 abr. 2020. 

HOOKS, bell. (2019). O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. 8 ed. Rio de Janeiro: 

Rosa dos Tempos. 

CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. (2015). Pai presente e certidões.  Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/conteudo/destaques/arquivo/2015/04/b550153d316d6948b61dfbf7c07f13ea.pdf:. 

Acesso em: 28 abr. 2020. 

LAQUEUR, Thomas. (2001). Inventando o Sexo corpo e gênero dos gregos a Freud. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará. 

LEITE, Vanessa. (2012). A sexualidade adolescente a partir de percepções de formuladores de políticas 

públicas: refletindo o ideário dos adolescentes sujeitos de direitos. Psicologia Clínica, n. 24, 1: p. 89-

103. Disponível em: < https://www.scielo.br/pdf/pc/v24n1/07.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2020. 

LOURO, Guacira Lopes. (1997). Gênero, sexualidade e educação. Uma perspectiva pós-estruturalista. 

1 ed. Petrópolis: Vozes. 

LOURO, Guacira Lopes. (2019). "Pedagogias da sexualidade". In: LOURO, Guacira Lopes. O corpo 

educado: pedagogias da sexualidade. 4 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora. p. 07-42. 

MACEDO, Juliana Lopes de. (2007). "Direitos sexuais e reprodutivos sob a ótica da antropologia". In: 

FLEISCHER, Soraya;  SCHUCH, Patrice & FONSECA, Cláudia. Antropólogos em ação: experimentos 

de pesquisa em direitos humanos. Porto Alegre : Editora da UFRGS. p. 77-90. 

MIGUEL, Luis Felipe. (2012). "Aborto e democracia". Estudos Feministas, n. 20, 3: p. 657-672. 

Disponível em: < https://www.scielo.br/pdf/ref/v20n3/04.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2020. 

NUNES, Maria das Dores; MADEIRO, Alberto & DINIZ, Debora. (2013). "Histórias de aborto 

provocado entre adolescentes em Teresina, Piauí, Brasil". Ciência e Saúde Coletiva, v. 18, 8: p. 2311-

2318. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/csc/v18n8/15.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2020. 

OZELLA, Sérgio & AGUIAR, Wanda Maria Junqueira de. (2008). "Desmistificando a concepção de 

adolescência". Cadernos de Pesquisa, n. 38, 133: p. 97-125. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/pdf/cp/v38n133/a05v38n133.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2020. 

MENEZES, Greice Maria de Souza; AQUINO, Estela Maria Motta Lima Leão de & SILVA, Diorlene 

Oliveira da. (2006). "Aborto provocado na juventude: desigualdades sociais no desfecho da primeira 

gravidez". Cad. Saúde Pública, n. 22, 7: p. 1431-1446, jul. Disponível em: < 

https://www.scielo.br/pdf/csp/v22n7/08.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2020. 

QUADRADO, Raquel Pereira. (2013). “A adolescência como uma construção sócio-cultural e 

histórica”. In: RIBEIRO, Paula Regina Costa & QUADRADO, Raquel Pereira. Corpos, gêneros e 

sexualidades: questões possíveis para o currículo escolar. (Caderno pedagógico - anos finais). 3 ed. 



154 

 

Rio Grande: Editora da FURG. p. 11-15.  

Ribeiro, Paula Regina Costa. (2013). "A sexualidade e o discurso biológico". In: RIBEIRO, Paula 

Regina Costa & QUADRADO, Raquel Pereira. Corpos, gêneros e sexualidades: questões possíveis 

para o currículo escolar. (Caderno pedagógico - anos finais). 3 ed. Rio Grande: Editora da FURG. p. 

35-38. 

SAMPAIO, Paula Faustino. (2015). "Aborto". In: COLLING, Ana Maria & TEDESCHI, Losandro 

Antônio. Dicionário Crítico de Gênero. Dourados:  Ed. UFGD. p. 16-21. 

SEDGH, Gilda, et al., (2016). "Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and 

subregional levels and trends". The Lancet, n. 388, 10041: p. 258-267. Disponível em: 

<https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2816%2930380-4>. Acesso em: 10 

jun. 2020. 

TONELI, Maria Juracy Filgueiras. (2004). "Direitos sexuais e reprodutivos: algumas considerações 

para auxiliar a pensar o lugar da psicologia e sua produção teórica sobre a adolescência". Psicologia & 

Sociedade, n. 16, 1:p. 151-160. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0102-71822004000100013>. 

