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Resumo

A realização desse trabalho surgiu de forma espontânea e ao mesmo tempo precisa. Ao ponto que
notamos a necessidade de se trabalhar o tema sexualidade com os nossos adolescentes. Essa é uma
pesquisa qualitativa, nela foram entrevistados seis adolescentes meninos e meninas com idade entre
quinze e dezessete anos. Dentro das dimensões da sexualidade, abordamos alguns tópicos como: início
sexual, gravidez na adolescência, adolescência e gênero, adolescência e métodos contraceptivos. Assim
observamos que, embora a sexualidade não seja discutida e trabalhada de maneira clara, nossos
colaboradores/as se mostraram aptos para falar sobre o assunto.
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Abstract

The realization of this work appeared spontaneously and simultaneously need. To the point that we note
the need to work the topic sex with our teenagers. This is a qualitative research, it interviewed six
teenagers boys and girls aged between fifteen and seventeen. Within the dimensions of sexuality, we have
covered some topics such as early sex, teenage pregnancy, adolescence and gender, adolescence and
contraception. Thus we observe that although sexuality is not discussed and worked clearly, our
employees / as proved able to talk about it.

Keywords: sexuality, gender, sexual debut.

1. INTRODUÇÃO

Falar sobre o termo sexualidade nos remete a pensar o quanto esse assunto gera discussão. Em
decorrência da necessidade de se discutir esse tema, principalmente com os adolescentes, questões
referentes à sexualidade, devem ser abordadas de forma contínua e coerente nas escolas e no seio
familiar. Se analisarmos o decorrer da História, veremos que desde a Idade Média, a palavra sexualidade
significava repressão, proibição e pecado. As mulheres, essas não podiam se manifestar a respeito, viviam
apenas como reprodutoras.
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Hoje, vivemos e nos comportamos como uma sociedade moderna, acompanhamos a todo custo o avanço
das tecnologias, falamos de políticas públicas, de direitos humanos e de liberdade de expressão.
Avançamos com relação às décadas passadas, mas ainda não discutimos claramente as questões sexuais,
não inserimos as mesmas nas escolas, em casa e no cotidiano. Os professores por sua vez, possuem um
papel de extrema relevância na inclusão dessas questões, desde as séries iniciais.

Considerando a adolescência como a fase mais conturbada da vida do ser humano, notamos no decorrer
desse trabalho que os adolescentes embora se sintam informados/as a respeito do que seja sexualidade e
suas dimensões, alguns não conversam sobre o assunto. Quando perguntamos o que é sexualidade,
eles/as até sabem dizer, mas têm vergonha. É no decorrer da entrevista que o assunto vai fluindo e
ficando confortável. Segundo suas respostas, é difícil falar de sexualidade porque é justamente na
adolescência que ela se manifesta, trazendo consigo muitas dúvidas e preocupações. É aí que entra o
papel da família e junto com ela a escola que também tem a função de esclarecer os questionamentos
feitos por eles/as. Dentro dessas questões, ficou claro o quanto nossos entrevistados/as ficaram confusos
ao falar sobre gênero. No geral, todos se referiram apenas ao masculino e feminino, mostrando o quanto é
difícil aceitar ou talvez discutir no tocante, um dos assuntos que está mobilizando a sociedade como um
todo. Qual o papel do gênero e suas influências

No decorrer de tudo que será apresentado neste trabalho, sua finalidade baseia-se em torno dos
adolescentes e suas representações com relação à sexualidade.

2. SEXUALIDADE E GÊNERO

Falar sobre sexualidade e suas dimensões não é uma tarefa fácil devido sua complexidade e aceitação por
parte de algumas pessoas.

O conceito de sexualidade é recente, data do século XIX e, segundo GUIMARÃES (1995), seu surgimento
possibilitou uma ampliação do conceito de sexo, incluindo a reflexão e o discurso acerca da
intencionalidade do sexo. Seu conceito é amplo, tornando possível entendê-la de várias formas:

“Não se confunde com um instinto, nem com um objeto (parceiro), nem com um
objetivo (união de órgãos genitais no coito). Ela é polimorfa, polivalente,
ultrapassa a necessidade fisiológica e tem a ver com a simbolização do desejo.
Não se reduz aos órgãos genitais (...), porque qualquer região do corpo é
susceptível de prazer sexual, desde que tenha sido investida de erotismo na vida
de alguém, e porque a satisfação sexual pode ser alcançada sem a união genital”
CHAUÍ (1984:15).

