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Ser Adolescente 
 “...é viver intensamente o momento; 

é chorar sem saber o motivo; 
é pensar que ama sem amar; 

é achar que tudo e todos estão contra. 
É ousar desafiar a natureza da própria vida; 

é questionar a vida a todo instante; 
é estar em constante estado de alerta  

e manter viva a alegria de poder se mostrar inteiro,  
sem constrangimentos e falsos ideais. 

É se preparar pra ser um adulto sadio, 
sem traumas, sem defesas, sem amarguras,  

sem vergonha de mostrar o que quer e o que sente...” 
 

(Bia Carvalho) 



7 

 

 

 

RESUMO 

 

 

A sexualidade, enquanto fenômeno que permite ao indivíduo experimentar momentos singulares de 

descobrimento de si e do outro, ao mesmo tempo constitui aspecto ímpar na vivência humana, através 

da qual se estabelecem padrões de práticas permeadas por simbolizações adquiridas durante a 

adolescência. Considerado um período de transição da infância para a vida adulta, esta etapa é 

influenciada por fatores de ordem genética, social e cultural, acarretando a formação de conceitos, 

tomada de atitudes e realização de práticas sexuais, muitas vezes, contextualizadas por situações 

conflituosas, como a privação do desejo pelos pais e incentivo por parte dos amigos. A antropologia 

favorece a compreensão destes fatores, uma vez que se propõe a estudar a relação do homem com os 

diversos sistemas de representação simbólicos, tais como a família e a religião, ambos influentes na 

formação dos significados elaborados nos variados contextos. Assim, o presente estudo teve como 

objetivo desvelar os significados e os comportamentos sexuais dessas adolescentes, considerando os 

diversos mecanismos de influência existentes, a fim de compreender como se estruturam os 

significados elaborados por elas quanto aos aspectos que envolvem a sexualidade humana, levando em 

conta os entraves desencadeados pela formação rural e aspirações modernizantes, manifestados através 

das atitudes relatadas por elas diante dos enfrentamentos próprios do existir humano. Com vistas a 

alcançar o objetivo proposto, optou-se pelo método qualitativo e exploratório, fazendo parte da 

investigação doze adolescentes ingressantes no curso de Enfermagem da Universidade Federal do 

Piauí. A análise das entrevistas deu-se por meio da técnica de Análise de Discurso, sendo possível 

emergir oito categorias temáticas. Os depoimentos relevaram diversos pontos de interseção entre o 

campo da sexualidade e a cultura, permitindo visualizar ainda em seus enunciados discursivos o poder 

exercido pelos sistemas de representação social. O poder simbólico apareceu traduzido pela 

linguagem, pela qual fluiram as opiniões acerca do que é pensado, dito e praticado no campo da 

sexualidade delas. As estruturas que exercem influência sobre o pensar e o agir dessas garotas, tais 

como a família, igreja, amigos e parceiro amoroso, emergiram dos discursos de maneira enfática, 

evidenciando uma graduação no poder exercido por cada uma, refletindo conseqüências qualificadas 

como positivas e negativas pelas depoentes. É importante pontuar sobre a necessidade de mais olhares 

críticos em relação ao tema da sexualidade, haja vista ser assunto emergente nos diversos cenários de 

vida humana, sendo mais ou menos enfocada, de maior ou menor importância, dependendo do 

contexto na qual se manifesta. Conhecer um pouco do universo da sexualidade de adolescentes 

universitárias contribuiu para a compreensão dos conflitos vividos nesta etapa da vida, a abrangência 

dos diversos mecanismos de influência nos conceitos e comportamentos dessas meninas e de que 

maneira essas adolescentes justificam seus comportamentos sexuais após o ingresso no segmento 

universitário. 

 

Palavras-chave: Adolescente. Sexualidade. Comportamento sexual. Prática. Cultura. 
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ABSTRACT 

 

 

Sexuality as a phenomenon that allows the individual to experience unique moments of discovery of 

self and another one, while aspect is unique in human experience, through which establishes standards 

of practice permeated by symbols acquired during adolescence. Considered a period of transition from 

childhood to adulthood, this stage is influenced by genetic, social and cultural, leading to formation of 

concepts, taking action and conducting sexual practices often contextualized by conflict situations, as 

the lack of a desire by parents and friends encouragement. Anthropology aids the comprehension of 

these factors, since it aims to examine man's relationship with the various systems of symbolic 

representation such as family and religion, both influential in the formation of the meanings 

established in several contexts. Thus, this study aimed to uncover the meanings and sexual behaviors 

of these adolescents as the various mechanisms of influence that exist in order to understand how to 

structure the meanings produced by them in the matters involving human sexuality, taking into 

account barriers caused by the rural training and modernizing aspirations, expressed through the 

attitudes reported by the fighting before they own human existence. In order to achieve the proposed 

objective, we opted for qualitative methods and exploratory research making part of twelve 

adolescents admitted to the nursing course at the Federal University of Piauí. The data analysis was 

made by using the technique of discourse analysis, which can emerge eight thematic categories. The 

statements fall under several points of intersection between the field of sexuality and culture, allowing 

you to see further in your discursive statements the power made by the systems of social 

representation. The symbolic power appeared translated into the language through which flowed the 

opinions about what is thought, said and done in the field of their sexuality. The structures that 

influence thinking and acting of these girls, such as family, church, friends and loving partner, 

emerged from the speeches emphatically, showing a degree in the power practiced by each one, 

reflecting consequences qualified as positive and negative by interviewees. It is important to 

emphasize the need for more critical attention in relation to sexuality, due to be emerging subject in 

the various scenarios of human life, being more or less focused, more or less importance depending on 

the context in which it manifests. Meet some of the world of teenage sexuality university contributed 

to the understanding of conflicts experienced in this life stage, the scope of the different mechanisms 

of influence on the concepts and behaviors of these girls and how these adolescents justify their sexual 

behavior after enrolling in the segment university. 

 

Keywords: Adolescent. Sexuality. Sexual behavior. Practice. Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A sexualidade, enquanto fenômeno que permite ao indivíduo experimentar 

momentos singulares de descobrimento de si e do outro, ao mesmo tempo constitui 

aspecto ímpar na vivência humana, através da qual se estabelecem padrões de práticas 

permeadas por simbolizações adquiridas durante a fase da adolescência. 

Considerando a adolescência um período de transição da infância para a vida 

adulta, esta etapa é influenciada por fatores de ordem genética, social e cultural, 

acarretando a formação de conceitos, tomada de atitudes e realização de práticas sexuais, 

muitas vezes, contextualizadas por situações conflituosas, como a privação do desejo 

pelos pais e incentivo por parte dos amigos. 

Escolhas relacionadas a sexualidade podem sofrer interferência da família, 

bem como dos grupos sociais dos quais o adolescente passa a fazer parte no cotidiano, o 

que pode resultar em arranjos ideológicos divergentes dos exigidos pelos pais, tornando 

difícil a adoção de comportamentos sexuais autônomos e independentes. 

Por ser vivenciada de maneira diversa entre meninos e meninas, atribui-se à 

sexualidade feminina o fato de que a mulher tradicionalmente é preparada para o 

matrimônio e a reprodução, situação que favorece a conformação repressora desta 

sexualidade, tendo a virgindade, a fidelidade e o heterossexualismo como pontos virtuosos 

exaltados pelas famílias das jovens. Enquanto que para os meninos, a virilidade e a 

multiplicidade de pares sexuais parecem confirmar sua masculinidade, sendo essas 

práticas incentivadas pelos pais. 

O ingresso nos grupos sociais, tais como a igreja, os amigos, os afetos, a 

universidade, geram diversas mudanças e também oportunidades de repensar 

determinados conceitos e preferências que no âmbito familiar não poderiam ser criticadas 

ou mesmo negadas. A adolescente começa a ressignificar pontos que anteriormente eram 

inquestionáveis, culturalmente instituídos e seguidos por imposição dos parentes. 

A sexualidade então ressurge, como fenômeno emergente na dinâmica 

relacional contemporânea das adolescentes que se deparam com dilemas ideológicos, 

fazendo com que algumas optem por ingressar em novas práticas sexuais, enquanto outras 

reprimam seus desejos e sigam a orientação tradicional apreendida. 
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Com efeito, inúmeras podem ser as conseqüências advindas das situações 

conflituosas resultantes do que é formalmente ensinado pelos pais e daquilo que as jovens 

vislumbram após a descoberta do mundo acadêmico. Pode-se aqui mencionar o baixo 

rendimento escolar, dificuldades de relacionamento entre pares, estados de depressão e 

comportamentos contrários aos ensinados, atrelados ao problema da não autonomia 

sexual. 

A antropologia favorece a compreensão destes fatores, uma vez que se propõe 

a estudar a relação do homem com os diversos sistemas de representação simbólicos, tais 

como a família e a religião, ambos influentes na formação dos significados elaborados nos 

variados contextos. Nesse campo, a etonografia constitui o método mais adequado para os 

estudos dessa natureza, pois consegue analisar os grupos a partir de suas singularidades, 

reescrevendo fidedignamente suas histórias de vida. 

Vale ressaltar que o trabalho do etnógrafo não está restrito a aplicar o método 

na atividade de campo; além disso, a ele cabe, essencialmente, a interpretação dos dados 

colhidos, possibilitando o desvelar dos significados agregados (NAKAMURA, 2009). 

Outra característica marcante da etnografia é que, embora utilizando diversos 

instrumentos para coleta de informações, tais como a entrevista, o uso do gravador de voz, 

observações e anotações, ainda assim emergirão os discursos dos pesquisados em estreita 

relação com o pesquisador, criando novo discurso, nova mensagem (WIELEWICKI, 

2001). 

Assim, estudar o universo da sexualidade de adolescentes universitárias poderá 

contribuir para a compreensão dos conflitos vividos por elas nesta etapa da vida, 

evidenciar a abrangência da influência familiar nos conceitos e ideologias dessas meninas 

e desvendar como essas adolescentes justificam suas preferências sexuais após o ingresso 

no segmento universitário. 
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2 OBJETO 

 

 

A sexualidade na adolescência é um tema amplamente estudado nos diversos 

campos do saber. No entanto, alguns estudos apontam as questões reprodutivas, 

fisiológicas, relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis e outras, frequentemente 

limitando-se a essas abordagens. Ficam então para segundo plano, os determinantes 

sociais, tais como a relação familiar, os amigos, os afetos, as relações sociais que levam os 

adolescentes a tecerem significados e práticas relacionadas a sexualidade. 

Compreender como se forma o pensamento da adolescente que iniciou ou que 

pretende iniciar a vida sexual, bem como seus aspectos influentes, recai sobre o 

conhecimento das relações de poder estabelecidas neste campo. A formação familiar 

tradicional, a influência dos dogmas religiosos, os desejos e sonhos modernizantes 

adquiridos a partir do convívio com outras garotas provenientes de outros segmentos 

sociais podem resultar em conflitos entre o pensar, o desejar e o fazer da adolescente no 

tocante às práticas sexuais. 

As relações de poder exercem intensa contribuição na formação do 

pensamento e comportamento sexual da adolescente, posto que há uma troca de 

influências entre a garota e seu meio social, ocorrendo momentos em que há predomínio 

de um sobre o outro, através dos dispositivos de poder utilizados, que seriam os 

instrumentos lançados para alcançarem o objetivo de ambos – o controle da situação 

sexual. 

Convém analisar o fato de que muitas garotas provem de cidades interioranas, 

deslocadas de suas famílias para morarem em cidades maiores e dar seguimento ao 

processo de formação educacional e profissional, a exemplo, a formação superior. Isso 

pode desencadear um processo de intensa mudança de significados, padrões e 

comportamentos dantes recheados de dispositivos de teor proibitivo pelos próprios pais ou 

pela religiosidade. 

Assim, podem emergir do ingresso no segmento universitário alguns conflitos, 

uma vez que a adolescente a partir desse momento descobrirá outros padrões a serem 

comparados aos seus, advindos de outras formações familiares, sob a orientação de outros 
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dogmas religiosos, além de conviver com pessoas de extratos sociais diversos, com 

costumes próprios, muitos deles, mais modernizantes do que os seus. 

A sensação de liberdade adquirida pelo distanciamento dos familiares e pela 

morada independente na nova cidade faz com que a adolescente experimente momentos 

inteiramente voltados para as emoções desta nova condição, gerando situações propícias 

para a experimentação sexual que não se propunha quando no meio rural no qual vivia 

antes do ingresso na vida universitária. 

Tais mudanças levam a crer que o comportamento sexual da adolescente 

universitária seja decorrente das relações que se estabelecem a partir do momento em que 

a garota percebe essa nova condição. Daí a importância de se esmerar no aprofundamento 

dos fatores que determinam a iniciação sexual, bem como suas práticas, os pressupostos 

que envolvem o pensamento e o comportamento das adolescentes no tocante as 

preferências sexuais. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo desvelar os significados de 

sexualidade e os comportamentos sexuais dessas adolescentes, considerando os diversos 

mecanismos de influência existentes, tais como a família, a religião, os grupos sociais e o 

segmento universitário, a fim de compreender como se estruturam os significados 

elaborados por elas quanto aos aspectos que envolvem a sexualidade humana, levando em 

conta os entraves desencadeados pela formação rural e aspirações modernizantes, 

manifestados através das atitudes relatadas por elas diante dos enfrentamentos próprios do 

existir humano. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA O ESTUDO 

 

 

3.1 ADOLESCÊNCIA E SEXUALIDADE 

 

 

3.1.1 Adolescência: pontos conceituais 

 

 

Diversos são os autores que abordam uma definição sobre adolescência. 

Alguns enfocam mais o aspecto biológico, outros o cronológico; alguns citam os 

elementos psíquicos, as transformações emergentes do campo emocional, e há ainda 

definições que tentam englobar tudo isso. 

A rigor, o termo adolescência advém de duas origens etimológicas: a primeira, 

do latim ad (a, para) + olescer (crescer), traduzindo o indivíduo que está apto a crescer; a 

segunda, adolescer provindo do latim adolescere (adolescente), significando adoecer, 

tornar-se enfermo. Considerando os dois termos, tem-se que adolescência seria um 

período em que o indivíduo estaria apto para crescer e ao mesmo tempo adoecer, ou seja, 

ao tempo em que ocorre seu crescimento físico e psíquico, este encontra-se preparado para 

o sofrimento que envolve tais transformações (OUTEIRAL, 1994). 

Giaretta, Antunes e Conter (2002) ponderam que a adolescência é algo 

individual, único, não podendo ser generalizável, portanto, não caberia discutir o termo no 

seu aspecto singular e sim observando a pluralidade do mesmo, uma vez que diversos 

estímulos exercem influência sobre o processo de maturação humana e consequentemente 

sobre o comportamento adotado pelo indivíduo. Dessa forma, os autores adotam o termo 

“adolescentes” para designar um conjunto de pessoas que, sob influência de “vínculos 

estimuladores”, assumem o status de adolescente (padrão universal), fazendo emergir a 

falsa idéia de que trata-se de uma fase pela qual todo indivíduo passa de maneira mais ou 

menos uniforme. 

Traçando um paralelo com as idéias de Bourdieu (2002), pode-se considerar os 

vínculos estimuladores do padrão universal da adolescência como sistemas simbólicos, 

assim entendidos os instrumentos que exercem poder sobre a realidade, constituindo 
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instrumentos de dominação. A adolescência, enquanto padrão universal, assumiria a 

conformação ditada por tais sistemas, possuindo características específicas e 

reconhecíveis em qualquer lugar e em qualquer cultura, tais como a faixa etária, os 

comportamentos, as mudanças físicas, as crises emocionais, os desejos, as práticas sexuais 

etc. 

Sob outro prisma, Frota (2007) pondera que a adolescência deve ser 

compreendida hoje como uma categoria histórica, tendo sido edificada conforme os 

tempos históricos, tornando inviável uma definição estática; no tocante ao termo 

adolescência, o que deve ser buscado é a sua compreensão a partir da historicidade. A 

autora acrescenta que, durante o século XX, diversas características foram agregadas à 

adolescência, significando um período de intensa turbulência e crise, por se tratar de uma 

fase de transição da infância para a vida adulta. 

Martins, Trindade e Almeida (2003) relatam que houve uma transformação 

revolucionária na maneira dos estudiosos pensarem a adolescência. Tal revolução ocorreu 

sob o olhar da Antropologia Social, que considera a adolescência um fenômeno único, 

portanto, não universal, e que assim sendo não necessariamente deve ser recheado de 

tensões e turbulências. 

Porém, considerando a adolescência um período de transição da infância para a 

vida adulta, influenciado por fatores de ordem genética, social e cultural, acarretando a 

formação de conceitos, tomada de atitudes e realização de práticas sexuais, em alguns 

casos é contextualizada por situações conflituosas, como a privação do desejo sexual por 

causa dos pais e incentivo por parte dos amigos. 

Ainda nesse sentido, a adolescência traduz-se no momento em que o menino se 

prepara para ser homem e a menina para ser mulher (WONG, 2005). Distintamente, pois, 

este fenômeno pode ser conceituado, cronologicamente, pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como indivíduos na faixa etária de 10 a 19 anos, ou pelo Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA) como o conjunto de pessoas entre 12 e 18 anos de idade.  

Para fins de planejamento e ações públicas, o Ministério da Saúde adota a 

definição preconizada pela OMS (BRASIL, 2005). Assim, a sexualidade de adolescentes 

constitui um aspecto de extrema magnitude, cuja abordagem e compreensão devem ser 

contextualizadas com base em determinantes sociais, biológicos, de gênero e de políticas 

públicas.  
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Considerar a perspectiva de gênero nas discussões sobre sexualidade significa 

considerar as diferenças entre os sexos “como conseqüência da construção social e 

cultural dos significados do que é ser homem e o que é ser mulher, hierarquias e relações 

de poder em cada tempo, espaço e grupo social” (BORGES, 2007, p.598), uma vez que, 

por gênero compreendem-se os diversos papéis que a sociedade atribui aos homens e 

mulheres, vinculando-os ao sexo biológico. Embora a biologia feminina atribua à mulher 

a menstruação, gravidez e amamentação, é através das relações de gênero que se agregam 

a elas comportamentos não biológicos, tais como as tarefas cotidianas com a criança 

(FERREIRA, 2000).  

Ressel e Gualda (2003, p.83) consideram a sexualidade o fenômeno 

vivenciado por todos os seres humanos, ao mesmo tempo em que cada um experimenta 

momentos singulares, pois “envolve, ao mesmo tempo, aspectos individuais, sociais, 

psíquicos e culturais que carregam historicidade e envolvem práticas, atitudes e 

simbolizações”. Neste sentido, as adolescentes descobrem a sexualidade a partir da 

exacerbação hormonal e dos caracteres sexuais emanados da própria biologia, 

manifestando seus desejos e anseios mais explicitamente, conotando um significado 

reducionista por parte dos familiares, educadores e profissionais de saúde, que 

vislumbram a sexualidade meramente sob a ótica da genitalidade, ato sexual e reprodução. 

Associado a este, menciona-se também o fato de que a sexualidade é 

compreendida, iniciada e vivenciada de maneira diversa entre homens e mulheres, 

independente do grupo social e da geração a qual pertencem, haja vista existir em diversos 

fatores determinantes desse processo. Estes determinantes podem ser classificados como 

individuais (idade, sexo, religião, escolaridade e outros) ou familiares, tais como o 

processo comunicativo, relacionamento interpessoal, supervisão dos pais e estruturação 

familiar (BORGES; LATORRE; SCHOR, 2007), sendo a família o determinante que mais 

aparece como agente influenciador nos estudos relacionados ao tema. 

Estruturalmente, o significado de família tem se modificado conforme o 

contexto histórico e social da qual ela faz parte, posto que as diversas composições atuais 

de família extrapolam o modelo nuclear tradicional – pai, mãe, filhos – e incorporam 

concepções arranjadas conforme os componentes que nela comportam, bem como os 

papéis desempenhados por tais atores.  
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Desse modo, começou a emergir uma nova concepção de família, onde o 

trabalho doméstico e a educação dos filhos passaram a ser compartilhados pelo pai e pela 

mãe, tendo esta última que conciliar as funções de mãe, mulher e trabalhadora, enquanto 

que o pai co-responsabilizou-se pela educação dos filhos, cada vez com maior grau de 

participação (DIAS; GOMES, 1999). 

Tais modificações também exerceram influência sobre o processo de 

comunicação entre pais e filhos, emergindo práticas de diálogo no ambiente domiciliar, 

pautado no relacionamento aberto, desprovido de autoridade ou privação que outrora 

predominava. A família adota então a função de acolhedora e eixo estruturante no 

amadurecimento e desenvolvimento psicossocial dos indivíduos, servindo de suporte para 

as “ansiedades existenciais dos seres humanos durante seu desenvolvimento, além de 

auxílio na superação das crises características de cada fase do ciclo vital, tendo como 

exemplo, a adolescência” (PRATTA; SANTOS, 2007, p. 250). 

Com isso, a família contemporânea transfere para seus membros valores, 

normas, modelos e padrões de comportamento que resultam de relacionamentos 

conflituosos, como o que ocorre durante a adolescência, período considerado como uma 

fase do ciclo vital que desencadeia profundas transformações nas relações parentais, 

resultando nas formas de atuação destes na sociedade. 