Acesso em: 22 abr. 2020. 

WAS -  WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH. (2014). Declaração dos Direitos Sexuais. 

Disponível em: <https://worldsexualhealth.net/wp-content/uploads/2013/08/DSR-Portugese.pdf>. 

Acesso em: 03 mar. 2020. 

WEEKS, Jeffrey. (2019). "O corpo e a sexualidade". In: LOURO, Guacira Lopes. O corpo educado: 

pedagogias da sexualidade. 4 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora. p. 43–104. 

  



155 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao revisitar os encontros dos grupos focais realizados nas escolas e os materiais neles 

produzidos, com o objetivo de responder ao meu problema de pesquisa, me propus a conhecer 

e problematizar as concepções de adolescentes sobre adolescência, sobre saúde e sobre direitos 

sexuais e reprodutivos. E também conhecer as vivências dessas(es) adolescentes em relação a 

sua adolescência, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, além disso busquei problematizar 

como os marcadores sociais da diferença, produziram as vivências e percepções acerca dos 

temas da minha pesquisa, bem como busquei conhecer como as escolas têm abordado essas 

questões.  

 Ao contrário do que esperava quando escrevi o projeto, os meus grupos não foram 

mistos no que diz respeito ao gênero, as participantes foram massivamente do gênero feminino, 

o que pode ser considerado ao mesmo tempo uma limitação da minha pesquisa e uma potência. 

Uma limitação pois não pude olhar para os temas através do óculo das masculinidades, ou até 

mesmo, entender como se dá a construção das masculinidades em relação aos temas da minha 

pesquisa. Mas uma potência, pois os grupos focais se configuraram enquanto um espaço seguro, 

predominantemente ou totalmente feminino, que inspirou a confiança para que as participantes 

pudessem falar sobre seus sentimentos e suas experiências, mesmo aquelas que lhes causavam 

dor. 

 Assim, a adolescência para essas adolescentes se configura enquanto uma fase marcada 

pelo aumento da responsabilidade e ao mesmo tempo pelo aumento da liberdade. Porém as 

participantes apresentaram vivências limitadas por questões relacionadas com a socialização de 

gênero, com a cultura do estupro e com a violência sexual.  

No que diz respeito aos entendimentos das participantes dos grupos focais acerca da 

saúde, pude perceber que para elas a saúde é basicamente a ausência de doenças. É a doença 

que mobiliza o entendimento e as práticas de saúde dessas adolescentes, práticas essas que, para 

a maioria delas, estão diretamente relacionadas com uma série de hábitos e atitudes individuais 

que devem ser tidos e mantidos para que a saúde seja mantida. Porém, algumas participantes 

demonstraram entender a saúde como dependente da “qualidade de vida” das pessoas, ou seja, 

de que elas tenham condições minimamente adequadas de vida, no que diz respeito a renda, 

emprego, alimentação, lazer e segurança. Talvez pelo próprio tema dos grupos focais já fazer 

essa associação, ou talvez por esse tema ser o mais abordado nas atividades de educação em 

saúde nas escolas, as adolescentes ao discutirem saúde relacionaram diretamente com a 

discussão das IST.  
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Já no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos, foi possível identificar que as 

participantes, de uma maneira geral, desconhecem seus próprios direitos sexuais e reprodutivos, 

porém ao serem convidadas a pensar sobre esses direitos, essas adolescentes os relacionaram 

com o direito ao aborto e com o feminismo. Sendo esses dois temas os que mais mobilizaram 

a discussão e dividiram as opiniões das participantes. 

A partir dos movimentos produzidos nessa dissertação foi possível identificar que os 

marcadores sociais da diferença são constituintes das identidades das participantes da pesquisa. 

Assim, as percepções de adolescência, saúde e direitos sexuais e reprodutivos são construídas 

a partir dos marcadores sociais da diferença. A análise desses marcadores se fez importante 

para que se pudesse entender como essa dinâmica se deu entre as participantes dos grupos focais 

com os demais temas da pesquisa. 