Corroborando tal conceito, COSTA (1994:1) diz que sexualidade pode ser entendida como “o termo que se
refere ao conjunto de fenômenos da vida sexual”.

Pelos termos mais comuns, entendemos que esse fenômeno é a relação existente entre homem e mulher,
homossexuais, bissexuais e entre pares considerados seres humanos, capazes de produzir e transmitir
sentimentos que nos eleva e caracteriza emocionalmente. No aspecto dimensional, discutir e trabalhar
esse assunto gera polêmica e diferentes opiniões por se tratar de uma questão pessoal, mas que no
decorrer dos anos tornou-se um problema de saúde pública. Mas a questão norteadora que nos preocupa é
justamente não só falar, mas entender a magnitude e a importância que é a sexualidade e como ela atua
na nossa vida.

Pensar o termo sexualidade como relação ou ato, sexo propriamente dito, é de certa forma errado. Ela vai
além do que denominamos; o sexo é outro contexto que também divide opiniões a cerca do que é certo ou
errado. Quando dizemos que a sexualidade tem suas dimensões e complexidades, nos referimos a
preconceitos, tabus, violência, repressão, falta de informação, desrespeito etc. Tudo isso gera desconforto
para quem sofre com os mais variados olhares e frases absurdas.
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Entre as décadas de 40 e 50, por afirmação de GUIMARAES (1995), nada se fez no sentido da educação
sexual, em razão da repressão da Igreja Católica. Mas segundo RIBEIRO (1994), ao fim da década de 50 e
durante a década de 80, surgiram novas ações no plano da orientação sexual. Essas afirmações nos
mostra que o processo repressor a sexualidade ou a educação sexual não são atuais, e que a Igreja
católica como órgão da sociedade prega as leia de Deus, defende que ele criou o homem e a mulher e os
dois será uma só carne tendo relações sexuais e gerando filhos. Essa é a norma cristã para o que
consideramos sexualidade no sentido sexo praticada como ato ou relação.

Devido a tantos artefatos como a modernização da sociedade, a criação de novas leis, o pensamento
crítico e a diferença de escolhas ou desejos por parte dos sujeitos. Vivenciamos uma geração “diferente”,
onde o belo e o feio, o certo e o errado, o bem e o mal eticamente falando não obedecem e nem vivem de
acordo com as normas das leis divinas. Tudo é vivido e deve ser respeitado pelo fator orientação sexual e
a sexualidade se engaja nesse contexto em que a sociedade tenta quebrar regras que determina como
devemos viver e nos comportar.

Não nos é estranho falar da repressão ao termo sexualidade, pois por muito tempo nos sujeitamos a
suportar ou adequar-se a um regime repressor que nos acompanha desde o século XVI. Muitos anos se
passaram alguns com acentuadas marcas à sexualidade consideradas irreparáveis, pois se atribuía ao sexo
apenas a função de procriação. Dessa maneira o indivíduo e principalmente a mulher não tinha a liberdade
de viver seus prazeres. A família se fechava em torno do sexo, ditava as leis e tudo se calava; a verdade
era guardada considerada segredo, anormal, negada, reduzida ao silêncio gerando assim proibições,
inclusive por parte das crianças que não podiam fazer a menor manifestação ou falar algo relacionado.
Para elas o sexo não existia; tudo isso era o resultado de uma sociedade burguesa e hipócrita.

Estaríamos sendo vítimas de uma crescente repressão ligada ao contexto histórico da sexualidade que se
fundamentou numa ligação entre poder e saber, onde o real prazer era submetido aos mecanismos da
economia, pensava-se a todo tempo em dominar e controlar a verdade. É mais fácil adequar-se ao
discurso repressor do sexo do que decifrar seus efeitos e direitos de conhecimento e liberdade; quem
prega a linguagem deliberada ao mesmo tempo está fora do alcance de poder.