Contudo, é perceptível que a abordagem da sexualidade entre pais e filhos é 

permeada por recordações da juventude dos próprios pais, geralmente negativas, 

repressoras e punitivas, que visavam essencialmente a preservação dos princípios morais 

historicamente instituídos pela sociedade, tais como a manutenção da estrutura familiar, 

não havendo espaço nem momento propício para conversas sobre sexo (DIAS; GOMES, 

1999). 

Corroborando, Guiomarino e Castro (2002), com base nas considerações de 

Baptista Neto e Osório (2000), mencionam que os pais resgatam situações não resolvidas 

e emoções vividas durante a juventude, resultando nas implicações as quais estará sujeito 

o filho adolescente. 

Desse modo, é fato que a estrutura familiar exerce influência no processo de 

iniciação sexual dos adolescentes, essencialmente, pelo fato de os pais transmitirem seus 

valores aos filhos, traduzidos em manifestações de aprovação ou reprovação de algum 
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comportamento relacionado às questões ligadas ao sexo (BORGES; LATORRE; SCHOR, 

2007). 

Um estudo realizado com onze adolescentes grávidas e uma mãe adolescente 

que freqüentavam o programa de assistência pré-natal oferecido pelo Hospital das 

Clínicas de Porto Alegre (DIAS; GOMES, 2000) revelou que as informações prestadas 

pelas familiares (mãe, tias) mostraram-se prejudicadas por haver falta de confiança no 

interlocutor preferencial (no caso, a mãe), bem como, deixava a desejar no que se refere a 

reduzir incertezas, demonstrando o despreparo e não aceitação da sexualidade adolescente 

por parte da família, sugerindo-se que programas de orientação sexual incluam a figura 

dos pais em suas atividades rotineiras. 

Sob este prisma, evidencia-se que as estratégias de abordagem da sexualidade 

de adolescentes devem “considerar sua rede de relações e abarcar, não apenas os 

professores e profissionais de saúde e outros adolescentes como fontes de informação e 

diálogo, mas também, os pais, as mães e os outros membros da família” (BORGES; 

NICHIATA; SCHOR, 2006, p. 426). 

Faz-se notório, portanto, a influência da família e, em especial, da figura 

materna, na formulação de conceitos e práticas de sexualidade adotadas pelas 

adolescentes, que podem refletir positiva ou negativamente sobre suas vidas adultas.  

Assim, mesmo com barreiras existentes no diálogo entre pais e filhos, entende-

se que o lar, enquanto espaço do convívio familiar, deve ser o ambiente propício para que 

a sexualidade seja amplamente discutida, considerando-se valores, atitudes, crenças e 

cultura constituintes de cada grupo (CANO; FERRIANI; GOMES, 2000). Daí, as jovens 

necessitarem de um ambiente familiar de honestidade e confiança que deve ser construído 

pelos pais, para que sintam que há sempre uma via aberta para ancorarem suas dúvidas, 

medos e anseios, desvencilhada do enfoque julgador e punitivo (SOUSA; FERNANDES; 

BARROSO, 2006). 

Todavia, compreende-se que o poder não é uma propriedade de um grupo ou 

outro; ele ocorre a partir de uma “relação de poder”, funcionando como uma rede de 

dispositivos que ninguém escapa, não existindo limite para ela, e não existindo o lado dos 

que detém o poder e o lado dos que são por ele alijados (FOUCAULT, 2002).  

É importante também considerar que, além da família, outros grupos exercem 

relações de poder no campo da sexualidade de adolescentes. As crenças religiosas podem 
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também constituir um forte elemento nesse processo, dependendo do contexto local no 

qual se está inserido.  

Considerando o contexto nordestino, em especial, o estado do Piauí que é local 

de origem das garotas escolhidas para o estudo presente, as preferências religiosas 

possuem extrema importância na formulação de valores e práticas das pessoas. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007), no ano de 2000, o 

Piauí foi considerado o estado de maior quantidade de adeptos da religião católica do 

Brasil.  

Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (NERI, 2007) publicada no ano de 

2007 sobre a Economia das Religiões, revelou uma estreita relação entre religiosidade e 

ruralidade, considerando que cidades não metropolitanas e cidades com baixa densidade 

demográfica possuem maior número de adeptos religiosos, segundo dados colhidos pelo 

censo no ano de 2000 e pela pesquisa de orçamentos familiares 2002-2003, ambas do 

IBGE. Diante desses dados, pressupõe-se que as adolescentes provenientes de cidades 

interioranas são influenciadas pela religião no tocante aos conceitos e práticas sexuais, 

podendo ser melhor vislumbrada em pesquisas como a proposta na presente dissertação. 

Há ainda que se considerar, no estudo da sexualidade dessas adolescentes, o 

ingresso das mesmas no segmento universitário, acarretando inúmeros ângulos de 

observação e análise. Pondere-se o fato dessas garotas terem de abdicar de seus lares de 

origem, da proximidade dos pais e amigos, para residirem em outra cidade, cheia de 

particularidades que não faziam parte do seu cotidiano. Mudanças provisórias de espaços 

geográficos, porém, definitivas sobre seus modos de conceber a vida e de se comportar 

diante dos fenômenos, tais como a expressão da sexualidade.  

O ambiente universitário configura-se como o galgar para uma profissão, 

independência financeira, maioridade, maturidade. Aquisição de relações sociais com 

diferentes personalidades, cada uma com costumes, pensamentos, comportamentos 

próprios, mesclando com outros que serão apreendidos a partir da convivência em sala de 

aula. Ambiente novo, novas amizades, podem resultar em mudanças de paradigma, 

afetando os comportamentos existentes. 
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3.1.2 Alguns aspectos observados em estudos sobre sexualidade na adolescência 

 

 

Diversos são os estudos referentes aos conhecimentos, atitudes e práticas de 

adolescentes sobre questões relacionadas ao sexo. Porém, muitos se detém a aspectos 

quantitativos, tais como o conhecimento sobre sexualidade, idade de iniciação sexual, uso 

do preservativo e as doenças sexualmente transmissíveis que mais acometem esse público. 

Por outro lado, em menor escala, estão os trabalhos produzidos enfocando a subjetividade 

da sexualidade, da singularidade que a envolve, sob uma visão antropológica.  

Ao buscar artigos publicados na biblioteca eletrônica de periódicos brasileiros 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo Brasil) cruzando os termos “adolescência”, 

“sexualidade” e “antropologia”, apenas dois trabalhos são selecionados, sendo uma 

pesquisa quantitativa e outra qualitativa. A primeira descreve um inquérito domiciliar 

realizado nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre, através do qual estimou-

se a prevalência da gravidez na adolescência, analisou o perfil de quem engravida e seus 

parceiros e os resultados da gestação (AQUINO et. al., 2003).  

O segundo trabalho constou do relato de experiência de um projeto sobre 

sexualidade e reprodução desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Antropologia do 

Corpo e da Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no qual foram 

desenvolvidas estratégias de intervenção em grupos de adolescentes no tocante aos temas 

gravidez na adolescência, primeira relação sexual, contracepção, doenças sexualmente 

transmissíveis e violência sexual (HASSEN, 2002). Verifica-se que ambas as pesquisas 

direcionam seus objetos de estudo para quesitos relacionados ao biológico, ao genital, 

restringindo as abordagens mais subjetivas da sexualidade.  

Quando do uso da teoria do construcionismo social, a partir de uma visão mais 

abrangente, reduz-se significativamente sua aparição nas pesquisas científicas, não 

havendo nenhuma publicação quando se faz o cruzamento dos termos “adolescência”, 

“sexualidade” e “construcionismo social”. Diante disso, percebe-se a existência de 

inúmeras lacunas envolvendo o tema da sexualidade, sendo extremamente útil pesquisas 

nesse campo do conhecimento. 

Considerando apenas os termos “adolescência” e “sexualidade”, variados são 

os trabalhos publicados, cada um apresentando um ângulo de visão e um enfoque de 
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abordagem diferente, variando entre questões de gênero, gravidez, contracepção, doenças 

sexualmente transmissíveis, atenção a saúde e educação sexual na escola. Assim, alguns 

estudos brasileiros utilizam o aspecto da genitalidade como fim, negligenciando os pontos 

fundantes das práticas que envolvem o sexo; a dimensão mais ampla da sexualidade.  

 

 

3.2 A SEXUALIDADE SOB O ENFOQUE DA ANTROPOLOGIA 

 

 

Considerando a sexualidade como a forma de expressar-se no mundo em busca 

do prazer, de maneira a extrapolar o aspecto de genitalidade, revelando-se nos gestos, 

atitudes, pensamentos e sensações (AZEVEDO, 2007), portanto, capaz de gerir o 

comportamento de quem o manifesta, necessário se faz pensar a sua forma de expressão 

em relação ao homem e ao mundo.  

Historicamente, a definição de sexualidade era restrita ao campo da Medicina 

até o século XIX, porém, limitando-se ao estudo dos aspectos patológicos a ela 

relacionados. O século XIX trouxe, além das Ciências da Natureza, outro campo científico 

a teorizar sobre a sexualidade – o campo das Ciências Sociais, que identificaram duas 

posições de pensamento sobre o tema: o essencialismo e o construtivismo social 

(GONÇALVES, 2004).  

O essencialismo vislumbra aquilo que está intrínseco a natureza humana, 

designando de “instinto” e “pulsão sexual” a energia que conduz à prática sexual. 

Conforme essa corrente teórica, a sexualidade oscila entre o impulso fisiológico corporal e 

a pulsão psicológica humana. Quanto ao construtivismo social, o pressuposto é o de que 

não há uma universalização do instinto sexual. Para este ramo teórico, as maneiras de sexo 

entre os indivíduos trazem uma conotação específica em cada cultura, determinando 

significados sexuais diferentes e singulares (HEILBORN, BRANDÃO, 1999). 

A antropologia, como disciplina do campo das Ciências Sociais, se apropria do 

construtivismo social para estudar a sexualidade, pois se distancia do pressuposto 

instintivo e de pulsão sexual que explica a sexualidade humana, aproximando-se das 

representações estabelecidas pelo homem na sociedade em que vive. 
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Com efeito, a sexualidade torna-se um fenômeno que, sob o enfoque 

antropológico, pode ser analisada considerando-se que não há certa constância em seus 

eventos, os costumes e comportamentos são agregados ao ser humano, portanto, trazidos 

do meio externo, e por fim, ocorre em meio a um emaranhado de leis e normas ditadas 

pelos grupos sociais nos quais o homem se insere. Desse modo, pode-se evidenciar a 

ligação estreita que há entre a sexualidade e a cultura, onde a segunda constitui o 

mecanismo de maior influência sobre a primeira. 

Ainda sobre o construcionismo social, Mott, [2001 ou 2002]) menciona que 

algumas afirmativas devem ser observadas quando em estudos sobre sexualidade, dentre 

elas: a) os significados subjetivos dos comportamentos sexuais desvelados nas pesquisas 

não devem ser projetados em outros contextos históricos ou culturais; b) comportamento e 

ideologia possuem conceitos distintos; c) a reprodução é apenas um elemento do universo 

da sexualidade. 

Portanto, o construcionismo nasce para se opor ao essencialismo, 

demonstrando que a sexualidade é uma escolha, uma opção, ocorrendo em determinado 

contexto social e histórico, com base nos critérios normativos estabelecidos pelos grupos 

(RÊGO, 2006). 

Nesse sentido, há que se mencionar a existência de duas terminologias que se 

referem ao processo de construção social do conhecimento humano: o construtivismo e o 

construcionismo social. Embora considerados sinônimos por muitos autores, tênue mas 

importante, é a diferença entre ambos os termos. Enquanto o construtivismo prevê que o 

indivíduo constrói seu conhecimento através de uma organização cognitiva individual, o 

construcionismo social enfatiza que o conhecimento surge no contexto das relações 

sociais, sendo mediado pela linguagem (MAIA, 1998). 

Desse modo, o olhar antropológico sobre a sexualidade paira no pressuposto 

de que o tema só agrega sentido a partir da gama de significações emanadas das relações 

sociais estabelecidas em um contexto específico, proporcionando experiências únicas e 

dimensões peculiares entre os diversos grupos e aos elementos a eles pertencentes, 

tornando ímpar os significados, os comportamentos, as aspirações e os temores daqueles 

que a experimentam (HEILBORN, BRANDÃO, 1999). 

Compreender a sexualidade e o contexto histórico e social pelos quais ela está 

permeada requer, então, que se considere a pluralidade do termo. Sob o ponto de vista do 
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construtivismo, a sexualidade não pode ser vislumbrada de maneira uniforme, 

generalizável, portanto, deve-se abordar as “sexualidades” ao invés de utilizar o termo 

com limites precisos. 
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4 MÉTODO 

 

 

Com vistas a alcançar o objetivo proposto no presente estudo, optou-se pelo 

método qualitativo, que explora as compreensões subjetivas das pessoas a respeito de sua 

vida diária (POPE; MAYS, 2005), aplicando-se nesta investigação, à sexualidade 

compreendida e vivida pelas adolescentes universitárias. Através deste tipo de 

investigação é possível captar questões muito particulares, tais como significados, 

crenças, valores e atitudes atribuídos (MINAYO, 1996), adentrando assim no campo dos 

fenômenos sociais.  

Desse modo, a abordagem aqui utilizada foi útil para captar o fenômeno da 

sexualidade vivido pelas adolescentes universitárias, considerando seus modos de pensar, 

agir e revelar, permitindo a descoberta dos mundos íntimos de cada uma. 

Leopardi (2002) enfatiza que na pesquisa qualitativa o foco é a compreensão 

do fenômeno sob a ótica dos sujeitos que o experimentam, fazendo elo com o contexto 

social pertencente, tanto do pesquisado quanto do pesquisador, pois a preocupação central 

do método qualitativo não é o fenômeno em si, mas o que ele significa para os sujeitos. 

Nesse sentido, pretendeu-se explorar o universo das adolescentes, a fim de 

captar e compreender significados e comportamentos das mesmas sobre aspectos 

relacionados a sexualidade, considerando a existência de um sistema de representações 

oriundas dos sistemas simbólicos, que exercem relações de poder no mundo adolescente, 

acarretando a formação de significados, pensamentos e comportamentos variáveis 

conforme a intensidade com que influenciam o homem. 

 

 

4.1 CAMPO 

 

 

A presente investigação ocorreu no município de Picos, cidade situada a 330 

km da capital Teresina, no estado do Piauí, especificamente, no Campus da Universidade 

Federal do Piauí, denominado Campus Senador Helvídio Nunes de Barros. 
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A escolha por este local se deu em virtude desta instituição de ensino superior 

(IES) congregar diversas adolescentes advindas de cidades que perfazem a Macrorregião 

de Picos, na qual a cidade consta como a terceira maior do estado em população, pois 

apresenta 70.450 habitantes conforme o último censo brasileiro (IBGE, 2007), 

posicionando-se após Parnaíba (140.839 hab.) e Teresina (779.939 hab.). 

Acresce-se o fato de que a pesquisadora exerce suas atividades docentes nesta 

IES, fato que contribui para a execução do estudo. 

Picos fica localizada na região centro-sul do Piauí, num ponto estratégico, 

situado entre picos montanhosos e no cruzamento de várias rodovias. Cortado pelo trecho 

inicial da Transamazônica, a cidade é o principal entroncamento do nordeste, ligando o 

Piauí aos estados do Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia (PICOS, 2008). 

O município possui três universidades, sendo uma federal (UFPI), uma 

estadual (UESPI) e três particulares (FACULDADE R.SÁ, FATEV, FACULDADE 

CRISTO REI), além de um centro tecnológico (CEFET), tornando-se um pólo científico 

bastante atrativo para os adolescentes que moram nas cidades próximas (PICOS, 2008). 

O Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB) foi criado a partir de 

uma Unidade de Ensino da UFPI já existente na cidade de Picos e que funcionava com 

apenas 2 cursos, Licenciatura em Letras e em Pedagogia. Em 2006, após adesão da UFPI 

ao Programa de Expansão das Universidades Federais (REUNI), houve a implantação de 

mais 7 cursos no Campus: Licenciaturas em Biologia, História e Matemática e os 

Bacharelados em Administração, Enfermagem, Nutrição e Sistemas de Informação, 

totalizando 9 cursos (UFPI, 2008). 

As garotas que compuseram o universo do estudo foram sessenta e oito 

adolescentes que haviam ingressado no curso de Enfermagem da Universidade Federal do 

Piauí/Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, aprovadas no processo seletivo 

vestibular dos anos de 2007 e 2008. Porém, para participarem da investigação, as mesmas 

deveriam atender aos seguintes critérios de inclusão: 

I – possuir idade entre 18 e 19 anos; 

II – estar cursando o segundo semestre de enfermagem no ano de 2009; 

III – aceitar o convite para participar da pesquisa; 

IV – comparecer ao local indicado para a realização da entrevista. 
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A escolha da faixa etária deveu-se pelo fato da mesma estar contemplada no 

Código Civil Brasileiro como sendo maioridade, na qual as pessoas são consideradas 

capazes de responderem por atos da vida civil, tais como o casamento (BRASIL, 2002).  

Sobre estar cursando o segundo semestre de enfermagem, tal escolha justifica-

se pelo fato desse grupo receber aulas da pesquisadora, portanto, de haver maior 

proximidade entre entrevistadora e informante, um atributo que facilitou 

consideravelmente a aceitação das adolescentes para participarem da investigação, pois, 

embora tendo todos esses cuidados metodológicos e estratégicos, muitas estudantes 

recusaram a participação na pesquisa. 

Desse modo, os critérios de exclusão foram: ter menos de 18 anos e mais de 19 

anos; estar matriculada no primeiro semestre do curso de enfermagem no ano de 2009; 

recusar-se a participar da pesquisa ou não comparecer ao local marcado para a entrevista. 

Boni e Quaresma (2005) mencionam que para se obter uma boa pesquisa é 

necessário que as participantes sejam escolhidas, preferencialmente, dentre as conhecidas 

pelo pesquisador ou apresentadas a ele por intermédio das que já foram pesquisadas. Isso 

favorece a aproximação entre pesquisador e pesquisado, diminuindo a vergonha, o medo 

ou as distâncias culturais existentes entre ambos, tornando a entrevista uma ocasião 

agradável e para que o pesquisador possa colher todas as informações necessárias ao seu 

estudo. 

Assim, o grupo de adolescentes foi formalmente convidado a participar da 

pesquisa durante a abertura de uma aula intitulada “a pesquisa científica”, ministrada pela 

pesquisadora na disciplina Introdução a pesquisa científica. 

Para obter informações pertinentes ao estudo foi elaborado um roteiro com 

algumas perguntas que serviram de guia na condução da entrevista, caso fosse necessário 

a consulta pela pesquisadora. A entrevista foi escolhida para esta pesquisa por possibilitar 

que a conversa flua de maneira espontânea, sem assumir a aparência de interrogatório, 

deixando a entrevistada em situação confortável para falar de seus pensamentos, 

sentimentos e opiniões livremente.  

Como uma modalidade de entrevista científica, a entrevista em profundidade 

significa um diálogo prolongado e “intensamente correspondido entre entrevistador e 

informante” (MINAYO, 1996, p.59), sendo considerado o protótipo mais conhecido 

utilizado no método qualitativo (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2003). 
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Frequentemente, a entrevista em profundidade possibilita a revelação de 

pensamentos, sentimentos ou comportamentos do pesquisado, em tom de confidência, 

constituindo excelente material para análise (BONI; QUARESMA, 2005; MINAYO, 

1996). No caso presente, alguns depoimentos foram acompanhados do pedido formal de 

sigilo, embora isso tenha sido garantido pela pesquisadora por ocasião do convite para a 

entrevista. 

Seguindo as orientações propostas por Gaskell (2003), conduziu-se a 

entrevista, iniciando-se por breves comentários sobre o objetivo geral da pesquisa, da 

importância social do estudo e da garantia do sigilo absoluto sobre as informações 

colhidas. Em seguida, o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi 

apresentado, lido e solicitada a assinatura do mesmo, seguindo-se do agradecimento à 

participante por ter aceitado contribuir e do pedido para gravar a conversação, explicando-

se à participante que este recurso funcionaria como um auxílio a memória da pesquisadora 

para análise posterior. 

Por tratar-se de adolescentes, e do assunto em pauta se referir à intimidade 

delas, foi necessário associar à entrevista uma técnica de coleta de dados que 

possibilitasse ao mesmo tempo captar o não dito, as expressões não verbais, tais como o 

choro, o silêncio e demais reações diante dos assuntos discutidos; daí a opção pela 

observação livre, assim considerada mais do que uma técnica, mas uma característica que 

deve pertencer ao pesquisador, que deve entrar em contato com a realidade empírica e 

registrar tudo o que considerar importante para a investigação (LEOPARDI, 2002). 

Para analisar as entrevistas colhidas adotou-se a Análise de Discurso (AD), 

que tem como finalidade teorizar acerca da expressão da ideologia através da 

materialização da linguagem na forma de discurso, pois assim pode-se melhor 

compreender como se estabelecem as relações de poder entre os homens, bem como as 

maneiras como elas são simbolizadas, pois os enunciados emanados do discurso permitem 

várias possibilidades de interpretação (ORLANDI, 2005). 