 Além disso, através dos encontros foi possível perceber que a instituição escolar não se 

congura como um espaço que serve apenas para difundir informações ditas científicas, a escola 

se ocupa em ensinar formas se ser e viver às adolescentes, ensina sobre saúde, sobre 

sexualidade, sobre gênero e sobre muitos outros temas. Esses ensinamentos acontecem em 

todos os momentos, não apenas naqueles ditos “pedagógicos”, como se pôde perceber em 

relação a distribuição de preservativos na Escola 2. Talvez resida aqui a potência do meu estudo, 

demonstrar que a escola ensina muito mais do que português, matemática, história, geografia, 

ciências... é demonstrar que a escola está inserida no “mundo” e que tem o compromisso social 

de ajudar a tranformar esse “mundo” em um lugar melhor, mais plural e diverso, mais respeitoso 

e livre, que possibilite que mais vidas possam ser vividas dentro e fora do currículo, como 

afirma Paraíso (2018b). Através desse estudo, foi possível identificar a importância de que as 

temáticas da adolescência, da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos sejam abordadas de 

maneira ampliada, menos prescritiva e medicalizada e promovendo uma educação para as 

sexualidades que leve em conta os direitos sexuais e reprodutivos. 

 Importante pontuar, neste momento que, as análises que fiz dos dados que produzi são 

resultados dos caminhos que percorri até aqui, portanto, elas não têm a pretensão de serem 

afirmações definitivas e inquestionáveis, bem como as “conclusões” que faço nesse capítulo 

não pretendem ser “conclusivas” já que meu intuito foi apresentá-las enquanto reflexões sobre 

as adolescências femininas, atravessadas pelos marcadores sociais da diferença: gênero, raça e 

classe, sobre a saúde e sobre os direitos sexuais e reprodutivos.  

  Para finalizar, penso que o espaço dos grupos focais foi potente para que as participantes 

pudessem ser apresentadas a temas que talvez elas não teriam contato nesse momento de suas 

vidas. E também para que percebessem que temas já conhecidos delas poderiam ter outra forma 
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de serem abordados, e para que, nesse movimento elas tivessem a possibilidade de ouvir, falar, 

refletir, construir, desconstruir e reconstruir conhecimentos sobre os temas da pesquisa. Foi 

especialmente importante na Escola 2, já que muitas participantes com histórias e traumas 

parecidos puderam dar voz às suas próprias questões enquanto ouviam e ajudavam alguma outra 

colega de grupo.  

 Eu “encerro” essa dissertação com algumas “respostas” e outras perguntas, sobre as 

respostas eu dissertei neste capítulo, e sobre as novas perguntas dissertarei no próximo. 
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8 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 Pretendia ao longo do ano de 2020, além de produzir os manuscritos que compõe essa 

dissertação, retornar às escolas para apresentar os resultados da pesquisa para a equipe diretiva, 

bem como traçar estratégias para discutí-los com as(os) estudantes. Entretanto, considerando o 

cenário sanitário em que nos encontramos nesse ano, o referido retorno não foi possível, porém, 

pretendo realizá-lo tão logo seja seguro.  

 Considerando que mesmo após os três manuscritos apresentados nessa dissertação, 

ainda há material para ser analisado, e discutido, pretendo participar do VII Simpósio 

Internacional Desigualdades, Direitos e Políticas Públicas: saúde, corpos e poder no cenário 

latino-americano, e apresentar alguns resultados da minha pesquisa neste evento on-line.  

 Além disso, conforme citei anteriormente, ao finalizar essa dissertação alguns outros 

questionamentos surgiram em consonância com os movimementos teóricos e pessoais que fiz 

ao longo do últimos dois anos. 

 Em outubro do ano de 2019 ingressei no Curso de Fisioterapia como professora 

substituta nas disciplinas de Anatomia Palpatória, Fisioterapia em Gerontologia e de 

Fisioterapia na Saúde Coletiva. As vivências enquanto professora, principalmente de 

Fisioterapia na Saúde Coletiva, associadas às vivências do grupo Nós: adolescência, saúde e 

direitos sexuais e reprodutivos, me levaram a questionar sobre qual saúde ensinamos nos cursos 

de graduação em saúde? Sobre qual saúde nossas(os) alunas(os) falam quando falam em saúde? 

Qual saúde elas(es) aprendem a tratar? O que ensinamos sobre gênero, sexualidade e direitos 

sexuais e reprodutivos para nossas(os) alunas(os) nos cursos de graduação na área da saúde? A 

saúde que ensinamos na graduação abrange as especificidades de gênero, de sexualidades e leva 

em consideração os direitos sexuais e reprodutivos? 