Por isso que há tantos anos falamos do sexo através de um processo de codificação, ou seja, nunca por
meio de diálogos e expressões abertas a opiniões sobre os saberes da verdade. É mais cômodo nos fechar
quase que por completo a um processo que nos alucina do que desabafar a ordem estabelecida por ele.
Dessa forma, fazemos pose para falar desse assunto que perpassa séculos e que ainda não trouxe à
liberdade prometida contida em gestos, palavras, conhecimentos e formas de prazeres atrelados à
sexualidade.

A sexualidade em suas dimensões inclui o desejo de contato, calor, carinho ou amor. Esta por sua vez
desperta o olhar, beijar, o auto prazer características essências do ser humano. O que difere a sexualidade
dos seres é o seu aspecto biológico; a criança, por exemplo, traz consigo seus próprios prazeres só não
conseguem defini-los, mas é capaz de senti-los através de toques e carícias desenvolvidas pela sua
sensibilidade. A sexualidade também é percebida através dos pensamentos, fantasias, desejos, opiniões,
atitudes, valores, comportamentos, práticas e nos relacionamentos. Seus fatores políticos, culturais,
éticos, históricos, religiosos entre outros influenciam as práticas sexuais de cada grupo social.

GUIMARÃES (1995) e CHAUÍ (1984) afirmam que a sexualidade é construída social, histórica e
culturalmente e, graças à elaboração de regras, exigências, permissões e proibições em torno do sexo, as
atividades sexuais passaram a ser consideradas tabus, ficando sujeitas à repressão sexual. Em face da
sexualidade construída e permeada pela repressão sexual, torna-se necessário desconstruí-la, isto é,
repensá-la para, então, reformular novos conceitos. O modo para alcançar tal intento não é outro senão o
diálogo e a reflexão crítica.

É relevante refletir sobre tudo isso. É relevante refletir sobre as possibilidades e
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as impossibilidades que essa cultura coloca para a sexualidade. É relevante
refletir sobre os modos como se regulam 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. (LOURO, 2007).

Com todas essas relevâncias, é importante que fiquemos atentos a todos os conceitos de gênero, pois eles
estão relacionados àquilo que a sociedade muitas vezes determina. Dessa forma, podemos observar que:

O conceito de gênero está relacionado fundamentalmente aos significados que
são atribuídos a ambos os sexos em diferentes sociedades. Homens e mulheres,
meninos e meninas constituem-se mergulhados nas instancias sociais em um
processo de caráter dinâmico e contínuo. Questões como sexualidade, geração,
classe, raça, etnia, religião, também estão imbricadas na construção das relações
de gênero (MEYER, 2004, p. 33).

Não podemos esquecer que um dos fundamentos que caracteriza o gênero é a sexualidade, e que essa é o
alvo mais cogitado para a questão do preconceito, termo muito debatido quando nos referimos ao gênero.

Nos mais diversos discursos, a sexualidade tem sido colocada como central á nossa existência, produzindo
assim poderosos efeitos de verdade. No entanto, ela deve ser vista como uma construção social, uma
invenção histórica, embora tenha como suporte um corpo biológico (MEYER apud WEEKS, 2004).

Ainda que a maioria das sociedades tenha estabelecido, ao longo dos séculos, a
divisão masculino/feminino como uma divisão fundamental e tenha compreendido
tal divisão como relacionada ao corpo, não se segue daí, necessariamente, a
conclusão de que as identidades de gênero e sexuais sejam tomadas da mesma
forma em qualquer cultura. “Perceber uma diferença física ou mesmo atribuir a
ela uma significação moral e política não é o mesmo que usá-la para explicar
divisão básica na população humana” (NICHOLSON, 2000, p. 18).

Se analisado historicamente, o corpo ganhou um papel primordial, tornando-se causa e justificativa das
diferenças. As características físicas passaram a ser tomadas como a fonte ou a origem das distinções.
Essa mudança tem efeito sobre as formas de conceber e de exercitar o poder entre homens e mulheres.