A análise de discurso analisa as diferentes visões de mundo inscritas e 

materializadas no discurso manifestado pelos sujeitos, em determinado lugar, em 

determinado momento histórico e em determinado contexto social. Além disso, considera-

se não apenas o que é dito, mas também o não dito, através de relações com o que já foi 

dito em contexto sócio-histórico anterior, observando ainda as posições sócio-históricas 
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do depoente, bem como para as matrizes dos discursos proferidos por ele (FRASSON, 

2007). 

A autora ainda pondera que o sujeito do discurso detém a ilusória convicção de 

ser o autor do discurso por ele proferido, pois sua consciência não está isenta de 

influências exteriores, fazendo com que ele elabore um conjunto de discursos já 

elaborados, proferidos anteriormente, e por ele internalizado de maneira inconsciente, 

fazendo parecer algo inédito. 

Gill (2003) estabelece quatro características da análise de discurso: a) o 

discurso em si mesmo; b) a linguagem construtiva; c) a orientação da ação (prática social) 

e d) a retórica do discurso. 

Por discurso compreende-se as diversas formas de fala e textos, ocorrendo 

desde conversações informais até a realização de entrevistas ou textos escritos, 

constituindo elementos de interesse maior da análise, posto que os analistas não 

consideram o discurso uma máscara que esconde a verdade; eles concentram seus olhares 

sobre o conteúdo que se dá através da organização dos textos colhidos (GILL, 2003).  

Ainda a esse respeito, Azevedo (1998) menciona que a variabilidade dos 

discursos pode ser útil para: detectar a diversidade de significados existentes em uma 

determinada comunidade; verificar como as contradições entre os sujeitos são ferramentas 

válidas para compreensão do que está sendo privilegiado em determinado contexto; 

observar uma visão de homem divergente do natural e racional, conforme é evidenciado 

em outras abordagens teóricas; perceber como a linguagem é utilizada para variados fins e 

com variadas consequências. 

Quanto à linguagem, esta permite a construção do discurso por recursos 

lingüísticos próprios, configurando os diversos textos (falados ou escritos) que constroem 

o mundo real. Além disso, a linguagem possibilita uma infinidade de contextos para um 

mesmo fenômeno, dada a sua capacidade de expressão e interpretação. Também há que se 

considerar que o mundo é socialmente construído a partir de experiências não lineares; 

portanto, havendo o pertencimento da linguagem como um processo construtivista (GILL, 

2003). 

É válido ressaltar a diferença entre discurso e linguagem, haja vista que os dois 

termos fazem parte da definição de AD. Discurso é um efeito de sentido entre dois 

indivíduos, um objeto sócio-histórico em que o linguístico está pressuposto; a linguagem 



30 

 

constitui um sistema ambíguo, no qual o discurso está situado, os efeitos de sua 

materialização (língua) ao longo da história (ORLANDI, 2005). Portanto, a linguagem é o 

meio de negociação de vários significados e não uma manifestação cognitiva 

(AZEVEDO, 1998). 

A terceira característica da análise de discurso trata da consideração de que 

todo discurso reflete uma prática social. Nessa ótica, o discurso é elaborado para ajustar-

se a um contexto permanente de interpretação dos fenômenos que circundam o viver 

humano, circunstancialmente. Por essa razão, há de se considerar o contexto social, 

histórico e temporal, além de a quem é dirigido o discurso, para que possa ser feita a 

análise interpretativa. 

A retórica do discurso constitui a quarta característica da AD. Por considerar 

que as visões de mundo são postas através dos discursos, observa-se que há uma 

competitividade entre os mesmos nos diversos cenários sociais. Daí a conotação 

persuasiva que os discursos assumem. 

A fim de vislumbrar a prática da AD, Gill (2003) descreve os quatro passos 

para necessários para sua condução em uma investigação científica: 

a) Transcrição: a transcrição do discurso não pode ser sintetizado ou corrigido; 

deve ocorrer em sua totalidade, preservando todas as suas características. Ao transcrever 

um discurso, alguns aspectos da fala se destacam, emergindo expressões como as pausas, 

o sorriso, o choro, os monossílabos. 

b) Leitura cética: uma leitura crítica do material transcrito constitui o ponto 

inicial da análise. É necessário questionar o texto, considerando as considerações pessoais 

a respeito do assunto. Por isso, deve-se proceder uma leitura cética do enunciado a fim de 

encontrar pontos de persuasão. 

c) Codificação: o próximo passo constitui na leitura e releitura do texto até que 

haja familiaridade com o material. Daí surgirão as categorias de codificação, conforme as 

questões de interesse do estudo e que se apresentarão nos enunciados transcritos. A 

codificação constitui uma maneira de organizar essas questões de interesse. 

d) Análise propriamente dita: Após a codificação por questões de interesse, 

busca-se primeiramente um padrão nos enunciados, que pode aparecer tanto na 

variabilidade (diferenças nas narrações) quanto da consistência. Depois, há a preocupação 

em elencar questões norteadoras que possam ser testadas diante dos enunciados. É 
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importante considerar ainda, ao mesmo tempo em que ocorre a leitura do que é dito, o que 

não o é, ou seja, o silêncio. 

As entrevistas foram obtidas nos meses de outubro e novembro de 2009, após 

o estabelecimento de um contato mais próximo entre as alunas e a pesquisadora, 

viabilizado através das aulas ministradas nos meses de agosto e setembro do mesmo ano. 

Todas as entrevistas foram realizadas em ambiente que garantia a privacidade, 

sendo escolhida a sala onde funciona o laboratório de pesquisa de um projeto 

desenvolvido na Universidade. O tempo médio de duração de cada conversa foi de 

aproximadamente quarenta e cinco minutos. 

Na oportunidade, foi garantido o direito das participantes de retirarem-se da 

investigação ou recusarem-se a participar dela, sem qualquer dano ou prejuízo para as 

mesmas. Foi ainda assegurado que as adolescentes teriam todos os seus direitos mantidos 

conforme as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), 

referentes ao respeito sobre sua pessoa, que inclui a inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos 

valores, idéias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais (BRASIL, 2004). 

O presente estudo teve aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), após emissão de autorização expressa pela direção do 

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (UFPI/Picos) para o início da coleta de dados.  

No presente trabalho, seguindo a orientação proposta por Gill (2003), todas as 

entrevistas captadas através do uso de gravador de voz foram ouvidas e transcritas em 

formato digital (computador) pela própria pesquisadora, sendo ouvidas várias vezes para 

ter certeza de que todas as informações possíveis haviam sido registradas em texto escrito. 

Em seguida, o processo de leitura e releitura crítica permitiu que fossem 

agrupados os textos por áreas de interesse, nas seguintes categorias de codificação: 

conceito de sexualidade, sentimentos relativos a iniciação sexual, família e sexualidade, 

religião e sexualidade, amigos e sexualidade, namorado e prática sexual, conseqüências da 

iniciação sexual.  

De posse do material codificado em arquivos independentes, passou-se à 

análise propriamente dita, buscando-se encontrar inicialmente o padrão nos enunciados, 

mas também a variabilidade das respostas e a consistência dos argumentos, agregando a 

isto as impressões colhidas através da observação livre e registradas no diário de campo, 
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sob a luz da etnografia, por considerar que o delineamento etnográfico aproxima o tema 

do olhar antropológico necessário para compreender o fenômeno da sexualidade em 

adolescentes universitárias. 

Para Levi-Strauss (1996) a etnografia consiste em observar e analisar grupos, 

levando em conta suas singularidades, com o intuito de reescrever o mais fidedigno 

possível suas histórias de vida. Dessa forma, é possível estudar o pensamento e o 

comportamento humano que se manifesta no cotidiano, além do que é determinado no 

contexto relacional entre pessoas ou grupos (MATTOS, 2001). 

Gonçalves (2004) considera a etnografia uma subjetivação de experiências 

entre pesquisador e pesquisados, havendo uma mesclagem entre as significações 

compreendidas a partir dos entrevistados e as experiências do pesquisador em contato com 

seu objeto de estudo. Esse fenômeno, denominado de relativização, característico da 

Antropologia, favorece a contínua desconstrução de argumentos teóricos e iniciação de 

novos questionamentos antropológicos, traduzindo-se na singularidade de cada 

experiência humana. 

Segundo Nakamura (2009), no trabalho da pesquisa de campo, o pesquisador 

deve fazer uma dupla jornada, a fim de obter uma aproximação do objeto de investigação 

e posteriormente um novo distanciamento deste, para que haja a apropriação, análise e 

interpretação dos achados. 

Assim foi possível apresentar, da análise e interpretação dos discursos, oito 

categorias, que foram ilustradas com depoimentos convergentes e divergentes, desvelando 

aspectos peculiares ao estudo, concretizando assim o método de análise adotado. 
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5 CONHECENDO UM POUCO SOBRE AS PARTICIPANTES 

 

 

Doze foram as garotas que atenderam aos requisitos estabelecidos nos critérios 

de inclusão/exclusão para participarem da pesquisa, comparecendo ao local indicado para 

realização das entrevistas. 

Todas são provenientes de cidades interioranas do estado do Piauí. Algumas já 

vivenciaram a experiência de morar longe dos pais, pois em algumas destas cidades não 

há ensino médio, fazendo-se necessário ir para a capital (Teresina) ou cidades de maior 

porte, a fim de complementarem os estudos. 

Quanto às idades das entrevistadas, 07 (58,3%) tinham 18 anos e 05 (41,7%), 

19 anos de idade. Convém lembrar que um dos critérios para que a adolescente pudesse 

participar da investigação é que a mesma tivesse idade de 18 a 19 anos, pois o referido 

estudo adotou a classificação etária adotada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2005). 

No tocante à cidade de origem, 06 adolescentes (50%) pertencem à própria 

cidade do estudo (Picos); 02 (16,7%) são da cidade de Valença do Piauí; 01 (8,3%) de 

Santo Antônio de Lisboa, 01 (8,3%) de Jacobina do Piauí, 01 (8,3%) de Dom Expedito 

Lopes e 01 (8,3%) de Lagoa do Sítio. Todas as cidades pertencem a região centro-sul do 

estado, próximas à cidade de Picos, local onde está situado o Campus Senador Helvídio 

Nunes de Barros, da Universidade Federal do Piauí. Um mapa para situar geograficamente 

as cidades das entrevistadas (ANEXO A), bem como breve descrição destas cidades 

permitem visualizar melhor o contexto no qual as garotas estão inseridas (ANEXO B). 

É valioso ressaltar que todas as entrevistadas moram na cidade de Picos, 

algumas com os pais, outras com irmãos e há ainda outras que moram com amigos 

provenientes de suas cidades de origem, ou que conheceram após o ingresso na 

universidade. Esse arranjo de moradias decorre do fato de a universidade ainda não dispor 

de uma residência estudantil, e também pelo alto valor cobrado nos imóveis locais, 

fazendo com que as pessoas se associem na divisão das despesas imobiliárias. Assim, 

tem-se que 06 adolescentes (50%) moram com os pais e 05 (41,7%), com amigos. Uma 

adolescente (8,3%) informou morar sozinha. 
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No tocante ao relacionamento afetivo, 08 garotas (66,7%) informaram ter 

namorado, enquanto 04 (33,3%) não estavam se relacionando no período da coleta de 

dados. 

Ainda sobre o namoro, observou-se que as adolescentes do estudo que tinham 

namorado haviam iniciado o relacionamento a pelo menos dois anos, com tempo de 

duração variando entre um e seis anos. Os respectivos namorados são os primeiros 

parceiros sexuais das garotas não-virgens. Para as garotas que ainda não iniciaram a 

atividade sexual, o namorado atual é o primeiro relacionamento afetivo delas.  

Com relação à iniciação sexual, apenas 03 adolescentes (25%) responderam 

positivamente, enquanto que as demais (75%) informaram o contrário. 

O quadro a seguir exibe, de maneira resumida, algumas características das 

participantes do estudo.  

 

ENTREVISTADA CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

Entrevistada 01 

 

 

Tem 19 anos. É natural de Santo Antônio de Lisboa. Não mora 

com os pais. Divide apartamento com colegas da universidade. 

Tem namorado há 2 anos, sendo este o seu primeiro envolvimento 

afetivo e com quem iniciou a prática sexual, a 1 ano. É católica. 

Tem família conservadora, por isso, os pais não sabem da sua não-

virgindade. As colegas da universidade não sabem de sua 

sexualidade, pois ela ainda não se sente íntima delas para contar. 

 

 

 

 

 

Entrevistada 02 

 

 

Tem 19 anos. É natural de Jacobina do Piauí. Mora com irmãs e 

primos que também estudam. Tem namorado há 1 ano e 5 meses. 

Não iniciou a vida sexual. Já teve outros relacionamentos, porém, 

nenhum namoro, só „fica‟. É evangélica. O namorado também. 

Segue fielmente os preceitos da igreja. O pai é falecido. Não 

conversa com a mãe sobre sexualidade. Evita pensar em sexo, para 

que não venha a ter vontade. 
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Entrevistada 03 

                

  

 

Tem 18 anos. É natural de Picos. Mora com os pais e 3 irmãos. 

Tem namorado há 4 anos, sendo este o seu primeiro envolvimento 

afetivo. Embora o namorado insista, ainda não iniciou-se 

sexualmente. É católica. Faz parte do grupo de jovens da igreja a 

qual freqüenta (pastoral da juventude). Tem família conservadora. 

O diálogo com os pais sobre sexo é limitado. Tem vontade de se 

relacionar sexualmente com o namorado, mas procura seguir os 

preceitos da igreja e dos pais, motivo pelo qual resiste. Espera 

manter-se virgem até o casamento. 

 

 

 

 

 

Entrevistada 04 

                        

 

 

Tem 19 anos. É natural de Picos. Mora com os pais e uma irmã 

mais nova. É católica. Foi catequista, coordenadora de grupo de 

jovens e atualmente, por ter o tempo ocupado pela universidade, 

apenas frequenta as reuniões do grupo. Tem namorado há 6 anos. 

Fazem planos para o casamento após a formatura. Ainda não 

iniciou a prática sexual, mas reconhece que o desejo é intenso. Tem 

família bastante conservadora e não há diálogo sobre sexualidade 

em casa. Divide-se entre o „querer‟ e o „não poder‟. 

 

 

 

 

 

Entrevistada 05 

 

 

Tem 18 anos. É natural de Dom Expedito Lopes. Mora com 

colegas da universidade. É católica. No momento, não tem 

namorado, mas quando morou em Teresina teve um 

relacionamento afetivo por lá que durou 4 anos. Não iniciou a vida 

sexual por achar-se envergonhada para isso. Relata que sente 

vergonha de ficar sem roupa na frente de outra pessoa, mas acha 

que, se tivesse relação sexual, seria uma pessoa melhor; teria mais 

experiência de vida. 

 

 



36 

 

 

 

 

Entrevistada 06 

 

 

Tem 18 anos. É natural de Lagoa do Sítio. Mora com colegas da 

universidade, um primo e uma prima. É evangélica (Assembléia de 

Deus). Tem namorado há 2 anos que também freqüenta a igreja. 

Não iniciou a vida sexual. Segue fielmente os preceitos de sua 

religião. Não considera „vantagem‟ deixar de ser virgem. 

 

  

 

 

 

Entrevistada 07 

 

 

Tem 18 anos. É natural de Valença do Piauí. Mora com colegas 

provenientes da sua cidade de origem. É católica. Há 1 ano está 

sem namorado. Terminou o relacionamento porque „fizeram 

intriga‟, gerando nele desconfiança em relação a ela e por isso o 

namoro acabou. O namorado exigiu transar para confiar 

novamente. É a favor da virgindade até o casamento, mas revela 

que „ainda não apareceu a pessoa certa‟, por isso ainda não 

„aconteceu‟. 

 

 

 

 

Entrevistada 08 

 

 

Tem 18 anos. É natural de Picos. Mora com os pais e uma irmã. 

Tem namorado há 1ano e 5 meses, sendo este o seu primeiro 

envolvimento afetivo. Foi com ele sua iniciação sexual, a 1 ano 

atrás. Questiona a maneira como sua mãe reagiu ao descobrir que 

não era mais virgem. Há conflito entre as duas por causa da nova 

condição. A mãe dificulta seus encontros com o namorado fora de 

sua casa. Sofre com isso. 

 

 

 

 

Entrevistada 09 

 

 

Tem 19 anos. É natural de Valença do Piauí. Mora sozinha, pois 

acha que dividir apartamento com amigos pode causar problemas. 

Tem namorado há 3 anos, porém, já teve relacionamentos „sem 

compromisso‟ com outros garotos, apenas „ficando‟. Não iniciou a 

vida sexual por estar passando por conflito de valores. Sente-se 
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confusa por saber que sua mãe, embora converse abertamente 

sobre sexo, quer que a filha case virgem. Considera-se imatura para 

a vida. Relata que está aprendendo a viver agora, com a 

universidade. 

 

 

 

Entrevistada 10 

 

 

Tem 18 anos. É natural de Picos. Mora com os pais. É católica. 

Tem namorado há 1 ano, porém, já havia tido alguns „fica‟. Iniciou 

a vida sexual há 2 meses. Os pais não sabem. Revela que 

„aconteceu em um momento de impulso, sem planejamento‟, mas 

percebe que mudou sua forma de pensar sobre a vida. 

 

 

 

 

 

Entrevistada 11 

 

 

Tem 18 anos. É natural de Picos. Mora com os pais e 2 irmãos. É 

católica. Não tem namorado. Teve um relacionamento anterior que 

durou 1 ano. Não iniciou a atividade sexual. Conversa 

superficialmente com os pais sobre sexualidade, mas reconhece 

que pelo menos há diálogo com eles. Não vincula sexo a 

casamento, pois acha que „vai depender da pessoa com quem você 

esteja se relacionando‟. 

 

 

 

 

 

Entrevistada 12 

 

 

Tem 18 anos. É natural de Picos. Mora com os pais. É católica. 

Está sem namorado. Não iniciou a vida sexual. Relata que os pais 

não costumam conversar sobre sexualidade. Tem medo de 

decepcionar os pais. Expressa que toda mulher tem o sonho de 

casar virgem, mas tem curiosidade em saber como realmente é que 

acontece a prática sexual. Conversa com as colegas sobre isso mas 

obtém opiniões divergentes e fica confusa. 
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Por ser tema de amplo debate, a prática sexual foi bastante explorada nas 

entrevistas, conferindo destaque neste trabalho através da elaboração de categorias de 

análise. Estas permitiram conhecer melhor o universo-vida das adolescentes, no tocante 

aos significados que as mesmas atribuem às questões relativas ao sexo, além de 

proporcionarem um maior aprofundamento científico para compreensão do fenômeno que 

envolve o comportamento sexual destas universitárias. 
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6 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

 

 

As doze adolescentes pesquisadas apresentaram em seu conjunto uma 

homogeneidade nos pontos sócio-demográficos. Porém, no tocante às questões da 

sexualidade, os achados foram contrastantes, aparecendo nas diversas categorias 

elaboradas para o presente estudo. 

Os resultados obtidos através da leitura exaustiva das entrevistas foram 

agrupados em oito categorias de análise, denominadas capítulos. Essas categorias 

contemplam diversas óticas de manifestação do pensamento e comportamento sexual das 

entrevistadas. 

O capítulo um – atribuindo significados à sexualidade – permite iniciar um 

panorama acerca da existência de não uma, mas várias sexualidades, sendo definidas por 

quem as experimenta. Confrontando com os autores consultados, foi possível fazer um 

apanhado dos conceitos e compreender que os padrões morais estabelecidos pelas relações 

nos diversos grupos sociais nos quais as adolescentes estavam inseridas foram os 

influenciadores nos seus modos de pensar, de se comportar. 

Tecendo leitura mais aprofundada das entrevistas, observou-se que os agentes 

influenciadores acarretavam medo e incertezas no tocante à decisão quanto ao início ou 

não da atividade sexual das entrevistadas. Assim, o capítulo dois – medo e desejo: 

incertezas quanto ao início da vida sexual – emergiu da compreensão das falas, 

evidenciando que esse período de transição da infância para a idade adulta possui 

multifacetas que recaem não só sobre os aspectos físicos, mas também sobre o estado 

emocional das adolescentes. 

Emergiram das falas das entrevistadas, em diversos momentos, a importância 

do grupo familiar na elaboração de significados sobre sexualidade, bem como sobre o 

comportamento sexual adotado por elas, fazendo surgir o capítulo três – conversas sobre 

sexualidade em família e sua influência no comportamento sexual adolescente – a partir 

da qual puderam ser evidenciadas as diversas formas de abordagem do tema pela rede 

familiar, os entraves no processo dialógico parental, o modo tradicional usado nos 
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discursos entre pais e filhos, além das estratégias de controle e repressão que algumas 

famílias demonstraram exercerem sobre o comportamento sexual de suas filhas. 

O presente estudo também permitiu verificar que, em um nível menor de 

influência, porém, de igual magnitude, a preferência religiosa constitui outro agente 

influenciador na vida sexual das entrevistadas, algo mencionado em diversos trechos das 

conversas coletadas. Em virtude disso, formou-se o capítulo quatro – religião x 

sexualidade/comportamento sexual adolescente – através da qual foi possível evidenciar o 

quanto a formação religiosa tradicional, passada dos pais aos filhos é condição 

fundamental para o processo decisório no tocante à iniciação sexual adolescente. A 

literatura revisada também permitiu, nesta categoria de análise, perceber de que maneira 

se formavam as regras estabelecidas pelas correntes religiosas ao longo dos tempos, 

fazendo com que a sociedade contemporânea seja moldada a partir de um emaranhado 

delas. 