 Além disso, me questiono também como todas essas questões citadas acima são 

operacionalizadas nas ações de educação permanente em saúde ofertadas para as(os) 

profissionais de saúde da atenção básica, que são aquelas(es) que têm contato mais próximo 

com a população? E mais do que isso, como essas(es) profissionais abordam a temática da 

saúde, do gênero, da sexualidade, dos direitos sexuais e reprodutivos nas atividades de educação 

em saúde propostas por elas(es) para a população?  

 Considero importante fazer essas perguntas para entender como essas temáticas 

perpassam a área da saúde, nos corpos das(os) suas(es) profissionais e assim ganham local 

“autorizado” de fala nos outros espaços. Penso que todas elas precisam ser amadurecidas para 

que então possam, no futuro, ganhar vida enquanto problema de pesquisa para meu projeto de 
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doutorado, por ora elas precisavam sair dos meus pensamentos e demarcarem seu espaço em 

um “papel”. 
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APÊNDICE A - Formulário de pesquisa  

 

 

DADOS PESSOAIS E SOCIOECONÔMICOS 

 
Nome:____________________________________________________________________________ 

Escola em que estuda:_______________________________________________________________ 

Gênero:_______________________________ Data de Nascimento:_____________________ 

Cor/Raça:( ) Branca ( )Preta ( )Parda ( )Indígena ( )Amarela Renda Mensal:____________________ 

Situação Conjugal:_______________________ Ocupação:_________________________________  

Endereço:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Com quem mora: ( )Mãe e Pai ( )Mãe ( )Pai ( )Avós ( )Outros. Se você marcou outros, especifique: 

__________________________________________________________________________________ 

Ocupação mãe e pai ou responsáveis:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Escolaridade mãe e pai ou responsáveis:________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Renda Total Familiar Mensal (soma dos rendimentos de todos os moradores da sua casa por mês): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tem acesso à internet na sua casa? ( )Sim ( )Não. 

Você tem celular? ( )Sim ( )Não. Nele você tem acesso à internet? ( )Sim ( )Não. 

Quantos celulares tem na sua casa? ___________________________________________________ 

 

 

OBRIGADA PELA COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE B - Termo de instituição coparticipante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

As pesquisadoras RAQUEL CRISTINA BRAUN DA SILVA E FABIANE 
FERREIRA DA SILVA responsáveis pela execução da pesquisa intitulada SAÚDE, 
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS SOB A ÓTICA DE ADOLESCENTES 
solicitam autorização para realização da referida pesquisa nesta instituição, que em 
caso de aceite passa a ser coparticipante do projeto. A autorização fica condicionada 
à prévia aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unipampa (Prédio 
Administrativo da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana - BR 472, Km 
592 - Uruguaiana - RS - telefones: (55) 3911 0200 - Ramal: 2289 (55) 3911 0202, (55) 
8454 1112  - e-mail: cep@unipampa.edu.br) devidamente registrado junto à Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS), respeitando a legislação em vigor sobre 
ética em pesquisa em seres humanos no Brasil (Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde n° 466/12 e regulamentações correlatas). 
Em resposta a solicitação: 
Eu, ________________________________________________, ocupante do cargo 
de ____________________           __ na _____________________________, autorizo 
a realização nesta instituição a pesquisa SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E 
REPRODUTIVOS SOB A ÓTICA DE ADOLESCENTES, sob a responsabilidade das 
pesquisadoras Raquel Cristina Braun da Silva e Fabiane Ferreira da Silva, tendo como 
objetivo primário conhecer e problematizar as percepções sobre saúde, direitos 
sexuais e reprodutivos de adolescentes. 

Afirmo que fui devidamente orientada(o) sobre a finalidade e objetivos da 
pesquisa, bem como sobre a utilização de dados exclusivamente para fins científicos 
e que as informações a serem oferecidas para as pesquisadoras serão guardadas 
pelo tempo que determinar a legislação e não serão utilizadas em prejuízo desta 
instituição e/ou das pessoas envolvidas, inclusive na forma de danos à estima, 
prestígio e/ou prejuízo econômico e/ou financeiro. Além disso, durante ou depois da 
pesquisa é garantido o anonimato dos sujeitos e sigilo das informações. 

Esta instituição está ciente de suas co-responsabilidades como instituição co-
participante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da 
segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela recrutados, dispondo da 
infraestrutura necessária para tal. 