Analisando todo o contexto, percebemos o quanto é difícil para os adolescentes enfrentar e viver essa fase
de suas vidas, pois ela vem acompanhada por diversas dúvidas, decisões, informações, normas e regras,
muitas vezes impostas pela família e pala sociedade. Assim, seu comportamento diante da mesma se
torna cada vez mais complicado, pois é meramente impossível conviver com tantos olhares diferentes que
tentam a qualquer momento, puni-los por não quererem fazer parte de um sistema controlador e por
vezes hipócrita.

3. METODOLOGIA

Para cada trabalho pesquisado, seja ele de que área for, é preciso que haja uma metodologia que irá nos
mostrar como podemos chegar aos resultados e a conclusão do que se pretende pesquisar. Para realização
desse trabalho, utilizamos o método de pesquisa qualitativa fenomenológica, o que nos permitirá conhecer
um pouco sobre o assunto proposto. Primeiro definimos o assunto a ser pesquisado, refletindo sobre o
mesmo e sua importância. Contamos com a disponibilidade de seis colaboradores/as, três meninos e três
meninas, esses tiveram a autorização de seus pais para participarem dessa pesquisa. Para obtermos os
dados, entrevistamos cada um os quais responderam a dez perguntas voltadas à sexualidade. As
perguntas foram feitas através de entrevistas as quais foram gravadas com um celular, transcritas
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integralmente, lidas e analisadas. Não houve nenhuma dificuldade no decorrer da realização ao contrário,
pudemos contar com o auxílio dos pais e principalmente com os colaboradores que se dispuseram a
participar das entrevistas. Dessa forma, concluímos nosso trabalho com satisfação.

4. ANÁLISE COMPREENSIVA

A análise das entrevistas mostra que os adolescentes representam de forma similar, mas ao mesmo tempo
demonstram algumas divergências em relação à representação que venha ser sexualidade. De modo geral,
os colaboradores relacionam a sexualidade ao físico e ao ato sexual. Portanto, ela é relacionada por esses
somente ao aspecto biológico, não sendo representada de maneira global, onde envolva além, do aspecto
biológico os aspectos históricos e biopsicossociais.

Foram feitas dez perguntas dentre elas: Para você o que é sexualidade Alguns responderam:

“Eita é, [...] é uma relação entre duas pessoas, mas eu acho que não é só isso não, está incluído o
comportamento entre duas pessoas, por exemplo, um amigo e uma amiga conversando em uma praça,
em qualquer lugar, já dizem que ta namorando, ta ficando, se vê assim, por exemplo, dois homens
conversando de mais, todo dia naquele mesmo lugar já dizem que são gay, se um rapaz andar direto com
uma menina já diz que é gay, e é isso ai. (Sara)

Na representação de Sara, observamos o quando ela faz referência às formas de comportamento, à
amizade entre duas pessoas, à forma de preconceito criada pela sociedade relacionada à
homossexualidade. Ela rejeita a maneira que muitos vivem e julga a sexualidade alheia:

“Sexualidade é a opção sexual que você escolhe, é... O homem... Desde quando nasce já nasce pra gostar
de mulher, e a mulher gostar de homem isso é que eu entendo por sexualidade. Mas não impede que uma
mulher namore com outra mulher e que um homem namore com outro homem isso é uma questão de
vontade cada um tem sua vontade, como cada um tem sua religião, como cada um tem seu time de
futebol e vive do seu jeito.”(Pedro).

O que você entende por gênero

“Gênero esta relacionado ao homem e a mulher, com relação à sociedade, com relação ao meio em que
vive, e tudo mais”. Quando você fala da sociedade como assim O jeito que eles pensam da gente. Que
jeito é esse Um jeito muito maluco, o jeito de falar da vida dos outros, as pessoas te julgam, se você usar
uma roupa, se a mulher usa uma roupa, uma sandália de marca já diz “ali é riquinha, ali tem pano pra as
mangas”. “Vendo comercial por que a mídia influencia e muito, e é isso já viu o jeito de se vestir e o jeito
de se comportar de uma pessoa, ai pronto ali já julga se tem condições ou não se é uma pessoa de bem
ou não”. (Sara).