O capítulo cinco – o segmento universitário e sua influência nas concepções 

sobre sexualidade adolescente – apareceu quando as entrevistadas mencionaram ser este o 

espaço escolhido para servir de comparativo ao aprendizado familiar e religioso acerca da 

sexualidade. Porém, contrariamente ao que muitos poderiam pensar, nesta categoria não 

foi mencionada a contribuição da universidade enquanto instituição formal de educação 

no processo de ensino-aprendizagem da sexualidade adolescente, pois as garotas apenas a 

vislumbram como espaço para que os laços grupais sejam formados e assim se torne o 

lócus das conversas entre amigos. Discretamente, apareceu em alguns discursos a 

importância da figura do professor, sendo conveniente lembrar que, assim como a 

universidade, ele não foi citado como profissional da educação, mas sim, como alguém 

mais experiente com quem se pode conviver, aconselhar-se, retirar dúvidas e aprender um 

pouco mais sobre as questões relacionadas ao sexo. 

Outro capítulo que surgiu no estudo, o capítulo seis - o namorado e a iniciação 

sexual da adolescente: “forçando a barra” ou à espera da decisão? – recebeu esse título em 

virtude de apresentar um compilado acerca dos relacionamentos afetivos mantidos pelas 

entrevistadas e de que maneira a sexualidade afetava esse convívio. Por se tratar de 

assunto bastante complexo, percebeu-se, através dos depoimentos das garotas, que seus 

parceiros também sofrem com o momento de transição vivenciado pelas companheiras. 

Enquanto alguns expressam compreensão e aceitação da condição imposta pela namorada 
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de manter-se virgem, outros manifestam inquietude em ter que esperar ou mesmo ter que 

conformar-se com isso. Das adolescentes que já mantinham relações sexuais com os 

parceiros, estes demonstraram apoio e maturidade na relação a dois. 

O capítulo sete – cenários da iniciação sexual das adolescentes – descreveu os 

principais locais nos quais houve a iniciação sexual das garotas, evidenciando que, na 

maioria das vezes, não há um planejamento para a ocasião, embora este momento seja 

bastante esperado por elas, conforme indicam outros estudos na literatura revisada. Ainda 

nesta categoria, foi possível vislumbrar que a casa dos pais, quer seja da garota ou do 

parceiro, é o local de maior freqüência para a realização do namoro, favorecendo reflexões 

acerca dos mecanismos de controle da família que, tradicionalmente, tenta manter a filha 

sob vigilância constante. 

Neste capítulo também foi possível observar que o delineamento urbano 

exerce influência favorável à iniciação sexual das adolescentes, pois, das três adolescentes 

que relataram ter atividade sexual, apenas uma iniciou a prática na cidade de origem; as 

demais tiveram suas primeiras relações na cidade alvo do estudo, onde moram e estudam, 

embora sejam provenientes de outras cidades interioranas situadas próximas à cidade onde 

a pesquisa foi desenvolvida. 

Por fim, o capítulo oito – mudanças acarretadas pelo início da vida sexual – 

apresentou um conjunto de sentimentos agregados à iniciação sexual das garotas, sendo 

em sua maioria, positivos, denotando que mesmo significando um momento bastante 

turbulento na vida da adolescente, a prática sexual acarreta o amadurecimento pessoal, 

mudança de paradigmas, aquisição de experiências, dentre outras transformações, sendo 

estas as mais percebidas pelas entrevistadas. 

Embora aqui descritos sucintamente, os capítulos são dispostas a seguir, 

permitindo um deleite maior sobre a leitura, pois a riqueza dos depoimentos selecionados 

e os olhares literários citados permitiram que a análise fosse efetuada de modo a oferecer 

outras tantas reflexões sobre o fenômeno da sexualidade adolescente experimentadas 

unicamente no presente trabalho. 
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– CAPÍTULO 1 –  

ATRIBUINDO SIGNIFICADOS À SEXUALIDADE 

 

 

Segundo Andrade-Silva (2007) o termo sexualidade surgiu no final do século 

XIX, conferindo maior amplitude ao tema e com limites morais menos precisos, 

significando algo além de uma mera união com fins reprodutivos, vinculando-se a 

sensações de desejo e fantasias, carregadas de representação simbólica. A partir desse 

simbolismo, o que antes era silenciado, agora, com a linguagem simbólica passa a ser 

ensinado, regulamentado, reprimido ou supervalorizado, sob condicionantes sociais 

possuindo estreita relação com as experiências emocionais de cada indivíduo. 

Diversas são as denominações adotadas pelos autores que estudam a 

sexualidade. Algumas definições levam em consideração a visão religiosa, outras a 

construção científica, histórico-social ou governamental; há ainda a biologicista e a de 

gênero. 

Porém, independente da corrente filosófica ou teórica identificada, todas 

parecem convergir para a conclusão de que a sexualidade é um fenômeno intrínseco ao ser 

humano (BRÊTAS et. al., 2007). 

Para Signorelli (2003) a sexualidade acompanha o desenvolvimento humano, 

pois inicia-se no nascimento, requerendo do indivíduo um amadurecimento que é 

particular e único. 

Carmo e Van der Sand (2007) mencionam que, em torno dos doze anos de 

idade, a sexualidade assume caráter auto-erótico, manifestado através da masturbação. 

Somente por volta dos quinze anos é que o adolescente começa a definir suas afinidades 

sexuais, conferindo aspecto homo ou heterossexual às suas práticas. 

Cano, Ferriani e Gomes (2000), ao realizarem um estudo bibliográfico acerca 

da sexualidade na adolescência, fizeram também um breve resgate histórico da 

sexualidade no Brasil e no mundo. Em seus estudos mencionam que, nos primórdios da 

civilização, as práticas sexuais eram livres entre homens e mulheres, desprovidas de 

significados negativos ou proibitivos. Pela necessidade de terem herdeiros para seus bens, 

homens e mulheres formaram casais com a finalidade de reproduzir e construírem uma 

descendência de bens.  
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Com o passar dos tempos, regras morais foram sendo criadas para estabelecer 

limites às práticas sexuais. A religião foi equipamento valioso no estabelecimento dessas 

regras, referindo-se à sexualidade como pecado, espelhado no exemplo vergonhoso de 

Adão e Eva. Nesse período, a concepção de sexualidade foi reprimida pela doutrina cristã, 

que afirmava que Deus havia privilegiado a alma em detrimento do corpo, dando-lhe 

imortalidade e pureza.  

Somente a partir do século XVIII é que surge o “amor romântico”, discutido 

em toda a Europa, proporcionando novas discussões que aproximam sexo e prazer e o 

afastam da finalidade reprodutiva. No Brasil, esses padrões europeus foram agregados ao 

pensamento da sociedade, mantendo-se e fortalecendo-se pelos preceitos da Igreja 

Católica, que perdurou até os anos 50 quando ocorreu o “movimento sexual”, também 

conhecido como “movimento beat”, que promovia o sexo desprovido de compromisso 

reprodutivo, além do uso de drogas e de maneiras diferentes de se vestir (CANO; 

FERRIANI; GOMES, 2000). 

Nos anos 60 novo movimento trouxe mudanças nos significados atribuídos 

pela sociedade brasileira, o denominado “movimento hippie”, que questionava a 

importância da virgindade e da diferença de gênero, e lutavam pela liberação sexual 

feminina. 

O contexto atual da sexualidade é multifacetado, fruto de intensa mistura 

desses valores, agregados e anulados ao longo da história, sendo ensinados pelas gerações 

anteriores e aprendidos ou repudiados pelas gerações atuais, na busca da verdadeira 

expressão sexual. Portanto, a sexualidade é tema que desperta interesse em todos os 

indivíduos, independente do estado etário em que se encontram, compondo a estrutura da 

personalidade. 

Ribeiro (2006) afirma que é a partir dos 7 anos que a criança começa a 

demonstrar interesse por questões relacionadas ao sexo, muitas vezes, manifestando tal 

interesse com perguntas aos pais, manipulação do próprio corpo ou brincadeiras entre 

meninos e meninas. 

Brêtas et. al. (2007) vislumbram que a sexualidade, por ser algo ensinado, 

também é aprendido, constituindo parte da personalidade do indivíduo, que tem como 

conseqüências interferências, não só nesse processo de aprendizagem, mas também na 

saúde física e mental da pessoa. 
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É condição essencial que as adolescentes compreendam a sexualidade para que 

possam desfrutar das conseqüências que a mesma proporciona para suas vidas. Daí a 

importância em se conhecer o que pensam essas jovens sobre a temática. 

Cabe destacar a noção de significado dos fenômenos em pesquisas qualitativas, 

onde o mesmo tem como requisito primordial a relação entre pensamento e experiência, 

em ampla ligação com a cultura (MARTIN et. al., 2006), daí a perspectiva de apresentar, 

nesta categoria, os significados simbólicos de sexualidade manifestos pelas adolescentes. 

 

“É ser feminino, sobre o modo de vestir, além das relações sexuais, 

a feminilidade... a vaidade...” (Entrevistada 01) 

 

“Eu acho assim, que por eu ser evangélica, acho que o sexo foi 

feito para o casamento, só deve acontecer após o casamento e 

também porque a minha família é muito tradicional...” 

(Entrevistada 02)  

 

“Eu vejo como a relação que existe entre um homem e uma mulher, 

seja ela qual for, mas no relacionamento tem que haver as 

diferenças entre homem e mulher nas questões da sexualidade, mas 

pesa mais pro lado sexual.” (Entrevistada 03) 

 

“Acho que quando eu manifesto minha forma de pensar, nas 

minhas atitudes eu acho que tá mostrando um pouco da minha 

sexualidade...” (Entrevistada 08) 

 

Quando inqueridas sobre como concebem o tema sexualidade, algumas 

depoentes o relacionaram a aspectos de maior amplitude do que apenas ao ato sexual, 

porém, em algumas respostas emergiu o padrão tradicional, que atribui à sexualidade a 

mera realização de prática do sexo, revelando a influência cultural conversadora nestas 

jovens.  

Nota-se também, em alguns discursos, haver convergência conceitual no que 

diz respeito a sexo e sexualidade; embora esses termos obtenham conceitos diferentes por 

alguns autores, sendo o primeiro o conjunto de características fisiológicas que diferem 

machos e fêmeas, enquanto que sexualidade é a vida sexual do indivíduo (XIMENES, 

2001). Tal convergência parece refletir os modos repressores utilizados pela família, 

religião e sociedade sobre as mentes humanas, no intuito de negar sua natureza humana. 

Taquette (1997, p.89), em pesquisa realizada com adolescentes trabalhadoras 

de uma indústria calçadista da cidade de Franca, estado de São Paulo, acerca de suas 
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iniciações sexuais, relembra que as opiniões conservadoras emitidas pelas adolescentes 

podem refletir “conceitos que elas incorporaram pela educação que receberam na família e 

na sociedade”, significando uma representação social acerca do que é correto em relação a 

atividade sexual, fato também percebido neste estudo. 

Porém, outro autor (ESPÍRITO SANTO, 1999) afirma que mesmo com o 

pensamento moral tradicional, não se pode negar que o comportamento sexual extrapola a 

função reprodutiva, pois considera que tal comportamento ocorre de maneira racional, 

carreada de sentimentos e de desejos que perpassam a atração, excitação, sedução e 

escolhas. 

Observa-se também em alguns depoimentos que houve uma associação dos 

termos sexo e sexualidade, onde o primeiro é componente do segundo, denotando uma 

maneira modernizante de pensar das adolescentes estudadas. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Federação Brasileira das 

Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) (SBP; FEBRASGO, 2005) 

consideram desafiador o processo de educação sexual do adolescente, sendo talvez a 

causa das dificuldades apresentadas pelas entrevistadas em atribuírem significados à 

sexualidade. Para essas entidades, a família, a escola, os profissionais de saúde e a 

sociedade em geral devem ser parceiros no processo educativo do adolescente, pois 

preconizam que tal educação é um direito de todo adolescente brasileiro. 

Apenas uma respondente reconheceu que sente dificuldade em conceituar o 

tema, considerando isso uma limitação pessoal:  

 

“É difícil responder, porque eu sou tão fechada pra essa área...” 

(Entrevistada 09) 

 

O depoimento desta adolescente retrata a maneira como muitas adolescentes 

provenientes de cidades interioranas, onde os costumes são essencialmente conservadores, 

chegam ao meio urbano, onde passará a viver para realizar os estudos superiores, 

convivendo com outras adolescentes tipicamente urbanas, com concepções e práticas 

distintas das suas, por vezes, extremamente contrárias, revelando a intrínseca influência 

cultural. 

A pouca experiência de vida, o desconhecimento de situações peculiares ao 

meio urbano, tais como os espaços de lazer, as festas estilizadas, o ambiente universitário, 
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um maior grau de independência dos pais, a liberdade dos adolescentes em freqüentarem 

os lugares típicos urbanos (bares, restaurantes, bailes, academias de ginástica, clubes 

recreativos) dentre outros fatores, podem fazer com que a adolescente sinta dificuldade 

em se adaptar a esse novo locus que não é somente geográfico, mas também, social. 

Emergem, estimulados por esse novo ambiente, conflitos de ordem intelectual, 

moral, social, fazendo com que a adolescente proveniente do espaço rural analise sua 

forma de pensar, seus valores antes considerados imutáveis, acarretando a formulação de 

novos conceitos, entendendo que a partir desse momento, será exigida, dessa adolescente, 

uma postura cada vez mais autônoma em relação a si e aos outros. 

O ingresso no segmento universitário também gera transformações decisivas 

na vida da adolescente que provém do meio rural. Embora alguns estudos apontem que na 

sociedade contemporânea já não se fazem mais tanta distinção entre jovens rurais e 

urbanas (SALES, 2006), frente a busca pela universalização das maneiras de vestir, de 

falar, das preferências musicais, dos hábitos de viver, das práticas sexuais, ainda assim 

existem diferenças marcantes entre essas adolescentes, fato percebido neste estudo. 

Deste modo, arranjam-se os novos modelos do que seja sexualidade, dos 

comportamentos e das atitudes tomadas em relação ao sexo, das preferências manifestadas 

entre os pares, enfim, um processo de adaptação que pode durar dias ou meses, 

dependendo das questões familiares, morais, religiosas que determinaram o modo de 

significar elaborado por cada adolescente. 
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– CAPÍTULO 2 –  

MEDO E DESEJO:  

INCERTEZAS QUANTO AO INÍCIO DA VIDA SEXUAL 

 

 

Dentre os muitos conflitos existentes na adolescência, a literatura exibe 

vastamente que o início da atividade sexual constitui um marco na vida dos jovens, sendo 

experienciado de maneira singular por quem vive. 

Considerando que a iniciação sexual ocorre de maneira única para cada pessoa, 

que difere entre homens e mulheres e que sofre diversas influências, resolveu-se explorar 

os determinantes para o início da atividade sexual das adolescentes do estudo. 

Inicialmente, procurou-se averiguar se as entrevistadas já haviam iniciado seus 

intercursos sexuais. Em seguida, de posse dessa informação, passou-se a questionar acerca 

dos fatores contribuintes ou impeditivos para a decisão pelo início ou não da atividade 

sexual. 

A maioria das entrevistadas afirmou não ter iniciado a prática sexual e, ao 

serem inqueridas sobre os fatores impeditivos para esse início, diversos foram os motivos 

apresentados pelas jovens, demonstrando haver um leque de situações pessoais, 

familiares, morais, religiosas e sociais que funcionam como empecilho no processo de 

iniciação sexual: 

 

“Não, logo eu tenho consciência que pra mim, o certo, é só depois 

do casamento, então eu não vou fazer uma coisa que possa me 

prejudicar...” (Entrevistada 02) 

 

“Não... por causa do medo de mãe e pai, da reação deles que, pai 

disse que, se sonhar, me bota pra fora de casa...” (Entrevistada 04) 

 

“Não sei, é um bloqueio... eu uso muito a razão, eu não consigo 

deixar ficar naturalmente, eu não consigo... eu acho que é medo... 

da reação da minha mãe... e eu também tenho medo de fazer e o 

namoro não dar certo...” (Entrevistada 09) 

 

“Não, porque eu acho que... por causa da minha família, dos 

costumes... eu acho que não coube ainda...” (Entrevistada 11) 
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“Assim, eu comecei a namorar cedo, mas eram só ficantes, assim, 

porque eu sempre fui muito criada quieta assim pelo fato de eu ser 

evangélica, desde os 9 anos que eu sou evangélica...mas aí, nunca 

despertei pra isso, eu nunca fui em festa, balada, não conheço, 

nunca fui...” (Entrevistada 12) 

 

Araújo (1999, p.192), em estudo minucioso sobre o processo de educação 

moral com repercussões sobre a sexualidade humana, afirma que “a moralidade permeia 

todo o campo de ação do homem e o comportamento moral é aquele que obedece às 

regras de conduta social internalizadas”. Dessa maneira, as regras morais passam por um 

processo de internalização pelo indivíduo, mas para que isso ocorra deve haver uma 

relação valorativa destas para o sujeito, pois de outro modo, ele limitar-se-á a cumpri-las 

apenas motivado pelo medo de punição a qual está condicionada a regra. 

Essa mesma autora, ao estudar Piaget, identificou que o processo de formação 

moral na criança inicia-se com o realismo moral e transforma-se em moralidade de 

reciprocidade, ocorrendo o período de transição após os 9 ou 10 anos. Segundo Piaget, no 

realismo moral a criança identifica as regras morais como algo fixo, imutável e 

permanente, sendo incapaz de abstrair os enunciados morais impostos e concluindo 

sempre que infringi-las significa punição. Na moralidade de reciprocidade, a criança passa 

a compreender que as regras podem ser modificadas, pois as mesmas são resultados de 

acordos sociais, os quais possuem vários pontos de vista. Desse modo, a punição não 

significaria que a atitude tomada estaria necessariamente errada. 

No presente estudo as adolescentes estariam passando por esta fase de 

transição, algumas ainda no primeiro estágio, seguindo fielmente as imposições morais 

para que não sejam punidas, outras compreendendo que, mesmo passíveis de punição, não 

a vinculam as suas maneiras de pensar a sexualidade, pois algumas entrevistadas 

afirmaram que não possuem medo dos pais, mas sim, vergonha, medo da gravidez e 

outros fatores desvinculados da moralidade punitiva: 

 

“Na verdade, eu teria vergonha da pessoa, por ser a primeira vez, 

teria receio de não saber me comportar na hora, não saber fazer o 

que deve ser feito...” (Entrevistada 05) 

 

“Porque a pessoa tem medo de se envolver e de engravidar... eu sei 

que existem os métodos contraceptivos, mas nem todos são seguros 

assim...” (Entrevistada 07) 
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Dos relatos, percebe-se que expressões como „receio de não saber me 

comportar na hora‟, „de engravidar‟, conduzem para o pensamento de que há um certo 

despreparo dessas jovens para a prática do sexo, fato geralmente apontado em pesquisas 

envolvendo adolescentes. 

Provavelmente o ingresso em uma universidade pública, a priorização dos 

estudos, a maior preocupação com o futuro e a aquisição de responsabilidade do 

universitário tenham favorecido tal situação, pois percebe-se tal semelhança em estudos 

realizados com acadêmicos de outras instituições brasileiras. 

 

“...como é proibido, eu não vou fazer uma coisa que venha me 

prejudicar... porque se eu fosse ter relação sexual antes do 

casamento, eu iria ferir os princípios da igreja...”       

(Entrevistada 02) 

 

Araújo (1999) enfatiza que educação moral não deve ser confundida com 

educação religiosa nem com doutrinação, pois, caso isto ocorra, estará havendo um desvio 

do seu objetivo central que é a preparação para julgamentos maduros, a partir de 

princípios universais. 

Andrade-Silva (2007), ao estudar os padrões de sexualidade humana, ressalta 

que o comportamento humano é resultante de algo além das regras morais, denominando 

de desejo sexual, considerando que este desejo constitui uma necessidade humana básica. 

Para ela, as regras morais é que possuem o dom de caracterizar e de transformar a 

intensidade do desejo sexual das pessoas, e não de anulá-lo, uma vez que é um caractere 

aprendido e repassado entre as pessoas, portanto, também sofre influências das regras de 

moralidade impostas e internalizadas. 

Mesmo tecendo motivos que as impossibilitam ter atividade sexual, as 

entrevistadas expressaram sentir desejo sexual, conforme observa-se nos depoimentos a 

seguir: 

 “Acho que todo mundo tem desejo, mas eu não tenho vontade de 

descobrir não.” (Entrevistada 02) 

 

“O pior, é que os dois mostram da mesma forma que querem, mas 

quando sabe que tá mais perto, aí eu corto, eu não quero.” 

(Entrevistada 03) 
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“...eu conversava com ele mas eu nunca deixava claro que eu 

queria, até no último momento eu lembro dele ter perguntado se 

era isso mesmo que eu queria...” (Entrevistada 08) 

 

“... de saber como é, o que acontece, quais são as sensações, os 

sentimentos, como é, se é bom, porque tem gente que fala que é 

bom, tem gente que fala que é ruim...” (Entrevistada 12) 

 

Nos depoimentos, observa-se que as adolescentes têm consciência que há 

desejo sexual, algumas vezes, manifestado também pelo parceiro. Porém, o que é bastante 

curioso é como elas lidam com esse desejo. A maioria da participantes do estudo resistem, 

evitando pensar ou conversar sobre o assunto; uma delas até reconhece que sente desejo, 

mas que não tem vontade de descobrir nada sobre a prática do sexo. 