Uruguaiana, __       de __             _ de 2018. 
___________________________________________________ 

Assinatura do responsável e carimbo e ou CNPJ da instituição co-participante 
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APÊNDICE C -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO       

 

      

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos Sob a Ótica de Adolescentes. 

Pesquisador responsável: Fabiane Ferreira da Silva. 

Pesquisadores participantes: Raquel Cristina Braun da Silva, Helter Luiz da Rosa Oliveira, Tatiane 

Motta da Costa e Silva. 

Instituição: Universidade Federal do Pampa - Unipampa 

Telefone celular do pesquisador para contato (inclusive a cobrar): (55) 996281565 (Fabiane); (55) 

981703026 (Raquel). 

 

 A(o) _______________________________________________________, adolescente sob sua 

responsabilidade está sendo convidada(o) a participar, como voluntária(o), em uma pesquisa, intitulada 

ADOLESCÊNCIA, SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS SOB A ÓTICA DE 

ADOLESCENTES, cujos dados produzidos serão utilizados para a realização de uma DISSERTAÇÃO 

DE MESTRADO, que tem por objetivo conhecer e problematizar as percepções sobre saúde, direitos 

sexuais e reprodutivos de adolescentes, ou seja, conhecer e compreender as questões que envolvem o 

que ela(e) compreende como saúde, direitos sexuais e reprodutivos. A referida pesquisa justifica-se pela 

necessidade da realização de estudos que problematizem a concepção de saúde e de direitos sexuais e 

reprodutivos de adolescentes, pois o reconhecimento, o amplo conhecimento e o acesso a estes direitos 

são fundamentais para promover saúde e cidadania a estas(es) jovens. O estudo será coordenado pela 

Profª. Drª. Fabiane Ferreira da Silva, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências: Química da Vida e Saúde, da UNIPAMPA e as atividades serão conduzidas por Raquel 

Cristina Braun da Silva, discente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química 

da Vida e Saúde.   

 Por meio deste documento e a qualquer tempo o você poderá solicitar esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar. Também poderá retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento, sem sofrer qualquer tipo de penalidade ou prejuízo. 

  Após ser esclarecida(o) sobre as informações a seguir, no caso de permitir que a(o) adolescente 

participe do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra 

será arquivada pela pesquisadora responsável.  

 Caso concorde, a(o) adolescente será convidada(o) a comparecer na escola que estuda, em data 

e horário combinados com a pesquisadora. Nestes dias, será realizado um grupo contando com a 

participação da(o) estudante e de outras(os) alunas(os) que cursam o segundo ano na mesma escola. Os 

encontros terão duração de aproximadamente uma hora e meia e serão realizados de forma semanal, ao 
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longo de quatro semanas. Nestes encontros iremos conversar sobre o tema do estudo - saúde, diretos 

sexuais e reprodutivos - de forma livre e aberta, sem medo ou vergonha de nos expressarmos. Estes 

encontros terão gravação de áudio e vídeo, que serão utilizados apenas para a análise dos dados 

produzidos pelos grupos. 

 Nesta pesquisa, com ajuda da(o) estudante, espera-se conhecer a percepção de adolescentes que 

estejam cursando o ensino médio, no município de Uruguaiana, sobre saúde e  compreender os fatores 

que estão associados a forma como estas(es) jovens cuidam da sua saúde. Também espera-se conhecer 

o que estas(es) adolescentes compreendem como direitos sexuais e reprodutivos e como percebem estes 

direitos nas suas vidas.  

 Os riscos que envolvem a participação da(o) adolescente no grupo são mínimos. Caso a(o) 

adolescente sinta-se envergonhada(o) ou desconfortável para conversar sobre algum assunto que surja 

durante os encontros, ela(e) poderá apenas observar, falando somente  quando for de sua vontade. Se 

esse desconforto persistir e a(o) participante poderá deixar o grupo, sem nenhum prejuízo para ela(e) ou 

para sua escola. 

Como benefícios da participação da(o) estudante na pesquisa, citamos a possibilidade de 

ampliação dos seus conhecimentos e percepções sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos, o acesso 

a informações sobre os temas e a possibilidade de debate sobre os mesmos. O que poderá possibilitar 

que a(o) adolescente repense suas posturas em relação ao tema discutido e (re)elabore novas 

compreensões a partir dos debates, consensos e opiniões divergentes presentes no grupo. Além disso, 

ela(e) irá contribuir com a ampliação do campo teórico sobre adolescências e saúde, direitos sexuais e 

reprodutivos, e auxiliar em futuras pesquisas científicas voltadas para esta população. Os resultados 

obtidos por este estudo poderão trazer alguns benefícios para a escola em que a(o) adolescente estuda, 

como a possibilidade de auxiliar no planejamento de atividades que gerem a reflexão sobre estes temas 

de forma significativa as(aos) estudantes. 