“Gênero é a forma de ser masculino feminino homem mulher é... Travesti só. Quando fala de gênero você
só lembra homem e mulher É, o preconceito que os homossexuais sofrem, a sociedade vamos dizer assim,
é... A violência também que eles sofrem preconceito em geral né. Você acha que só os homossexuais
sofrem preconceitos Não, tem também a questão do racismo entre os negros também.” (Felipe).

Neste caso, Felipe relembra o problema da homofobia, do racismo e da violência em si que também está
ligada à sexualidade.

Você já iniciou sua vida sexual

“Já. Por quê Por interesse. Só pelo interesse Não [...] por ter vontade, desejo, gostar da pessoa e levar
um relacionamento a sério. Então você leva a sério o início da sua vida sexual Levo. De que forma Através
da prevenção, tem que se cuidar planejamento ser cauteloso, se prevenir por causa das doenças e só. O
que te levou a tomar essa decisão Desejo.” (Pedro).

Pedro entende que biologicamente, sexualidade é a relação entre homem e mulher e que os dois já
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nascem para gostar um do outro. Porém, isso não impede que ambos sintam-se atraídos pelo sexo oposto.
Ele acredita que cada um tem que viver suas vontades, assim como seguir uma religião ou gostar de
futebol.

O que você tem a dizer sobre gravidez na adolescência

“A partir do momento que você engravidou tanto para o menino quanto para a menina, a menina agora
vai se trancar porque mesmo sendo adolescente é mãe, tem que ter responsabilidade porque agora tem
um filho e o menino agora tem que procurar meios de sustentar tanto a criança como a esposa porque ela
não fez o filho sozinha.” (Letícia).

“Minha filha que é um baque tão grande! Por exemplo, uma adolescente de 14 anos no início de sua vida
no início de sua adolescência fica grávida, tem que mudar totalmente sua vida em relação a tudo. Assim o
estudo ia atrapalhar, teria que ser agora mãe e teria que ser mulher, por exemplo, ela teria que está
atenta ao filho, teria que trabalhar para dar sustento ao filho e tanto para o homem por que quando ele
não assume a gravidez a mulher tem que arcar com tudo sozinha abandonada, essa vida triste.” (Sara).

Na visão de Sara além da adolescente sofrer vários transtornos por conta da gravidez, ela também se
sente sozinha triste. Essa é uma das causa que pode levar a um aborto.

5. CONCLUSÃO

Falar sobre sexualidade é uma tarefa muito difícil, inclusive se ela estiver voltada para a adolescência.
Discutir a sexualidade com os/as adolescentes é de extrema importância, pois estes vivenciam uma das
fases mais difíceis da vida. Nela, está contido todo tipo de ansiedade, dúvidas, medo, repressão e
manifestações psicológicas, como por exemplo, a pressa de resolver tudo e a vontade de ser adulto. Por
isso, sentiu-se a curiosidade e necessidade de pesquisar o tema sexualidade entre os/as adolescentes,
visto que o mesmo ainda é considerado tabu entre algumas culturas.

Observamos através dos relatos dos entrevistados/as o que eles/as entendem por sexualidade, que tipo de
informações eles/as buscam sobre a mesma, que relação eles/as fazem ao termo gênero, quais suas
opiniões a respeito do início da vida sexual, que conhecimento eles/as têm sobre métodos contraceptivos e
o que eles/as têm a dizer sobre gravidez na adolescência.

Dessa forma, ficou claro que apesar da sexualidade não ser estudada e discutida ainda de forma aberta
nas escolas e com a família, nossos/as adolescentes se sentem informados e buscam a todo tempo entre
vários meios inclusive a internet mais informações referentes a esse assunto. Assim, podemos perceber
que o tema sexualidade merece uma maior atenção, pois tem vários pontos a ser discutidos, fazendo
referência aos que foram citados neste trabalho e que estão presentes na vida dos/as adolescentes.
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