Corroborando, Araújo (1999) aponta que o ser humano é uma entidade 

sexuada, onde a sexualidade é integrante de suas relações interpessoais, mesmo que ele 

faça a opção por não exercer a sexualidade genital. 

A dúvida se devem iniciar a vida sexual citada por algumas garotas demonstra 

o quanto é difícil para elas tomarem esta decisão, pois o desejo é crescente, de difícil 

controle, acarretando, conforme citado por uma delas, dúvida até pelo parceiro se a 

mesma já havia se decidido. 

Andrade-Silva (2007), ao estudar sobre o desejo sexual, identificou que 

durante muito tempo esse termo esteve vinculado à noção de instinto, cujo intuito, em 

todas as espécies, era sua manutenção, sendo disparado pelos hormônios existentes nos 

machos e fêmeas, especialmente, nas fêmeas, através do cheiro exalado que atraía os 

machos durante a fase fértil. 

Para os humanos, porém, existia uma diferenciação que fazia com que tanto 

machos quanto fêmeas escolhessem seus pares para a cópula, utilizando de outros 

artifícios que não somente os hormonais para a seleção e escolha do outro, tais como os 

atributos psicológicos e sociais. Dessa maneira, surge o termo sexualidade para estudar o 

comportamento e as atitudes dos humanos, abolindo a concepção de instinto, substituindo-

o por desejo sexual. 

Ainda segundo essa autora, o desejo sexual sofre influências diversas, que se 

iniciam no período fetal, passando pelas relações familiares, sociais, relacionamentos 

interpessoais, a paixão, o equilíbrio hormonal, o outro par, dentre outros fatores que 

graduam a intensidade e o tipo de desejo sexual, bem como seu grau de manifestação. 
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Portanto, ter desejo sexual não significa ter impulso sexual, nem tampouco 

praticá-lo. Os impulsos que levam uma pessoa a ter atividade sexual são, da mesma forma 

que o desejo, multifacetados. Envolvem o sexo, carência afetiva, necessidade de atenção, 

de carinho, exercício de poder, dentre outros, cada vez mais afastando-se da meta 

reprodutiva, porém, não anulando-a. 

Apenas uma entrevistada relatou nunca ter tido desejo sexual: 

 

“Assim, de praticar nunca tive vontade... porque a partir do 

momento em que a gente passa a pensar a gente passa a ter 

vontade...” (Entrevistada 06) 

 

Entendendo que há uma confusão entre o entendimento de desejo e impulso 

por parte da entrevistada, percebe-se em seu depoimento que a mesma possui desejo 

sexual, porém, por pertencer a uma religião que proíbe tal prática, nega a manifestação 

desta necessidade humana e evita ter contato com os determinantes que podem 

desencadear o impulso sexual. 
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– CAPÍTULO 3 –  

CONVERSAS EM FAMÍLIA E SUA INFLUÊNCIA NO 

COMPORTAMENTO SEXUAL ADOLESCENTE 

 

 

Originariamente, o grupo familiar constitui o primeiro e genuíno grupo social 

do qual o indivíduo faz parte, desde seu nascimento até a morte, tendo este um papel 

fundamental na constituição, determinação e organização da personalidade, influenciando 

tanto na formação do pensamento, quanto no comportamento manifesto em diversas 

situações cotidianas (PRATTA; SANTOS, 2007). 

Reportando-se ao modelo tradicional de família que predominou até meados 

dos anos 60, em que homens e mulheres possuíam papéis específicos e plenamente 

estabelecidos, a mulher era a mentora de todo o trabalho doméstico, estando envolvida 

diretamente no cuidado dos filhos e do marido, enquanto que ao homem cabia o 

provimento da família, por meio do trabalho remunerado e da autoridade/poder sobre os 

demais membros desta composição. 

As práticas de comunicação deste tipo de conformação familiar eram definidas 

por noções de respeito e autoridade, controle sobre os filhos, estabelecimento de regras 

sociais, ou seja, “as atitudes educativas dos pais estavam baseadas em princípios 

vinculados à moralidade religiosa, ideário patriótico e higienismo médico” (PRATTA; 

SANTOS, 2007, p. 248). 

Mudanças sócio-econômicas que ocorreram a partir da segunda metade do 

século XX repercutiram sobremaneira nas transformações pelas quais passou e continua 

passando a família, fazendo surgir novos modelos. Avanços tecnológicos, maior 

participação da mulher no mercado de trabalho, diminuição do número de filhos, novas 

concepções sobre casamento, questões de gênero e outros, consistem nos principais 

determinantes dessa mudança (PRATTA; SANTOS, 2007). 

Tais modificações também exerceram influência sobre o processo de 

comunicação entre pais e filhos, emergindo práticas de diálogo no ambiente domiciliar, 

pautado no relacionamento aberto, desprovido de autoridade ou privação que outrora 

predominava. A família adota então a função de acolhedora e eixo estruturante no 

amadurecimento e desenvolvimento psicossocial dos indivíduos, servindo de suporte para 
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as “ansiedades existenciais dos seres humanos durante seu desenvolvimento, além de 

auxílio na superação das crises características de cada fase do ciclo vital, tendo como 

exemplo, a adolescência” (PRATTA; SANTOS, 2007, p. 250). 

Por ser de tamanha complexidade, a prática de diálogo entre pais e filhos ainda 

é tema emergente no contexto da sexualidade adolescente. Diversos são os aspectos que 

envolvem as dificuldades relativas a este ponto, essencialmente, o choque de gerações, o 

excesso de proteção paterna e materna, bem como o tradicionalismo familiar sobre qual 

deve ser o padrão sexual aceito socialmente. 

Quando perguntadas sobre a existência de diálogo com os pais sobre 

sexualidade, algumas depoentes expressaram que há conversas sobre sexo na família, mas 

de maneira proibitiva, buscando manter a tradição de iniciar a vida sexual somente após o 

matrimônio, agregando valor à virgindade feminina, associando prática sexual a prejuízo 

nos estudos e à promiscuidade, conforme exemplificado nas falas a seguir: 

 

“Só com mãe, só falar mesmo assim, quando a gente diz que vai 

casar, ela apóia, diz que acha bom, porque ela conhece ele e sabe 

que ele é uma pessoa boa, e nessa questão da sexualidade, não 

tanto...” (Entrevistada 03) 

 

“A minha mãe conversa tudo comigo... ela fala abertamente sobre 

namoro, ela diz que é bom e é ruim, tem suas vantagens e 

desvantagens, principalmente depois do casamento, ela enfatiza, 

mas se por acaso acontecer... ela explica o que é correto...” 

(Entrevistada 06) 

 

“Fala. Ela diz que é pra eu estudar, que por mais que eu 

conhecesse alguém que eu não me envolvesse, assim, não tivesse 

relação com essa pessoa, porque tem que conhecer a pessoa bem, 

pra não ter relação só pra ter...” (Entrevistada 07) 

 

“A gente conversa, mas eu tenho medo de tocar no assunto... 

porque ela às vezes quer até que eu termine o namoro porque ela 

diz que namoro prolongado demais acaba em sexo... e eu sei que o 

pensamento dela é que eu case virgem...” (Entrevistada 09) 

 

Em um dos depoimentos observa-se que a genitora procura conversar 

abertamente com a filha sobre as questões que envolvem o sexo, buscando mostrar os 

aspectos bons e ruins em se iniciar a vida sexual, o que faz com que a adolescente tenha 

autonomia para optar. Porém, mesmo nesse caso, a manutenção da virgindade até o 
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casamento é enfatizada, tornando-se um fato claramente percebido pela jovem, permitindo 

concluir qual o verdadeiro desejo da mãe. 

Almeida e Centa (2009), em pesquisa realizada com pais de adolescentes sobre 

o processo de educação sexual dos filhos, revelaram que os parentes que conversam 

abertamente com seus filhos sobre sexualidade o fazem por considerarem que o diálogo 

franco além de esclarecer dúvidas dos jovens, também permite que haja uma maior 

aproximação entre eles, facilita o processo comunicativo intradomicílio e promove maior 

harmonia na relação familiar, aumentando o nível de confiança nas orientações prestadas. 

Um estudo realizado com 383 adolescentes de ambos os sexos, matriculados 

em uma unidade de saúde da família da zona leste do município de São Paulo apresentou 

que os pais e mães ocupavam o terceiro lugar (18,7%) na escolha feita pelo adolescente 

para conversar sobre sexualidade, ficando após os amigos (57,2%) e outros familiares 

(19,7%). Isso aponta que, nas famílias onde o diálogo sobre sexualidade faz parte das 

conversas entre parentes, os pais tornam-se fonte de aprendizagem da temática pelos 

adolescentes, estabelecendo-se um clima de confiança recíproca, mas que ainda precisa 

ser ampliado (BORGES; NICHIATA; SCHOR, 2006). 

A pesquisa revelou ainda que os adolescentes referiram-se especificamente às 

mães quando mencionaram os pais como fonte de esclarecimento de assuntos relativos à 

sexualidade. Segundo eles, o pai é pouco participativo nas conversas sobre sexualidade, 

tendo a mãe maior abertura para que as perguntas sobre sexo sejam manifestadas 

(BORGES; NICHIATA; SCHOR, 2006). 

Resultado similar foi encontrado em pesquisa com 295 adolescentes de ambos 

os sexos que freqüentavam a 6ª., 7ª. e 8ª. séries do ensino fundamental de duas escolas 

particulares de Porto Alegre, onde investigou-se a freqüência e a qualidade da 

comunicação entre pais e filhos na ótica dos adolescentes, observando-se que os 

entrevistados avaliam a comunicação com a figura materna de forma mais intensa e 

proveitosa do que com a figura paterna, considerando que a mãe é capaz de estabelecer 

trocas e chegar a acordos, contrariamente ao pai (WAGNER et. al., 2002). 

Os mesmos adolescentes, quando inqueridos acerca da pessoa com quem eles 

mais gostam de conversar, apresentaram um percentual de 49,8% de menção da mãe, 

seguindo-se do irmão mais velho (17,6%) e do pai (12,2%), confirmando a preferência 

materna nesse processo. 
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Contrariamente, outra pesquisa, desenvolvida com 338 adolescentes de ambos 

os sexos matriculados em uma escola estadual da cidade de Guararema, também no estado 

de São Paulo, revelou que esta população elegeu os pais como a principal fonte de 

informação sobre sexualidade (39,13%), seguindo-se por amigos (26,63%) (WAGNER et. 

al., 2002). 

Esses estudos demonstram o quanto é multifacetada a relação entre pais e 

adolescentes, refletindo aspectos culturais, sociais e de gênero nessas relações. As 

conformações que emergem dos modelos familiares, bem como dos padrões adotados por 

cada família, denotam a necessidade de maior engajamento parental, para que a discussão 

sobre sexualidade permaneça nos espaços de conversa domiciliar, com maior freqüência, 

a fim de que a busca de informação aconteça o mais precoce possível pelo adolescente. 

A ausência de diálogo foi outro aspecto mencionado nas falas das jovens 

entrevistadas, algumas a considerando como um fator protetor, no sentido de não terem 

que conversar sobre sexo com a família, enquanto outras se queixaram de omissão dos 

pais em evitarem tratar do assunto com elas ou, quando o faziam, ocorria de maneira 

superficial, indireta, em tom de brincadeira, conforme mencionado em alguns 

depoimentos: 

 

“Não, assim, diretamente não, só em forma de brincadeira, quando 

a gente brinca com ela, dizendo que já, que não deu pra aguentar... 

aí ela diz: olha, cuidado vocês com essa conversa... só fala 

assim...” (Entrevistada 03) 

 

“Ela só diz assim que é pra gente se segurar enquanto pode, 

porque tem minha outra irmã que também namora há muito tempo, 

aí ela fala pra gente que enquanto puder segurar, é pra se 

segurar...” (Entrevistada 04) 

 

“O que a gente conversava era: aparecia uma menina grávida, aí 

ela falava se cuide, se cuide, só isso... não era conversa... o que se 

espera dos pais hoje em dia é que eles conversem sobre vida 

sexual, sobre como fazer, e eu não tive isso, nunca tive.” 

(Entrevistada 08) 

 

“Quando eu tava namorando ela falava pra eu me cuidar, mas não 

aprofundava mais...” (Entrevistada 11) 
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Nascimento e Romera (1999, p.249) revelam que geralmente o contexto que 

envolve a educação sexual entre pais e filhos resume-se a “brincadeiras, falas indiretas, 

avisos, acontecimentos sem critérios de conteúdos, de como ou quando falar”, ocorrendo 

devido a um processo recíproco denominado de imaturidade psicossexual. 

Observou-se também que ainda há famílias que abolem o tema sexualidade de 

suas conversas, negando que sexo faz parte da vida adolescente e que as jovens 

necessitam ser orientadas a este respeito: 

 

“Não, nunca, é um tabu pra gente.” (Entrevistada 05) 

 

Alguns autores apontam que os fatores culturais, a vergonha, o preconceito 

fazem com que muitos pais tenham dificuldade em dialogar sobre sexualidade com seus 

filhos e, especialmente, a filha (MONTEIRO et al, 2007). Esse “desconforto que muitos 

adultos sentem quando discutem tais assuntos pode advir do sentimento de que a 

sexualidade é algo impuro ou sem importância” (ALVES; LOPES, 2008, p.175).  

Sobre este aspecto, Almeida e Centa (2009), em pesquisa sobre o papel da 

família na educação sexual dos filhos realizada com pais de adolescentes, descobriram 

que os pais que se sentiam constrangidos em falar sobre sexualidade assim ficavam por 

lembrarem de momentos semelhantes quando eram também adolescentes, situação que os 

incomodava bastante, fazendo com que eles não abordassem o assunto ou se mantivessem 

na superficialidade. 

De um modo ou de outro, a família mostra-se passiva diante da abordagem da 

sexualidade dos filhos, delegando este papel educativo a outros grupos sociais, como a 

escola e os amigos, “perpetuando assim esse modelo para muitas gerações” (MONTEIRO 

et. al., 2007, p.374). O adolescente recorre, então, ao grupo de iguais, afastando-se das 

figuras paterna e materna. 

Em pesquisa realizada com 15 adolescentes puérperas que se encontravam 

internadas em uma maternidade pública de referencia do município de Teresina – Piauí 

acerca da violência intra-familiar, observou-se que a convivência destas adolescentes com 

a família ocorre de maneira harmoniosa, incluindo a existência de diálogo e respeito; 

porém, o diálogo não incluía sexualidade e gravidez, fazendo emergir a omissão dos 

familiares em abordarem a temática (MONTEIRO et. al., 2007). 
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Falar sobre sexo com os filhos requer maior proximidade do tema por parte 

dos pais, principalmente daqueles em que há considerável choque de gerações, pois os 

ensinamentos e as concepções do que é certo ou errado, permitido ou proibido em relação 

a prática sexual são extremamente divergentes. Há ainda o medo de alguns pais que a 

filha, ao iniciar a vida sexual, adquira uma gravidez, o que poderia resultar em atraso ou 

abandono dos estudos, além de ser alvo de comentário de pessoas conhecidas. 

“Por pensarem que a filha adolescente não pratica relação sexual, os pais 

evitam discutir sobre sexo e ficam à espera de „algum sinal‟ que indique que a jovem 

descobriu a sexualidade”. A partir da percepção de que a filha iniciou sua vida sexual, “a 

mãe passa a conversar com ela sobre esse assunto”, ainda assim, limitando-se a fornecer 

informações sobre a prevenção da gravidez de maneira breve (SOUSA; FERNANDES; 

BARROSO, 2006, p.411). 

Baptista Neto e Osório (2000) aduzem que quando se convive assiduamente 

com um adolescente, o adulto tem a oportunidade de rever alguns valores fixados durante 

sua própria vivência nesta fase. Situações não resolvidas e emoções vividas durante 

aquela época vêm à tona e, certamente, vão influenciar no relacionamento entre pais e 

filhos, assim, a forma como o adulto viveu sua adolescência determinará a qualidade do 

relacionamento e as implicações a que estará sujeito o filho adolescente. 

A visão conservadora dos pais emergiu das falas das depoentes, quando 

perguntadas sobre como imaginavam que os familiares reagiriam ao saberem que haviam 

iniciado a vida sexual. Mesmo para aquelas que afirmaram já terem iniciado a prática do 

sexo as respostas apontaram que, embora houvesse um pouco de diálogo sobre sexo em 

família, ocultariam o fato para que não houvesse constrangimento ou reações conflituosas. 

Outras revelaram que apenas a genitora tomaria conhecimento do fato, ocultando do pai a 

informação. Uma entrevistada afirmou que só iria contar porque, devido haver 

proximidade muito grande entre elas, em certo momento sua mãe iria descobrir: 

 

“Eu acho que minha família não iria ficar sabendo... pelo menos o 

meu pai, minha mãe ia saber, meu pai, eu tenho vergonha, não 

tanto medo, eu tenho vergonha, porque ele não é tão carrasco 

assim, minha mãe, eu iria contar...” (Entrevistada 05) 
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“...eu tenho um certo medo, porque eu não sei, se acontecesse 

comigo, o que era que iria acontecer comigo em relação a ela 

[genitora]... eu teria que dizer porque a gente é muito amiga... se 

um dia acontecesse, ela iria notar alguma coisa...”     

(Entrevistada 09) 

 

Percebe-se através da fala e da expressão facial de uma das jovens durante a 

entrevista que o medo da reação da mãe denota como é difícil para a adolescente vivenciar 

os conflitos internos e externos relativos a sexualidade e ao mesmo tempo saber conciliá-

los. O desejo que aflora pela descoberta do prazer sexual associado ao medo da punição 

familiar, faz com que a menina acabe por privar-se do sexo ou praticá-lo em sigilo. 

Uma entrevistada revelou como pensa que seria sua própria reação se houvesse 

iniciado a prática sexual e os pais tivessem descoberto: 

 

“Ave Maria, eu não ia levantar não, com a consciência pesada, 

pensando só nos meus pais, não ia, e acordar e ir lá para a mesa 

do café e olhar pra eles?” (Entrevistada 03) 

 

Diante desse contexto, os pais vivenciam sentimentos diversos a partir da 

adolescência de seus filhos e as respostas a esse processo “estão condicionadas à forma 

pela qual os mesmos resolveram o seu processo adolescente” (PRATTA; SANTOS, 2007, 

p.253), tecendo conceitos que albergam “a essência de gerações anteriores, carregada de 

mitos e crenças” (SOUSA; FERNANDES; BARROSO, 2006, p.411). 

Algumas adolescentes que já haviam iniciado a vida sexual revelaram que suas 

atitudes em não contarem aos pais deveram-se por temerem que os mesmos exigissem do 

namorado a realização do casamento. Outra jovem relatou que sua atitude foi trancar-se 

no quarto: 

 

“Só primeiramente, medo dos meus pais... porque o meu pai, todos 

os pais, eu acho querem que a filha primeiro case, ainda hoje em 

dia tem isso...” (Entrevistada 01) 

 

“Hum... não iriam gostar, iriam exigir algo mais do namorado, 

tipo casamento, essas coisas, o meu pai pensa assim.” 

(Entrevistada 02) 
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“Eu fiquei pensando, se mãe descobrisse, eu estaria ferrada... eu 

entrei, e fui direto pro meu quarto e fiquei pensando no que havia 

acontecido... se eu havia feito a coisa certa... meus pais eles são 

conservadores, aquela coisa de mocinha virgem, casamento, só que 

eu não achava necessário pra mim casar virgem, porque eu acho 

que eu devo viver a experiência de saber mesmo...”     

(Entrevistada 08) 

 

Na fala da depoente, a atitude de ir para seu quarto pensar sobre o que 

aconteceu em sua vida denota o quanto desejo e medo se misturam quando o assunto é 

sexo e que a opinião familiar constitui em parâmetro fundamental para as decisões e o 

comportamento sexual da jovem. 

Sobre este aspecto, Almeida e Centa (2009) enfatizam que é no contexto da 

adolescência que o indivíduo estabelece relações mais profundas com os grupos sociais, 

especialmente com a família, denotando a importância de haver harmonia nas relações 

parentais durante esta fase de transição. 

Essas mesmas autoras apontam ainda que, muitas vezes, os pais não sabem 

como agir diante da sexualidade de seus filhos, por considerarem que não é fácil 

compreender e aceitar suas maneiras próprias de pensar e de agir. 

Uma entrevistada narrou a reação de sua mãe ao descobrir que ela havia tido a 

primeira relação sexual; situação que ainda resulta em sofrimento e choro por parte da 

jovem, quando relembra o fato, após um ano: 

 

“Foi: eu tô muito decepcionada, não era isso que eu esperava, 

parece que não tem nada na cabeça... aí eu fiquei só ouvindo... 

porque ela já havia descoberto, mas a intenção era ela não 

saber.... ela não olhava pra mim, não falava comigo, foi horrível... 