Para que a(o) adolescente participe deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. Os gastos em alimentação e material didático necessários para a 

participação da(o) estudante na pesquisa serão assumidos pelas pesquisadoras. 

É importante salientar que os encontros serão um espaço protegido, ou seja, tudo que for 

discutido durante o grupo não poderá ser comentado fora deste espaço, por nenhuma(um) das(os) 

participantes. Com intuito de manter o sigilo sobre as informações, o nome da(o) adolescente, bem como 

o da escola em que o grupo foi realizado não será divulgado em momento algum. Os dados produzidos 

durante a pesquisa serão armazenados pela pesquisadora responsável. Os resultados poderão ser 

divulgados em eventos e publicações científicas, entretanto, serão mostrados apenas os resultados 

obtidos como um todo, sem revelar qualquer informação que esteja relacionada com a privacidade da(o) 

adolescente. 

Após a conclusão da pesquisa, será dado um retorno à escola onde realizou-se o estudo sobre os 

principais resultados produzidos nos encontros, e possíveis formas de abordar a temática da saúde e dos 
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direitos sexuais e reprodutivos, através de palestras com a equipe da escola, estudantes e familiares.

  

Havendo qualquer dúvida você poderá realizar uma ligação a cobrar para o número da 

coordenadora da pesquisa Fabiane - (55) 996281565 ou para a discente Raquel - (55) 981703026 ou 

ainda, diretamente para o comitê de ética da UNIPAMPA (55) 84541112 para saná-la.  

Diante do que foi exposto, solicito que você dê o aceite para que a(o) adolescente sob sua 

responsabilidade participe da pesquisa “Adolescência, Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos Sob a 

Ótica de Adolescentes”, assinando este termo. Reiteramos que a qualquer momento, se for de sua 

vontade ou da(o) adolescente em questão, o consentimento pode ser retirado sem nenhum prejuízo. 

 

___________________________________________________ 

Nome da(o) Responsável pela(o) Estudante 

 

___________________________________________________ 

Assinatura da(o) Responsável pela(o) Estudante 

 

 

 

___________________________________________________ 

Nome da Pesquisadora Responsável 

 

_________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 

 

Uruguaiana, ______ de _______________ de 2019 

 

 

  

_______________________________________________________________________________________ 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/Unipampa – Campus Uruguaiana – BR 472, Km 592, Prédio Administrativo – Sala 23,                      

CEP: 97500-970, Uruguaiana – RS. Telefones: (55) 3911 0200 – Ramal: 2289, (55) 3911 0202. E-mail: 

cep@unipampa.edu.br 
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APÊNDICE D- Termo de assentimento do menor 

 

 

Termo de Assentimento do Menor 

Título do projeto: ADOLESCÊNCIA, SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 

SOB A ÓTICA DE ADOLESCENTES. 

Pesquisadora responsável: Fabiane Ferreira da Silva. 

Pesquisador participante: Raquel Cristina Braun da Silva, Helter Luiz da Rosa Oliveira, Aline 

Teresinha Walczak, Tatiane Motta da Costa e Silva. 

Instituição: Universidade Federal do Pampa - Unipampa 

Telefone celular do pesquisador para contato (inclusive a cobrar): (55) 996281565 

(Fabiane); (55) 981703026 (Raquel) 

 

Prezada(o) estudante, você está sendo convidada(o) para participar, como voluntária(o), 

de um estudo que tem como objetivo conhecer e problematizar as percepções sobre saúde, 

direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes. Este estudo está vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, da Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA), e servirá como base para a realização da dissertação de mestrado da 

discente Raquel Cristina Braun da Silva. A realização da pesquisa é importante pois se faz 

importante conhecer a sua percepção sobre saúde e compreender os fatores que estão associados 

a forma como você cuida da sua saúde, além disso, conhecer o que você compreende como 

direitos sexuais e reprodutivos e como percebe estes direitos na sua vida. O estudo será 

coordenado pela Profª. Drª. Fabiane Ferreira da Silva, professora do Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, da UNIPAMPA e as atividades 

serão conduzidas por Raquel Cristina Braun da Silva, discente do Programa de Pós-Graduação 

em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. Sua participação no estudo será 

relacionada em relatar e conversar sobre quais são as definições de saúde e direitos sexuais e 

reprodutivos, como você vivencia estas questões no seu dia-a-dia e como forma estes conceitos. 