[choro] ...ela uma vez me chamou até de rapariga... [choro]” 

(Entrevistada 08) 

 

 

Foi possível verificar que, para esta jovem, a reação da mãe não foi algo 

pontual, que ocorreu somente no momento da descoberta da perda da virgindade da filha; 

houve mudanças profundas no modo de tratamento entre mãe e filha a partir desse dia, 

resultando em acúmulo de sentimentos negativos tais como raiva, rejeição, vergonha e 

decepção mútua. 
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O choro da depoente faz notar que sua iniciação sexual, embora considerada 

correta pela jovem, trouxe prejuízos no relacionamento em família, gerou sofrimento 

psíquico e dificuldade de convivência no lar pelo afastamento cada vez maior entre mãe e 

filha.  

O papel desempenhado pelos pais no processo de educação sexual de seus 

entes, em especial, o adolescente, é preponderante no amadurecimento da personalidade 

destes, pois a sexualidade “é resultado da construção histórica e cultural que se integra a 

rede de significados do grupo social específico, possibilitando a manifestação de toda e 

qualquer expressão relativa ao sexo” (RESSEL; GUALDA, 2003, p.86). 

Corroborando, Almeida e Centa (2009) consideram que os obstáculos 

existentes entre pais e filhos no tocante a sexualidade acontecem, dentre outros fatores, 

pela busca de identidade e pelo despertar do erotismo que o adolescente experimenta, 

tornando o convívio intradomiciliar conflituoso, sendo necessário que ambos percebam 

suas limitações e juntos busquem alternativas para a problemática. 

Um estudo desenvolvido por Nascimento e Romera (1999) com pais de 

adolescentes acerca das maneiras como os mesmos conversaram sobre sexualidade com 

seus filhos revelou que os pais têm adotado estratégias a fim de solucionar as dificuldades 

que envolvem a educação sexual. Os autores apontaram que os pais utilizam meios 

educativos inovadores, tais como filmes pornográficos e revistas, para se aproximarem 

cada vez mais do cotidiano dos filhos.  

Percebe-se com isso que, o que antes era fator impeditivo e passível de 

punição paterna, hoje se tornou recurso valorativo no processo de esclarecimento tanto 

dos adolescentes como de seus pais sobre questões relacionadas ao sexo. 

Faz-se essencial o diálogo com os membros da família nesta etapa da vida, 

pois o adolescente se desenvolve no contexto familiar e nele permanece por período que 

tem cada vez mais se expandido, necessitando de orientação e compreensão dos mesmos. 

Embora conflituosa e, muitas vezes, difícil de se estabelecer diálogo, a relação parental 

deve ser estimulada e mantida, pois é através dessas relações que se estabelecem os 

valores a serem agregados e mantidos por toda a idade adulta (ALMEIDA; CENTA, 

2009). 
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– CAPÍTULO 4 – 

RELIGIÃO X COMPORTAMENTO SEXUAL 

 

 

Sabe-se que a religião exerce intensa influência sobre o comportamento 

humano, em todas as esferas, inclusive no campo da sexualidade. Embora iniciada pelos 

pais através da tradição familiar, a corrente religiosa adotada pelo adolescente poderá 

modificar-se a partir do momento em que este alcance a idade adulta, pois poderá 

ressignificar conceitos, passando a confrontá-los com os da própria religião, chegando a 

abandoná-la. 

Araújo (1997), realizando uma reflexão teórica acerca das formas de repressão 

sobre a sexualidade, promove um resgate histórico no tocante a influência da religião 

cristã sobre o modo de pensar e de agir dos indivíduos. A autora menciona que antes do 

cristianismo, a sexualidade era desprovida de sentimentos morais negativos, tais como 

proibição ou perversão. Com o advento do contexto religioso, surge a noção de pecado 

associado ao corpo, onde o sexo seria o pecado da “carne”. Assim, para a Igreja, o sexo 

que não fosse realizado em função reprodutiva seria considerado proibido e definido como 

pecado humano. 

O pensamento religioso sofre intensa mudança no século XVI, por meio do 

Renascimento e da Reforma Protestante, através dos quais há uma ruptura na Igreja, 

resultando no aparecimento de duas correntes religiosas: a católica e a protestante. Esse 

período também foi alvo da separação entre a moral e a religião, onde regras disciplinares 

morais seriam divergentes das religiosas, no entanto, não menos repressoras, acarretando 

conflitos de ideologias e práticas comportamentais entre os indivíduos (ARAÚJO, 1997). 

A contemporaneidade apresenta-se como um momento complexo de 

ressignificação de valores, agregação de padrões, abolição de outros, onde em alguns 

contextos há total liberdade e em outros, proibição, tornando confuso viver a sexualidade. 

As religiões têm procurado discutir as questões relacionadas ao sexo de maneira mais 

ampliada, que não o simples “isso pode” ou “isso não pode”.  

Porém, deve-se atentar para o fato de que ainda há religiões que insistem em 

manter rígidos os padrões proibitivos, transformando seus adeptos em meros cumpridores 

das normas impostas, assemelhando-se a robôs (VITIELLO, 1995). 
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A forte influência do dogma religioso apareceu nos depoimentos das 

adolescentes quando inqueridas sobre o que pensam sobre seu próprio comportamento 

sexual, conforme observado nos exemplos a seguir: 

 

“Eu acho assim, que, por eu ser evangélica, acho que o sexo foi 

feito para o casamento... eu tenho consciência que pra mim, o 

certo, é só depois do casamento, então eu não vou fazer uma coisa 

que possa me prejudicar... porque se eu fosse ter relação sexual 

antes do casamento, eu iria ferir os princípios da igreja...” 

(Entrevistada 02) 

 

“... eu penso na minha religião também [católica], que diz que eu 

tenho que casar virgem, e que eu me considero fiel a ela ...” 

(Entrevistada 03) 

 

“Na igreja, ela trabalha isso com o grupo de jovens, alertando 

sobre os perigos do mal uso da sexualidade... “ (Entrevistada 04) 

 

“... a nossa religião não permite. Eu sou da Assembléia de Deus...” 

(Entrevistada 06) 

 

“Eu penso que a bíblia e a religião devem ser obedecidas, então...” 

(Entrevistada 11) 

 

“... assim, porque eu sempre fui muito criada quieta assim pelo 

fato de eu ser evangélica, desde os 9 anos que eu sou evangélica...” 

(Entrevistada 12) 

 

Rios et. al. (2008), em um artigo intitulado “os cuidados com a „carne‟ na 

socialização sexual dos jovens, referem-se ao termo carne como sinônimo de 

sexo/sexualidade/desejo sexual. Acrescentam que o sexo concebido antes do casamento é 

considerado, tanto para a igreja católica quanto para a evangélica, um ato de 

irresponsabilidade, mesmo que os envolvidos detenham os demais requisitos mencionados 

pela própria igreja para que o casal inicie suas práticas sexuais após o casamento, que são 

a consciência, maturidade afetiva, formação educacional, trabalho, dentre outros. 

Estes mesmos autores acrescentam que, na concepção das religiões católica e 

evangélica, postergar o início da atividade sexual para depois do casamento significa a 

maior prova de responsabilidade do jovem para com Deus e com a Igreja. 
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Desse modo, a opção por não iniciar a prática sexual também aparece nos 

depoimentos, sendo justificada pela proibição religiosa, conforme exemplificado nas 

entrevistas a seguir: 

 

“Eu acho que só se isso tivesse vindo desde o começo, mas agora, 

acho que não tinha possibilidade de acontecer... é algo que tinha 

que mudar muito a minha cabeça, pra eu mudar de atitude...” 

(Entrevistada 02)  

 

“... eu acho que se eu mantivesse relação sexual eu me sentiria 

culpada pelo fato de ser contra os dogmas da igreja.” 

(Entrevistada 03) 

 

“... então, a saída é o casamento...” (Entrevistada 04) 

 

“Acho que nada me faria mudar, porque eu já aprendi a pensar 

assim por causa da bíblia...” (Entrevistada 11) 

 

É notório que a religião, independente de qual seja, apresenta-se como agente 

influenciador na maneira de pensar e de agir das jovens entrevistadas, consistindo no 

determinante individual mais presente nas falas coletadas por ocasião da pesquisa. Tal 

achado é corroborado por Leite, Rodrigues e Fonseca (2004), em estudo com adolescentes 

moradoras das regiões nordeste e sudeste brasileiros, através do qual identificaram a 

religião como fator associado ao início da vida sexual, pois verificaram que a chance de 

uma adolescente que relatou possuir uma religião iniciar sua vida sexual foi menor do que 

aquela que afirmou não pertencer a nenhum segmento religioso. 

Analisando a interferência da religião nas maneiras de pensar e de agir frente a 

sexualidade e as questões relacionadas ao sexo, verifica-se que o medo de transgredir os 

dogmas aos quais são submetidas as garotas, resulta também do medo da punição que vem 

associada à referida transgressão. São maneiras encontradas pelos grupos religiosos para 

que seus fiéis consigam manter-se rigorosamente no padrão por eles prescrito. 

Brêtas et. al. (2007) enfatizam que a sociedade contemporânea utiliza 

mecanismos, denominados “dispositivos de controle”, a fim de exercerem dominação 

sobre os pensamentos e atitudes humanas. Para essas autoras, tais dispositivos conseguem 

transformar os reais desejos sexuais dos indivíduos em comportamentos padronizados e 

aceitos como corretos. A dominação imposta pelo grupo social, entendida como o poder 

exercido sobre o outro, adota estratégias diversas tais como discursos, instituições, 
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organizações e demais elementos sociais que juntos, formam uma rede de dispositivos de 

controle sobre o indivíduo.  

Assim, no caso específico da religião, as formas de dominação mais percebidas 

são o discurso e a punição divina, reflexos da intensidade do poder exercido sobre seus 

seguidores, que, neste estudo, aparecem como uma maneira de adiar o início da 

experimentação sexual das adolescentes. 

Foucault (2006), em sua obra intitulada História da Sexualidade, menciona 

que, tradicionalmente o vínculo entre o ato sexual e o casamento ocorria em função da 

necessidade de se ter descendência. Essa era a condição que tornava importante ter 

relações sexuais no casamento. 

Diferentemente, na sociedade contemporânea, as relações estabelecidas entre 

prática sexual e casamento se opõem a isto, pois os discursos das adolescentes sinalizam 

que o pré-requisito para haver sexo é a existência do casamento; assim, no 

estabelecimento da condição inversa, ou seja, casamento para haver sexo, aboliu-se a 

finalidade de manter-se a descendência. 

Andrade-Silva (2007) reforça que quando havia a concepção de atividade 

sexual vinculada unicamente à finalidade reprodutiva, a existência de prazer associado ao 

sexo tornava a prática sexual „suja‟, contaminando o aspecto divino de produção da vida. 

Tal afirmação fazia com que seus seguidores religiosos reprimissem suas manifestações 

de desejo, e assim, não desrespeitassem os preceitos de Deus. 

Chamou a atenção o depoimento de uma adolescente que relatou ter ido ao 

encontro de outras vivências além da igreja para que pudesse ver o mundo 

verdadeiramente como ele se expressa, conforme ela comenta: 

 

“... quando eu cheguei em Teresina, eu conheci algumas outras 

pessoas, saí daquele mundo da igreja, e fui me relacionar com as 

outras pessoas, e ver o pensamento delas, porque eu tinha a mente 

muito fechada, aí eu comecei a ver tudo diferente.”     

(Entrevistada 09) 

 

Percebe-se nesse discurso que a garota identifica um padrão evangélico 

diferente do que as pessoas vivenciam, necessitando ser vivido de maneira relacional por 

ela também. Para a adolescente, a igreja é um mundo belo, que mostra somente o “lado 

bom da coisa” (sic). 
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– CAPÍTULO 5 – 

O SEGMENTO UNIVERSITÁRIO E SUA INFLUÊNCIA NAS 

QUESTÕES RELACIONADAS AO SEXO 

 

 

Quando perguntadas se o ambiente universitário influencia seus modos de 

pensar a prática sexual, a maioria das depoentes respondeu afirmativamente à indagação, 

justificando que a universidade possibilitava que as mesmas conhecessem pessoas de 

outros lugares, com experiências diferentes, que proporcionariam a agregação de valores 

às suas vivências. 

 

“Eu acho que sim, quando eu começo a observar mais a atitude de 

outras pessoas, o que essas outras pessoas fazem, por exemplo, 

amigas que chegam pra mim e contam, aí essas coisas fazem a 

gente pensar se poderia ser diferente, porque fulana fez e eu não 

fiz, me faz pensar como poderia ser, eu fico um pouco balançada, 

às vezes pensando em fazer, mas aí depois eu desisto.” 

(Entrevistada 03) 

 

“Muda [a universidade]. amadurece muito a gente, a gente passa a 

conviver com muitas pessoas, muitas opiniões, até mesmo a 

convivência com os professores...” (Entrevistada 04) 

 

“Eu acho que as amizades me ajudam a definir melhor o que eu 

quero, porque as amizades dizem uma coisa e em casa é outra; mas 

convivendo aqui a gente percebe que o mundo dos meus pais ele é 

um mundo passado, aqui eu tenho uma nova visão: que eu tô 

perdendo tempo...” (Entrevistada 06) 

 

“Acho que sim, porque você convive com pessoas diferentes aqui, e 

muita gente diz que os amigos influenciam, eu acho que sim...” 

(Entrevistada 07) 

 

“...eu tinha amigas que já tinham feito e não tinham namorado, e 

eu que tinha namorado, nunca tinha feito... aí eu acho que foi isso 

que mais me pressionou a ficar pensando nessas idéias, elas 

vieram mais vezes a minha cabeça...” (Entrevistada 08) 

 

“Tem sim [influência], eu acho muito bom, porque faz com que eu 

cresça mais nas idéias... porque eu vejo gente que tem menos 

idade, e já é mais maduro...” (Entrevistada 09) 
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As declarações permitem vislumbrar que o espaço universitário constitui lócus 

determinante para os ensinamentos sobre sexualidade para essas jovens, porém, não 

significando que a instituição educacional tenha interferência formal nesse processo. Uma 

entrevistada fez menção aos professores, mas referiu-se somente ao sentido „da pessoa 

que convive‟ e não quanto ao papel educativo formal o qual desempenha no ambiente 

institucional. Aliás, conforme mencionado na introdução deste trabalho, o pedido de uma 

aluna para conversar sobre sexualidade foi o que determinou a motivação da pesquisadora 

para desenvolver a presente investigação. 

Alves (2007), em estudo sobre conhecimento, atitude e prática de adolescentes 

universitários em relação ao uso da pílula e do preservativo, revelou que os grupos sociais 

induzem os jovens a se comportarem em situações pelas quais não possuem experiência 

prévia e a tomarem decisões sexuais. Esse tipo de indução pode ocorrer porque o 

adolescente estabelece vínculos grupais e, ao estabelecê-los, pode ser impulsionado a 

realizar atos para se sentir verdadeiramente parte do grupo (SAITO; LEAL, 2000). 

Desse modo, o espaço universitário que promove, neste estudo, a formação 

grupal de estudantes de enfermagem, permite que sejam criadas turmas cujas afinidades 

são variadas, dentre elas, as relacionadas a sexualidade e ao comportamento sexual. As 

amizades que se estabelecem na turma emergem então dos laços de aproximação que tais 

afinidades acarretam. 

Nesse contexto, um fato que chamou a atenção foi a não relação estabelecida 

pelas adolescentes entre o papel institucional e a abordagem da sexualidade delas. Em 

momento algum as entrevistadas mencionaram tratarem das questões sobre sexo no 

contexto da sala de aula, de maneira científica ou técnica, talvez por pertencerem ao 

período inicial do curso, onde as disciplinas ministradas são consideradas do “ciclo 

básico”, muito embora a anatomia, a antropologia e a sociologia sejam algumas das 

matérias vistas nesse período. 

Analisando esse fato, emergem reflexões se realmente a universidade está 

exercendo seu papel educativo sobre a sexualidade do adolescente, pois a escassez de 

discussão sobre a temática neste espaço educativo poderá gerar, especialmente para 

estudantes dos cursos de saúde, dificuldades para exercerem plenamente a profissão de 

Enfermagem, que requer do profissional uma abordagem holística do cliente sob seus 

cuidados, o que inclui o cuidado sexual. 



67 

 

Santos et. al. (2007) lembram que este tema geralmente não vem sendo 

abordado no contexto curricular nos cursos de graduação em Enfermagem, acarretando a 

formação de profissionais de saúde com dificuldades e pouca ou nenhuma habilidade para 

lidarem com o assunto, quer seja nas atividades educativas, quer seja na assistência direta 

ao cliente. 

A Universidade enquanto instituição formadora tem importante contribuição a 

dar na educação sexual dos jovens universitários, pois a escola significa o segundo maior 

grupo social que o adolescente freqüenta e nele deposita confiança.  

Sobre este aspecto, Moser, Reggiani e Urbanetz (2007) enfatizam que, 

referindo-se a adolescentes estudantes de Enfermagem, portanto, futuras profissionais de 

saúde, é preocupante o fato dessas jovens viverem de maneira conflituosa a sua 

sexualidade, pois sendo futuras multiplicadoras e influenciadoras de opinião, necessitam 

estar bem informadas e livres de preconceitos em relação a sexualidade humana. 

Suplicy (2000) aponta que a escola é um espaço propício para a orientação 

sexual dos adolescentes, pois permite a liberdade de expressão, além de proporcionar a 

formação de vínculos importantes, tais como o estabelecido entre professor e aluno, fato 

confirmado no depoimento de uma das participantes desse estudo. 

Curioso foi o achado através de uma entrevistada no tocante ao pensamento 

que detém acerca da influência que a universidade exerce sobre suas concepções de 

sexualidade. Ela cita que, com o ingresso no segmento universitário pôde evidenciar que 

existem duas visões sobre sexualidade; de um lado a opinião dos pais e do outro o que 

ouve das amizades construídas na instituição de ensino. Isso demonstra que ao aluno os 

colegas de sala de aula possibilitam a aquisição de conhecimentos e o conseqüente 

amadurecimento pessoal quando o assunto é sexo. 

Lima e Cerqueira (2008) sugerem que as universidades, em especial aquelas 

que possuem cursos de graduação na área da saúde, comecem a importar-se com a 

sexualidade dos seus alunos, proporcionando a eles o acesso a informação sexual e 

capacitando-os para serem profissionais de saúde aptos a abordarem a temática com seus 

clientes. 

Mesmo para as entrevistadas que mencionaram pensar mais sobre sexo quando 

as amigas falam no assunto, não foi percebida nenhuma relação entre a convivência com 

colegas e o início da prática sexual, permitindo evidenciar que o pensamento conservador 
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de alguns pais em considerarem as companhias dos filhos as responsáveis pelas atitudes 

dos mesmos não encontrou base neste estudo. 

Outro ponto encontrado no estudo foi o fato das adolescentes que já haviam 

iniciado a atividade sexual manifestarem que as colegas do convívio universitário eram 

sabedoras do fato, enquanto que algumas meninas que ainda não haviam começado suas 

práticas sexuais ocultavam das colegas a informação e, quando resolviam contar, a reação 

das companheiras era bem diferente do esperado por elas, conforme exemplificado nos 

depoimentos seguintes: 

 

“É, eu evito, eu não falo com ninguém sobre isso, só com ele. só 

falo a questão de ser difícil, de conseguir segurar... essas coisas.” 

(Entrevistada 03) 

 

“As que são casadas dizem que não é bom, as solteiras dizem que é 

bom, que eu estou perdendo muito... (Entrevistada 04) 

  

“Não, quase ninguém acredita quando eu falo que ainda não 

aconteceu...” (Entrevistada 05) 

  

“...a gente não conversa muito sobre isso... é que eu não procuro 

conversas sobre isso.” (Entrevistada 06) 

 

“...eu tenho colegas que já fizeram, que tipo induz, que contam que 

já fizeram, mas quando eu conto que ainda sou, elas me 

criticam...” (Entrevistada 07) 

 

“Assim, não são todas que falam, algumas falam muito... assim, às 

vezes eu pergunto pra saber como é que tá, aí elas tocam no 

assunto e aí comentam.” (Entrevistada 12) 

 

Conversas sobre sexo parecem bastante comuns entre o grupo estudado, 

embora, algumas garotas tenham afirmado que isso não ocorre. Tal achado é apontado nas 

diversas pesquisas envolvendo jovens universitários em todo o Brasil. 

O que é bastante curioso é o fato dessas jovens serem ingressantes no curso, o 

que em tempos anteriores, seria motivo de vergonha e inibição em tocar no assunto com 

pessoas recém conhecidas. Talvez o despertar do desejo sexual dessas meninas tenha 

ocorrido concomitantemente ao ingresso no segmento universitário ou as mesmas sentem-

se mais a vontade para tratar do assunto com garotas com quem ainda não possuem maior 

proximidade. 
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Apenas uma entrevistada relatou que a não proximidade com as colegas 

universitárias era o motivo para a não conversa sobre sexo com elas: 

 

“... não, pois eu não tenho muita intimidade com as pessoas, 

porque só faz um semestre que eu estou aqui.” (Entrevistada 01) 

 

A resposta da adolescente faz refletir acerca da dificuldade que é para uma 

garota proveniente do meio rural ingressar e adaptar-se a um grupo social essencialmente 

urbano. Embora outras adolescentes também sejam procedentes de cidades interioranas, 

devido ao tempo de permanência na cidade, encontram-se já adaptadas aos seus pares, 

agregando novos valores e destituindo-se de alguns que já eram bastante enraizados na 

sua personalidade. 

No ambiente universitário os relacionamentos ocorrem entre adolescentes 

provenientes de diversas cidades interioranas, além das que moram no próprio espaço 

urbano onde a instituição se situa, cada uma trazendo consigo os ensinamentos familiares 

e os padrões morais de suas procedências, proporcionando uma mistura de significados, 

formas de pensar, mitos, tabus e crenças relacionadas a sua sexualidade e a do outro. 

Agregam-se a isto ainda os discursos, quando existem, oriundos do espaço universitário e, 

no caso específico do presente estudo, no curso de enfermagem. 

Suplicy (2000) afirma que é função da escola fornecer meios para que o 

adolescente adquira uma visão positiva da sexualidade, por meio do conhecimento, da 

troca de experiências e da ressignificação de conceitos. 

Sobre este aspecto, uma pesquisa realizada por Santos, Reggiani e Urbanetz 

(2007) com acadêmicos de enfermagem que cursavam do quinto ao nono períodos na 

Universidade Federal de Sergipe acerca de seus conhecimentos sobre sexualidade humana 

permitiu revelar, de maneira geral, que o estudante possui um regular nível de 

conhecimento do tema, porém, de maneira superficial, não atribuindo conceitos teóricos, 

tornando incompletas suas definições. Desse modo, considerando que estudantes que já 

cursaram a metade ou que estão na fase final do curso de enfermagem sentiram 

dificuldades em saberem sobre sexualidade, supõe-se que os ingressantes no curso 

também desfrutem do mesmo problema. 
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A pesquisa concluiu que sexualidade é assunto transversal e deve ser incluído 

na matriz curricular dos cursos de graduação, a fim de que possa complementar o 

conhecimento prévio do estudante que ingressa no segmento universitário. 
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– CAPÍTULO 6 – 

O NAMORADO E A INICIAÇÃO SEXUAL: 

“FORÇANDO A BARRA” OU À ESPERA DA DECISÃO? 

 

 

O relacionamento amoroso constitui, na opinião de pesquisadores em 

sexualidade humana, uma das maneiras de auto-afirmação do adolescente. A partir da 

relação a dois, há troca de experiências e o adolescente consegue se sentir independente e 

autônomo em relação aos pais, pois nessa relação ele pode tomar suas próprias decisões 

(TIBA, 1986). 

Segundo Tiba (1994), o namoro é uma importante etapa no desenvolvimento 

do ser humano, pois se trata de um relacionamento social afetivo-sexual. Quando uma 

adolescente começa a namorar, diz o mesmo autor, ela geralmente modifica o seu 

comportamento com relação a sua família, colocando-a em segundo plano, e deixando o 

namoro como sua principal atividade. Devido tal acontecimento, é natural que ocorram 

algumas alterações na dinâmica familiar, que podem ser positivas ou negativas.  

É no namoro que o adolescente escolhe os seus programas e as suas conversas, 

e por mais que tentem controlá-lo isso é impossível, pois não há como impossibilitá-lo de 

ter conversas íntimas ou sexuais. Porém, o padrão moral vigente condena esse tipo de 

prática.  

A sociedade ainda hoje espera que as garotas consigam eximir-se dos desejos 

sexuais, escondendo-os, fingindo não os possuírem, negando os insistentes convites do 

parceiro para o intercurso sexual, que é também uma forma de manifestação do desejo 

masculino (ANDRADE-SILVA, 2007). 

No presente estudo, todas as garotas que afirmaram terem iniciado suas 

práticas sexuais encontravam-se namorando, especificamente, com o mesmo parceiro com 

quem haviam tido a primeira relação sexual. Além disso, a duração do namoro oscilou 

entre oito meses e um ano, e a diferença entre o início do namoro e a primeira relação 

sexual variou entre quatro e seis meses, sugerindo que há, de maneira geral, uma fase 

“pré-prática sexual” no namoro. 

Borges (2007) aponta, em seu estudo com adolescentes residentes na zona 

leste do município de São Paulo, que as garotas que estavam namorando na época da 
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pesquisa tiveram 5,4 vezes a chance de iniciar a vida sexual do que aquelas que não 

estavam namorando, confirmando a influência do namoro no processo de decisão pela 

iniciação sexual feminina, independente de outros fatores. 

Com base nesse pressuposto, perguntou-se às adolescentes se elas recebiam 

convites do namorado para iniciarem a prática sexual. Eis algumas respostas: 

 

“Não... porque ele tem o mesmo conceito, porque a gente é da 

mesma religião.” (Entrevistada 02)  

 

“Ô, com certeza, 4 anos, Ave Maria, só o que surge... mas pela 

minha cabeça não vai não... pela minha criação, de ser criada 

assim de imaginar que deve ser só depois do casamento e é o que 

eu quero, eu penso na minha religião também, que diz que eu tenho 

que casar virgem, e que eu me considero fiel a ela e que eu não 

quero decepcionar meus pais...” (Entrevistada 03) 

 

“Eu conversava com ele direitinho, que não, que eu sou a favor da 

virgindade até o casamento... só que era assim, entrava num 

ouvido e saía no outro...” (Entrevistada 04)  

 

“Sim, mas eu sabia contornar a situação... ele queria, ele insistia 

bastante, mas eu dizia pra ele que não era assim... Aí tinha que 

segurar... às vezes, ele dizia que eu era fria, mas não era bem 

assim.” (Entrevistada 07) 

 

Percebe-se através das falas que a virgindade ainda é posta como quesito 

importante para as adolescentes, sendo o ponto central na decisão sobre o início ou não do 

intercurso sexual com o parceiro.  

Tiba (1986) também aponta para o sofrimento psicológico que a adolescente 

passa durante o namoro, pois segundo o autor, a garota vive constantemente um conflito 

entre seguir as regras de conduta dos pais e as insistências do namorado. 

Sobre este aspecto, Taquette e Vilhena (2008) referem que praticamente todas 

as culturas possuem mecanismos de imposição de normas proibitivas à atividade sexual. 

Os rituais de iniciação sexual são estabelecidos sob o ponto de vista moral e cabe aos 

adolescentes conviverem com essa normalização. 

Assim, a proibição histórica, cultural, familiar e religiosa imposta para a 

mulher ao longo dos séculos, emerge nos discursos da atualidade ainda de maneira 
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enfática, aparecendo nos depoimentos quando elas atribuem a responsabilidade pela não 

iniciação sexual aos pais ou a religião. 

Observa-se também que as adolescentes, quando perguntadas se a decisão de 

não iniciar a prática sexual era compreendida pelo namorado, responderam 

afirmativamente, demonstrando haver conversas sobre o comportamento sexual entre os 

dois, porém, voltadas para a abstinência, pois mencionaram que ao parceiro caberia 

conformar-se com a decisão e esperar até que algo acarretasse uma mudança na situação 

(pensamento ou vontade).  

Tal fato pode ser observado nas respostas a seguir: 

 

“Entende. Ele sabe que, quando acontece alguma coisa que... 

quando eu digo assim que não dá mais pra ir para frente... às 

vezes, ele fica assim meio chateado, e fica achando que eu é que 

não quero, mas depois ele entende.” (Entrevistada 03) 

 

 “’É difícil [risos]... mas ele entende, ele sabe que por causa da 

família, ele sabe que hoje o sonho ainda de muitas mulheres é 

casar virgem, e ele diz que entende.” (Entrevistada 04) 

“...eu tive uma conversa com ele e ele me disse que em momento 

algum iria forçar nada, que por ele esperava o tempo que fosse 

preciso, que não iria colocar nenhum tipo de pressão...” 

(Entrevistada 08) 

“Ele fala que espera, que entende, mas se for namorar muito 

tempo... não vai esperar a vida inteira até casar...”     

(Entrevistada 09) 

 

“Por enquanto ele aceita, nunca me cobrou isso não.” 

(Entrevistada 12) 

 

Percebe-se que em alguns discursos e na expressão de sorriso da adolescente 

que o impulso sexual é satisfeito, ou pelo menos amenizado, através das carícias 

corporais, evitando-se somente a penetração sexual. A chateação do namorado, o 

pensamento de que a menina não quer ter relação, dentre outros sentimentos relatados 

pelas entrevistadas denota o quão é difícil também para o parceiro controlar o desejo 

sexual e compreender a opinião da garota. 
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Apenas uma adolescente informou não conversar sobre sexo com o namorado, 

fato endossado pelo depoimento que atribui aos fatores religiosos tal proibição: 

 

“Nós conversamos sobre várias coisas, mas sobre isso não...” 

(Entrevistada 06) 

 

Para uma adolescente que informou que seu parceiro também não havia 

iniciado a vida sexual, foi perguntado qual seria sua reação se ele comunicasse que havia 

buscado outra pessoa para realizar seu primeiro intercurso.  

Imediata e enfática foi a resposta da adolescente: 

 

“Dentro do relacionamento? eu terminaria, porque isso era sinal 

de que ele não me amava não, se ele deixou isso aí passar na 

frente... porque se ele quer, eu também quero, e eu não sou 

obrigada a procurar outra pessoa...” (Entrevistada 03) 

 

Nessa fala identifica-se o ideal de fidelidade mútua, sentimento bastante 

presente nos discursos religiosos, quer sejam católicos quer sejam evangélicos, 

historicamente perpetuado, onde um deve esperar sexualmente pelo outro, resultando 

invariavelmente no casamento entre os dois. 

Um fato curioso percebido foi que, enquanto algumas garotas consideraram a 

prática sexual uma “prova de amor”, outras manifestaram que tal prática, quando realizada 

fora do namoro significaria “sinal de não-amor”, mesmo quando o namorado insistia para 

realizá-la com a garota. Há, portanto, uma ambivalência de significados quando a 

referência é a relação sexual no namoro.  

A fala acima demonstra a chateação por parte da adolescente ao pensar na 

possibilidade de o namorado iniciar-se sexualmente com outra garota, considerando que a 

relação sexual seria o “passar na frente”, um algo mais importante do que a aceitação da 

condição imposta por ela. 
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Também chamou a atenção o depoimento de uma adolescente que relatou a 

maneira como o convite sexual foi feito pelo namorado: 

 

“Disseram para ele que eu estava traindo ele. Aí ele simplesmente 

não acreditou em mim... eu perguntei o que eu podia fazer pra 

recuperar a confiança dele, aí ele veio com uma proposta 

indecente e eu não gostei, que não acreditava mais em mim e que 

só tinha uma maneira de acreditar, caso a gente pudesse se 

conhecer mais... transar!... aí eu disse pra ele que não, que se fosse 

pra ele acreditar em mim ele confiaria em mim, nas minhas 

palavras, na minha maneira de ser, não precisava, não seria uma 

prova pra ele confiar em mim... não precisaria transar com ele... aí 

acabou.” (Entrevistada 07) 

 

Para Tiba (1986), o namoro, independente de estar acontecendo ou ter acabado 

significa uma experiência impar na vida do adolescente. Para o autor, o não 

prosseguimento do namoro também é um acontecimento satisfatório, pois nesse tipo de 

acontecimento há troca de experiências, ensino e aprendizagem, além de promover o 

amadurecimento psicológico e existencial do indivíduo. 

Borges (2007) destaca que os aspectos envolvendo o tema namoro são pouco 

explorados pelas pesquisas com adolescentes, apontando que os grandes inquéritos 

populacionais realizados no passado limitavam-se ao estudo sobre o comportamento 

sexual conjugal do adolescente, desvalendo-se do namoro enquanto tipo de 

relacionamento mais freqüente na adolescência, que está ao poucos sendo também 

substituído pelo “ficar”. 

Assim, necessário se faz que outras investigações sejam realizadas no tocante 

as práticas de namoro entre adolescentes, para que seja melhor compreendido esse 

complexo e multifacetado processo relacional-afetivo. 
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– CAPÍTULO 7 –  

CENÁRIOS DA INICIAÇÃO SEXUAL 

 

 

Tiba (1986) menciona que as garotas costumam iniciarem-se sexualmente com 

rapazes com quem estão afetivamente envolvidas, a exemplo, o namorado. Porém, o autor 

ressalta a necessidade de se estabelecer um tempo e um espaço específico para o namoro, 

que podem receber influências familiares, sociais ou mesmo religiosas, resultando na 

formação de cenários específicos para as relações sexuais. 

Na sociedade vigente, a família ainda procura estabelecer distinções entre o 

processo do namoro feminino e masculino. Enquanto o menino pode sair de casa a 

qualquer hora com o consentimento dos pais, a menina não usufrui dos mesmos 

privilégios (TIBA, 1986). 

Os pais tentam diminuir os momentos em que a adolescente fica sozinha com o 

namorado, pois, a família sabe que se houver um lugar que ofereça segurança e 

privacidade para a menina, esta poderá transar com o parceiro. Embora haja a tentativa de 

controlar a freqüência de relações sexuais da menina, tal controle torna-se impossível, 

pois as intimidades sexuais entre os adolescentes é algo que só depende dos dois (TIBA, 

1986). 

As adolescentes referiram diversos espaços sociais os quais costumam 

freqüentar com o namorado, considerando estes os verdadeiros locais para realização do 

namoro, conforme exemplificado nas respostas abaixo: 

 

“só na casa dele, na minha ele não freqüenta.” (Entrevistada 01) 

 

“em casa, na minha ou na dele...” (Entrevistada 03) 

 

“... só na minha casa e raramente... mas o perigo é grande... se pai 

e mãe chegarem na hora...” (Entrevistada 04) 

 

“Na casa da minha amiga, quando a gente ia pra lá, ele morava no 

apartamento do lado, aí a gente saía, ia pro shopping, ou pra lá...” 

(Enrevistada 05) 

 

“Na igreja e na minha casa.” (Entrevistada 06) 
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“Na pracinha, na minha casa, na casa dele...” (Entrevistada 07) 

 

“Quando a mãe deixa, a gente vai pra festa, pra pizzaria, 

pracinha...ou fica na minha casa mesmo.” (Entrevistada 08) 

 

“É muito complicado, porque a gente é muito vigiado... 

geralmente, é na minha casa ou no apartamento dele...” 

(Entrevistada 12) 

 

Observa-se através das falas que o domicílio dos pais foi o local mais citado 

pelas meninas, fato também observado em estudo conduzido por Borges (2007), 

sugerindo também que a residência dos pais funciona como um padrão de controle 

familiar com relação ao namoro da adolescente. 

Borges (2007) também afirma que a primeira relação sexual é um momento 

aguardado pelos adolescentes, muito embora, não costume haver planejamento para este 

acontecimento, ocorrendo de maneira improvisada. Talvez essa seja a explicação para os 

lugares onde tais práticas iniciantes aqui relatadas ocorreram. 

 

“Foi na casa dele, como eu só namorava lá, então...”   

(Entrevistada 01) 

 

“Foi na casa de uma amiga minha. A gente tinha combinado de ir 

pra pizzaria, mas na hora não deu certo, porque um amigo que 

tinha carro não foi, aí a gente ficou na casa dela... quando 

realmente nós começamos, foi um pouco doloroso, mas mesmo 

assim, eu deixei... ele foi muito carinhoso comigo, me deu muita 

segurança.”(Entrevistada 08) 

 

“Foi na minha casa... meus pais haviam saído, aí eu chamei ele 

pra ir pra minha casa...” (Entrevistada 10) 

 

Foi perguntado se havia tido alguma situação de quase iniciação sexual. 

Embora algumas adolescentes tenham afirmado haver inúmeras situações de quase 

iniciação, apenas uma adolescente relatou uma situação pelas quais passou: 

 

“...a gente estava na casa dele, os pais dele estavam viajando, 

temporariamente a gente estava sozinho, pintou o clima, fomos 

para o quarto, aí o irmão dele chegou..., tava tudo tão bom...aí, 

jogou um balde de água fria...” (Entrevistada 04) 
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Rieth (2002), em estudo sobre a iniciação sexual da juventude, revelou que não 

há um local específico para a primeira prática sexual da adolescente, tampouco um 

planejamento para a ocasião. Acrescenta que o contexto em que ocorre o encontro é que 

desencadeia o ato.  

Porém, um estudo com adolescentes do sudeste e nordeste do Brasil 

evidenciaram que o lugar de residência da adolescente exerce forte influência sobre a 

iniciação sexual, pois de acordo com o estudo, adolescentes de área urbana possuem 33% 

mais chances de ter relação sexual do que as de área rural (LEITE; RODRIGUES; 

FONSECA, 2004), sugerindo haver um contexto urbano de iniciação sexual nas 

adolescentes que praticam sexo. 

Com base nesse dado, questionou-se das meninas que tinham iniciado a 

atividade sexual, onde havia ocorrido o primeiro ato, observando-se um destaque para a 

cidade de Picos, lócus do estudo, conforme exemplificado a seguir: 

 

 “Na casa da minha amiga, ela mora aqui.”(Entrevistada 08) 

 

“... Foi aqui em Picos mesmo...” (Entrevistada 10) 

 

Os dados permitem evidenciar que o espaço urbano oferece subsídios de 

influência positiva na iniciação sexual das jovens, pois os contextos relatados no estudo 

ocorreram no âmbito da cidade, exceto um, que aconteceu em uma cidade interiorana 

distante poucos quilômetros de Picos, confirmando uma das questões norteadoras 

levantadas no presente estudo. 

Quanto às demais adolescentes que relataram não terem iniciado a prática 

sexual e afirmaram haver momentos de “quase iniciação”, observou-se que esses 

momentos também ocorreram na cidade alvo do estudo, denotando que, mesmo 

procedentes de espaços rurais, elas sofrem influências urbanas, pois o ambiente rural 

também sofre interferência do meio urbano, devido à sua localização, que de tão próxima, 

pode ser denominada por Whitaker (2002) como “franja do rural-urbano”, haja vista que o 

processo de expansão capitalista aproximou o campo da cidade, confundindo suas 

particularidades. 
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– CAPÍTULO 8 –  

MUDANÇAS ACARRETADAS PELA INICIAÇÃO SEXUAL 

 

 

Foi perguntado às adolescentes se o início da prática sexual trouxe alguma 

mudança em suas vidas. Diversas foram as respostas, todas relacionadas a fatores 

positivos, tais como amadurecimento pessoal, mudança na maneira de pensar, maior 

aproximação afetiva com o parceiro, conforme observa-se nos depoimentos a seguir: 

 

“Ah, mudou... eu acho que eu engordei, eu acho que mudou, eu era 

mais magrinha...e também eu me tornei mais madura.” 

(Entrevistada 01) 

 

“Assim, as coisas melhoraram, o meu relacionamento com ele 

melhorou muito, muito, no sentido dele dar mais atenção pra mim, 

de eu gostar mais dele... eu não me arrependo de jeito nenhum...” 

(Entrevistada 08) 

 

“Modificaram porque, antes de acontecer, eu pensava nunca, só 

com quem eu fosse casar, que tinha que manter, que ser virgem... 

eu achava uma coisa assim demais quando as pessoas 

perguntavam e uma menina dizia que não era virgem, eu achava 

assim demais, que a menina não se preservava...”       

(Entrevistada 10) 

 

Taquette e Vilhena (2003) apontam que é na adolescência que o indivíduo 

passa a ter uma nova imagem de seu corpo, em virtude das modificações próprias desta 

fase de transição. Modificações na fisiologia são manifestadas externamente através do 

delineamento corporal, aumento dos seios, alteração no peso corpóreo, dentre outras 

mudanças que estabelecem definitivamente o perfil físico da mulher. 

Mudanças acarretadas pela puberdade foram percebidas pelas entrevistadas, 

porém, as mesmas associaram tais modificações ao início da atividade sexual e não ao 

período de maturação biológica pelo qual todo corpo humano passa. No entanto, é 

necessário mencionar que tais mudanças corporais também constituem, conjuntamente 

com a sexualidade, elementos estruturadores da personalidade do adolescente (BRÊTAS 

et. al., 2007). 
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Outro ponto identificado pelas depoentes se refere à mudança proporcionada 

no relacionamento do casal após o início das práticas sexuais, através da intensidade dos 

sentimentos, da afetividade, do companheirismo do parceiro. 

Fato interessante apresentado nos depoimentos foi a percepção das 

adolescentes quanto a mudança na maneira de pensar sua própria sexualidade, levando a 

supor que tal mudança deve-se ao fato de que, a partir de agora, a adolescente encontra-se 

em uma nova fase de vida, com comportamentos mais maduros, daí a necessidade de 

mudar a forma de pensar a sexualidade também. 

Apenas uma entrevistada associou prática sexual a fator negativo, 

considerando que se sentiria culpada por estar realizando algo contrário aos seus 

princípios religiosos, embora ainda não tivesse iniciado a atividade sexual: 

 

“Eu acho que se eu mantivesse relação sexual eu me sentiria 

culpada pelo fato de ser contra os dogmas da igreja.” 