Todas as informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para a realização da pesquisa. 

Caso aceite participar, você será convidada(o) a comparecer na escola que você estuda, 

em data e horário combinados com a pesquisadora, uma vez por semana, durante quatro 

semanas. Nestes dias, será realizado um grupo contando com a sua participação e com a 

participação de outras(os) alunas(os) que cursam o segundo ano ano na sua escola. Nestes 

encontros iremos conversar sobre o tema do estudo - saúde, diretos sexuais e reprodutivos - de 

forma livre e aberta, sem medo ou vergonha de nos expressarmos. Os encontros terão áudio e 
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vídeo registrados para, posteriormente, os diálogos poderem ser analisados profundamente. 

Além de outras(os) alunas(os) da sua escola, participarão dos encontros a moderadora do grupo 

(Raquel) e uma pessoa responsável por obter gravações de áudio e vídeo dos mesmos, porém 

esta pessoa não se manifestará em nenhuma ocasião. A participação no grupo pode lhe trazer 

riscos mínimos, pois você pode ficar envergonhada(o) ou sem jeito para falar sobre alguma 

coisa. Caso isto aconteça, você pode não se manifestar sobre o tema que lhe gera estas 

sensações, ou não se aprofundar no debate/reflexão sobre determinada questão, você pode ainda 

deixar de participar dos encontros sem nenhum problema para você ou sua escola.  Caso você, 

mesmo com o consentimento seus pais ou responsáveis, se recuse a participar do estudo ou de 

uma parte dele, sua vontade será respeitada. 

Seu nome, assim como o nome das(os) demais colegas que também participarem do 

estudo e da sua escola, não será identificado em nenhum momento. O material produzido 

durante os encontros (áudio, vídeo e anotações) ficará disponível para sua consulta e de seus 

pais ou responsáveis em qualquer momento, sendo guardado sob a responsabilidade das 

pesquisadoras. É importante salientar que os encontros serão um espaço protegido, ou seja, tudo 

que for discutido durante o grupo não poderá ser comentado fora deste espaço, assim, ao aceitar 

participar deste estudo, você está aceitando também guardar sigilo das informações discutidas 

nos encontros. A participação na pesquisa não acarretará em nenhum custo financeiro a você 

ou aos seus pais ou responsáveis. Também não haverá nenhum tipo de compensação financeira 

relacionada à sua participação. Havendo qualquer dúvida você ou seus pais ou responsáveis 

poderão realizar uma ligação a cobrar para o número da coordenadora da pesquisa Fabiane - 

996281565 ou para a discente Raquel - (55) 981703026 ou diretamente para o comitê de ética 

da UNIPAMPA (55 84541112).  

Os resultados do trabalho, ou seja, o que foi discutido, poderão ser apresentados como 

forma de palestra ou roda de conversa na sua escola, para equipe e familiares e também serão 

divulgadas em eventos e artigos científicos. Estas informações poderão auxiliar sua escola a 

planejar atividades que gerem a reflexão sobre estes temas de forma significativa as(aos) 

alunas(os).  

Diante do que foi exposto, solicito que você aceite participar da pesquisa “Adolescência, 

Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos Sob a Ótica de Adolescentes” assinando este termo que 

será redigido em duas vias, ficando uma cópia com você e outra com as pesquisadoras. 
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_______________________________________ 

Nome completo da(o)  Estudante 

_______________________________________ 

Assinatura da(o)  Estudante 

 

_______________________________________ 

Nome completo Pesquisadora Responsável 

_______________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

Uruguaiana,_______de________________ de 2019. 

___________________________________________________________________________

__________ 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de 

Ética em Pesquisa - CEP/Unipampa - Campus Uruguaiana - BR 472, Km 592, Prédio Administrativo - 

Sala 23, CEP: 97500-970, Uruguaiana - RS. Telefones: (55) 3911 0200 - Ramal: 2289, (55) 3911 0202. 

Telefone para ligações a cobrar: (55) 8454 1112. E-mail: cep@unipampa.edu.br 

 

 

 