(Entrevistada 03) 

 

Embora a mesma pergunta fosse feita para todas as jovens, apenas uma das 

meninas que ainda não haviam iniciado suas práticas sexuais mencionou que o sexo traria 

mudanças para sua vida: 

 

“Seria bom... assim, traria novas visões, novas experiências... a 

minha forma de pensar... esclareceria muitas dúvidas que ainda 

tem, que só vivendo pra saber...” (Entrevistada 04) 

 

Para esta depoente, mesmo considerando que a iniciação sexual traria algo 

bom para sua vida, o fator impeditivo de tal prática era a influência religiosa, pois a jovem 

a considerava superior aos próprios desejos, revelando que a única maneira de resolver o 

conflito seria através do matrimônio. 
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O arrependimento foi outro fator citado como conseqüência da primeira 

relação: 

 

“...eu acho que eu poderia ter esperado mais, foi uma coisa muito 

prematura, quando eu paro pra pensar agora; na época eu não 

pensei... havia aquela euforia, aí eu fiz, mas quando eu fui vendo a 

dimensão da coisa, eu disse me Deus, era pra eu ter esperado mais, 

sei lá, um ano, dois quem sabe... mas aí eu penso comigo: já fiz, tá 

feito.” (Entrevistada 08) 

 

O depoimento reflete o despreparo das adolescentes quando chega o desejo 

sexual, aqui denominado „euforia‟, resultando no agir destituído do pensar. Embora a 

expressão „já fiz, tá feito‟ signifique a aceitação do fato, evidencia-se o arrependimento 

em seu discurso, demonstrado na menção de que deve haver um período cronológico mais 

adequado para o início da atividade sexual. 

Guiomarino e Castro (2002) acreditam que o arrependimento de algumas 

jovens em terem iniciado a atividade sexual deve-se à maneira como a sociedade tratava 

da virgindade feminina, a qual deveria ser mantida até o casamento, norma que ainda 

exerce influência no pensamento da juventude atual. 

Sobre este aspecto, Alencar (2007) considera que a sexualidade, do ponto de 

vista humanista, considera a genitalidade um componente da sexualidade, porém, não o 

mais importante. Assim, a iniciação sexual feminina deveria ser tratada como um processo 

único e natural de cada menina enquanto ser sexuado e não como uma condição que 

favoreça o arrependimento. 
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7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

A complexidade que envolve a sexualidade na adolescência revela que muito 

ainda há de ser desvelado, resultante do emaranhado de representações emanadas do 

contexto histórico e social vivido.  

Os discursos das adolescentes acerca dos fenômenos que envolvem o sexo 

apresentam a dimensão mais presente da cultura, enquanto mundo das essências e das 

aparências, requerendo um ao outro para trilhar a construção das significações simbólicas. 

No presente estudo, as adolescentes entrevistadas revelaram diversos pontos de 

interseção entre o campo da sexualidade e a cultura, permitindo visualizar ainda em seus 

enunciados discursivos o poder exercido pelos sistemas de representação social. O poder 

simbólico aparece traduzido pela linguagem, pela qual fluem as opiniões acerca do que é 

pensado, dito e praticado no campo da sexualidade delas. 

As estruturas que exercem influência sobre o pensar e o agir dessas garotas, 

tais como a família, igreja, amigos e parceiro amoroso, emergem dos discursos de maneira 

enfática, evidenciando uma graduação no poder exercido por cada uma, refletindo 

conseqüências qualificadas como positivas e negativas pelas depoentes. Também foi 

possível perceber de que maneira tais estruturas exercem suas forças de dominação, algo 

que resulta da mistura incessante entre medo e desejo sexual transcrita nos enunciados 

discursivos. 

Significados de sexualidade foram descritos pelas entrevistadas de maneira 

bastante complexa, revelando pontos ambíguos, ora dirigindo-se para o biológico, o 

genital, ora aproximando-se da afetividade, do desejo manifesto, do ser-pessoa, na esfera 

do confundimento com sexo, ato sexual e desejo sexual, denotando certo 

desconhecimento sobre a complexidade que envolve a temática, ao tempo em que sugere 

haver uma estreita ligação simbólica do tema ao desejo sexual. 

Representações do que é sexo e sexualidade são, portanto, evidências do modo 

singular de apropriação de tudo o que é ensinado e repassado pelos grupos sociais, em 

determinado tempo e local, como uma forma de demonstração etnográfica. 

Foi perceptível que os comportamentos sexuais das adolescentes se dão em 

conformidade com aquilo que elas consideram como maior foco de dominação sobre suas 
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vidas, sendo a família e o credo religioso os mais influentes. Embora alguns depoimentos 

tenham revelado ausência de diálogo ou somente conversas superficiais sobre sexo entre 

pais e adolescentes, identificou-se que há um intenso senso de responsabilização dos pais 

em relação à prática sexual das filhas, manifestando-se por meio de atitudes, muitas vezes, 

incompreendidas ou temerosas pelas jovens entrevistadas. A influência religiosa apareceu 

com muita ênfase nos enunciados discursivos talvez por serem proferidos por meninas 

provenientes de cidades interioranas, onde é forte a religiosidade, e por pertencerem a 

famílias conservadoras. 

Com base nos discursos, verificou-se ainda que as adolescentes pensam sobre 

sexualidade, mesmo antes de ingressarem no segmento universitário, este funcionando 

como espaço favorável para que a temática seja mais debatida, embora, durante o primeiro 

ano do curso não seja abordado nas aulas curriculares, apenas com as amigas. 

Medo e desejo estiveram fortemente associados nos depoimentos das 

entrevistadas, que exprimiram o sofrimento gerado pelo conflito entre o pensar e o fazer, 

no tocante a sexualidade. Na categoria medo estiveram presentes o medo da sabedoria dos 

pais sobre a iniciação sexual da garota, de não saber como se comportar no momento e de 

engravidar, enquanto que o desejo foi o de satisfação da curiosidade de saber como é o ato 

sexual, de tornar-se mais madura, de tornar-se mulher. 

As adolescentes reconhecem nelas mesmas o desejo sexual, embora muitas 

ainda relutem e resistam a ele. Algumas expressam abertamente suas vontades sexuais, 

porém, outras afirmam convictamente que a prática sexual só terá início após a realização 

do casamento. O matrimônio, como pré-requisito para a iniciação sexual, reflete não só a 

tradição familiar, mas os valores impostos pela sociedade vigente, muito presente ainda 

nos ambientes rurais. As concepções de prazer e virgindade ainda se encontram marcadas 

por preconceitos, embora seja perceptível a menção da afetividade nos discursos e nos 

comportamentos das entrevistadas. 

A figura do parceiro (namorado) foi desenhada pelas entrevistadas como 

alguém também possuidor de desejo sexual, embora tendo que ceder à resistência da 

garota, na decisão pela não prática sexual. Como um traço marcante desse grupo, 

observou-se que os relacionamentos afetivos são estáveis e doradouros, contribuindo, 

talvez, para a adoção de um posicionamento de opinião pré-determinada acerca da sua 

própria sexualidade. 
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Curiosamente, a universidade enquanto segmento responsável pelo ensino e 

aprendizagem não foi mencionada pelas entrevistadas no tocante a sexualidade, apenas 

sendo vislumbrada como ambiente geográfico que permite a aproximação destas garotas 

com outras pessoas, quer sejam colegas ou professores do curso, viabilizando a troca de 

experiências através das conversas em grupo e do convívio diário. 

As adolescentes vislumbram conseqüências positivas e negativas com relação 

a iniciação sexual, algumas demonstrando o quanto benéfico foi realizar-se sexualmente, 

enquanto que outras, reconhecem na iniciação sexual o arrependimento, o pecado e a 

punição religiosa, e os conflitos familiares que poderão surgir pela atitude de praticar 

sexo. 

O sistema de representações simbólicas esteve presente em todos os discursos, 

confirmando as proposições iniciais do presente estudo. A aproximação com o objeto de 

investigação, o distanciamento e nova aproximação possibilitaram maior familiaridade 

com o fenômeno explorado, a compreensão das diversas significações, seus entraves e 

possibilidades. 

A mudança de paradigma, que acompanhou a sexualidade ao longo dos tempos 

e dos povos e encontra-se presente nos discursos das adolescentes entrevistadas, denota o 

quanto ainda está por vir. O processo de construção de significados e atitudes em torno 

das questões que envolvem o sexo, especialmente para adolescentes universitárias, 

sinalizam que, dependendo do local, da temporalidade, da conjuntura social e das 

estruturas de dominação vigentes, a apropriação do conhecimento e sua transformação em 

comportamento sexual ocorrerão, pois isso faz parte da configuração de cada indivíduo 

enquanto ser-existência. 

Contrariamente à história da sexualidade, em que havia inicialmente um 

despudor sexual franco, sem censuras nem punições, onde se praticava o que se queria e 

sentia, o que se vê no presente estudo é uma preocupação antagônica de satisfazer o não 

desejo sexual, numa tentativa de negar sua existência. Enquanto algumas adolescentes 

conseguem verbalizar a curiosidade e a vontade sexual, outras tentam aboli-las de suas 

mentes, sem sequer entenderem por que o fazem, fortalecendo as relações de poder. 

É importante pontuar sobre a necessidade de mais olhares críticos em relação 

ao tema da sexualidade, haja vista ser assunto emergente nos diversos cenários de vida 

humana, sendo mais ou menos enfocada, de maior ou menor importância, dependendo do 
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contexto na qual se manifesta. Daí a singularidade do fenômeno e sua impossibilidade de 

generalização ou de comparação com outros grupos sociais, mesmo que semelhantes. 

Conhecer um pouco do universo da sexualidade de adolescentes universitárias 

contribuiu para a compreensão dos conflitos vividos nesta etapa da vida, a abrangência 

dos diversos mecanismos de influência nos conceitos e comportamentos dessas meninas e 

de que maneira essas adolescentes justificam seus comportamentos sexuais após o 

ingresso no segmento universitário. 
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ANEXO B - Sobre as cidades das entrevistadas 

 

VALENÇA DO PIAUÍ 

 

O município de Valença, teve sua origem na aldeia dos índios Aruaques. No 

começo do século XVIII, por volta de 1730, alguns jesuítas chefiados pelo Pe. Malagrida, 

se estabeleceram nas proximidades das nascentes do Rio Tábua com o objetivo de 

catequisarem os gentios. No local, construíram com o auxílio dos indígenas, algumas 

choupanas e iniciaram a construção de um gigantesco templo de pedra, do qual há ainda 

indícios e originou-se a cidade vizinha de Aroazes. 

Em 1740, Dom Manuel da Cruz, Bispo do Maranhão, criou na região, uma 

freguesia sob o orago de Nossa Senhora da Conceição, com isso formaram-se três grandes 

fazendas que utilizavam escravos para seus serviços, sendo a fazenda Serra Negra a mais 

importante. Mais tarde, por determinação da Carta Régia de 19 de junho de 1761, foi 

criada uma vila em cada uma das oito freguesias da Província do Piauí. Na ocasião, o 

Governador do Piauí João Pereira Caldas, achou por bem instalar a Vila da Freguesia de 

Nossa Senhora da Conceição dos Aroazes denominado Caatinguinha, nome este que foi 

substituído por Valença em homenagem a cidade natal daquele Governador.  

Valença tornou-se independente em 1866, através da Lei no. 592 de 06 de 

agosto. Pelo decreto Lei no. 754 de 30 de dezembro de 1943, Valença passou a 

denominar-se Berlengas, nome este que conservou até 1 de janeiro de 1949, quando por 

força da Lei no. 128 de 26 de julho de 1948 foi substituído pelo de Valença do Piauí, 

conservando-o até hoje. 

O município de Valença tem uma extensão territorial de 1.344,9 Km2. Situa-se 

na mesorregião do centro-norte piauiense e na parte central do Estado do Piauí. À 

distância em relação a capital é de 210 km. A população do município é de 

aproximadamente 19.716 habitantes (IBGE, 2007). 

No dia 20 de setembro de 2009 a cidade comemorou 247 anos de emancipação 

política. 

FONTE:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Valen%C3%A7a_do_Piau%C3%AD  

http://conhecendopiaui.blogspot.com/2009/03/uma-rapida-visita-cidade-de-valenca-do.html 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem_final/tabela1_1_9.pdf 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Valen%C3%A7a_do_Piau%C3%AD
http://conhecendopiaui.blogspot.com/2009/03/uma-rapida-visita-cidade-de-valenca-do.html
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem_final/tabela1_1_9.pdf
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SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 

 

 

Conhecida como a Capital do Caju, é uma linda cidade que apresenta grande 

concentração, talvez a maior do Brasil, de área plantada com esse fruto por metro 

quadrado em um só município. Desde o final da década de 1970 a cidade passou a 

experimentar discreto incremento em sua economia, em razão do cultivo do caju. Até que, 

em meados dos anos 80, essa atividade desenvolveu-se consideravelmente, e tem gerado 

emprego e renda ao atrair indústrias de beneficiamento da castanha do caju e de produção 

de sucos e refrigerantes. 

A primeira grande atividade extrativista foi a maniçoba, da qual se extraía e 

comercializava o látex. Esse comércio entrou em declínio em virtude da crescente 

concorrência com outros centros produtores e da descoberta de outros produtos sintéticos 

substitutos da borracha da maniçoba. Veio, então, o ciclo da carnaúba, que já acontecia 

paralelamente ao anterior, embora em pequena escala.  

Elevado à categoria de povoado em 1940, o Rodeador, como era chamada a 

pequena vila inicialmente, teve seu topônimo alterado para Santo Antônio, em 

homenagem a seu santo padroeiro. Em 1964, o topônimo foi alterado para Santo Antônio 

de Lisboa por força da legislação federal, que proíbe a duplicidade de nomes em 

localidades brasileiras. O município tem uma extensão territorial de 396 Km2. A 

população é de aproximadamente 5.729 habitantes (IBGE, 2007). No dia 09 de abril de 

2009 a cidade comemorou 35 anos de emancipação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  

http://www.cidades.com.br/cidade/santo_antonio_de_lisboa/002789.html  

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_de_Lisboa_(Piau%C3%AD)  

http://www.cidades.com.br/cidade/santo_antonio_de_lisboa/002789.html
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_de_Lisboa_(Piau%C3%AD)
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JACOBINA DO PIAUÍ 

 

 

 

 

O município de Jacobina do Piauí tem uma extensão territorial de 1443 Km2. 

A população do município é de aproximadamente 5.597 habitantes (IBGE, 2007).   

No dia 29 de abril de 2009 a cidade completou 16 anos de emancipação 

política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  

http://edilsondidi.blogspot.com/2009/10/fotos-tirada-de-satelite-da-nossa.html  

http://vo.wikipedia.org/wiki/Jacobina_do_Piau%C3%AD  

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1  

http://edilsondidi.blogspot.com/2009/10/fotos-tirada-de-satelite-da-nossa.html
http://vo.wikipedia.org/wiki/Jacobina_do_Piau%C3%AD
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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DOM EXPEDITO LOPES 

 

 

 

O município de Dom Expedito Lopes, nos primórdios de sua história, era 

conhecida como Fazenda Cabeço, propriedade de Luis Gonçalves. Este nome teve origem 

devido uma colina localizada a distância de aproximadamente 1km da sede, onde parece 

visivelmente uma pedra em forma de cabeça.No inicio de 1945 o "Cabeço" recebeu a 

primeira estrada carroçal que interligava o município de Picos a capital do Estado.  

O município conquistou sua autonomia pela Lei de numero 2.513, de 02 de 

dezembro de 1963, sendo instalada oficialmente, no ano posterior já com o topônimo atual 

de Dom Expedito Lopes, recebeu este nome em homenagem ao primeiro bispo a celebrar 

uma missa no povoado, o bispo:D.Francisco Expedito Lopes, ficando este nome 

imortalizado para sempre na memória do expeditense.  

O município fica localizado a uma distância de 285km da Capital piauiense, 

com uma área de 272km, limitando-se ao oeste com a cidade de Oeiras, ao norte com 

Ipiranga do Piauí, e ao sul com Paquetá do Piauí. A população do município é de 

aproximadamente 6.532 habitantes (IBGE, 2007). 

No dia 05 de abril de 2009 a cidade completou 45 anos de emancipação 

política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Piaui_Municip_DomExpeditoLopes.svg  

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/121640_homenagem_do_az_ao_piaui_poesia_historia_e_curiosidades_

confira.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Piaui_Municip_DomExpeditoLopes.svg
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/121640_homenagem_do_az_ao_piaui_poesia_historia_e_curiosidades_confira.html
http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/121640_homenagem_do_az_ao_piaui_poesia_historia_e_curiosidades_confira.html
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LAGOA DO SÍTIO 

 

 

 

 

Lagoa do Sítio é uma cidade de recatos encantos. Sua história é contada tendo 

como desbravadores dois vaqueiros que seguindo a trilha do gado chegaram a um açude 

que deram o nome de Pajeú, herbáceas encontradas nos seus arredores. Região do semi-

árido, enco ntra-se localizada a 233 km de Teresina, área territorial de 805 km², população 

5.042 habitantes (IBGE, 2007). O destaque pela produção agrícola não ofusca o brilho de 

sua paisagem que, cercada por serras e talhados, explora suas potencialidades turísticas, 

onde a serra do Mocambo oferece uma beleza única que faz parte do panorama desta 

cidade.  

No dia 26 de janeiro de 2010 o município comemorou os 16 anos de 

emancipação política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_do_S%C3%ADtio  

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

http://lagoadositio.blogspot.com/2008_03_01_archive.html  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_do_S%C3%ADtio
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
http://lagoadositio.blogspot.com/2008_03_01_archive.html
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PICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A origem do município de Picos deu-se no, hoje, município de Bocaina. A 

construção de uma capela pelo Sr. Borges Marinho foi o marco inicial de seu povoamento. 

Neste período, o território de Picos pertencia ao município de Oeiras. A família Borges 

Leal, que à época ocupava grandes áreas de terras nos arredores do município, fundou aí 

uma de suas mais importantes fazendas. O processo de povoamento do futuro município 

deveu-se à instalação dessas fazendas.  

O Município de Picos está a 206 metros acima do nível do mar e apresenta em 

seu relevo inúmeros picos argilosos, que se erguem nas proximidades ribeirinhas, e as 

serras rochosas que dão a impressão de que a cidade está localizada numa cratera, fazendo 

surgir os denominados baixões agrícolas piauienses. O clima é tropical e semi-árido 

quente, apresentando uma temperatura média de 30º C, ocorrendo um período seco de 7 a 

8 meses por ano. 

 A cidade é conhecida em todo o Piauí pelo termo "Cidade Modelo", por causa 

do grande desenvolvimento econômico, social e cultural que atingiu, principalmente na 

área do comércio. Sua região de influência atinge cerca de 50 municípios, inclusive em 
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outros estados. A versão mais correta para a alcunha de cidade modelo deve-se ao 

tamanho das propriedades rurais que são de pequeno porte e serviu para definir o módulo 

rural - o INCRA.  

Ultimamente, Picos tem-se notabilizado pelo crescimento, tanto na produção 

quanto na qualidade do mel de abelha. A tal ponto que já é a cidade que mais produz mel 

em todo o Nordeste e em breve, o mel de toda região será padronizado lá, num moderno 

Centro Tecnológico. Além disso, o Sebrae também instalou em Picos um moderno Centro 

de Comercialização de Mandicultura, fomentando bastante o comércio do produto em 

questão. 

Atualmente o município conta com uma população de 70,450 habitantes 

(IBGE, 2007), em sua maioria formada por pessoas trabalhadoras e batalhadoras. A renda 

do município se concentra principalmente em torno de seu forte comércio que abastece 

toda região do centro sul do estado do Piauí.  

É cortada pela BR-316 ou Rodovia Transamazônica, BR 407, BR-230 e fica 

muito próxima a BR-020, possuindo o segundo maior entroncamento rodoviário do 

nordeste. É uma das maiores produtoras de mel do país e destaca-se também por sediar 

uma unidade do Exército Brasileiro (3º BEC - Batalhão de Engenharia e Construção). 

Geograficamente é cortada pelo rio Guaribas, que apesar de ser um rio temporário, alivia 

o famoso calor das tardes picoenses. 

No dia 12 de dezembro de 2009 Picos comemorou seus 119 anos de 

emancipação política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  

http://www.jornaldepicos.com.br/noticia_detalhe.php?id=725  

http://www.sintufpi.org.br/view2.php?area=6&id=3  

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

http://www.jornaldepicos.com.br/noticia_detalhe.php?id=725
http://www.sintufpi.org.br/view2.php?area=6&id=3
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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ANEXO C – Sobre o Campus Senador Helvídio Nunes de Barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Campus Senador Helvídio Nunes de Barros foi criado a partir de uma 

unidade descentralizada da sede da UFPI, situada na cidade de Picos e que funcionava 

com apenas dois cursos: Licenciatura em Letras e Licenciatura em Pedagogia.  

Em 2006, a UFPI aderiu ao Programa de Expansão das Universidades Federais 

e implantou mais sete novos cursos: Licenciaturas em História, Matemática e Ciências 

Biológicas e os Bacharelados em Nutrição, Enfermagem, Administração e Sistemas de 

Informação. Além do ensino presencial, o Campus é polo para o curso de Administração 

na modalidade Ensino a Distância. 

Atualmente, o Campus Senador Helvídio Nunes de Barros possui corpo 

docente composto por cem professores e quarenta técnicos admnistrativos, além de 

profissionais terceirizados. 

O Curso de Bacharelado em Enfermagem possui cerca de 400 alunos 

regularmente matriculados (UFPI, 2010) e prepara-se para formar sua primeira turma ao 

final deste ano. 

 

 

FONTE:  

http://www.ufpi.br/page.php?pai=87&id=27  

http://www.ufpi.br/page.php?pai=87&id=27

